
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh kota-kota besar di Indonesia yaitu 

kemacetan lalu lintas. Banyak faktor yang menjadi penyebab mengapa kemacetan 

lalu lintas bisa terjadi. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kemacetan lalu lintas 

antara lain: 

1. Adanya jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. 

 

Hal ini sering kali menjadi masalah yang ada di wilayah perkotaan. 

Kemacetan lalu lintas terjadi karena di kota sebagai pusat kegiatan 

ekonomi masyarakat. Sehingga tidak heran bila kapasitas jalan yang ada di 

kota tidak bisa menampung semua kendaraan yang ada. Sehingga 

kemacetan pun tak bisa dihindari. 

 

2. Adanya pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya di pinggir 

jalan. 

 

Salah satu faktor yang menjadi penyebab dari kemacetan lalu lintas adalah 

adanya pedagang kaki lima yang berjualan dipinggri jalan. Biasanya 

mereka mengambil trotoar sebagai tempat untuk berjualan. Selain sudah 

menyebabkan kemacetan lalu lintas, pedagang kaki lima ini juga telah 

mengambil hak pejalan kaki. Sehingga pejalan kaki tidak lagi bisa 

melewati trotoar, melainkan berjalan melewati jalan raya. Hal itu tentu 

membahayakan keselamatan para pejalan kaki . Mengapa dengan adanya 

pedagang kaki lima bisa menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas. 

Hal itu bisa terjadi karena banyak dari pengguna jalan raya yang berhenti 

dipinggir jalan untuk membeli barang kepada pedagang kaki lima. Selain 

itu pengguna jalan yang membeli barang di pedagang kaki lima biasanya 
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memakirkan kendaraannya di pinggir jalan raya sehingga itu bisa 

menyebabkan kemacetan lalu lintas. 

3. Terjadinya kecelakaan lalu lintas. 

 

Terjadinya kecelakaan lalu lintas juga dapat menyebabkan terjadinya 

kemacetan lalu lintas. Karena ketika ada kecelakaan biasanya akan banyak 

para pengguna jalan yang memelankan laju kendaraanya sehingga itu akan 

memicu terjadinya kemacetan lalu lintas. 

 

4. Adanya kendaraan yang diparkir sembarangan di pinggir jalan. 

 

Hal ini sudah tentu seringkali menyebabkan terjadinya kemacetan lalu 

lintas. Di wilayah perkotaan biasnya seringkali ditemui kendaraan yang 

diparkir secara sembarangan. Hal tersebut bisa terjadi karena minimnya 

tempat untuk parkir bagi kendaraan yang ada di wilayah perkotaan. 

Kendaraan yang diparkir di pinggir jalan sudah tentu akan memakan 

sebagian dari badan jalan yang akan memicu terjadi kemacetan lalu lintas. 

 

5. Beralihnya masyarakat dari menggunakan transportasi umum ke 

transportasi pribadi. 

 

Adanya peralihan masyarakat dari menggunakan transportasi umum ke 

transportasi pribadi telah memberikan permasalahan baru bagi dunia lalu 

lintas. Mengapa hal itu terjadi, ada banyak faktor yang menyebabkan 

masyarakat lebih memilih menggunakan trasportasi pribadi. Diantaranya 

adalah karena menggunakan kendaraan pribadi dirasa lebih cepat dan 

murah. Kendaraan pribadi juga lebih mudah untuk menjangkau daerah 

tujuan. Namun demikian, ketika semua orang berusaha untuk beralih 

menggunakan transportasi pribadi. Tidak salah jika jalan-jalan yang ada 

saat ini menjadi padat dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan pribadi. 

(http://trimahendrasosiologi.wordpress.com) 

 

Kemacetan lalu lintas juga menjadi suatu masalah yang terjadi di Kota Bandar 

Lampung. Permasalahan kemacetan lalu lintas merupakan suatu hal yang 

mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, oleh karena itu 

permasalahan kemacetan lalu lintas tersebut membutuhkan perhatian khusus dari 

Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mengurangi permasalahan kemacetan 

lalu lintas yang terjadi. 

http://trimahendrasosiologi.wordpress.com/
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Faktor penyebab kemacetan lalu lintas di Kota Bandar Lampung meliputi: 

  

1. Terkonsentrasinya berbagai aktivitas di pusat kota. 

 

Berbagai aktivitas masyarakat kota seperti: ekonomi (tempat perdagangan, 

perusahaan swasta), politik dan pemerintahan (perkantoran pemerintah), 

serta hiburan dan rekreasi secara dominan terkonsentrasinya di Tanjung 

Karang dan Teluk Betung. Sehingga pergerakan orang dan barang yang 

menuju, melalui dan meninggalkan pusat-pusat kegiatan tersebut menjadi 

sangat tinggi. Hal inilah yang secara konsisten menjadi penyebab 

kemacetan lalu lintas. Beberapa titik kemacetan lalu lintas di pusat Kota 

Bandar Lampung sebagao dampak dari terkonsentrasinya berbagai 

aktivititas masyarakat di Wilayah Tanjung Karang terdiri dari Jalan Teuku 

Umar, Jalan Pangeran Antasari, Jalan R.A. Kartini, Jalan Raden Intan, 

Jalan Ahmad Yani, Jalan Jenderal Sudirman. Beberapa titik kemacetan di 

wilayah Teluk Betung adalah pada Jalan Robert Wolter Monginsidi, Jalan 

Yos Sudarso dan Jalan Laksamana Malahayati. 

 

2. Hampir bersamaannya waktu beraktivitas di kota. 

 

Hampir bersamaannya masyarakat kota dalam memulai dan mengakhiri 

berbagai aktivitas atau pekerjaan menjadi penyebab kemacetan lalu lintas. 

Hal ini terjadi hampir setiap hari, ketika ribuan orang bergerak secara 

masif berangkat (menuju ke-) atau kembali (pulang) dari tempat aktivitas 

atau pekerjaan masing-masing, seperti menuju perkantoran, tempat 

pendidikan (sekolah dan kampus), tempat perdagangan (perniagaan) dan 

sebagainya dengan menggunakan kendaraan, baik pribadi maupun umum. 

Akibatnya terjadi kepadatan lalu lintas pada waktu-waktu tertentu, yang 

disebut dengan waktu padat (peak hour) dan kemacetan lalu lintas 

biasanya terjadi pada kepadatan lalu lintas pada waktu-waktu tertentu 

tersebut. Contohnya adalah masyarakat umumnya pada memulai aktivitas 

pada pukul 07.00 dan pulang beraktivitas pada sore hari pukul 16.00 

sampai pukul 17.00, sehingga kemacetan lalu lintas pada jam-jam tersebut 

tidak dapat dihindarkan. 

 

3. Besarnya jumlah angkutan umum dan kendaraan pribadi. 

 

Besarnya jumlah angkutan umum seperti: mikrolet (angkot), bus kota dan 

taksi serta kendaraan pribadi (beroda dua atau empat) menjadi penyebab 

kemacetan lalu lintas kota Bandar Lampung. Menurut data terakhir Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung, jumlah mikrolet (angkot), bus kota 

dan taksi yang beroperasi pada tahun 2010 di Kota Bandar Lampung 

adalah 2968 kendaraan, yang terdiri dari mikrolet (angkot) 2736 unit, bus 
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kota 122 unit dan taksi 110 unit . Jumlah tersebut belum ditambah dengan 

besarnya kendaraan pribadi beroda dua yaitu 32.541 unit dan kendaraaan 

roda empat yang mencapai 4217 unit. Tingginya jumlah kendaraan yang 

beroperasi di Kota Bandar Lampung tidak sebanding dengan lebar badan 

jalan yang rata-rata hanya mencapai 6 meter (Sumber: Dinas Perhubungan 

Kota Bandar Lampung Tahun 2011). 

 

4. Banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di trotoar 

sepanjang jalan protokol kota.  

 

Keberadaan para PKL dengan jumlah yang relatif besar di trotoar 

sepanjang jalan protokol kota seperti pada trotoar sepanjang jalan di depan 

pertokoan Tanjung Karang dan Teluk Betung menjadi menyebabkan 

kemacetan lalu lintas. Trotoar yang semestinya disediakan bagi para 

pejalan kaki menjadi beralih fungsi sebagai tempat usaha para PKL, 

akibatnya para pejalan kaki berjalan di bahu jalan raya tempat berlalu 

lalangnya kendaraan. 

 

5. Rendahnya kedisiplinan pemakai jalan. 

 

Rendahnya kedisiplinan para pemakai jalan menjadi faktor kemacetan 

misalnya: para pengemudi, baik angkutan umum, kendaraan pribadi baik 

beroda empat maupun kendaraan bermotor lainnya, dengan tidak 

mengindahkan rambu-rambu lalu lintas, menaikkan dan menurunkan 

penumpang pada sembarang tempat, memarkir kendaraan di sepanjang 

tepi jalan dan sebagainya. Selain itu, para pejalan kaki, tidak berjalan pada 

tempat dan sarana yang telah disediakan seperti trotoar atau jembatan 

penyeberangan dan penarik becak yang menjalankan becak dengan 

melawan arus lalu lintas. 

 

6. Banyaknya terminal bayangan di sepanjang tepi jalan. 

 

Terminal bayangan merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan 

suatu tempat berkumpulnya para calon penumpang dalam jumlah yang 

relatif cukup banyak dan keadaan tersebut bertahan lama, sehingga 

membuat para pengemudi angkutan umum menghentikan kendaraannya 

dalam waktu yang cukup lama di tempat tersebut untuk mengangkut calon 

penumpang. Beberapa terminal bayangan di dalam Kota Bandar Lampung 

adalah di Tanjung Karang Pusat, yaitu: Jl. Cut Nyak Dien di depan LPK 

Master Komputer, Jl. Kartini tepatnya di depan Gg. Jaka Utama dan di 

depan Kantor Telkom, Jl. Tulang Bawang tepatnya di samping TB 

Gramedia dan Jl. Sriwijaya tepatnya di depan Lapangan Pasar Seni 

Enggal. Terminal Bayangan di Kedaton, yaitu: Jl. Teuku Umar tepatnya di 

depan Hotel Parahyangan (seberang Jl. Hanoman), dan di depan Pasar 

Koga, Jl. Dr. Sam Ratulangi tepatnya di pertigaan Korem 043 Gatam, Jl. 
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Z.A. Pagaralam tepatnya di depan Kantor Dinas PU Bina Marga dan Jl. 

Pramuka tepatnya dipersimpangan tiga antara Jl. Z.A. Pagaralam dan Jl. 

Pramuka (Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 

2011). 

 

7. Perlintasan / rel kereta api. 

 

Permasalahan yang terjadi dalam konteks kemacetan lalu lintas Kota 

Bandar Lampung adalah adanya perlintasan/rel kereta api yang 

bersilangan dengan jalan lalu lintas kendaraan. Akibatnya, ketika kereta 

api penumpang dari stasiun Tanjung Karang menuju Stasiun Kertapati 

Palembang atau sebaliknya dan kereta babaranjang (batubara rangkaian 

panjang) dari Srengsem Panjang menuju Sumatera Selatan melalui 

persilangan jalan tersebut, mengakibatkan kemacetan lalu lintas, karena 

banyak kendaraan harus berhenti menunggu kereta melintas. 

(http://digilib.unila.ac.id) 

 

Polisi Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan memiliki tugas dan fungsi sebagai 

pengatur lalu lintas di Kota Bandar Lampung, akan tetapi hal tersebut dirasa 

kurang menyelesaikan permasalahan kemacetan lalu lintas. Oleh karena itu 

Walikota Bandar Lampung mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Bandar Lampung untuk membantu Polisi Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan 

Kota Bandar Lampung untuk mengatur lalu lintas di wilayah Kota Bandar 

Lampung. 

 

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tercantum dalam 

pasal 148 yang berbunyi “Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan 

Peraturan Daerah dan penyelengaraan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat”. Mengingat kemacetan lalu lintas merupakan suatu hal yang 

mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 

http://digilib.unila.ac.id/
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Serupa dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi 

Pamong Praja, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat 

Daerah dalam penegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban 

umum dan ketentraman masyarakat. Ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, 

Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan 

tentram, tertib, dan teratur. 

Dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010, Satuan Polisi Pamong Praja 

memiliki fungsi pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah. Salah satu kebijakan yang harus dilakukan oleh Satuan 

Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung yaitu pengaturan lalu lintas di Kota 

Bandar Lampung. 

Sedangkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.4 Tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan 

Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung, fungsi dari Satuan Polisi 

Pamong Praja yaitu pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas lain 

yang diberikan oleh Walikota Bandar Lampung adalah untuk membantu 

pengaturan lalu lintas di Kota Bandar Lampung. 
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Selain itu terdapat dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 30 Tahun 

2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah 

Kota Bandar Lampung Pasal 9 seksi Kesamaptaan, Ketentraman dan Ketertiban 

umum, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyiapkan kekuatan 

personil untuk membantu pengaturan lalu lintas diruas jalan yang ada di 

lingkungan pasar dan tempat lain yang dipandang perlu. 

Berdasarkan Undang-Undang dan beberapa peraturan mengenai tugas dan fungsi 

Satuan Polisi Pamong Praja maka lahirlah Surat Perintah Tugas 

No:800/41/III.19/2013 yang berisi perintah kepada beberapa Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Bandar Lampung untuk melakukan pengaturan lalu lintas di 

Kota Bandar Lampung. Jumlah personel yang dikerahkan dalam tugas ini 

sejumlah 3 Peleton atau sebanyak 99 Satuan Polisi Pamong Praja yang 

ditempatkan di sejumlah jalan di Kota Bandar Lampung terutama di jalan 

protokol yang terbilang padat arus lalu lintasnya. Satuan Polisi Pamong Praja 

melakukan tugasnya pada pagi hari mulai pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 

08.00 WIB. 

Peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengatur lalu lintas di Kota Bandar 

Lampung menimbulkan respon di kalangan masyarakat pengguna jalan. Respon 

menurut Walgito (2000: 97) terbagi menjadi dua, yaitu respon positif dan respon 

negatif. Ada masyarakat yang merespon secara positif akan hal tersebut tetapi 

adapula masyarakat yang memiliki respon negatif akan hal tersebut. 
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Masyarakat yang merespon secara positif hal tersebut memiliki alasan lalu lintas 

menjadi lebih teratur, kemacetan semakin berkurang (hasil wawancara Peneliti 

dengan Saudari Yana pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 di Jl. Teuku Umar). 

Tetapi ada pula masyarakat yang memberikan respon negatif akan hal tersebut 

dengan alasan tidak terjadinya perubahan yang signifikan terhadap kemacetan 

lalu lintas di Kota Bandar Lampung (hasil wawancara Peneliti dengan Saudari 

Hartati pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 di Jl. Teuku Umar).  

Hal tersebut melatar belakangi peneliti untuk meneliti lebih jauh mengenai 

Respon Masyarakat Pengguna Jalan Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja 

Sebagai Pengatur Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung. Selain itu penelitin 

sangat tertarik melakukan penelitian ini karena pada penelitian terdahulu meneliti 

mengenai Satuan Polisi Pamong Praja pada aspek Pedagang Kaki Lima dan 

Wanita Tuna Susila. 

Masalah penelitian tersebut adalah adanya kesenjangan antara fungsi Satuan 

Polisi Pamong Praja sebagai pembantu kepala daerah dalam penegakkan 

peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban masyarakat, namun kenyataan 

dilapangan menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban 

pedagang kaki lima tidak menciptakan ketentraman dan ketertiban umum. 

Dengan tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui implikasi metode 

kerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di pasar 

bambu kuning. (Bayu Utoyo, Implikasi Metode Kerja Satuan Polisi Pamong 
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Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning Bandar 

Lampung. 2012). 

Selain itu penelitian mengenai Satuan Polisi Pamong Praja dalam aspek 

penertiban Wanita Tuna Susila. Masalah penelitian ini adalah tugas dan 

kewajiban pemerintah daerah dalam menjaga masalah ketentraman dan 

ketertiban masyarakat serta penegakkan peraturan perundang-undangan dalam 

kedudukan dan peranannya diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja yang 

secara akuntabilitas menjadi tanggung jawab kepala dearah tetapi secara 

operasionalnya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. 

Berdasarkan hal tersebut dapat terlihat bagaimana kinerja Satuan Polisi Pamong 

Praja dalam penertiban wanita tuna susila. (Rina Yanti, Kinerja Satuan Polisi 

Pamong Praja Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Penertiban Wanita 

Tuna Susila. 2005) dan belum ada yang mengkaji mengenai peran satuan Polisi 

Pamong Praja sebagai pengatur lalu lintas.  
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas dapat dirumuskan masalah dalam 

penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimana respon pengguna jalan terhadap peran Satuan Polisi Pamong 

Praja sebagai pengatur lalu lintas di Kota Bandar Lampung. 

2. Bagaimana saran dan masukan dari pengguna jalan untuk perbaikan 

pelayanan pengaturan lalu lintas yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja 

di Kota Bandar lampung. 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Dengan melihat rumusan masalah yang dikaji diatas, penelitian ini bertujuan 

untuk : 

1. Mengetahui respon pengguna jalan terhadap peran Satuan Polisi Pamong 

Praja sebagai pengatur Lalu lintas di Kota Bandar Lampung. 

2. Mengetahui saran dan masukan dari pengguna jalan untuk perbaikan 

pelayanan pengaturan lalu lintas yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja 

di Kota Bandar lampung.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan di 

bidang Ilmu Pemerintahan yang berkaitan dengan Satuan Polisi Pamong 

Praja. 

 

2. Secara praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan peran dan fungsi 

dalam pengaturan lalu lintas di Kota Bandar lampung. 

 

 

 

 

 


