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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kabupaten Kudus secara geografis sangat strategis karena 

lokasinya terletak di kawasan jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa 

Tengah. Posisi geografis serta potensi wilayah yang ada menjadikan 

Kabupaten Kudus mempunyai daya tarik bagi tumbuhnya kegiatan 

pembangunan. Dalam perkembangannya, kegiatan pembangunan di 

Kabupaten Kudus dihadapkan pada berbagai masalah, baik masalah 

sosial, ekonomi maupun transportasi. Permasalahan tersebut antara 

lain adalah tingginya pertumbuhan penduduk dan bertambahnya 

jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Kudus yang laju 

pertambahannya jauh lebih cepat dibandingkan pertambahan jaringan 

jalan.  

Menurut Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus tahun 

2018 disebutkan laju pertumbuhan kendaraan tahun 2017 sebanyak 

429.746 unit mengalami kenaikan sebesar 29.705 unit dari tahun 

sebelumnya.
1
 Sedangkan laju pertumbuhan penduduk hasil proyeksi 

tahun 2017 tercatat sebesar 851.478 jiwa mengalami kenaikan sebesar 

                                                             
1Statistik Transportasi dan Komunikasi Kabupaten Kudus 2017, BPS Kabupaten Kudus, 
Kudus, 2018, hlm. 377 
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9.979 jiwa.
2
 Peningkatan kendaraan dan penduduk berimplikasi 

terhadap kemacetan yang terjadi pada jam- jam sibuk baik di hari kerja 

maupun di hari libur. 

Seiring Pembangunan suatu kawasan dan/ atau lokasi tertentu 

mempunyai pengaruh terhadap lalu lintas disekitarnya. Dalam hal ini 

pada kawasan perkotaan khususnya pada ruas jalan Jenderal Sudirman 

dimana kawasan tersebut merupakan kawasan pertokoan, sekolah, 

perkantoran dan tempat beribadah. Kinerja suatu ruas jalan sangat 

mempengaruhi perkembangan suatu kota/ kabupaten. Ketika jaringan 

jalan memiliki suatu kinerja jaringan jalan baik, banyak keuntungan 

yang didapatkan masyarakat. Keuntungan tersebut yang pada akhirnya 

meningkatkan penghasilan dan pendapatan daerah. 

Ruas jalan Jenderal Sudirman merupakan salah satu ruas jalan 

utama diperkotaan Kabupaten Kudus yang mempunyai arus lalu lintas 

dengan sistem satu arah (SSA).
3
 Penerapan Sistem Satu Arah ini 

dilakukan bertujuan untuk menurunkan tingkat kecelakaan dan 

meningkatkan kapasitas jalan dengan mengurangi titik konflik . Tetapi 

pada awal tahun 2017 dilakukan perubahan arus lalu lintas oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus melalui Dinas Perhubungan 

                                                             
2
 Statistik Kependudukan Kabupaten Kudus 2017, BPS Kabupaten Kudus, Kudus, 2018, 

hlm. 68 
3
 Ahmad Munawar, Manajemen Lalu Lintas Perkotaan, Jakarta, 2013,  hlm. 5 
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Kabupaten Kudus untuk merubah Sistem Satu Arah menjadi Sistem 

Dua Arah. Perubahan arus lalu lintas ini bertujuan untuk memecah 

kemacetan yang terdapat pada Jalan HOS Cokroaminoto yang selalu padat 

dikarenakan salah satu jalan utama dari arah Kabupaten Pati menuju Kota 

Semarang menuju pusat kota dan perdagangan. Dalam pelaksanaannya 

perubahan arus lalu lintas ini dinilai kurang efektif dikarenakan 

menyebabkan penurunan tingkat pelayanan. Berdasarkan data dari 

Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus tingkat pelayanan jalan 

menurun, yang sebelumnya tingkat pelayanan jalan B  artinya kondisi 

arus stabil, kepadatan lalu lintas rendah hambatan, pengemudi masih 

mempuyai kebebasan untuk memilih kecepatannya menjadi tingkat 

pelayanan jalan D artinya kondisi arus mendekati tidak stabil, 

kepadatan lalu lintas sedang dan pengemudi memiliki kebebasan yang 

sangat terbatas dalam menjalankan kendaraan, kenyamanan rendah, 

tetapi kondisi ini masih dapat ditolelir untuk waktu yang singkat  

dikarenakan volume lalu lintas kendaraan bertambah dan 

bertambahnya parkir kendaraan disisi kanan dan kiri ruas jalan serta 

pergerakan menyeberang sehingga mengakibatkan terjadi hambatan 

dan kemacetan lalu lintas sehingga menimbulkan permasalahan baru.  

Dari uraian tersebut di atas, penyusun ingin mengambil judul ” 

PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PERUBAHAN ARUS 
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LALU LINTAS DI KABUPATEN KUDUS (Studi Kasus Jalan Jenderal 

Sudirman Kudus)”, yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

Pemerintah Daerah dalam mempertimbangkan perubahan arus lalu lintas 

dengan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka berikut 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yang mengacu pada beberapa 

pertanyaan, yakni: 

1. Peran apa yang dilaksanakan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan 

perubahan arus lalu lintas? 

2. Apakah perubahan arus lalu lintas dapat mempengaruhi tingkat pelayanan 

kinerja jalan ? 

3. Bagaimana proses dan prosedur serta upaya perubahan arus lalu lintas 

dengan manajemen rekayasa lalu lintas oleh Dinas Perhubungan di Jalan 

Jenderal Sudirman menurut perundang-undangan?  

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini dapat dirincikan beberapa tujuan agar dapat 

menjawab dari beberapa pertanyaan dalam permasalahan penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui peran Dinas Perhubungan dalam proses perubahan arus lalu 

lintas dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas. 
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2. Mengetahui seberapa tingkat pelayanan kinerja jalan setelah perubahan 

arus lalu lintas dan  

3. Mengetahui proses dan prosedur serta upaya optimalisasi pelaksanaan 

perubahan arus lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang- undangan 

sehingga tidak merugikan pengguna lalu lintas khususnya di Jalan Jenderal 

Sudirman. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum 

adminitrasi negara khususnya pengambilan kebijakan dibidang lalu lintas. 

2. Kegunaan praktis 

a. Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi terkait, hasil penelitian ini 

diharapkan akan memberikan bahan masukan khususnya Dinas 

Perhubungan dalam pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas. 

b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini memberikan pengetahuan dan 

pemahaman tentang manajemen rekayasa lalu lintas sehingga 

masyarakat makin cerdas dalam berlalu lintas dijalan. 

c. Mahasiswa Hukum, sebagai bahan pemikiran dan menambah khasanah 

kepustakaan dibidang ilmu hukum, khususnya bagi hukum 

administrasi negara. 

 



 

6 
 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dituliskan kedalam lima bagian 

bab yang saling berkaitan dengan yang lain. Sistematikanya adalah  sebagai 

berikut: 

Bab Pertama, berisikan tentang Pendahuluan, yang menguraikan 

Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, 

dan Sistematika Penulisan. 

Bab Kedua, merupakan bab yang berisikan tentang tinjauan pustaka 

meliputi pengertian dan peran pemerintah daerah dalam perubahan arus lalu 

lintas, manajemen rekayasa lalu lintas, prosedur pelaksanaan manajemen 

rekayasa lalu lintas, upaya optimalisasi perubahan arus lalu lintas dengan 

manajemen rekayasa lalu lintas. 

Bab Ketiga, merupakan bab yang berisikan metode penelitian yang 

meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan 

sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, 

dan teknik analisa data. 

Bab Keempat, merupakan bab yang berisikan tentang hasil penelitian 

dan pembahasan. dalam bab ini membahas tentang peran Dinas Perhubungan 

dalam perubahan arus lalu lintas, pengaruh tingkat pelayanan jalan terhadap 

perubahan arus lalu lintas, proses dan prosedur serta upaya optimalisasi 

perubahan arus lalu lintas dengan manajemen rekayasa lalu lintas. 
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Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari 

permasalahan yang dibahas dan saran dari hasil penulis. 

 


