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ABSTRACT 

A humans’ travel to fulfill their needs must be well-planned to prevent traffic congestion. The population in 

Bandarlampung that continues to increase also impact the travels in total, one of them is the school area on Jalan 

Cendana – Jalan Ir. H. Juanda. Travels that occur in the school area are caused by a large number of students 

applying to a school that far from their homes, so they use vehicles to travel and they often stop and park at the 

roadside. This study aims to determine the trip generation model towards school area on Jalan Cendana – Jalan 

Ir. H. Juanda with multiple linear regression and traffic performance analysis as the study limitation. As for the 

area limits are KB/TK Fransiskus 2, SD Fransiskus 2, SD Negeri 2 Rawa Laut, SMP Xaverius 2, and SMA 

Xaverius. Through analysis, it’s known that influence factors of trip generation on study area are number of 

classrooms, teachers and staffs, and students’ allowance per day. Furthermore, the trip generation is large 

enough to affect the traffic, especially in the morning. This indicates a high land use activity, evidenced by the 

low-road-performance. Some treatments are required to reduce it, like traffic engineering and public 

transportation planning. 
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PENDAHULUAN 

Kota Bandarlampung yang terus 

berkembang juga tak lepas dari masalah 

kemacetan yang terjadi pada jam sibuk (pagi 

dan sore hari) di beberapa ruas jalan utama. 

Salah satu tempat yang rawan macet adalah 

kawasan pendidikan di sekitar Jalan Cendana 

dan Jalan Ir. H. Juanda yang menjadi salah satu 

penyebab kemacetan di persimpangan Jalan 

Sudirman dan Jalan Ir. H. Juanda menuju 

Stadion Pahoman. Kemacetan di persimpangan 

Jalan Sudirman telah teratasi dengan adanya 

Flyover Gajah Mada – Juanda, namun 

kemacetan tetap terjadi pada off ramp flyover 

yang mengarah ke Jalan Ir. H. Juanda.  Adapun 

sekolah yang terdapat di kawasan pendidikan 

tersebut adalah KB/TK Fransiskus 2 Bandar 

Lampung dan SD Fransiskus 2 Bandar 

Lampung yang berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 

10C, SD Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung 

yang berlokasi di Jl. Cendana No. 33, serta 

SMP Xaverius 2 Bandar Lampung dan SMA 

Xaverius Bandar Lampung yang berlokasi di Jl. 

Cendana No. 31. Kelima sekolah tersebut 

memiliki letak yang berdekatan dengan wilayah 

administrasi di Kelurahan Rawa Laut, 

Kecamatan Enggal. 

Kawasan pendidikan merupakan salah satu 

tempat yang rawan terjadi kemacetan, terutama 

pada jam masuk dan pulang sekolah. Adapun 

pergerakan yang terjadi di kawasan pendidikan 

disebabkan oleh banyaknya murid yang 

bersekolah jauh dari tempat tinggalnya, 

sehingga pergerakan dilakukan dengan 

kendaraan. Selain itu, sekolah-sekolah pada 

umumnya tidak memiliki tempat parkir dan 

tempat naik-turun penumpang, sehingga 

menyebabkan kendaraan berhenti dan parkir di 

pinggir jalan. Berdasarkan hal tersebut, maka 

penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui model bangkitan dan tarikan 

pergerakan pada kawasan pendidikan di Jalan 

Cendana – Jalan Ir. H. Juanda. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

A. BANGKITAN PERGERAKAN 

1. Definisi 

Bangkitan pergerakan (trip generation) 

merupakan jumlah pergerakan yang 

diakibatkan oleh aktivitas yang ada di suatu 

zona (kawasan) per satuan waktu (Sholichin, 

2011:14). Bangkitan pergerakan merupakan 

tahap pertama dari Model Perencanaan Empat 

Tahap/Four Stages Model, yaitu perkiraan atas 

jumlah pergerakan yang berasal dari zona 

tertentu atau tertarik ke zona tertentu (Tamin, 

1997:75). Dengan kata lain, pergerakan akibat 

aktivitas yang ada di zona atau lahan tertentu 

menghasilkan bangkitan pergerakan yang 

mencakup pergerakan meninggalkan suatu 

zona dan menuju ke suatu zona (Wahyuningsih, 

Riyanto, & Munawar, 2013). 

2. Model Analisis Korelasi 

Metode yang sering digunakan pada analisis 

bangkitan pergerakan adalah analisis regresi 

linear berganda (Multiple Linear Regression 

Analysis). Adapun model dari analisis regresi 

linear berganda yang dimaksud adalah: 

Y = a + b1X1 + b2X2 +⋯+ bnXn 
Keterangan: 

Y            =  jumlah pergerakan per hari 

(variabel dependen) 

X1,…,Xn =  faktor-faktor yang memengaruhi 

(variabel bebas) 

a             =  konstanta regresi (angka yang 

akan dicari) 

b1,…,bn = koefisien regresi (angka yang harus 

dicari) 

 

B. KINERJA JALAN 

1. Volume Lalu Lintas 

Dalam Pedoman Kapasitas Jalan 

Indonesia/PKJI (2004), nilai arus lalu lintas (Q) 

mencerminkan komposisi lalu lintas, di mana 

arus dinyatakan dalam satuan kendaraan ringan 

(skr). Semua nilai arus lalu lintas (per arah dan 

total) diubah menjadi satuan kendaraan ringan 

(skr) dengan menggunakan ekivalensi 

kendaraan ringan (ekr) yang diturunkan secara 

empiris untuk tipe kendaraan berikut: (1) 

Kendaraan ringan; (2) Kendaraan berat; dan (3) 

Sepeda motor. Pengaruh kendaraan tak 

bermotor dimasukkan sebagai kejadian terpisah 

dalam faktor penyesuaian hambatan samping. 

Ekivalensi kendaraan ringan (ekr) untuk 

masing-masing tipe kendaraan tergantung pada 

tipe jalan dan arus lalu lintas total yang 

dinyatakan dalam kend/jam. 

2. Kecepatan Arus Bebas 

Menurut PKJI (2014), kecepatan arus 

bebas merupakan kecepatan suatu kendaraan 

yang tidak dipengaruhi oleh kehadiran 

kendaraan lain (km/jam). Persamaan dasar 

untuk menentukan kecepatan arus bebas 

adalah:  

VB = (FVB0 + FVL) × FVHS × FVUK 

Keterangan: 

VB = kecepatan arus bebas (km/jam)  

FVB0 = kecepatan arus bebas dasar (km/jam) 

FVL = faktor penyesuaian kecepatan arus 

bebas akibat lebar jalur lalu lintas efektif 

FVHS = faktor penyesuaian kecepatan arus 

bebas akibat hambatan samping 

FVUK = faktor penyesuaian kecepatan arus 

bebas untuk ukuran kota 

3. Kapasitas 

Kapasitas didefinisikan sebagai arus 

maksimum dalam satuan skr/jam yang dapat 

dipertahankan pada kondisi tertentu (PKJI, 

2014). Untuk jalan dua-lajur dua-arah, 

kapasitas ditentukan untuk arus dua arah, tetapi 

untuk jalan dengan banyak lajur, arus 

dipisahkan per arah dan kapasitas ditentukan 

per lajur. Persamaan dasar untuk menentukan 

kapasitas adalah: 

C = C0 × FCL × FCPA × FCHS × FCUK 
Keterangan: 

C = kapasitas (skr/jam)  

C0 = kapasitas dasar (skr/jam) 

FCL = faktor penyesuaian kapasitas akibat 

perbedaan lebar jalur lalu lintas 

FCPA = faktor penyesuaian kapasitas akibat 

pemisahan arah lalu lintas 

FCHS = faktor penyesuaian kapasitas akibat 

hambatan samping 

FCUK = faktor penyesuaian kapasitas untuk 

ukuran kota 

4. Derajat Kejenuhan 

PKJI (2014) mendefinisikan derajat 

kejenuhan (DJ) sebagai rasio arus terhadap 

kapasitas dan digunakan sebagai faktor utama 

dalam penentuan tingkat kinerja simpang dan 

segmen jalan. Nilai DJ menunjukkan apakah 

segmen jalan tersebut mempunyai masalah 

kapasitas atau tidak. Derajat kejenuhan 

digunakan untuk analisis perilaku lalu lintas 

berupa kecepatan. 

5. Kecepatan Tempuh 

PKJI (2014) mendefinisikan kecepatan 

tempuh sebagai kecepatan rata-rata ruang 

(space mean speed) kendaraan sepanjang 

segmen jalan. Kecepatan tempuh (VT) 

(1) 

(2) 

(3) 



merupakan kecepatan aktual kendaraan yang 

besarannya ditentukan berdasarkan fungsi dari 

DJ dan VB yang telah ditentukan. 

 

C. KEMACETAN LALU LINTAS DI 

KAWASAN PENDIDIKAN 

Menurut Vigne (2007), kemacetan lalu 

lintas di kawasan pendidikan didefinisikan 

sebagai kepadatan dan pemblokiran jalan di 

dekat atau di sekitar sekolah. Faktor utama yang 

menyebabkan kemacetan ini adalah kendaraan, 

yang mayoritas berasal dari kendaraan orang 

tua yang mengantar dan menjemput anaknya di 

sekolah. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan 

kepemilikan dan penggunaan mobil, orang tua 

yang tidak mengizinkan anaknya untuk 

berangkat sendiri (seperti berjalan kaki atau 

bersepeda) karena alasan keamanan, serta tidak 

adanya peraturan mengenai tempat drop-off 

atau pick-up. Selain itu, faktor penyebab 

kemacetan lainnya adalah murid yang 

membawa kendaraan pribadi, jalan yang 

sempit, area yang berbentuk cul de sac 

(sehingga tidak terdapat banyak jalur 

alternatif), lampu lalu lintas dengan pengaturan 

waktu yang kurang baik, serta terlalu banyak 

murid yang diantar/dijemput pada waktu yang 

bersamaan. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Pendekatan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, 

yaitu suatu pendekatan untuk menguji teori 

dengan memeriksa hubungan antar variabel 

yang terukur dengan data berupa angka 

(Creswell, 2003). Terdapat dua jenis analisis 

dalam pendekatan penelitian kuantitatif 

(Muhson, 2006), dan pada penelitian ini 

digunakan analisis korelasional pada statistik 

inferensial. Pengumpulan data pada penelitian 

ini terdiri atas data primer (jumlah kendaraan ke 

dan dari sekolah berdasarkan jenis moda, 

karakteristik jalan, karakteristik pelaku 

pergerakan) dan data sekunder (karakteristik 

sekolah di wilayah penelitian). 

Pengambilan data pada penelitian ini 

terdiri atas populasi dan sampel. Populasi pada 

penelitian ini terdiri atas jumlah murid, guru 

dan tendik dari kelima sekolah yang ada di 

wilayah penelitian. Namun karena jumlah 

populasi yang terlalu besar untuk diamati, 

digunakan teknik sampling, dalam penelitian 

ini adalah teknik probability sampling. Untuk 

menggunakan teknik ini, ukuran sampel harus 

diketahui terlebih dahulu, dan pada penelitian 

ini diketahui melalui rumus Slovin. Setelah 

jumlah sampel diketahui, penyebaran kuesioner 

dilakukan menggunakan salah satu teknik 

dalam probability sampling, yaitu teknik 

Cluster Random Sampling, digunakan apabila 

populasi terdiri atas kelompok-kelompok 

individu atau cluster (Margono, 2004:127 

dalam Susliana).  Dalam penelitian ini, sasaran 

kuesioner tidak dilakukan langsung terhadap 

seluruh pelajar, tetapi terhadap satu 

sekolah/kelas sebagai kelompok/cluster.  

Hasil yang didapatkan melalui observasi 

dan sebaran kuesioner diolah dengan analisis 

regresi linear berganda dan analisis kinerja 

jalan. Data yang digunakan untuk analisis 

regresi linear berganda adalah karakteristik 

sekolah di wilayah penelitian yang mencakup 

karaktertistik sekolah di wilayah penelitian, 

jumlah anggota keluarga murid, jumlah uang 

saku, kepemilikan kendaraan, jarak dari tempat 

tinggal ke sekolah, serta jumlah pergerakan 

ke/dari sekolah. Data jumlah pergerakan ke/dan 

dari sekolah juga digunakan pada analisis 

kinerja jalan, bersama dengan data lebar jalan, 

tipe jalan, hambatan samping, dan ukuran kota. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. ANALISIS BANGKITAN DAN 

TARIKAN PERGERAKAN 

Berdasarkan analisis regresi linear 

berganda yang telah dilakukan, diperoleh 

model untuk menggambarkan jumlah 

bangkitan dan tarikan pergerakan di kawasan 

penelitian serta faktor yang memengaruhinya 

yang dapat dilihat pada tabel berikut.  

TABEL 1 PRA KONKLUSI ANALISIS 

BANGKITAN DAN TARIKAN 

PERGERAKAN 

 BANGKITAN 

(Y) 

TARIKAN 

(Z) 

Persamaan Y = 509,971 + 

24,280 X1 -

0,026 X2 

Z = 494,835 

+ 11,330 X1 

- 0,029 X2 

Faktor yang 

memengaruhi 

X1 : jumlah 

ruang kelas 

X2 : jumlah 

uang saku per 

hari 

X1 : jumlah 

guru dan 

tendik 

X2 : jumlah 

uang saku 

per hari 

R2 0,928 0,92 



 BANGKITAN 

(Y) 

TARIKAN 

(Z) 

Signifikansi 

(Sig.) 
0,072 0,08 

Sumber: Hasil Analisis, 2020 

Dari model bangkitan pergerakan yang 

terbentuk, dapat diketahui bahwa faktor yang 

memengaruhi bangkitan pergerakan di wilayah 

penelitian adalah jumlah ruang kelas dan 

jumlah uang saku per hari (variabel 

independen). Melihat dari nilai R2, kedua 

variabel independen tersebut dapat 

menjelaskan bangkitan pergerakan (variabel 

dependen) sebesar 92,8%. Dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,072 (< 0,1), maka model 

ini tepat untuk memprediksi bangkitan 

pergerakan di wilayah penelitian. Melalui 

persamaan yang ada pada Tabel 1, disimpulkan 

bahwa jumlah bangkitan pergerakan di wilayah 

penelitian akan semakin tinggi apabila jumlah 

ruang kelas meningkat. 

Jumlah ruang kelas dapat menggambarkan 

jumlah murid dalam satu sekolah. Semakin 

banyak jumlah ruang kelas yang disediakan 

sekolah, maka akan semakin banyak murid 

yang dapat diterima, dan bangkitan 

pergerakannya akan semakin besar karena 

semua murid yang bersekolah di kawasan ini 

bergerak dan tiba di waktu yang bersamaan. 

Selain itu, jumlah ruang kelas juga berkaitan 

dengan waktu sekolah yang berdekatan atau 

bersamaan sebagai salah satu penyebab 

kemacetan lalu lintas di kawasan pendidikan. 

Dan jarak tempat tinggal para murid dari 

sekolah yang ada di wilayah penelitian cukup 

jauh, sehingga pergerakan dilakukan dengan 

kendaraan, dan hal ini turut memengaruhi besar 

bangkitan pergerakan di wilayah penelitian.  

 

 
Sumber: Hasil Analisis, 2020 

GAMBAR 1 PETA ASAL TEMPAT TINGGAL 

MURID SEKOLAH DI WILAYAH 

PENELITIAN 

Berdasarkan temuan studi, pelaku 

pergerakan di wilayah penelitian didominasi 

oleh murid yang berdomisili di Kecamatan 

Kedamaian dan Kecamatan Way Halim 

(Gambar 1) dikarenakan empat sekolah di 

wilayah penelitian tidak menerapkan sistem 

zonasi, sehingga siapa saja dapat mendaftar di 

sekolah tersebut. 

Dari model tarikan pergerakan yang 

terbentuk, dapat diketahui bahwa faktor yang 

memengaruhi tarikan pergerakan di wilayah 

penelitian adalah jumlah guru dan tendik serta 

jumlah uang saku per hari (variabel 

independen). Melihat dari nilai R2, kedua 

variabel independen tersebut dapat 

menjelaskan bangkitan pergerakan (variabel 

dependen) sebesar 92%. Dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,08 (< 0,1), maka model 

ini tepat untuk memprediksi tarikan pergerakan 

di wilayah penelitian. Melalui persamaan yang 

ada pada Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa 

jumlah tarikan pergerakan di wilayah penelitian 

akan semakin tinggi apabila jumlah guru dan 

tendik meningkat. Guru dan tendik merupakan 

salah satu pelaku pergerakan yang akan selalu 

menuju sekolah secara konsisten untuk tujuan 

bekerja (pergerakan untuk aktivitas ekonomi). 

 

B. ANALISIS KINERJA JALAN 

Berdasarkan analisis kinerja jalan yang 

telah dilakukan, diketahui jumlah pergerakan 

yang terjadi di segmen jalan yang berkaitan 

dengan wilayah penelitian. Hasil akhir 

pergerakan lalu lintas di wilayah penelitian 

disajikan dengan peta pada Gambar 2. 

 

 
Sumber: Hasil Analisis, 2020 

GAMBAR 2 PETA PERGERAKAN LALU 

LINTAS KENDARAAN DI WILAYAH 

PENELITIAN 

Pada Gambar 2, terlihat bahwa segmen 

jalan dengan jumlah pergerakan terbesar 



apabila dilihat dari arus lalu lintas dan 

kecepatan rata-rata adalah segmen 1 dan 

segmen 5 (Jalan Ir. H. Juanda) ke arah utara, 

diikuti dengan segmen jalan 4 (Jalan Cendana; 

di depan SD Negeri 2 Rawa Laut Bandar 

Lampung) ke arah timur (segmen 5). 

Pergerakan tertinggi (1.590 skr/jam) terjadi di 

pagi hari pada pukul 06.30 - 07.30 WIB di 

segmen 5, dan kecepatan rata-rata terendah (29 

km/jam) terjadi di pagi pada pukul 06.30 – 

07.30 WIB di segmen 1 arah 2 (ke arah utara).   

 

 
Sumber: Hasil Analisis, 2020 

GAMBAR 3 DERAJAT KEJENUHAN PADA 

SEGMEN JALAN DI WILAYAH 

PENELITIAN 

Secara keseluruhan, derajat kejenuhan 

tertinggi di segmen 1 arah 1 (selatan) sebesar 

0,8 dengan nilai tingkat pelayanan jalan D, 

sedangkan di segmen 1 arah 2 (utara) sebesar 

0,98 dengan nilai tingkat pelayanan jalan E. Di 

segmen 2, derajat kejenuhan tertinggi terjadi 

pada pukul 15.30 – 16.30 WIB sebesar 0,19 

dengan nilai tingkat pelayanan jalan A. 

Sedangkan di segmen 3, 4, dan 5, derajat 

kejenuhan tertinggi terjadi pada pukul 06.30 – 

07.30 WIB dengan besar pada masing-masing 

segmen 0,23 (nilai tingkat pelayanan jalan B), 

0,27 (nilai tingkat pelayanan jalan B), dan 0,59 

(nilai tingkat pelayanan jalan C).  

Beberapa penyebab kejenuhan lalu lintas 

pada setiap segmen jalan terjadi akibat tidak 

tersedianya rambu lalu lintas (seperti rambu 

dilarang parkir, dilarang berhenti, dilarang 

putar balik, atau rambu jalan satu arah), 

sehingga informasi untuk berlalu lintas dengan 

tertib tidak didapatkan oleh masyarakat; atau 

masyarakat yang tidak mematuhi rambu lalu 

lintas yang ada di segmen jalan (pada segmen 5 

terdapat beberapa rambu lalu lintas). Selain itu, 

pada setiap segmen jalan juga tidak dilalui oleh 

trayek transportasi umum, sehingga mayoritas 

orang yang menuju ke stadion atau ke sekolah 

menggunakan kendaraan pribadi untuk 

mengakses aktivitas di sekitar segmen jalan. 

 

 

KESIMPULAN 

Bangkitan dan tarikan pergerakan yang 

dihasilkan oleh kawasan pendidikan yang ada 

di Jalan Cendana – Jalan Ir. H. Juanda cukup 

besar dan memengaruhi lalu lintas, terutama di 

pagi hari karena semua murid yang bersekolah 

di kawasan tersebut serta guru dan tendik yang 

bekerja di kawasan tersebut bergerak dan tiba 

di waktu yang bersamaan. Berdasarkan temuan 

studi, pelaku pergerakan di wilayah penelitian 

didominasi oleh murid yang berdomisili di 

Kecamatan Kedamaian dan Kecamatan Way 

Halim dikarenakan empat sekolah di wilayah 

penelitian tidak menerapkan sistem zonasi, 

sehingga siapa saja dapat mendaftar di sekolah 

tersebut. Di samping hal tersebut, kelima 

sekolah yang ada di wilayah penelitian telah 

berdiri dari ±60 tahun yang lalu dan sekarang 

ini memiliki akreditasi A, sehingga sekolah 

cukup dikenal dan memiliki reputasi yang baik. 

Kemudian, faktor-faktor yang memengaruhi 

bangkitan dan tarikan pergerakan pada kawasan 

pendidikan di Jalan Cendana dan Jalan Ir. H. 

Juanda adalah jumlah ruang kelas (yang 

berkaitan dengan waktu sekolah, jumlah murid, 

dan jarak tempat tinggal murid dari rumah ke 

sekolah), jumlah guru dan tendik, dan jumlah 

uang saku murid per hari. 

Kinerja jalan pada pukul 06.30 – 07.30 

WIB yang rendah (berdasarkan nilai kecepatan 

yang bervariasi antara 29-39 km/jam) 

mengindikasikan aktivitas guna lahan yang 

cukup tinggi di wilayah penelitian, yaitu 

kawasan pelayanan umum dengan kegiatan 

utama adalah kegiatan pendidikan. Selain itu, 

dampak dari aktivitas guna lahan pada pagi hari 

terhadap kinerja jalan di wilayah penelitian juga 

tercermin dari perilaku pengendara yang 

mengakibatkan tundaan, seperti melakukan u-

turn sembarangan, berhenti dan menurunkan 

0
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0,6

0,8
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penumpang di pinggir jalan, parkir di pinggir 

jalan, dan melintasi jalan dengan lawan arah. 

Adapun tingkat pelayanan jalan di wilayah 

penelitian masih cukup dan belum perlu 

dilakukan perubahan (nilai yang bervariasi 

antara A-C), namun pada segmen 1 perlu 

dilakukan penanganan tertentu untuk mengatasi 

kemacetan yang terjadi di pagi hari pada masa 

sekolah (tingkat pelayanan jalan pada pagi hari 

memiliki nilai D di arah 1 dan E di arah 2). 

 

REKOMENDASI 

Rekomendasi penanganan untuk kawasan 

pendidikan di Jalan Cendana – Jalan Ir. H. 

Juanda yang dapat diberikan berdasarkan hasil 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Mengubah posisi pintu masuk dan keluar. 

Untuk SD Negeri 2 Rawa Laut Bandar 

Lampung yang terletak di hook Jalan 

Cendana – Jalan Ir. H. Juanda, dapat 

menggunakan pintu yang menghadap 

Jalan Ir. H. Juanda (segmen 5) sebagai 

akses masuk dan keluar. Kondisi saat ini di 

mana pintu masuk-keluar berada di Jalan 

Cendana (segmen 4) menimbulkan 

tundaan di segmen 4 karena jalan tersebut 

juga dilalui oleh orang dari SMP Xaverius 

2 Bandar Lampung dan SMA Xaverius 

Bandar Lampung (segmen 3). 

2. Menerapkan rekayasa lalu lintas satu arah 

di waktu tertentu, terutama di Jalan Way 

Lubuk pada pagi hari. Kondisi saat ini 

seringkali menimbulkan kemacetan, 

karena terdapat 2 alternatif arah yang dapat 

dipilih (dapat menuju ke segmen 3 atau 4, 

di mana kedua segmen ini pun cukup padat 

di pagi hari). Agar tercipta jalur satu arah, 

sebaiknya hanya diizinkan untuk belok ke 

arah segmen 4.  

3. Karena lokasi sekolah yang berdekatan 

dan tidak memungkinkan bagi masing-

masing sekolah untuk menyediakan lahan 

parkir, menyediakan lahan parkir komunal 

dapat dilakukan untuk mengurangi 

kegiatan parkir di pinggir jalan. 

4. Mengembangkan transportasi umum 

seperti bus sekolah, dan memberdayakan 

mobil antar-jemput sebagai alternatif 

untuk mengurangi jumlah kendaraan yang 

akan melintas pada jam masuk dan jam 

pulang sekolah. 

5. Untuk permasalahan yang terjadi pada 

segmen jalan 4 dan 5, di mana 

kecenderungan penggunaan jalannya 

didominasi oleh murid dari beberapa 

sekolah seperti SD Negeri 2 Rawa Laut 

Bandar Lampung, serta TK dan SD 

Fransiskus 2 Bandar Lampung, yang 

menyebabkan murid harus diturunkan di 

depan sekolah. Masing-masing sekolah 

perlu menyediakan sirkulasi khusus drop-

off/pick-up murid untuk mengurangi 

kendaraan yang berhenti sembarangan 

sehingga menyebabkan tundaan kendaraan 

di segmen tersebut. di pinggir jalan 

(menaikkan/menurunkan penumpang), 

serta mengurangi pejalan kaki yang 

menyeberang. 
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