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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kabupaten Gianyar merupakan daerah yang memiliki kepadatan arus 

lalulintas yang cukup tinggi. Banyak tempat yang sering menimbulkan kemacetan 

maupun kecelakaan seperti di area lingkungan sekolah. Anak-anak merupakan 

pengguna jalan yang kurang berpengalaman dan cenderung kurang hati-hati, 

sehingga anak-anak seringkali menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan 

terjadi dikalangan anak – anak biasanya disebabkan karena kurangnya perhatian 

dan pembinaan dari orang tua baik dirumah maupun disekolah tentang 

kedisiplinan di jalan raya, sehingga banyak anak – anak menjadi korban 

kecelakaan lalu lintas.  

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementrian 

Perhubungan, telah menggulirkan dan mengimplementasikan program Zona 

Selamat Sekolah (ZoSS) pada sejumlah sekolah dasar di Indonesia sebagai wujud 

pelaksanaan UU perlindungan Anak No. 23 tahun 2002, pasal 22, yang berbunyi 

“Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan 

dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak”. Zona 

Selamat Sekolah (ZoSS) merupakan program inovatif dalam zona kecepatan 

berbasis waktu yang digunakan untuk mengatur kecepatan kendaraan di area 

sekolah. 

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Gianyar pun memberikan perhatian 

khusus terhadap anak-anak sekolah usia dini yang ditandai dengan inisiatif untuk 

menggulirkan program Zona Selamat Sekolah (ZoSS), yaitu dengan memberikan 

dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap 

penyeberangan pejalan kaki dalam hal keselamatan berlalu lintas. Program ZoSS 

yang mengambil lokasi diruas Jalan Wisma Udayana, Blahbatuh Gianyar 

merupakan zona kecepatan berbasis waktu, yaitu untuk mengatur kecepatan 

kendaraan dilingkungan sekolah. Penerapan program ZoSS dilakukan pada intinya 

untuk melindungi pejalan kaki, khususnya anak sekolah dari bahaya kecelakaan 

lalu lintas. Kendaraan yang berada dalam zona harus berkecepatan rendah, untuk 
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memberikan waktu reaksi yang lebih lama dalam mengantisipasi gerakan anak 

sekolah yang bersifat spontan dan tak terduga yang seringkali menimbulkan 

kecelakaan lalu lintas. 

Untuk mengetahui persepsi penerapan ZoSS dengan mengacu pada 

Laporan Akhir Penyusunan Evaluasi Kinerja ZoSS dan Review Desain 

(Departemen Perhubungan, 2009) dan perlu juga dilakukan analisis kinerja ruas 

jalan untuk mengetahui kecepatan 20 km/jam apakah karena arus lalu lintas yang 

padat atau pelaku lalu lintas mentaati aturan batas kecepatan 20 km/jam dengan 

berpedoman pada Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) tahun 1997. Adapun 

variabel - variabel yang menjadi ukuran terhadap keefektifan ZoSS tersebut 

diantaranya adalah pendekatan atau cara yang dilakukan yaitu dengan melakukan 

survei – survei dan analisis terhadap kondisi perilaku murid sekolah saat 

menyeberang jalan, kecepatan sesaat kendaraan, serta tanggapan dari pengantar, 

para guru dan para siswa terhadap penerapan ZoSS dengan bantuan kuesioner.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ada beberapa permasalahan yang 

dapat diidentifikasi, yaitu: 

1. Bagaimanakah kondisi rambu lalu lintas, marka jalan dan fasilitas Zona 

Selamat Sekolah (ZoSS) dibandingkan dengan standar yang ada? 

2. Bagaimanakah kedisiplinan perilaku pengguna jalan yang melewati area 

zona tersebut mentaati marka dan rambu yang ada? 

3. Bagaimanakah pemahaman dan persepsi dari pengantar, guru dan siswa 

tentang adanya Zona Selamat Sekolah (ZoSS)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengidentifikasi kondisi rambu lalu lintas, marka jalan dan fasilitas 

Zona Selamat Sekolah (ZoSS). 

2. Untuk mengetahui sampai sejauh manakah perilaku pengguna jalan yang 

melewati area zona tersebut mentaati marka dan rambu yang ada. 
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3. Untuk mengetahui pemahaman dan persepsi dari pengantar, guru dan 

siswa tentang adanya ZoSS. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian ini adalah: 

1. Terdeteksi kondisi fasilitas dan permasalahaan penggunaan area ZoSS 

dalam upaya menciptakan tingkat keselamatan berlalu lintas yang lebih 

nyaman, khususnya pada lingkungan sekolah dan area ZoSS di Kabupaten 

Gianyar. 

2. Dapat mengetahui pemahaman dan persepsi dari pengantar, guru dan 

siswa tentang penerapan ZoSS di Kabupaten Gianyar. 

3. Untuk memberikan saran-saran tindakan perbaikan menuju Zona Selamat 

Sekolah (ZoSS) yang lebih efektif dan efisien dimasa depan. 

 

1.5 Batasan Masalah 

 Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. Pengamatan dilakukan pada hari kerja untuk pagi hari mulai dari pukul 

06.00-09.00 Wita, siang hari mulai pukul 11.00-14.00 Wita dan sore hari 

mulai pukul 16.00-18.00 Wita. Pemilihan jam-jam survei disesuaikan 

dengan jam-jam siswa berangkat dan pulang sekolah. 

2. Perhitungan volume lalu lintas pada jam-jam pengamatan di depan SMP 

Negeri 1 Blahbatuh dan SMP Blahbatuh. 

3. Data kuisioner dilakukan hanya pada siswa, guru dan pengantar siswa 

SMP Negeri 1 Blahbatuh dan SMP Blahbatuh.  

4. Evaluasi kondisi ZoSS dibandingkan terhadap kondisi standar pada 

Laporan Akhir Penyusunan Evaluasi Kinerja ZoSS dan Review Desain, 

(Departemen Perhubungan, 2009). 

 


