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BABBABBABBAB 1111

PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN

A.A.A.A. LatarLatarLatarLatar BelakangBelakangBelakangBelakang

Seiring dengan dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah di Indonesia,

tanggung jawab penyelengaraan jalan regional beralih ke pemerintah daerah.

Peralihan tanggung jawab tersebut sudah sewajarnya harus dapat dimbangi

dengan kemampuan pemerintah daerah dalam kemampuan teknik dalam

penyelenggaraan jalan

Penyelenggaraan jalan secara nasional terus mengalami peningkatan meskipun

masih banyak ditemui kondisi jalan yang rusak. Disamping diperlukan kondisi

jalan yang baik untuk menunjang kebutuhan pergerakan manusia dan barang,

jalan juga dari sisi keamanan harus memenuhi syarat teknis.

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah penyebab kematian terbesar di

Indonesia. Jumlah korban yang cukup besar akan memberikan dampak ekonomi

(kerugian material) dan sosial yang tidak sedikit. Berbagai usaha preventif

hingga perbaikan lalu lintas dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait

hasilnya belum sesuai yang diharapkan.

Dalam meningkatkan keamanan lalu lintas di jalan terdapat 3 (tiga) bagian yang

saling berhubungan dengan operasi lalu lintas, yakni: pengemudi, kendaraan,

dan jalan raya.
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Bagian human error atau kelalaian manusia memang menjadi faktor dominan

dimana faktor. Meskipun demikian, dari sisi geometrik jalan tetap harus diberikan

bentuk yang memenuhi standar untuk mengurangi tingkat kecelakaan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan

Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas,

keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya

setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh

manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.

Secara teknis peningkatan keselamatan lalu lintas dapat ditingkatkan dari sisi

perencanaan jalan nya terutama perencanaan geometriknya. Inti dari

perencanaan jalan raya sendiri ditujukan untuk mendapatkan keseragaman

dalam merencanakan geometrik jalan guna menghasilkan geometrik jalan yang

memberikan Keamanan, kelancaran, kenyamanan efisiensi dan efektivitas

pergerakan bagi pemakai jalan. Perencanaan geometrik jalan adalah berkaitan

dengan perencanaan dimensi-dimensi jalan agar tetap terlihat. Beberapa hal

yang menjadi pertimbangan adalah sifat gerakan, dimensi kendaraan, sifat

pengemudi, dan karakteristik arus lalu lintas.

Atas dasar pemikiran di atas, maka penulis menuangkannya dalam bentuk

Kertas Kerja Perorangan (KKP) dan memilih judul :
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““““RENCANARENCANARENCANARENCANA KERJAKERJAKERJAKERJA PENINGKATANPENINGKATANPENINGKATANPENINGKATAN KINERJAKINERJAKINERJAKINERJA ASPEKASPEKASPEKASPEK KESELAMATANKESELAMATANKESELAMATANKESELAMATAN

PENGGUNAPENGGUNAPENGGUNAPENGGUNA JALANJALANJALANJALAN MELALUIMELALUIMELALUIMELALUI PERBAIKANPERBAIKANPERBAIKANPERBAIKAN DESAINDESAINDESAINDESAIN GEOMETRIKGEOMETRIKGEOMETRIKGEOMETRIK JALANJALANJALANJALAN

PROVINSIPROVINSIPROVINSIPROVINSI PADAPADAPADAPADA BIDANGBIDANGBIDANGBIDANG BINABINABINABINA TEKNIKTEKNIKTEKNIKTEKNIK DINASDINASDINASDINAS BINABINABINABINA MARGAMARGAMARGAMARGA DANDANDANDAN TATATATATATATATA

RUANGRUANGRUANGRUANG PROVINSIPROVINSIPROVINSIPROVINSI BANTENBANTENBANTENBANTEN””””....

B.B.B.B. IsuIsuIsuIsu AktualAktualAktualAktual

Sebagai pembantu Gubernur dalam Penyelenggaraan Jalan khususnya jalan

provinsi Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten masih mempunyai

banyak kendala dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan provinsi. Kendala

yang dihadapi umumnya dialami juga oleh daerah lain bahkan di tingkat nasional.

Tiga isu aktual yang menjadi permasalahan di Bidang Bina Teknik Dinas Bina

Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Sering terjadinya kecelakaan yang terjadi di jalan raya khususnya di Jalan

Provinsi yang disebabkan oleh bentuk geometrik jalan yang masih sub

standar.

2. Sulitnya penerapan desain perkerasan kaku di Wilayah Selatan Banten.

3. Belum lengkapnya standarisasi tata cara administrasi konstruksi (survey

field engineering, Pre Construction meeting, dll) pada pekerjaan

konstruksi jalan
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Tiga isu aktual yang dihadapi oleh Bidang Bina Teknik Dinas Bina Marga dan

Tata Ruang tersebut, selanjutnya dipilih satu isu yang ditentukan oleh kriteria

seperti pada Tabel dibawah ini :

TabelTabelTabelTabel 1.1.1.1.1.1.1.1. PembobotanPembobotanPembobotanPembobotan IsuIsuIsuIsu AktualAktualAktualAktual

NONONONO ISUISUISUISU AKTUALAKTUALAKTUALAKTUAL KRITERIAKRITERIAKRITERIAKRITERIA TOTALTOTALTOTALTOTAL PRIORITASPRIORITASPRIORITASPRIORITASUUUU SSSS GGGG
1 Sering terjadinya kecelakaan

yang terjadi di jalan raya
khususnya di Jalan Provinsi
yang disebabkan oleh bentuk
geometrik jalan yang masih
sub standar

5 4 5 14 1

2 Sulitnya penerapan desain
perkerasan kaku di Wilayah
Selatan Banten

4 3 3 10 3

3 Belum lengkapnya
standarisasi tata cara
administrasi konstruksi

4 4 4 12 2

Keterangan :
U : Urgensi
S : Seriuosness
G : Growthness
5 : Sangat mendesak
4 : Mendesak
3 : Cukup Mendesak
2 : Kurang Mendesak
1 : Tidak Mendesak

C.C.C.C. LingkupLingkupLingkupLingkup BahasanBahasanBahasanBahasan

Sesuai dengan judul tulisan ini maka lingkup bahasan Kertas Kerja Perorangan

ini akan meliputi suatu alternatif usaha peningkatan kinerja sehubungan dengan

Aspek Keselamatan Pengguna Jalan Melalui Perbaikan Desain Geometrik Jalan
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Provinsi yang dilaksanakan oleh Bidang Bina Teknik Dinas Bina Marga Dan Tata

Ruang Provinsi Banten.

BABBABBABBAB IIIIIIII

GAMBARANGAMBARANGAMBARANGAMBARAN KEADAANKEADAANKEADAANKEADAAN SEKARANGSEKARANGSEKARANGSEKARANG

A.A.A.A. LingkunganLingkunganLingkunganLingkungan InternalInternalInternalInternal

Sesuai Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 761/Kep.1039-Huk/2011

Tanggal 8 Desember 2011 tentang Penetapan Status Ruas ruas Jalan

sebagai Jalan Provinsi menetapkan status Jalan Provinsi sepanjang 852,888

Km. Dari total panjang jalan provinsi tersebut, pada saat ini sepanjang 671,00

Km atau sebesar 78% kondisi geometrik jalan nya masih kurang memenuhi

persyaratan teknis seperti lebar minimum dimensi badan jalan, ruang

pengawasan jalan, jari – jari tikungan, kelandaian vertikal dan lain

sebagainya.

Sementara itu disisi lain, program dan kegiatan Dinas Bina Marga Dan Tata

Ruang masih banyak terfokus kepada perbaikan kondisi jalan. Meskipun

prioritas terbesar saat ini lebih kepada perbaikan kondisi jalan, namun sesuai

prinsip penyelenggaraan jalan tetap harus meningkatkan keamanan

pengguna jalan yang semakin hari semakin banyak.
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1.1.1.1. UndangUndangUndangUndang –––– UndangUndangUndangUndang NomorNomorNomorNomor 38383838 TahunTahunTahunTahun 2004200420042004

UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 2 menyebutkan bahwa

Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanankeamanankeamanankeamanan

dan keselamatankeselamatankeselamatankeselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan,

transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan,

serta kebersamaan dan kemitraan. Asas keamanan berkenaan dengan

semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang harus memenuhi

persyaratan keteknikan jalan, sedangkan asas keselamatan berkenaan

dengan kondisi permukaan jalan dan kondisikondisikondisikondisi geometrikgeometrikgeometrikgeometrik jalanjalanjalanjalan

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Pasal 112

menyebutkan bahwa Standar pelayanan minimal jaringan jalan meliputi

aksesibilitas, mobilitas, dan keselamatan. Keselamatan dinyatakan dalam

pemenuhan kondisi jalan sesuai dengan perencanaan teknis dan

persyaratan laik fungsi jalan.

Pada intinya, Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 dan turunannya

mewajibkan dipenuhinya aspek keselamatan. Pengoperasian jalan umum

dilakukan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan Laik Fungsi Jalan

secara teknis dan administratif dimana bentuk geometrik jalan merupakan

salahsatu persyaratan teknis.

2.2.2.2. DukunganDukunganDukunganDukungan PendanaanPendanaanPendanaanPendanaan YangYangYangYang CukupCukupCukupCukup
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Kemampuan pendanaan APBD Provinsi Banten dalam penanganan

infrastruktur jalan menjadi salah satu faktor kunci dalam penuntasan

perbaikan kondisi jalan provinsi baik dari kondisi perkerasan maupun

kondisi standar geometriknya. Sebelum tahun 2012, pendanaan untuk

infrastruktur jalan masih dikategorikan kurang. Keterbatasan anggaran

dalam penanganan perbaikan jalan ditunjukkan dengan alokasi anggaran

untuk infrastruktur jalan yang masih dibawah nilai 20% dari total APBD

Provinsi Banten per tahun nya.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 dalam penjelasan Pasal 85

ayat 2 menyebutkan : “Pemerintah daerah dinyatakan belum mampu

membiayai pembangunan jalan apabila telah melaksanakan

pemeliharaan dan peningkatan jalan dengan baik dengan dana paling

sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari total anggaran pendapatan

dan belanja daerah, tetapi kondisi jalan belum memenuhi kriteria standar

pelayanan minimal yang ditetapkan”.

Realisasi pendanaan untuk infrastruktur jalan provinsi dari tahun 2007

sampai dengan tahun 2013 secara signifikan mengalami kenaikan. Hal ini

menunjukkan komitmen Kepala Daerah dan DPRD Provinsi Banten

dalam pendanaan infrastruktur jalan menunjukkan tren sangat baik

seperti ditunjukkan oleh tabel berikut :

TabelTabelTabelTabel 2.1.2.1.2.1.2.1. DataDataDataData HistorisHistorisHistorisHistoris PendanaanPendanaanPendanaanPendanaan AAAAPBDPBDPBDPBD UntukUntukUntukUntuk BidangBidangBidangBidang BinaBinaBinaBina MargaMargaMargaMarga
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TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN APBD (Rp)APBD (Rp)APBD (Rp)APBD (Rp)
 20 PERSEN TERHADAP  20 PERSEN TERHADAP  20 PERSEN TERHADAP  20 PERSEN TERHADAP 

APBD (Rp) APBD (Rp) APBD (Rp) APBD (Rp) 
 PAGU BIDANG JALAN  PAGU BIDANG JALAN  PAGU BIDANG JALAN  PAGU BIDANG JALAN 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 
 BOBOT  BOBOT  BOBOT  BOBOT 

(%) (%) (%) (%) 

2007 2.029.838.815.848    405.967.763.170             208.666.071.485          10,28     
2008 2.400.889.277.782    480.177.855.556             228.742.885.000          9,53       
2009 2.525.067.959.752    505.013.591.950             213.016.962.887          8,44       
2010 2.981.773.544.459    596.354.708.892             288.891.994.404          9,69       
2011 4.047.764.845.678    809.552.969.136             372.868.724.288          9,21       
2012 5.662.714.538.686    1.132.542.907.737         609.000.000.000          10,75     
2013 6.052.003.242.100    1.210.400.648.420         1.018.000.000.000       16,82     

10,6710,6710,6710,67                    RATA - RATARATA - RATARATA - RATARATA - RATA

Sumber : Data diolah

3.3.3.3. AdanyaAdanyaAdanyaAdanya NormaNormaNormaNorma ---- StandarStandarStandarStandar ---- PedomanPedomanPedomanPedoman –––– ManualManualManualManual (NSPM)(NSPM)(NSPM)(NSPM) tentangtentangtentangtentang

PerencanaanPerencanaanPerencanaanPerencanaan GeometrikGeometrikGeometrikGeometrik yangyangyangyang jelasjelasjelasjelas

Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum

merupakan salahsatu kementerian yang paling banyak mengeluarkan

referensi atau NSPM tentang jalan dan jembatan. NSPM tentang

Perencanaan Geometrik Jalan yang meliputi Jalan antar Kota, Jalan

Perkotaan, Persimpangan Sebidang, dan standar jalan / Jembatan sudah

beberapa kali mengalami revisi sebagai bentuk upaya dari Kementerian

PU untuk terus memperbaiki perencanaan jalan.

Kemudahan dalam akses NSPM ini juga bagi semua pihak yang

memerlukan sangatlah mudah, salahsatunya dengan cara diunduh dari

website Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu, Kementerian

Pekerjaan Umum juga sering mengadakan sosialisasi peraturan –

peraturan atau NSPM kepada Dinas Bina Marga di daerah.

4.4.4.4. KuantitasKuantitasKuantitasKuantitas SDMSDMSDMSDM masihmasihmasihmasih jauhjauhjauhjauh daridaridaridari kebutuhankebutuhankebutuhankebutuhan
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Menurut data kepegawaian pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

Provinsi Banten, pada tahun 2012 jumlah PNS pada Dinas Bina Marga

Dan Tata Ruang yaitu sebanyak 105 orang. Kurangnya jumlah pegawai

menyebabkan beban kerja cukup berat dan banyak. Dilain pihak,

besarnya jumlah anggaran pada TA. 2013 yaitu sebesar Rp.

1.018.000.000.000,- (Satu Trilyun Delapan Belas Milyar Rupiah) dan

banyaknya kegiatan pada Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang juga

menuntut jumlah SDM yang sebanding. Sebagai perbandingan, pada

Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur terdapat jumlah PNS

sebanyak +/- 1700 orang, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat

didukung oleh PNS sebanyak 2000 orang.

TabelTabelTabelTabel 2.22.22.22.2 DataDataDataData JumlahJumlahJumlahJumlah PNSPNSPNSPNS dandandandan TingkatTingkatTingkatTingkat PendidikanPendidikanPendidikanPendidikan
DinasDinasDinasDinas BinaBinaBinaBina MargaMargaMargaMarga dandandandan TataTataTataTata RuangRuangRuangRuang ProvinsiProvinsiProvinsiProvinsi BantenBantenBantenBanten perperperper JanuariJanuariJanuariJanuari 2012201220122012

Pendidikan TerakhirPendidikan TerakhirPendidikan TerakhirPendidikan Terakhir    Jumlah (Org)Jumlah (Org)Jumlah (Org)Jumlah (Org)    
Sekolah Dasar (SD) 2 
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 1 
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 25 
Diploma III  9 
Diploma IV 3 
Sarjana Strata -1 40 
Sarjana Strata -2 24 

JumlahJumlahJumlahJumlah    105105105105    
 

5.5.5.5. SaranaSaranaSaranaSarana dandandandan PrasaranaPrasaranaPrasaranaPrasarana

Sarana dan prasarana yang memadai akan membantu dalam pencapaian

target kinerja yang telah ditetapkan. Saat ini masih terdapat banyak

kekurangan dalam sarana dan prasarana pada Dinas Bina Marga Dan
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Tata Ruang. Beberapa sarana dan prasarana utama yang dirasakan

masih kurang yaitu sebagai berikut :

a. Gedung Kantor : Saat ini bidang – bidang pada Dinas Bina Marga Dan

Tata Ruang berkantor tidak dalam satu lokasi kantor, tetapi tersebar

dibeberapa lokasi yaitu sebagian di Ciceri, Jalan Bhayangkara dan

beberapa lokasi lain. Kecilnya ukuran kantor juga menyebabkan

kendala dalam pengarsipan dokumen – dokumen, pembagian ruang

staf, pembagian ruang rapat dan lain sebagainya.

b. Alat Berat dan Alat Unit Pemeliharaan Rutin

Jumlah alat ideal untuk panjang jaringan jalan provinsi yang ada yaitu

sebanyak 6 fleet dimana setiap fleet terdiri atas beberapa jenis alat

berat seperti excavator, tandem roller dan lain sebagainya juga ada

beberapa alat kecil seperti baby roller, stamper, motor dengan bak,

pick up, mesin potong rumput dan lain sebaginya. Saat ini Dinas Bina

Marga Dan Tata Ruang mempunyai alat sebanyak 3 fleet yang

disebar pada Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan.

6.6.6.6. LebarLebarLebarLebar RuangRuangRuangRuang MilikMilikMilikMilik JalanJalanJalanJalan

Ruang Milik Jalan (RUMIJA) minimum untuk Jalan Provinsi yang

merupakan bagian dari sistem jaringan primer dalam kategori kolektor

primer menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang

Jalan yaitu 15 meter untuk jalan 2 lajur 2 arah dan 25 meter untuk jalan 4
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lajur 2 arah. Saat ini jalan provinsi yang sudah mempunyai lebar RUMIJA

sesuai yang dipersyaratkan hanya dibawah 20% saja.

Kurangnya lebar RUMIJA menyebabkan banyaknya alinyemen geometrik

jalan provinsi kurang memenuhi persyaratan keamanan yang ditentukan

seperti sempitnya lajur kendaraan, sempitnya bahu jalan, sempitnya

tikungan dan lain sebagainya.

B.B.B.B. LingkunganLingkunganLingkunganLingkungan EksternalEksternalEksternalEksternal

Pelaksanaan penyelenggaraan jalan sangat dipengaruhi oleh lingkungan

eksternal. Keberhasilan penyelenggaraan jalan tidak dapat dicapai tanpa

komitmen seluruh pemangku kepentingan. Beberapa pemangku kepentingan

seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pertambangan, Kepolisian, Satuan Polisi

Pamong Praja, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Pertanahan, Pengusaha

Industri dan Tambang dan lain sebagainya harus melaksanakan

kewajibannya untuk keberhasilan penyelenggaraan jalan. Hanya saja yang

masih menjadi kendala adalah lemahnya koordinasi dalam perencanaan dan

pelaksanaan.

1.1.1.1. HarapanHarapanHarapanHarapan MasyarakatMasyarakatMasyarakatMasyarakat

Banyaknya pemberitaan di media publik menjadi indikator bahwa

masyarakat mempunyai harapan yang tinggi akan tersedianya jaringan

jalan yang handal. Jaringan jalan yang handal tentu saja harus diartikan
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mempunyai kondisi perkerasan yang baik, mempunyai dimensi yang

cukup, aman, efisien, serasi dan selaras.

2.2.2.2. UndangUndangUndangUndang –––– UndangUndangUndangUndang NomorNomorNomorNomor 22222222 TahunTahunTahunTahun 2009200920092009

(Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan

Jalan (LLAJ) mengamanatkan beberapa hal yang dapat menjadi peluang

dalam perbaikan penyelenggaraan jalan yaitu diantaranya :

a. Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdiri dari

Kepolisian, Perhubungan, Bina Marga, Akademisi dan Masyarakat

yang bertugas melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara

yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan

menyelesaikanmasalah Lalu Lintas dan

b. Pembatasan Muatan Sumbu Terberat (MST) yang lebih realistis. Pada

Undang – undang sebelumnya tentang LLAJ mengatur batas MST

kendaraan untuk jalan Kelas II yaitu 10 Ton. Namun pada Undang –

undang yang sekarang, diturunkan menjadi 8 ton

c. Kebijakan pendanaan preservasi jalan dimana dananya dapat

bersumber dari Pengguna Jalan dan pengelolaannya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Preservasi Jalan

dikelola oleh unit pengelola Dana Preservasi Jalan yang bertanggung

jawab kepada Menteri di bidang Jalan. Dalam pasal 323 disebutkan

dengan jelas bahwa Unit Pengelola Dana Preservasi Jalan harus

berfungsi paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini mulai

berlaku.
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3.3.3.3. BanyaknyaBanyaknyaBanyaknyaBanyaknya TenagaTenagaTenagaTenaga KonsultanKonsultanKonsultanKonsultan TeknikTeknikTeknikTeknik

Seiring dengan semakin ,meningkatnya mutu pendidikan di Indonesia,

salahsatunya berdampak terhadap pertumbuhan jumlah tenaga ahli /

konsultan dibidang kebinamargaan. Adanya persaingan diantara para

konsultan juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu

para konsultan tersebut.

4.4.4.4. PengadaanPengadaanPengadaanPengadaan LahanLahanLahanLahan UntukUntukUntukUntuk JalanJalanJalanJalan

Pengadaan lahan untuk kepentingan umum (untuk jalan) pada prakteknya

mempunyai banyak kendala dalam pelaksanaan musyawarah dan ganti

rugi dengan pemilik lahan. Selain adanya regulasi baru yang masih

banyak perlu dikajiulang, proses penyediaan lahan memerlukan waktu

yang panjang. Banyaknya resistensi dari pemilik lahan memperburuk

proses pengadaan lahan.

Upaya perbaikan geometrik jalan untuk keselamatan hampir seluruhnya

membutuhkan ketersediaan ruang jalan yang cukup untuk manuver

pergerakan kendaraan. Oleh karena itu permasalahan pembebasan lahan

menjadi hal yang krusial dalam perbaikan pelayanan jalan.

5.5.5.5. KondisiKondisiKondisiKondisi MedanMedanMedanMedan JalanJalanJalanJalan
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Wilayah Provinsi Banten yang datar dibagian utara dan berbukit serta

bergunung kearah selatan menjadikan medan jalan diwilayah Banten

bervariasi. Kendala dari sisi penerapan standar geometrik jalan banyak

ditemui diwilayah yang berbukit/gunung dikarenakan sulitnya medan /

kontur yang harus dilewati.

6.6.6.6. SDMSDMSDMSDM PenyediaPenyediaPenyediaPenyedia JasaJasaJasaJasa KonstruksiKonstruksiKonstruksiKonstruksi

Ujung tombak dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan mungkin bisa

disebut yaitu Pihak Penyedia Jasa Konstruksi. Kesiapan SDM dan

Profesionalisme penyedia jasa konstruksi mempunyai peran sangat

penting dalam penyediaan jaringan jalan yang handal.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang

Dan Jasa Pemerintah telah mengatur dengan jelas peran pihak ketiga

(penyedia jasa) yang sangat dominan dalam pelaksanaan pekerjaan

pemerintah. Oleh karena itu kesiapan Penyedia Jasa Konstruksi perlu

mendapat perhatian yang lebih serius.

C.C.C.C. VisiVisiVisiVisi DanDanDanDan MisiMisiMisiMisi

Visi Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten tahun 2012 – 2017,

yaitu :

””””TerwujudnyaTerwujudnyaTerwujudnyaTerwujudnya SistemSistemSistemSistem JaringanJaringanJaringanJaringan JalanJalanJalanJalan YangYangYangYang AndalAndalAndalAndal DanDanDanDan TerpaduTerpaduTerpaduTerpadu BerbasisBerbasisBerbasisBerbasis

PenataanPenataanPenataanPenataan RuangRuangRuangRuang YangYangYangYang BerkelanjutanBerkelanjutanBerkelanjutanBerkelanjutan””””....
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Penetapan visi tersebut di atas didasarkan pada amanah yang diterima oleh

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten untuk menyediakan

sarana dan prasarana urusan pekerjaan umum bidang bina marga dan

urusan penataan ruang di Provinsi Banten.

Penjabaran makna dari Visi di atas adalah sebagai berikut :

a. SistemSistemSistemSistem JaringanJaringanJaringanJaringan JalanJalanJalanJalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang

terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder

yang terjalin dalam hubungan hierarki;

b. AndalAndalAndalAndal dandandandan TerpaduTerpaduTerpaduTerpadu, artinya sistem jaringan jalan di Provinsi Banten yang

mantap (kuantitas dan kualitas) dan berkesinambungan sehingga dapat

dimanfaatkan sesuai dengan tujuan penggunaan dan pemanfaatannya di

berbagai sektor kehidupan masyarakat;

c. PenataanPenataanPenataanPenataan RuangRuangRuangRuang BerkelanjutanBerkelanjutanBerkelanjutanBerkelanjutan, adalah penyelenggaraan pembangunan

di Provinsi Banten yang berpedoman pada perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan

memperhatikan kondisi kualitas lingkungan tanpa mengorbankan

pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

Misi Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten tahun 2012 – 2017

sebagai upaya dalam mewujudkan visi, adalah sebagai berikut :

MisiMisiMisiMisi PertamaPertamaPertamaPertama ::::

MewujudkanMewujudkanMewujudkanMewujudkan jaringanjaringanjaringanjaringan jalanjalanjalanjalan provinsiprovinsiprovinsiprovinsi dalamdalamdalamdalam kondisikondisikondisikondisi 100100100100 %%%% mantapmantapmantapmantap padapadapadapada

tahuntahuntahuntahun 2017201720172017 dandandandan ppppeningkataneningkataneningkataneningkatan aksesibilitasaksesibilitasaksesibilitasaksesibilitas kawasankawasankawasankawasan melaluimelaluimelaluimelalui penambahanpenambahanpenambahanpenambahan
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kapasitaskapasitaskapasitaskapasitas jaringanjaringanjaringanjaringan jalanjalanjalanjalan gunagunagunaguna mendukungmendukungmendukungmendukung pengembanganpengembanganpengembanganpengembangan wilayahwilayahwilayahwilayah,

ditujukan untuk konektivitas pengembangan wilayah/kawasan guna

percepatan dan perluasan pembangunan serta meningkatkan layanan dasar

masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah dengan prinsip

pembangunan berkelanjutan serta untuk memperbaiki kinerja jaringan jalan

provinsi di wilayah perkotaan yang padat dengan bekerja sama bersama

pemerintah kota setempat.

MisiMisiMisiMisi keduakeduakeduakedua ::::

PeningkatanPeningkatanPeningkatanPeningkatan penyelenggaraanpenyelenggaraanpenyelenggaraanpenyelenggaraan penataan,penataan,penataan,penataan, pemanfaatanpemanfaatanpemanfaatanpemanfaatan dandandandan

pengendalianpengendalianpengendalianpengendalian pembangunanpembangunanpembangunanpembangunan kawasankawasankawasankawasan yangyangyangyang berbasisberbasisberbasisberbasis penataanpenataanpenataanpenataan ruangruangruangruang

wilayahwilayahwilayahwilayah dengandengandengandengan titiktitiktitiktitik beratberatberatberat padapadapadapada kawasankawasankawasankawasan strategisstrategisstrategisstrategis nasionalnasionalnasionalnasional dandandandan

kawasankawasankawasankawasan strategisstrategisstrategisstrategis provinsiprovinsiprovinsiprovinsi, ditujukan untuk mewujudkan sinegisitas tata

ruang kawasan dan wilayah guna meningkatkan pertumbuhan dan

pemerataan pembangunan wilayah.

MisiMisiMisiMisi KetigaKetigaKetigaKetiga ::::

PeningkatanPeningkatanPeningkatanPeningkatan mutumutumutumutu dandandandan kinerjakinerjakinerjakinerja organisasiorganisasiorganisasiorganisasi dandandandan aparaturaparaturaparaturaparatur DinasDinasDinasDinas BinaBinaBinaBina MargaMargaMargaMarga

dandandandan TataTataTataTata RuangRuangRuangRuang ProvinsiProvinsiProvinsiProvinsi BantenBantenBantenBanten menujumenujumenujumenuju tatatatatatatata kelolakelolakelolakelola pemerintahanpemerintahanpemerintahanpemerintahan yangyangyangyang

baikbaikbaikbaik dandandandan bersihbersihbersihbersih, ditujukan untuk meningkatkan ketatalaksanaan dan kinerja

organisasi serta aparatur yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka

menunjang tugas dan fungsi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.
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D.D.D.D. TujuanTujuanTujuanTujuan

Dalam Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten

tersebut, tujuan yang hendak dicapai terkait dengan judul yang diangkat adalah

Meningkatkan Keselamatan Pengguna Jalan Provinsi Melalui Perbaikan Desain

Geometrik.

E.E.E.E. SasaranSasaranSasaranSasaran

Dalam Rencana Strategi Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten

mempunyai sasaran yang hendak dicapai terkait dengan judul yang diangkat

yaitu meningkatnya keselamatan pengguna jalan pada jalan provinsi melalui

perbaikan desain geometrik jalan supaya memenuhi standar yang disyaratkan.

Kerangka pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang digunakan dalam

penulisan ini didasarkan pada Laporan hasil pelaksanaan kerja dijelaskan pada

tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

TabelTabelTabelTabel 2.32.32.32.3 PengukuranPengukuranPengukuranPengukuran PencapaianPencapaianPencapaianPencapaian SasaranSasaranSasaranSasaran

SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATORINDIKATORINDIKATORINDIKATOR
SASARANSASARANSASARANSASARAN

RENCANARENCANARENCANARENCANA
TK.TK.TK.TK.

CAPAIANCAPAIANCAPAIANCAPAIAN
TARGETTARGETTARGETTARGET

REALI-REALI-REALI-REALI-
SASISASISASISASI

%%%% TKTKTKTK
PENCAPAIPENCAPAIPENCAPAIPENCAPAI

----ANANANAN
RENCANARENCANARENCANARENCANA

TKTKTKTK
CAPAIANCAPAIANCAPAIANCAPAIAN

KETKETKETKET

Meningkatnya
perbaikan
desain
geometrik
jalan supaya
memenuhi
standar yang

1. Teridentifikasinya
titik – titik
geometrik jalan
provinsi dan
persimpangan
sebidang yang
masih sub

100 % -

-
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disyaratkan standar
2. Tersedianya

Detail
Engineering
Desain Perbaikan
Geometrik Jalan
Provinsi dan
persimpangan
sebidang

100%

F.F.F.F. TugasTugasTugasTugas PokokPokokPokokPokok DanDanDanDan FungsiFungsiFungsiFungsi

Tugas pokok Bidang Bina Teknik Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi

Banten yaitu Membantu Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang dalam

melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan perumusan kebijakan teknis

operasional di bidang Bina Teknik. Sedangkan fungsinya yaitu sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis operasional bidang perencanaan

teknis jalan dan jembatan dan pengawasan pembangunan jalan dan

jembatan;

2. Penyiapan penyusunan pedoman pengaturan standarisasi perencanaan

teknis jalan dan jembatan dan pengawasan pembangunan jalan dan

jembatan;

3. Penyiapan pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan pengumpulan

dan pengolahan perencanaan teknis jalan dan jembatan dan pengawasan

pembangunan jalan dan jembatan;

4. Penyiapan pengkoordinasian dan sinkronisasi kegiatan bidang

perencanaan teknis jalan dan jembatan dan pengawasan pembangunan

jalan dan jembatan;
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5. Penyiapan pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan teknis jalan

dan jembatan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan;

6. Penyiapan pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan

standarisasi program dan kegiatan bidang perencanaan teknis jalan dan

jembatan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan;

7. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya

BABBABBABBAB IIIIIIIIIIII

GAMBARANGAMBARANGAMBARANGAMBARAN KEADAANKEADAANKEADAANKEADAAN YANGYANGYANGYANG DIINGINKANDIINGINKANDIINGINKANDIINGINKAN

A.A.A.A. LingkunganLingkunganLingkunganLingkungan InternalInternalInternalInternal

1.1.1.1. UndangUndangUndangUndang –––– UndangUndangUndangUndang NomorNomorNomorNomor 38383838 TahunTahunTahunTahun 2004200420042004

Secara umum Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

beserta turunannya sudah mengatur dengan jelas mengenai

penyelenggaraan jalan. Dari sisi keselamatan terkait dengan geometrik

jalan secara umum, beberapa hal yang perlu dibuat aturan

pendukungnya yaitu terkait pengaturan lebar minimum dimensi jalan.

TabelTabelTabelTabel 3.1.3.1.3.1.3.1. LebarLebarLebarLebar MinimumMinimumMinimumMinimum BagianBagianBagianBagian JalanJalanJalanJalan BerdasarkanBerdasarkanBerdasarkanBerdasarkan FungsiFungsiFungsiFungsi
Lebar Badan Lebar Badan Lebar Badan Lebar Badan KecepatanKecepatanKecepatanKecepatan Tinggi Bebas Tinggi Bebas Tinggi Bebas Tinggi Bebas KedalamanKedalamanKedalamanKedalaman LebarLebarLebarLebar LebarLebarLebarLebar Lebar RUWASJA Lebar RUWASJA Lebar RUWASJA Lebar RUWASJA 

Jalan Minimum Jalan Minimum Jalan Minimum Jalan Minimum Rencana (Vr)Rencana (Vr)Rencana (Vr)Rencana (Vr) Minimum Minimum Minimum Minimum MinimumMinimumMinimumMinimum RUMIJARUMIJARUMIJARUMIJA RUMIJARUMIJARUMIJARUMIJA (dari tepi (dari tepi (dari tepi (dari tepi 
(m)(m)(m)(m) (Km)(Km)(Km)(Km) (m)(m)(m)(m) (m)(m)(m)(m) minimum (m)minimum (m)minimum (m)minimum (m) minimum (m)minimum (m)minimum (m)minimum (m) badan jalan) (m)badan jalan) (m)badan jalan) (m)badan jalan) (m)

Jaringan PrimerJaringan PrimerJaringan PrimerJaringan Primer
1 Arteri Primer 11.00                 60.00                 5.00                 1.50                15.00                     
2 Kolektor Primer 9.00                   40.00                 5.00                 1.50                10.00                     
3 Lokal Primer 7.50                   20.00                 - - 7.00                       
4 Lingkungan Primer 6.50                   15.00                 - - 5.00                       

Jaringan SekunderJaringan SekunderJaringan SekunderJaringan Sekunder
1 Arteri Sekunder 11.00                 30.00                 5.00                 1.50                15.00                     
2 Kolektor Sekunder 9.00                   20.00                 5.00                 1.50                5.00                       
3 Lokas Sekunder 7.50                   10.00                 - - 3.00                       
4 Lingkungan Sekunder 6.50                   10.00                 - - 2.00                       

Dimensi Minimum Bagian Jalan (PP 34/2006 Tentang Jalan)Dimensi Minimum Bagian Jalan (PP 34/2006 Tentang Jalan)Dimensi Minimum Bagian Jalan (PP 34/2006 Tentang Jalan)Dimensi Minimum Bagian Jalan (PP 34/2006 Tentang Jalan)

FungsiFungsiFungsiFungsiNoNoNoNo
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Sumber : PP Nomor 34 Tahun 2006

TabelTabelTabelTabel 3.2.3.2.3.2.3.2. LebarLebarLebarLebar MinimumMinimumMinimumMinimum BagianBagianBagianBagian JalanJalanJalanJalan SpesifikasiSpesifikasiSpesifikasiSpesifikasi

Sumber : PP Nomor 34 Tahun 2006

Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 diatas tertera bahwa lebar bagian jalan

mempunyai lebar minimum yang harus dipenuhi. Sebagai contoh, Lebar

Ruang Pengawasan Jalan (RUWASJA) yang sangat erat terkait dengan

keselamatan pengguna jalan, untuk Jalan Provinsi (Kolektor Primer)

adalah minimal 10 meter. Padahal RUWASJA ini diambil dari tepi pagar

ke dinding bangunan milik masyarakat.

Dalam penerapan sehari – hari, ketentuan ini diterapkan dengan

persyaratan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Namun pada prakteknya,

banyak sekali bangunan yang tidak mempunyai IMB sehingga tidak bisa

memenuhi ketentuan sebagaimana diamanatkan mengenai lebar

minimum bagian jalan. Hal inilah yang perlu diatur lebih jelas oleh

LebarLebarLebarLebar
RUMIJARUMIJARUMIJARUMIJA Lbr MinimumLbr MinimumLbr MinimumLbr Minimum AmbangAmbangAmbangAmbang MarginalMarginalMarginalMarginal

minimum (m)minimum (m)minimum (m)minimum (m) (m)(m)(m)(m) Perlu/TidakPerlu/TidakPerlu/TidakPerlu/Tidak LebarLebarLebarLebar PengamanPengamanPengamanPengaman StripStripStripStrip
1 Jalan Bebas Hambatan 30.00            2 lajur per arah 3.5 m per lajur Ya 3.00    2.00     2.00    2.50                0.50         
2 Jalan Raya 25.00            2 lajur per arah 3.5 m per lajur Ya 2.00    2.00     1.50    1.00                0.25         
3 Jalan Sedang 15.00            2 lajur per 2 arah 7 m Tdk - 2.00     1.50    0.50                -
4 Jalan Kecil 11.00            2 lajur per 2 arah 5.5 m Tdk - 2.00     0.75    - -

Lajur JalanLajur JalanLajur JalanLajur Jalan

Jml LajurJml LajurJml LajurJml Lajur

Kelas Jalan berdasarkan Spesifikasi Penyediaan Prasarana JalanKelas Jalan berdasarkan Spesifikasi Penyediaan Prasarana JalanKelas Jalan berdasarkan Spesifikasi Penyediaan Prasarana JalanKelas Jalan berdasarkan Spesifikasi Penyediaan Prasarana Jalan

MedianMedianMedianMedian
Lebar Minimum Bagian Jalan (m)Lebar Minimum Bagian Jalan (m)Lebar Minimum Bagian Jalan (m)Lebar Minimum Bagian Jalan (m)

SaluranSaluranSaluranSaluranBahuBahuBahuBahuKelasKelasKelasKelasNoNoNoNo
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peraturan perundangan yaitu bagaimana tahapan dan kebijakan

pemenuhan batas minimum lebar bagian jalan tersebut.

2.2.2.2. DukunganDukunganDukunganDukungan PendanaanPendanaanPendanaanPendanaan YangYangYangYang CukupCukupCukupCukup

Tren pendanaan yang sudah baik saat ini diharapkan dapat terus

dipertahankan dan tikingkatkan sesuai dengan kebutuhan ideal.

Disamping anggaran untuk Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi

Banten yang dicukupi, pendanaan SKPD terkait baik tingkat Provinsi atau

Kabupaten / Kota dalam mendukung penyelenggaraan jalan juga perlu

disesuaikan seperti pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk penertiban

bangunan liar di badan jalan, Dinas Perhubungan dalam penyedian

rambu dan marka dan lain sebainya.

3.3.3.3. AdanyaAdanyaAdanyaAdanya NormaNormaNormaNorma ---- StandarStandarStandarStandar ---- PedomanPedomanPedomanPedoman –––– ManualManualManualManual (NSPM)(NSPM)(NSPM)(NSPM) tentangtentangtentangtentang

PerencanaanPerencanaanPerencanaanPerencanaan GeometrikGeometrikGeometrikGeometrik yangyangyangyang jelasjelasjelasjelas

Lengkapnya NSPM bidang Bina Marga perlu diperkuat dengan

dilakukannya sosialisasi, pendidikan keteknikan dan lain sebagainya ke

daerah – daerah. Dengan demikian SDM bidang Bina Marga dapat terus

meningkat dan punya kesamaan pemahaman.

4.4.4.4. KuantitasKuantitasKuantitasKuantitas SDMSDMSDMSDM masihmasihmasihmasih jauhjauhjauhjauh daridaridaridari kebutuhankebutuhankebutuhankebutuhan

Besarnya jumlah anggaran yang dikelola dan panjang jalan provinsi yang

menjadi tanggungjawab Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi

Banten membutuhkan sekurangnya 800 Pegawai Negeri Sipil (Sumber :
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hasil analisa bagian kepegawaian Tahun 2012) yang memiliki kompetensi

sesuai. Dengan tercukupinya jumlah PNS, diharapkan penyelenggaraan

jalan provinsi dapat lebih maksimal dan terencana dengan baik.

5.5.5.5. SaranaSaranaSaranaSarana dandandandan PrasaranaPrasaranaPrasaranaPrasarana

Untuk mengoptimalkan capaian kinerja yang telah ditetapkan,

pemenuhan sarana dan prasarana merupakan hal yang penting untuk

dipenuhi. Kebutuhan yang paling utama yaitu :

a. Gedung Kantor

Kebutuhan gedung kantor yaitu untuk gedung kantor utama, kantor

UPT dan Laboratorium. Dengan asumsi jumlah pegawai yang ideal,

maka luas gedung untuk kantor utama Dinas Bina Marga dan Tata

Ruang Provinsi Banten minimal adalah 6000 m2. Untuk Bidang Bina

Teknik sendiri membutuhkan diantaranya ruang arsip, studio gambar,

ruang rapat bidang, dan ruang kerja. Sedangkan untuk kantor UPT

dibutuhkan 2 kantor utama diwilayah utara dan selatan serta 6 kantor

workshop sebagai pendukung yang lokasinya tersebar.

b. Alat Berat dan Alat UPR

Sisa kebutuhan alat berat dan alat UPR penunjang dengan sebaran

jaringan jalan provinsi sepanjang 855,89 Km yaitu perlu penambahan 3

fleet lagi.

6.6.6.6. LebarLebarLebarLebar RuangRuangRuangRuang MilikMilikMilikMilik JalanJalanJalanJalan
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Kebutuhan lebar ruang jalan menurut peraturan perundang – undangan

merupakan kebutuhan minimum yang harus dipenuhi sebagaimana telah

diuraikan pada Bab II. Terpenuhinya kebutuhan lebar minimum bagian

jalan sangat berkaitan dengan peningkatan keselamatan pengguna jalan.

B.B.B.B. LingkunganLingkunganLingkunganLingkungan EksternalEksternalEksternalEksternal

1.1.1.1. HarapanHarapanHarapanHarapan MasyarakatMasyarakatMasyarakatMasyarakat

Harapan masyarakat yang tinggi mengenai pemenuhan jaringan jalan

yang handal idealnya harus terpenuhi. Pemenuhan kebutuhan akan

jaringan jalan provinsi yang handal akan dapat dicapai melalui strategi

jangka panjang dan menengah. Disamping terpenuhinya kondisi jalan

yang baik, dari sisi keamanan pengguna jalan juga harus dapat terwujud.

2.2.2.2. UndangUndangUndangUndang –––– UndangUndangUndangUndang NomorNomorNomorNomor 22222222 TahunTahunTahunTahun 2009200920092009 tentangtentangtentangtentang LLAJLLAJLLAJLLAJ

Untuk dapat memaksimalkan pelaksanaan penyelenggaraan jalan,

amanat 2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yaitu

mengenai pembentukan forum lalu lintas, penertiban penggunaan jalan

sesuai kelas dan spesifikasi serta strategi pendanaan melalui dana

preservasi jalan dapat direalisasikan.

Dengan dapat dilaksanakannya ketiga point diatas diharapkan :

a. Koordinasi mengenai optimalisasi keselamatan jalan dapat berjalan

diantara para pemangku kepentingan.

b. Banyaknya kendaraan yang mengangkut muatan berlebih disamping

merusak struktur perkerasan jalan juga secara teoritis meningkatkan



24

jumlah kecelakaan di jalan raya. Jalan provinsi yang berdasarkan

kelasnya dikategorikan jalan kelas III mempunyai batasan maksimum

dimensi kendaraan yang dapat lewat pada masing – masing ruas.

Banyaknya kendaraan yang dimensinya melebihi batasan dimensi

yang telah disyaratkan menyebabkan gangguan terhadap pengguna

jalan lain dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

c. Idealnya, secara teori yang sedang berkembang saat ini, dana

penyelenggaraan jalan atau dana preservasi jalan dapat bersumber

dari Pengguna Jalan atau dari jalan itu sendiri. Dana – dana tersebut

yaitu seperti dana yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor,

pajak bahan bakar minyak yang dibeli oleh kendaraan bermotor dan

lain sebagainya.

Konsep yang digunakan yaitu berdasarkan fakta bahwa kendaraan

bermotor dalam operasinya menggunakan jalan untuk bergerak dari

satu tempat ketempat lain. Sama halnya dengan jalan tol (jalan

berbayar), jalan umum non toll juga merupakan jalan berbayar.

Perbedaannya terletak pada waktu pengguna jalan dalam

membayarnya saja. Jika pada jalan toll, pengguna jalan memakai jalan

toll langsung membayar kepada operator jalan toll pada saat yang

hampir sama, tetapi pada jalan umum non toll, pengguna jalan

membayar kepada pemerintah melalui pembayaran pajak kendaraan

bermotor. Jika konsep ini dapat dilaksanakan secepatnya,

permasalahan pendanaan penyelenggaraan jalan dapat
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dimaksimalkan sehingga keselamatan pengguna jalan juga akan

meningkat

3.3.3.3. BanyaknyaBanyaknyaBanyaknyaBanyaknya TenagaTenagaTenagaTenaga KonsultanKonsultanKonsultanKonsultan TeknikTeknikTeknikTeknik

Kekurangan SDM pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi

Banten diharapkan dapat ditutup oleh ketersediaan SDM Konsultan

Teknik dibidang jalan yang saat ini sudah cukup banyak. Profesionalisme

dari konsultan teknik ini memang perlu terus ditingkatkan untuk bisa

bersinergi dalam penyelenggaraan dari sisi teknis perencanaan yang

sesuai standar.

4.4.4.4. PengadaanPengadaanPengadaanPengadaan LahanLahanLahanLahan UntukUntukUntukUntuk JalanJalanJalanJalan

Proses pengadaan lahan untuk jalan diharapkan dapat dipersingkat dan

dibuat praktis dalam pelaksanaannya. Penetapan besaran nilai ganti rugi

yang ditetapkan masih banyak ditolak oleh para pemilik lahan. Mungkin

perlu dipertimbangkan untuk membuat suatu rumusan cara perhitungan

nilai ganti rugi yang bersifat win – win solution dan juga bersifat legal.

Artinya pihak yang memerlukan lahan juga secara legal dilindungi dalam

menetapkan besaran nilai ganti rugi penggantian lahan.

5.5.5.5. KondisiKondisiKondisiKondisi MedanMedanMedanMedan JalanJalanJalanJalan
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Kendala dalam kondisi medan jalan sebenarnya secara prinsip

engineering dapat selalu diatasi. Hanya saja untuk mengatasi hambatan

kondisi medan yang ekstrim seperti di perbukitan atau medang bergunung

ini biasanya membutuhkan dana yang besar. Sebagai contoh, untuk

mengatasi medan dengan lereng yang terjal akan diperlukan penanganan

lereng melalui prinsip – prinsip geoteknik yang tentu saja membutuhkan

dana yang lebih besar dibandingkan untuk membuat jalan pada kondisi

medan yang datar.

6.6.6.6. SDMSDMSDMSDM PenyediaPenyediaPenyediaPenyedia JasaJasaJasaJasa KonstruksiKonstruksiKonstruksiKonstruksi

Harapan untuk penyedia jasa konstruksi adalah terwujudnya penyedia

jasa yang profesional dan bersaing. Dengan banyaknya penyedia jasa

yang profesional dibidangnya diharapkan pelaksanaan pembangunan

jalan dari sisi teknik dapat dilaksanakan sesuai persyaratan yang

ditetapkan.
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BABBABBABBAB IVIVIVIV

ANALISISANALISISANALISISANALISIS DANDANDANDAN PEMECAHANPEMECAHANPEMECAHANPEMECAHAN MASALAHMASALAHMASALAHMASALAH

A.A.A.A. IdentifikasiIdentifikasiIdentifikasiIdentifikasi FaktorFaktorFaktorFaktor InternalInternalInternalInternal dandandandan EksternalEksternalEksternalEksternal

Keberhasilan pencapaian tingkat kinerja suatu organisasi dipengaruhi oleh

faktor internal yaitu faktor yang ada didalam organisasi dan faktor

eksternal yaitu faktor yang ada diluar organisasi. Pengaruh – pengaruh

internal dan eksternal dapat berupa pengaruh positif maupun pengaruh

negatif yang dapat menjadi kekuatan organisasi untuk maju atau bahkan

penghambat dalam pencapaian kinerja organisasi.
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Analisis dan pemecahan masalah yang tepat, diharapkan akan membantu

dalam upaya meningkatkan kinerja pada Bidang Bina Teknik Dinas BMTR

Provinsi Banten terutama dalam tujuan meningkatkan keselamatan

pengguna jalan melalui perbaikan desain geometrik. Metode analisis yang

akan digunakan dalam mengidentifikasi dan pemecahan masalah adalah

analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity dan Threat). Analisis

SWOT adalah suatu analisis untuk mengetahui gambaran kekuatan

(Strength), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity) dan ancaman

(Threat) suatu organisasi guna menentukan farktor unggulan dan strategi

efektif yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Sebagaimana telah diuraikan pada BAB II, maka beberapa faktor internal

dan eksternal yang dominan mempengaruhi Bidang Bina Teknik Dinas

Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten yaitu sebagaimana

tercantum pada Tabel 4.1.

TabelTabelTabelTabel 4.1.4.1.4.1.4.1. IdentifikasiIdentifikasiIdentifikasiIdentifikasi FaktorFaktorFaktorFaktor InternalInternalInternalInternal DanDanDanDan EksternalEksternalEksternalEksternal

FAKTOR INTERNAL

KEKUATAN (STRENGTH) KELEMAHAN (WEAKNESS)

S1 UU Nomor 38 Tahun 2004
tentang Jalan W1 Kuantitas SDM masih jauh dari

kebutuhan

S2

Ketersediaan anggaran yang
cukup (komitmen kepala
daerah dan DPRD dalam
pendanaan infrastruktur jalan
menunjukkan tren sangat baik)

W2 Sarana dan Prasarana kurang
memadai

S3 NSPM bidang Bina Marga
lengkap dan cukup jelas W3

Lebar Ruang Milik Jalan
banyak yang tidak memenuhi
syarat
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FAKTOR EKSTERNAL
PELUANG (OPPORTUNITY) ANCAMAN (THREAT)

O1
Tingginya harapan masyarakat
dalam perbaikan pelayanan
jalan

T1 Sulitnya pengadaan lahan

O2 UU 22 Tahun 2009 tentang
LLAJ T2

Banyaknya medan berbukit
dan gunung pada ruas jalan
provinsi

O3 Banyaknya konsultan tenaga
ahli yang berkompeten T3

Masih belum maksimalnya
SDM Penyedia Jasa
Konstruksi

B.B.B.B. EvaluasiEvaluasiEvaluasiEvaluasi FaktorFaktorFaktorFaktor InternalInternalInternalInternal dandandandan EksternalEksternalEksternalEksternal

Langkah selanjutnya setelah dilakukan penilaian urgensi faktor adalah

melakukan evaluasi faktor Internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Nilai Urgensi (NU) ditentukan berdasarkan urutan tingkat urgensi

masing – masing faktor

2. Bobot Faktor (BF). Tiap faktor dibobot tingkat urgensinya. Tingkat

urgensinya dinyatakan dalam Bobot Faktor (BF) dan satuan

ukurannya adalah %. Rumus BF = NF/Σ NF x 100%.

3. Nilai Dukungan Faktor (ND) tiap faktor sebenarnya merupakan input

yang harus dikelola dengan baik agar memberikan dukungan yang

istimewa atau selalu maksimal sehingga menjadi unggul dalam meraih

sukses yang lebih besar. ND tiap faktor diukur dengan skala nilai 1-5.

4. NBD (Nilai Bobot Dukungan) ditentukan dengan rumus: NBD = ND X

BF

5. Nilai Keterkaitan (NK) adalah nilai Keterkaitan suatu faktor

dibandingkan dengan faktor lainnya dan dengan skala 1-5.
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6. Nilai Rerata Keterkaitan (NRK) adalah jumlah nilai NK dibagi 11

sebagai rata-rata keterkaitan. Rumus NRK = Σ NK / (ΣNK-1).

7. Nilai Bobot Keterkaitan (NBK) tiap faktor dihitung dengan rumus : NBK

= NRK X BF

8. Total Nilai Bobot (TNB). TNB tiap faktor dapat dihitung dengan

memakai rumus : NBD + NBK = TNB.

9. Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) merupakan peringkat prioritas dari

TNB terbesar dari masing-masing faktor. Disini hanya ada dua FKK

yang diambil sebagai bahan untuk analisis berikutnya.

Keseluruhan evaluasi faktor internal dan eksternal dapat dilihat pada

Tabel 4.2.

C.C.C.C. Faktor-faktorFaktor-faktorFaktor-faktorFaktor-faktor KunciKunciKunciKunci KeberhasilanKeberhasilanKeberhasilanKeberhasilan

Berdasarkan besarnya TNB tiap faktor dapat dipilih faktor yang memiliki

TNB paling besar sebagai Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) organisasi

atau unit kerja dalam mencapai misi. FKK itu merupakan faktor-faktor

strategis. Dari tiap kategori strengths, weaknesses, opportunities, and

threats masing-masing di pilih 2 FKK berdasarkan urutan TNB. Cara

menentukan FKK dilakukan dengan proses sebagai berikut :

1. FKK dipilih dari nilai TNB terbesar.

2. Bila nilai TNB sama, pilih nilai NBD terbesar.

3. Bila nilai NBD sama, pilih nilai NBK terbesar.

4. Bila nilai NBK sama, pilih nilai BF terbesar.
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5. Bila masih sama, maka pilih berdasarkan pengalaman dan

pertimbangan rasional.

Adapun dua kekuatan terpilih dari masing-masing faktor dapat dilihat pada

Tabel 4.3.

Tabel.Tabel.Tabel.Tabel. 4.2.4.2.4.2.4.2. EvaluasiEvaluasiEvaluasiEvaluasi FaktorFaktorFaktorFaktor InternalInternalInternalInternal DanDanDanDan EksternalEksternalEksternalEksternal
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

S1 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang 
Jalan 4 16,00 4 0,64 4 3 4 3 5 5 5 3 3 3 3 41 3,73 0,60 1,24

S2

Ketersediaan anggaran yang cukup 
(komitmen kepala daerah dan 
DPRD dalam pendanaan 
infrastruktur jalan menunjukkan tren 
sangat baik)

5 20,00 5 1,00 4 5 3 5 4 5 4 5 3 3 3 44 4,00 0,80 1,80 1

S3 NSPM bidang Bina Marga lengkap 
dan cukup jelas 5 20,00 5 1,00 3 5 3 2 5 5 5 3 3 4 5 43 3,91 0,78 1,78 2

4,824,824,824,82

W1 Kuantitas SDM masih jauh dari 
kebutuhan 4 16,00 4 0,64 4 3 3 3 3 4 3 5 3 3 5 39 3,55 0,57 1,21 1

W2 Sarana dan Prasarana kurang 
memadai 3 12,00 2 0,24 3 5 2 3 2 5 2 3 2 2 2 31 2,82 0,34 0,58

W3 Lebar Ruang Milik Jalan banyak 
yang tidak memenuhi syarat 4 16,00 4 0,64 5 4 5 3 2 4 4 2 5 3 1 38 3,45 0,55 1,19 2

2,982,982,982,98

JUMLAH FAKTOR INTERNALJUMLAH FAKTOR INTERNALJUMLAH FAKTOR INTERNALJUMLAH FAKTOR INTERNAL 25252525 100100100100 4,164,164,164,16

O1 Tingginya harapan masyarakat 
dalam perbaikan pelayanan jalan 5 20,00 4 0,80 5 5 5 4 5 4 5 4 4 3 4 48 4,36 0,87 1,67 1

O2 UU 22 Tahun 2009 tentang LLAJ 4 16,00 5 0,80 5 4 5 3 2 4 5 3 3 4 4 42 3,82 0,61 1,41 2

O3 Banyaknya konsultan tenaga ahli 
yang berkompeten 4 16,00 3 0,48 3 5 3 5 3 2 4 3 4 3 5 40 3,64 0,58 1,06

4,154,154,154,15

T1 Sulitnya pengadaan lahan 5 20,00 4 0,80 3 3 3 3 2 5 4 3 4 4 3 37 3,36 0,67 1,47 1

T2 Banyaknya medan berbukit dan 
gunung pada ruas jalan provinsi 4 16,00 3 0,48 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 35 3,18 0,51 0,99 2

T3 Masih belum maksimalnya SDM 
Penyedia Jasa Konstruksi 3 12,00 3 0,36 3 3 5 5 2 1 4 4 5 3 3 38 3,45 0,41 0,77

3,243,243,243,24
JUMLAH FAKTOR EKSTERNALJUMLAH FAKTOR EKSTERNALJUMLAH FAKTOR EKSTERNALJUMLAH FAKTOR EKSTERNAL 25252525 100100100100 3,723,723,723,72

JumlahJumlahJumlahJumlah

KEKUATAN  (STRENGTH)KEKUATAN  (STRENGTH)KEKUATAN  (STRENGTH)KEKUATAN  (STRENGTH)

KELEMAHAN (WEAKNESS)KELEMAHAN (WEAKNESS)KELEMAHAN (WEAKNESS)KELEMAHAN (WEAKNESS)

PELUANG (OPPORTUNITY)PELUANG (OPPORTUNITY)PELUANG (OPPORTUNITY)PELUANG (OPPORTUNITY)

THREAD (ANCAMAN)THREAD (ANCAMAN)THREAD (ANCAMAN)THREAD (ANCAMAN)

JumlahJumlahJumlahJumlah

FAKTOR EKSTERNALFAKTOR EKSTERNALFAKTOR EKSTERNALFAKTOR EKSTERNAL

JumlahJumlahJumlahJumlah

JumlahJumlahJumlahJumlah

TNKTNKTNKTNK NRKNRKNRKNRK NBKNBKNBKNBK TNBTNBTNBTNB FKKFKKFKKFKK

FAKTOR INTERNALFAKTOR INTERNALFAKTOR INTERNALFAKTOR INTERNAL

NKNKNKNK
NONONONO URAIAN / INDIKATORURAIAN / INDIKATORURAIAN / INDIKATORURAIAN / INDIKATOR NUNUNUNU BF (%)BF (%)BF (%)BF (%) NDNDNDND NBDNBDNBDNBD

Keterangan :
1. Angka 5 menyatakan sangat besar nilai Keterkaitan
2. Angka 4 menyatakan cukup besar nilai Keterkaitan
3. Angka 3 menyatakan cukup besar nilai Keterkaitan
4. Angka 2 menyatakan kurang besar nilai Keterkaitan
5. Angka 1 menyatakan sangat kurang nilai Keterkaitan

TabelTabelTabelTabel 4.3.4.3.4.3.4.3. FaktorFaktorFaktorFaktor KunciKunciKunciKunci KeberhasilanKeberhasilanKeberhasilanKeberhasilan
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FAKTOR INTERNALFAKTOR INTERNALFAKTOR INTERNALFAKTOR INTERNAL

KEKUATAN  (STRENGTH) KELEMAHAN (WEAKNESS)
1 Ketersediaan anggaran yang cukup 

(komitmen kepala daerah dan 
DPRD dalam pendanaan 
infrastruktur jalan menunjukkan tren 
sangat baik)

1 Kuantitas SDM masih jauh dari 
kebutuhan

FAKTOR FAKTOR FAKTOR FAKTOR EKSTERNALEKSTERNALEKSTERNALEKSTERNAL

PELUANG (OPPORTUNITY) ANCAMAN (THREAT)
1 Tingginya harapan masyarakat 

dalam perbaikan pelayanan jalan
1 Sulitnya pengadaan lahan

Sesuai dengan kriteria tersebut di atas, maka berdasarkan hasil evaluasi

yang dipilih dari SWOT adalah :

S : Ketersediaan anggaran yang cukup (komitmen kepala daerah dan

DPRD dalam pendanaan infrastruktur jalan menunjukkan tren sangat baik)

W : Kuantitas SDM Masih jauh dari yang dibutuhkan.

O : Tingginya harapan masyarakat dalam perbaikan pelayanan jalan.

T : Sulitnya pengadaan lahan

D.D.D.D. PetaPetaPetaPeta KekuatanKekuatanKekuatanKekuatan OrganisasiOrganisasiOrganisasiOrganisasi

Dari Matriks Evaluasi Keterkaitan faktor Internal dan Eksternal maka

terlihat posisi organisasi sebagai berikut :

Total Nilai Bobot Faktor Internal kekuatan (strenghts) sebesar 4,82

sementara kelemahan (weaknesses) sebesar 2,98 sehingga selisih

kekuatan dan kelemahan adalah 1,841,841,841,84. Kemudian Total Nilai Bobot Faktor

Eksternal peluang (opportunities) sebesar 4,15 dan ancaman (treathts)

sebesar 3,24 sehingga selisih peluang dengan ancaman adalah 0,910,910,910,91.
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0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

0 ,0 0 1 ,0 0 2 ,0 0 3 ,0 0 4 ,0 0

S = 4,82

W = 2,98

O = 4,15T = 3,24 0000,,,,91919191

1111,,,,84848484
KWADRAN II KWADRAN I

KWADRAN IIIKWADRAN IV

Nilai tersebut memposisikan organisasi terletak pada Kwadran I (sehat)

dengan koordinat 1,84 dan 0,91. Untuk jelasnya dapat di lihat pada

gambar di bawah ini :

GambarGambarGambarGambar 4.1.4.1.4.1.4.1. PetaPetaPetaPeta KekuatanKekuatanKekuatanKekuatan OrganisasiOrganisasiOrganisasiOrganisasi

Gambar di atas menunjukkan posisi kekuatan Bidang Bina Teknik berada

pada Kwadran I yaitu Sehat (Agresif – Komparatif). Dengan strategi S-O

(menggabungkan Strengths dan Opportunities) atau mendayagunakan

seluruh kekuatan dengan memanfaatkan peluang yaitu Bidang Bina

Teknik memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan faktor kecukupan

(Agresif, Komparatif)(Adjustable, Mobilisation)

(Defensif,
Invesment,
Deversivikasi)

SEHAT

(Damage, Control,
Consolidation)

SAKIT

BERTAHANKOLAP
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anggaran dalam upaya meningkatkan standar desain geometrik jalan

provinsi dengan memanfaatkan peluang tingginya harapan masyarakat

untuk mendapatkan jaringan jalan provinsi yang mantap (aman, nyaman,

efisien dan efektif).

E.E.E.E. StrategiStrategiStrategiStrategi PemecahanPemecahanPemecahanPemecahan

Strategi merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Manfaat strategi

adalah untuk mengoptimalkan sumberdaya unggulan dalam

memaksimalkan pencapaian sasaran kinerja. Dalam konsep manajemen

cara terbaik untuk mencapai tujuan, sasaran dan kinerja adalah dengan

memberdayakan sumber daya secara efektif dan efisien.

Sesuai dengan Peta Kekuatan Organisasi yang berada di Kwadran I,

maka penerapan strategi yang paling optimal adalah Strategi Ekspansi.

Dalam kwadran I ini dapat diinteraksikan, dipadukan kekuatan kunci dan

peluang kunci sebagai suatu strategi S-O kearah ekspansi atau

pengembangan, pertumbuhan, perluasan dalam Bidang Bina Teknik

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dalam mencapai

tujuan atau peluang – peluang yang menjanjikan.

Berdasarkan matriks SWOT dapat disusun suatu formulasi strategi

dengan menginteraksikan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal

yang menjadi Faktor Kunci Keberhasilan seperti dalam diagram
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Perumusan dan Penentuan Tujuan, Sasaran dan Kinerja dan Formulasi

Strategi SWOT berikut :

Tabel.Tabel.Tabel.Tabel. 4.4.4.4.4.4.4.4. SasaranSasaranSasaranSasaran dandandandan KinerjaKinerjaKinerjaKinerja

KINERJA

SEKARANG TH.1 TH.2 TH.3 TH.4 TH.5

INDIKATOR RAW. INPUT
a. Ruas Jalan Provinsi Antar Kota Persen 25
b. Persimpangan Sebidang Lokasi 7

a. Perbaikan Geometrik Jalan 
Provinsi Antar Kota

Persen 25 28 32 36 41 46

b. Perbaikan Geometrik 
Persimpangan Sebidang

Lokasi 7 10 13 17 20

INDIKATOR

INDIKATOR INSTRUMENT. INPUT

YANG AKAN DATANG
TUJUAN SASARAN SATKER

Tersedianya Detail 
Engineering Desain 
Perbaikan Geometrik 
Jalan Provinsi

Perbaikan geometrik jalan 
provinsi untuk 
meningkatkan 
keselamatan pengguna 
jalan

TabelTabelTabelTabel 4.5.4.5.4.5.4.5. FormulasiFormulasiFormulasiFormulasi StrategiStrategiStrategiStrategi SWOTSWOTSWOTSWOT
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FaktorFaktorFaktorFaktor
InternalInternalInternalInternal

FaktorFaktorFaktorFaktor
EksternalEksternalEksternalEksternal

KekuatanKekuatanKekuatanKekuatan (S)(S)(S)(S)

Ketersediaan anggaran
yang cukup (komitmen
kepala daerah dan DPRD
dalam pendanaan
infrastruktur jalan
menunjukkan tren sangat
baik)

KelemahanKelemahanKelemahanKelemahan (W)(W)(W)(W)

Kuantitas SDM masih
jauh dari yang
dibutuhkan

PeluangPeluangPeluangPeluang (O)(O)(O)(O) StrategiStrategiStrategiStrategi S-OS-OS-OS-O StrategiStrategiStrategiStrategi W-OW-OW-OW-O
Tingginya
harapan
masyarakat
dalam perbaikan
pelayanan jalan

Maksimalkan jumlah
anggaran yang memadai
dan komitmen pimpinan
daerah dengan
memanfaatkan tingginya
harapan masyarakat
dalam perbaikan
pelayanan jalan melalui
peningkatan kualitas
perencanaan teknis jalan

Tingkatkan jumlah SDM
pada Bidang Bina
Teknik melalui pola
outsourcing untuk
mengoptimalkan
perencanaan jalan
dengan memanfaatkan
tingginya harapan
masyarakat

AncamanAncamanAncamanAncaman (T)(T)(T)(T) StrategiStrategiStrategiStrategi S-TS-TS-TS-T StrategiStrategiStrategiStrategi W-TW-TW-TW-T
Sulitnya
pengadaan lahan

Tingkatkan pendekatan
kepada masyarakat dalam
penyediaan lahan melalui
musyawarah dan
sosialisasi dengan
memanfaatkan komitmen
pimpinan daerah untuk
mewujudkan standar jalan
yang aman

Tingkatkan jumlah SDM
pada Bidang Bina
Teknik untuk
mengoptimalkan
perencanaan teknis
kebutuhan lahan

Keterangan :

Strategi S-O : Memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang

Strategi S-T : Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman

Strategi W-O : Memperbaiki kelemahan yang masih potensial untuk

mendukung Kekuatan meraih peluang untuk sasaran yang akan dicapai

Strategi W-T : meminimalkan kelemahan atau perbaikan kekurangan

F.F.F.F. RencanaRencanaRencanaRencana KegiatanKegiatanKegiatanKegiatan
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Untuk menjamin strategi terlaksana dengan baik dalam mencapai sasaran

kinerja, maka perlu disusun suatu kebijakan operasional sebagai

pedoman atau acuan dalam menjabarkan strategi ke dalam program dan

kegiatan. Kebijakan operasional

merupakan acuan, pedoman yang memberikan arah program, kegiatan

yang akan dilakukan dan sumber daya yang diberdayakan dalam

mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Berikut tabel yang untuk

menentukan kegiatan yang diperlukan :

TabelTabelTabelTabel 4.6.4.6.4.6.4.6. Strategi,Strategi,Strategi,Strategi, Kebijakan,Kebijakan,Kebijakan,Kebijakan, ProgramProgramProgramProgram dandandandan KegiatanKegiatanKegiatanKegiatan

TUJUANTUJUANTUJUANTUJUAN SASASASASASASASA----
RANRANRANRAN

STRATEGISTRATEGISTRATEGISTRATEGI KEBIJAKEBIJAKEBIJAKEBIJA
KANKANKANKAN

PROG-PROG-PROG-PROG-
RAMRAMRAMRAM

KEGIATANKEGIATANKEGIATANKEGIATAN

Meningkat
nya
keselamat
an
pengguna
jalan pada
jalan
provinsi

Meningkat
nya
perbaikan
desain
geometrik
jalan agar
memenuhi
standar
yang
disyarat-
kan

Maksimalkan
jumlah
anggaran yang
memadai dan
komitmen
pimpinan
daerah dengan
memanfaatkan
tingginya
harapan
masyarakat
dalam
perbaikan
pelayanan jalan
melalui
peningkatan
kualitas
perencanaan
teknis jalan

Peningka
tan
Aspek
Kesela-
matan
Penggu-
na Jalan
Melalui
Perbai-
kan
Desain
Geome-
trik Jalan
Provinsi

Penyelen
ggaraan
Jalan
Provinsi

1. Identikasi
Geometrik
dan
Persimpang
an sebidang
Sub Standar
pada Ruas
Jalan
Provinsi

2. Penyusunan
Detail
Engineering
Design

Strategi yang sudah disusun selanjutnya dilimpahkan kepada pejabat

eselon IV yaitu Kepala Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan selaku

pelaksana operasional, sebagai berikut :
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Langkah kegiatan/ pengelompokan tugas; Penanggung jawab yang

berkompeten; Waktu pelaksanaan; Biaya operasional; Pengendalian dan

evaluasi. Rincian kegiatan dijabarkan dalam tugas: Persiapan;

Pelaksanaan; Pengendalian dan Evaluasi.

TabelTabelTabelTabel 4.7.4.7.4.7.4.7. RencanaRencanaRencanaRencana KegiatanKegiatanKegiatanKegiatan

G.G.G.G. PemantauanPemantauanPemantauanPemantauan DanDanDanDan EvaluasiEvaluasiEvaluasiEvaluasi

Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan kerja untuk pencapaian tujuan

dan sasaran prioritas yang telah ditetapkan, maka perlu diambil terhadap

NONONONO KEGIATANKEGIATANKEGIATANKEGIATAN PENANGGUNG JAWAB PENANGGUNG JAWAB PENANGGUNG JAWAB PENANGGUNG JAWAB WAKTUWAKTUWAKTUWAKTU  BIAYA (Rp)   BIAYA (Rp)   BIAYA (Rp)   BIAYA (Rp)  TARGET KINERJA TARGET KINERJA TARGET KINERJA TARGET KINERJA 

1
a Penyusunan Kerangka 

Acuan Kerja, RAB dan 
Jadwal

Kepala Seksi 
Perencanaan Jalan dan 
Jembatan

1 minggu 500.000             Tersedianya rencana kerja

b Survey Awal Lokasi Kepala Seksi 
Perencanaan Jalan dan 
Jembatan

1 minggu 300.000             15 Ruas jalan dan 13 Simpang 
sebidang

c Penyiapan dokumen lelang Kepala Seksi 
Perencanaan Jalan dan 
Jembatan

1 minggu Tersedianya dok lelang

a Pelelangan Pekerjaan Panitia Lelang 1 bulan 2.500.000          Tersedianya penyedia jasa yang 
profesional

b Pelaksanaan identifikasi Konsultan Teknik 5 bulan 800.000.000       Teridentifikasinya lokasi dan jumlah 
geometrik jalan yang masih sub 
standar pada 15 ruas jalan provinsi

c Laporan Pekerjaan Konsultan Teknik 1 minggu 500.000             Tersedianya laporan identifikasi

a Pembahasan Laporan Kepala Seksi 
Perencanaan Jalan dan 
Jembatan

1 Minggu 500.000             Terkoreksinya laporan identifikasi

b Penentuan Prioritas Kepala Seksi 
Perencanaan Jalan dan 
Jembatan

1 hari 300.000             Tersusunnya prioritas untuk di DED

2
a Penyusunan Kerangka 

Acuan Kerja, RAB dan 
Jadwal

Kepala Seksi 
Perencanaan Jalan dan 
Jembatan

1 minggu 500.000             Tersedianya rencana kerja

b Survey Awal Lokasi Kepala Seksi 
Perencanaan Jalan dan 
Jembatan

1 minggu 300.000             15 Ruas jalan dan 13 Simpang 
sebidang

c Penyiapan dokumen lelang Kepala Seksi 
Perencanaan Jalan dan 
Jembatan

1 minggu Tersedianya dok lelang

a Pelelangan Pekerjaan Panitia Lelang 1 bulan 2.500.000          Tersedianya penyedia jasa yang 
profesional

b Pelaksanaan identifikasi Konsultan Teknik 5 bulan 4.500.000.000    Tersusunya DED pada 15 ruas jalan 
provinsi dan 13 simpang sebidang

c Laporan Pekerjaan Konsultan Teknik 1 minggu 500.000             Tersedianya laporan DED

a Pembahasan Laporan Kepala Seksi 
Perencanaan Jalan dan 
Jembatan

1 Minggu 500.000             Terkoreksinya laporan DED

b Penentuan Prioritas Kepala Seksi 
Perencanaan Jalan dan 
Jembatan

1 hari 300.000             Tersusunya prioritas pelaksanaan 
pembangunan

5.309.200.0005.309.200.0005.309.200.0005.309.200.000                

Penyusunan Detail 
Engineering Design

JUMLAHJUMLAHJUMLAHJUMLAH

Pelaksanaan

Persiapan :

Evaluasi

RINCIAN KEGIATAN RINCIAN KEGIATAN RINCIAN KEGIATAN RINCIAN KEGIATAN 

Persiapan :

Pelaksanaan

Evaluasi

Identikasi Geometrik dan 
Persimpangan sebidang Sub 
Standar pada Ruas Jalan 
Provinsi 
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semua kegiatan yang sedang dan telah dilakukan sebagai koreksi guna

mencari kelemahan dan kekurangan yang terjadi dan terdapat dalam

pelaksanaan kegiatan tersebut yang selanjutnya ditentukan

pemecahannya.

Oleh karena itu perlu dijadwalkan waktu peninjauan kembali terhadap

seluruh rangkaian kegiatan yang telah, sedang dan akan dilakukan yang

penjadwalannya ditetapkan sebagai berikut dalam tabel berikut ini :

TabelTabelTabelTabel 4.8.4.8.4.8.4.8. PemantauanPemantauanPemantauanPemantauan dandandandan EvaluasiEvaluasiEvaluasiEvaluasi

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777
1

a Pengecekan Kembali KAK, RAB dan 
Jadwal

1 minggu

b Survey Awal Lokasi 1 minggu
c Penyiapan dokumen lelang 1 minggu

a Pelelangan Pekerjaan 1 bulan
b Pelaksanaan identifikasi 5 bulan
c Laporan Pekerjaan 1 minggu

a Pembahasan Laporan 1 Minggu
b Penentuan Prioritas 1 hari

2 Penyusunan Detail Engineering 
Design a Penyusunan Kerangka Acuan Kerja, RAB 

dan Jadwal
1 minggu

b Survey Awal Lokasi 1 minggu
c Penyiapan dokumen lelang 1 minggu

a Pelelangan Pekerjaan 1 bulan
b Pelaksanaan identifikasi 5 bulan
c Laporan Pekerjaan 1 minggu

a Pembahasan Laporan 1 Minggu
b Penentuan Prioritas 1 hari

2015201520152015
KEGIATANKEGIATANKEGIATANKEGIATAN RINCIAN KEGIATAN RINCIAN KEGIATAN RINCIAN KEGIATAN RINCIAN KEGIATAN DURASIDURASIDURASIDURASINONONONO

Persiapan :

Pelaksanaan

Evaluasi

2014201420142014

Identikasi Geometrik dan 
Persimpangan sebidang Sub Standar 
pada Ruas Jalan Provinsi 

Persiapan :

Pelaksanaan

Evaluasi

BABBABBABBAB VVVV

PENUTUPPENUTUPPENUTUPPENUTUP
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Tingginya kecelakaan lalu lintas di Indonesia selain disebabkan faktor kelalaian

pengguna jalan, juga sebagian disebabkan oleh bentuk geometrik jalan yang

belum memenuhi standar. Untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan,

Bidang Bina Teknik Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dari sisi

geometrik jalan harus menyusun suatu rencana perbaikan desain geometrik

yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Dari hasil uraian dan analisa yang telah dilakukan dapat diidentifikasi Faktor –

faktor kunci dari Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman yang ada untuk

mencapai tujuan perbaikan geometrik jalan provinsi untuk meningkatkan

keselamatan pengguna jalan yaitu sebagai berikut :

Kekuatan (S) : Ketersediaan anggaran yang cukup (komitmen kepala daerah dan

DPRD dalam pendanaan infrastruktur jalan menunjukkan tren sangat baik)

Kelemahan (W) : Kuantitas SDM Masih jauh dari yang dibutuhkan.

Peluanng (O) : Tingginya harapan masyarakat dalam perbaikan pelayanan jalan.

Ancaman (T) : Sulitnya pengadaan lahan

Dari peta kekuatan organisasi posisi organisasi terletak pada Kwadran I (sehat)

dengan strategi S-O yang berorientasi lebih kepada pengembangan dan

perluasan kekuatan yaitu tingginya komitmen pimpinan daerah baik eksekutif

maupun legislatif dalam upaya penyediaan jaringan jalan yang handal yang

dibuktikan dengan penyediaan anggaran yang terus naik. Hal ini dikombinasikan

dengan memanfaatkan peluang yaitu tingginya harapan masyarakat untuk dapat

menikmati kondisi jaringan jalan yang handal. Harapan masyarakat tentu saja
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menjadi dasar bagi pimpinan daerah dan seluruh jajarannya untuk melaksanakan

program pembangunan.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dalam pelaksanaannya diperlukan

pentahapan dikarenakan beberapa alasan. Sampai dengan 5 tahun kedepan,

target kinerja untuk peningkatan keselamatan jalan melalui perbaikan geometrik

jalan dan persimpangan baru bisa direncanakan dicapai sebesar 46% dari total

panjang jalan provinsi dan 20 lokasi simpang sebidang perkotaan.
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