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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, 

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, 

yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah 

dan/atau air, serta di atas permukaan air. Jalan memiliki peranan penting dalam 

mengembangkan dan memajukan suatu daerah. Dengan adanya jalan, distribusi barang dan 

jasa serta orang dari satu tempat ke tempat yang lain akan begitu mudah dan cepat.   

Jalan memerlukan pemeliharaan dan perawatan pada konstruksi jalan serta bagian – 

bagian konstruksi jalan tersebut. Pemeliharaan jalan dapat mempertahankan kondisi jalan 

pada saat jalan tersebut selesai dibangun sampai tercapainya umur rencana yang telah 

ditentukan pada jalan tersebut. Peran dan tanggung jawab pemerintah di sektor jalan adalah 

mengupayakan adanya aksesibilitas dan mobilitas sektor jalan bagi pengguna jalan secara 

optimal. 

Penyelenggara jalan harus memberikan pelayanan kepada masyarakat secara terus 

menerus, dan tentunya terkait dengan kewajiban tersebut, dari sisi penyelenggaraan aset, 

maka kewajiban yang menjadi bagian dari tanggung jawab yang tidak dapat dipisahkan 

selain dari pembangunan jalan adalah pemeliharaan aset jalan. Pemeliharaan aset, berarti 

menjaga kondisi aset agar tetap dapat berfungsi, menjaga aset berarti pula melakukan 

investasi dalam sektor jalan. 

Kabupaten Bandung memiliki potensi besar pada industri pengolahan, pertanian, dan 

pariwisata. Kegiatan perekonomian tersebut memerlukan prasarana transportasi yang baik 

dan aksesibilitas yang tinggi. Saat ini, prasarana transportasi yang disiapkan dan digunakan 

oleh pemerintah Kabupaten Bandung adalah prasarana jalan. Kondisi jalan yang baik akan 

membantu kelancaran distribusi barang dan jasa serta orang dalam menjalankan kegiatan 

perekonomian. Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat 

dengan luas wilayah 1.762,39 km2, terbagi atas 31 Kecamatan dan memiliki karakteristik 

wilayah berupa daerah perbukitan. Jumlah penduduk pada tahun 2016 mencapai 3.596.623 

jiwa. 
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Kabupaten Bandung memiliki panjang jalan 1.155,350 km pada tahun 2015 dengan 

82,80% dalam kondisi baik dan sedang dan sisanya dalam kondisi rusak dan rusak 

berat.Namun, jumlah panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang pada tahun 2016 

menurun menjadi 70,70% dan panjang jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat pada tahun 

2016 adalah 286,366 km atau 29,30% dari total panjang jalan di Kabupaten Bandung. 

Kondisi jalan tersebut apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, mengalami 

penurunan yang cukup signifikan. Kurun waktu tahun 2012 – 2015, kondisi jalan dengan 

kategori baik mengalami peningkatan setiap tahunnya yang berarti kondisi jalan dengan 

kategori rusak berat mengalami penurunan. 

 
Tabel I-1 Kondisi Jaringan Jalan di Kabupaten Bandung Tahun 2012 – 2017 

No. Kondisi 
Jalan 

Panjang Jalan (km) 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Baik 500,780 587,416 661,162 700,660 588,548 622,85 

2. Sedang 233,060 237,736 271,001 255,957 248,859 247,94 

3. Rusak 213,460 158,724 101,659 105,439 74,708 131,82 

4. Rusak Berat 208,050 171,474 121,523 93,290 211,658 154,15 

Jumlah 1.155,350 1.155,350 1.155,350 1.155,350 1.123,773 1.156,760  
Sumber: - Rencara Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2017 

- Kabupaten Bandung Dalam Angka 2017, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung 
 

 
Gambar I-1 Kondisi Jalan Kabupaten Bandung Tahun 2012 – 2017 

 

Ruas jalan dengan kondisi sedang hingga rusak berat membutuhkan tindakan 

pengelolaan pemeliharaan jalan. Pemeliharaan rutin dilakukan untuk merespon kerusakan 
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ringan. Pemeliharaan berkala dilakukan untuk mengatasi jalan rusak. Peningkatan jalan 

dilakukan sebagai tindakan terhadap jalan dengan kondisi rusak berat. Apabila penanganan 

yang semestinya tidak dilakukan, maka kerusakan lebih lanjut akan terjadi, dan pengaruhnya 

akan meningkatkan biaya pemeliharaan yang lebih besar lagi. 

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2020, Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada 

tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dinyatakan 

bahwa persentase kondisi jalan mantap direncanakan pada tahun 2016 sebesar 85,22% dari 

total panjang jalan. Tabel berikut menjelaskan indikator kinerja SKPD Bidang Urusan 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung. 

 
Tabel I-2 Indikator Kinerja SKPD Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Bandung 

No. Indikator Satuan Target Capaian Setiap Tahun 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 Persentase Kondisi 
Jalan Mantap 

% 85,22 86,47 87,85 89,62 90,62 

Keterangan: Kondisi Mantap adalah Kondisi Jalan Baik dan Sedang 
Sumber: Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 

2020 
 
 

 
Gambar I-2 Rencana dan Realisasi Capaian RPJMD Kabupaten Bandung 

Tahun 2011 – 2020 
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Di negara-negara berkembang, masalah operasi dan pemeliharaan terutama 

disebabkan oleh ketidakmampuan menyediakan tambahan dana untuk membiayai operasi 

dan pemeliharaan yang meningkat, ketidakmampuan menyesuaikan prosedur dan 

mekanisme pengelolaan untuk menangani beban kerja pemeliharaan yang meningkat pesat, 

ketidakmampuan menerapkan metode pengembalian biaya secara konsisten. (Ngoedijo, 

1993:176 dalamHarjono, 2004). Kurangnya pembiayaan juga menjadi problem umum, 

khususnya pada tingkat pemerintah kota/kabupaten di Indonesia (Nick Devas, 1989 : 270 

dalam Harjono, 2004). 

 

Tabel I-3 Anggaran Pemeliharaan Jalan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2017 

No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja 
Program/Kegiatan 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber 
Dana 

Tahun 2016 Tahun 2017  
 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 
1 Perencanaan 

Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan 

Adanya dokumen 
perencanaan 
pemeliharaan jalan 

1 Keg 3.768.232.500 2.892.919.901 APBD 

2 Perencanaan 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jembatan 

Tersedianya dokumen 
pembangunan jembatan 

658 
lokasi 

2.498.635.000 1.000.000.000 APBD 

3 Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan 

Waktu tempuh rata-rata 
meningkat/meningkatnya 
kualitas jalan dalam 
kondisi baik 

1 keg 194.576.206.822 106.321.890.162 APBD 

4 Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jembatan 

Meningkatnya pelayanan 
jembatan 

658 
lokasi 

21.679.469.000 6.945.000.000 APBD 

5 Monitoring Evaluasi dan 
Pelaporan 

1. Terlaksananya 
Laporan Kegiatan 
Hasil Monitoring dan 
Evaluasi Bulanan, 
Tahunan, dan LAKIP 

2. Tersedianya data-data 
kebinamargaan 

1 keg 526.660.000 600.000.000 APBD 

Jumlah 223.049.203.322 117.759.810.063  
Sumber: Rencara Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2017 
 

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2017, anggaran pemeliharaan 

jalan yang diusulkan sebesar Rp. 106.321.890.162, sedangkan anggaran pada tahun 2016 

adalah sebesar Rp. 194.576.206.822. Pengusulan anggaran menurun hingga 45,36% dari 

tahun sebelumnya. Sementara rencana capaian kondisi jalan mantap adalah 85,47% atau 

naik 12,99% dari kondisi jalan mantap tahun 2016. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, permasalahan yang muncul 

adalah: 

1. Keterbatasan anggaran pemeliharaan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan 

pemeliharaan seluruh ruas jalan. 

2. Saat ini, pemerintah daerah melakukan penanganan berdasarkan fakta di lapangan. 

Penanganan jalan akan dilakukan pada saat terlihat telah mengalami kerusakan. 

Penundaan penanganan jalan akan menyebabkan meningkatnya biaya pemeliharaan 

jalan dan biaya operasional kendaraan.  

 

Untuk itu, pemerintah daerah harus memiliki program penanganan jalan yang optimal 

dengan keterbatasan alokasi pembiayaan berdasarkan pengolahan data kondisi perkerasan 

jalan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan pemeliharaan 

jalan di Kabupaten Bandung yang optimal dengan menggunakan anggaran yang tersedia?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah: 

1. Mengetahui jenis dan kebutuhan biaya pemeliharaan jalan di Kabupaten Bandung. 

2. Mendapatkan sistem pengelolaan pemeliharaan jalan yang optimal di Kabupaten 

Bandung dengan menggunakan anggaran yang tersedia. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan-batasan masalah yang diambil dalam studi kasus ini adalah sebagai berikut :  

1. Kajian hanya dibatasi pada penanganan jalan kabupaten di Kabupaten Bandung, 

2. Data yang digunakan berupa data-data sekunder yang tersedia,  

3. Analisa kondisi kerusakan jalan hanya didasarkan atas jenis kerusakan berupa lubang 

dan retak sesuai ketersediaan data,  

4. Program pemeliharaan jalan yang diusulkan adalah pemeliharaan jalan tahunan, 

5. Program pemeliharaan jalan tidak mempertimbangkan unsur politis pada penentuan 

rencana penanganan jalan. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang terkait dan 

ditinjau dari dua aspek berikut : 

1. Aspek Teoritis 

Sebagai sumbangan dan memperluas wawasan bagi kajian ilmu manajemen mengenai 

perencanaan pembiayaan pembangunan dan penganggaran. 

2. Aspek Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan masalah bagi : 

1) Penulis 

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang 

manajemen pemeliharaan jalan dan penganggaran di pemerintah daerah, serta dapat 

membandingkan teori dengan kenyataan di lapangan. 

2) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran bagi pihak pemerintah 

daerah Kabupaten Bandung tentang optimasi anggaran untuk pemeliharaan jalan di 

wilayahnya. 

 


