
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Infrastruktur  jalan di Indonesia merupakan  prasarana transportasi darat yang

dominan digunakan  oleh angkutan barang dan  juga  angkutan penumpang.

Jalan  memiliki  peranan  yang  strategis dalam  mendukung  kegiatan

ekonomi,  sosial,  budaya,  serta pertahanan dan  keamanan, sehingga harus

dipertahankan fungsinya dengan baik melalui sistem pemeliharaan yang baik

pula. Terbukti betapa besarnya peran  jalan selama  ini dalam  mendukung

mobilitas dan distribusi penumpang, barang dan jasa.

Pengelolaan infrastruktur jalan di daerah - daerah kabupaten dan kecamatan

menjadi masalah yang terus menerus bertambah.Terutama pemeliharaan yang

masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagai bagian dari daerah

otonom.Kegiatan pemeliharaan jalan yang masih lemah, dan juga peran

pemerintah daerah yang masih rendah.Isu buruknya sistem pembangunan

daerah menjadi sinyal yang cukup menganggu bagi keberlanjutan peningkatan

pengelolaan infrastruktur jalan.
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Perencanaan

Pembangunan Infrastruktur Daerah, koordinasi dan sinergi perencanaan

pembangunan antar tingkatan pemerintahan (kementerian/lembaga, pemerintah

provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota) merupakan salah satu unsur yang

sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur di

daerah sebagai bagian dari keberhasilan pembangunan nasional.

Instruksi oleh Presiden  RI yang disampaikan  dalam   penutupan  raker di Istana

Kepresidenan Bogor pada 6 Maret 2015  terkait dengan bidang  pekerjaan

umum yaitu instruksi kepada Menteri PU dan menteri - menteri yang terkait

dengan pembangunan  infrastruktur,  bersama dengan  unsur daerah  untuk

menentukan  kembali prioritas pembangunan  infrastruktur sekaligus

merumuskan  sisi penganggaran,  paduan antara  APBN,  APBD Provinsi,  dan

APBD kabupaten/kota sesuai dengan kemampuan masing - masing.

(http://politikindonesiaku.com/instruksi-presiden-dalam-pembangunan-infrastru

ktur-bersama-bidang-ke-PUan/ di akses pada rabu 29 April 2015).

Pembangunan  infrastruktur  hingga saat  ini masih  mengalami  kendala antara

lain: kurangnya  koordinasi antara pelaksanaan kebijakan  pemerintah pusat dan

daerah, kurangnya kontribusi pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan -

kegiatan pembangunan  infrastruktur  yang  sumber dananya dari APBN

(misalnya sulitnya proses  pembebasan  lahan di daerah  ketika akan  dilakukan

pembangunan  infrastruktur)  dan  masih belum  selarasnya  rencana

pembangunan  infrastruktur antara pemerintah pusat dengan daerah. Isu dan



3

kendala - kendala yang dihadapi dalam  penyelenggaraan kebijakan

infrastruktur perlu segera ditangani dengan mempertimbangkan  aspek sinergi

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka  peningkatan

pertumbuhan   ekonomi dan  kesejahteraan  masyarakat  serta pengoptimalan

biaya  investasi dalam  pembangunan  infrastruktur  terutama infrastruktur

jalan Purnomo (2009:52).

Fungsi jalan yang sangat penting membawa implikasi bagi upaya dan kerja

keras pemerintah  dalam  mewujudkan penyelenggaraan  infratsruktur jalan

yang berkualitas bagi  masyarakat. Salah satu  upaya  yang  ditempuh adalah

melalui  penyediaan  anggaran  pembangunan  jalan  setiap tahun  untuk

kegiatan  pemeliharaan,  peningkatan dan  pembangunan  jalan  baru  yang

merupakan  tanggung  jawab pemerintah dan atau  pemerintah  daerah,

sebagaimana diregulasikan dalam pasal 30 Undang-Undang 38 tahun 2004

tentang Jalan.

Secara strategis, kegiatan peningkatan pengelolaan jalan bertujuan

meningkatkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses - akses ke

daerah potensial, mendukung pengembangan kawasan perbatasan serta

membuka daerah terisolasi dan terpencil dengan cara mengurangi resiko

ekonomi biaya tinggi akibat kesulitan akses dan mahalnya biaya transportasi

dan angkutan.
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Berdasarkan buku RENSTRA yang peneliti dapatkan dari Dinas Pekerjaan

Umum pada tanggal 25 Maret 2015, menyatakan bahwa banyak jalan desa yang

mengalami kerusakan, tentunya akan berdampak pada lambannya pergerakan

roda perekonomian masyarakat karena kondisi jalan yang buruk. Tidak hanya

menyulitkan masyarakat yang akan beraktivitas sehari - hari, namun juga

menghambat perekonomian warga desa. Berikut merupakan tabel yang

menunjukkan panjang jalan berdasarkan pembagian wewenang pengelolaan

jalan periode 2010-2014:

Tabel 1. Panjang Jalan Menurut Pemerintahan yang Berwenang di Kabupaten
Pesawaran (Km), 2010-2014

Jenis Jalan 2010 2011 2012 2013 2014
Jalan Negara 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
Jalan Provinsi 139,00 139,00 139,00 139,00 139,00
Jalan Kabupaten 579,86 579,86 579,86 782,96 782,96
Jumlah 742,86 742,86 742,86 945,96 945,96

Sumber : Dinas PU Kabupaten Pesawaran

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa antara tahun 2012-2013 terjadi

peningkatan panjang jalan yang menjadi wewenang kabupaten. Berdasarkan

informasi yang peneliti dapatkan dari Ari Setiawan Gani selaku Kepala Seksi

Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan, Ari mengatakan bahwa peningkatan

panjang jalan kabupaten ini dikarenakan adanya kebutuhan dari masyarakat

Kabupaten Peswaran itu sendiri dalam hal peningkatan ekonomi.
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Berikut peneliti sampaikan pula tabel yang menunjukkan panjang jalan

kecaman yang dilalui jalan Negara, Provinsi dan Kabupaten pada tahun 2014.

Tabel 2. Panjang Jalan Kecamatan yang Melalui Jalan Negara, Jalan Provinsi
dan Jalan Kabupaten , 2014

Nama Kecamatan Jalan Negara Jalan Provinsi Jalan Kabupaten

Punduh Pidada 00,00 27,00 43,79
Marga Punduh 00,00 00,00 00,00
Padang Cermin 00,00 24,00 178,23
Kedondong 00,00 18,00 62,08
Way Khilau 00,00 00,00 00,00
Way Lima 00,00 9,00 85,11

Gedong Tataan 16,00 24,67 172,01

Negeri Katon 00,00 14,83 137,14

Tegineneng 8,00 21,50 104,60

Jumlah 24,00 139,00 498,86
Sumber ; Dinas PU Kabupaten Pesawaran,  data diolah November 2014

Berdasarkan tabel di atas ada beberapa kecamatan yang melalui 3 jalan

sekaligus, namun juga ada salah satu kecamatan yang sama sekali tidak melalui

ketiga bagian jalan tersebut, kecamatan tersebut adalah kecamatan Negeri

Katon. Kecamatan tersebut merupkan salah satu kecamatan yang letaknya

sangat terpencil, sehingga tidak melalui ketiga bagian jalan tersebut.Berikut

juga peneliti cantumkan tabel yang menunjukkan kondisi jalan di Kabupaten

Pesawaran.
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Tabel 3. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Pesawaran (Km),
2010-2014

Kondisi Jalan 2010 2011 2012 2013 2014

Baik 266,22 337,60 383,85 522,51 443,594

Sedang 39,22 22,74 10,87 14,43 44,644

Rusak 14,09 21,26 39,47 14,52 79,489

Rusak Berat 260,33 198,26 145,67 231, 41 215,230

Jumlah 579,86 579,86 145,67 782,87 782,87

Sumber ; Dinas PU Kabupaten Pesawaran,  data diolah November 2014

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi jalan di Kabupaten Pesawaran

mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, jalan Kabupaten Pesawaran secara jumlah

mengalami kenaikan dan penurunan baik dari konsi jalan yang baik, sedang, rusak

maupun rusak berat. Berikut ini peneliti juga mencantumkan tabel yang

menunjukkan kondisi jalan per kecamatan yang ada di Kabupaten Pesawaran.
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Tabel 4. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan dari Setiap Kecamatan di Kabupaten
Pesawaran (Km), 2014

Kecamatan Baik Sedang Rusak Rusak Berat

Punduh Pidada 4.487,00 4.487,20 0,00 13.461,60

Marga Punduh …. …. …. …

Padang Cermin 14,71 14.710,00 0,00 44.130,00

Kedondong 8.460,00 14,710,00 0,00 25.382,00

Way Khilau …. …. …. ….

Way Lima 9.414,00 9.414,00 0,00 28.243,00

Gedong Tataan 16.253,00 10.967,00 0,00 48.760,00

Negeri Katon 10.967,00 10.967,00 0,00 32.901,00

Tegineneng 9.748,00 9.748,00 0,00 29.245,00

Jumlah 59.343,71 74039,00 0,00 215,230,60

Sumber ; Dinas PU Kabupaten Pesawaran,  data diolah November 2014

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari setiap jalan yang di lalui

jalan kecamatan memiliki kondisi jalan yang berbeda-beda.Ada beberapa jalan

yang menunjukkan kondisi jalan yang baik, sedang, rusan dan juga rusak berat.

Kondisi jalan yang berada di sepanjang jalan di Kecamatan Padang Cermin,

Kecamatan Kedondong dan meluas di Kecamatan Punduh Pidada masih

mengalami kerusakan yang serius, dimana di tiga kecamatan tersebut melintasi

jalan kabupaten.
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Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan melalui wawancara yang peneliti

lakukan dengan Ari Setiawan Ganif selaku Kepala Seksi Pembangunan dan

Pemeliharaan Jalan pada Tanggal 25 Maret 2015 beliau mengatakan bahwa:

“Dalam  hal  pemeliharaan   infrastruktur  jalan kabupaten, Dinas Pekerjaan

Umum masih menghadapi berbagai masalah dalam melaksanakan kegiatan

pemeliharaan dan pengelolaan jalan, yaitu : (1) Pendanaan, (2) Kelembagaan,

(3) Kapasitas  Kontraktor,  (4) Pembebasan Lahan, dan (5) Perkembangan

Daerah, apabila kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan jalan tidak dilakukan

secara baik maka pencapaian hasil akhir tidak dapat berjalan secara efektif”.

Pendapat Ari juga didukung dengan pendapat yang dikemukakan Wardian

(2011:84).

“Permasalahan pemeliharaan dan pengelolaan jalan kabupaten akan terus
bertahan tanpa adanya perubahan mindset sumber daya  manusia yang
selama  ini  masih  memandang  bahwa mutu standar hanya dilihat dari
seberapa efisien (rasio output - input) metodologi perencanaan dan
pelaksanaan  dilaksanakan,  belum  memandang  pemenuhan standar
sebagai  upaya cost effectiveness (rasio outcome - input) untuk  mencapai
kinerja layanan  infrastruktur  jalan  atau  bahkan belum  memandang
pemenuhan standar sebagai upaya efektif untuk mencapai hasil akhir.”

Berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan, dapat peneliti katakan bahwa

pembangunan infrasruktur jalan di Kabupaten Pesawaran sampai saat ini belum

berjalan secara optimal, masih terdapat banyak jalan rusak yang

menghubungkan antar kecamatan di Kabupaten Pesawaran. Hal ini membawa

dampak langsung terhadap kerja keras pemerintah daerah dan juga instansi lain

yang terkait dalam mewujudkan penyelenggaraan infrastruktur jalan yang
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berkualitas bagi masyarakat. Perwujudan penyelenggaraan infrastruktur jalan

yang berkualitas bagi masyarakat di Kabupaten Pesawaran tidak dapat berjalan

baik dikarenakan adanya beberapa faktor penyebab kerusakan jalan itu

sendiri.Di bawah ini peneliti sampaikan berita mengenai faktor penyebab

kerusakan jalan di Kabupaten Pesawaran.

Faktor - faktor penyebab kerusakan jalan  lebih  besar  disebabkan oleh
keberadaan  angkutan  yang  memiliki beban  muatan berlebih
(overloading),  yang mengakibatkan  munculnya genangan air  pada jalan
dan  serta jenis kerusakan  permukaan jalan (seperti retak,  lubang,
bergelombang dan mengelupas)  yang tidak ditangani dengan tepat dan
cepat. Penyebab permasalahan  ini lebih di titik beratkan kepada mis
management. Pada Pengelolaan infratsruktur  jalan, ketersediaan
anggaran yang minim pun  menjadi faktor lemahnya peningkatan
pengelolaan infrastruktur jalan,  pembangunan jalan dilakukan dengan
bahan material jalan yang dibawah standar proyek pembangunan
berkualitas baik. Kondisi jalan akan cepat rusak apabila digunakan oleh
kendaraan yang memiliki atau membawa muatan
berlebih.(http://www.kabupatenpesawaran.go.id/profil-daerah/program-
pembangunan-jalan/masalah-kerusakan-eksternal/ di akses pada rabu 29
April 2015).

Berdasarkan berita di atas menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Pesawaran nampaknya belum  mencapai  keberhasilan yang

diharapkan seluruh  pihak.  Kebijakan investasi untuk  pembangunan

infratsruktur  jalan  masih  menghadapi  hambatan besar dalam  keterbatasan

dana, baik pada tingkat pusat maupun daerah, ditambah lagi permasalahan lain

seperti  pelanggaran beban muatan, tidak berfungsinya sistem drainase, tidak

berjalannya  prinsip - prinsip good governance dalam penyelenggaraan

infratsruktur  jalan  dan  koordinasi antar  pihak terkait yang  tidak  berjalan

cukup efektif dalam  pengentasan  akar  masalah  kerusakan jalan di Kabupaten
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Pesawaran,  semakin  menambah  beban bagi   pemerintah  untuk keluar dari

masalah kerusakan infratsruktur jalan.

Akibat yang dapat ditimbulkan dari kerusakan jalan ialah lambannya sistem

perekonomiaan di daerah setempat, tidak efektifnya pendistribusiaan hasil bumi

dan juga dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas akibat banyaknya jalan yang

berlubang dan tergenang air sehingga bisa membahayakan para pengendara,

terutama pengendara sepeda motor.

Pemeliharaan dan pengelolaan dalam perumusan strategi harus menunjukkan

keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah menciptakan nilai tambah

(value added) bagi stakeholder pembangunan daerah. Disini penting untuk

mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut

menciptakan nilai (strategic objective). Melalui parameter tersebut, dapat

dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk

menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi

menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan,

akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan

dievaluasi Akdon (2011 : 56).
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Tata kelola dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan telah ditengarai menjadi

penyebab tidak efektif dan efisiennya perbaikan infrastruktur jalan.Terjadinya

tumpang tindih kewenangan dan saling lempar tanggung jawab kesalahan

dalam penanganan infrastruktur jalan adalah contoh - contoh yang sering

terjadi. Beberapa strategi usulan program pemerintah daerah dalam rangka

perbaikan tata kelola dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan J.M Papasi

(2013 : 128) adalah:

1. Kordinasi lintas sektoral antara dinas perhubungan, dinas pekerjaan umum,

dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dalam rangka

menciptakan sinergisme penyelenggaraan infrastruktur jalan. Identifikasi

solusi masalah perlu dilakukan secara koordinatif dan seimbang dengan

melibatkan stakeholders terkait. Langkah koordinatif dimaksudkan untuk

mewujudkan kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan

tanggung jawab masing - masing pihak yang terlibat.

2. Peningkatan kapasitas daerah dalam penanganan infrastruktur jalan. Hal ini

perlu dilakukan mengingat bahwa mekanisme dan kewenangan dalam

penyelenggaraan infrastruktur jalan dalam beberapa hal telah diserahkan

kepada pemerintah daerah. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk

mendukung upaya peningkatan kapasitas daerah antara lain : (1)

mempercepat penetapan NSPK terutama standar pelayanan minimal (SPM)

di bidang jalan, (2) pendesiminasian NSPK bidang jalan, (3) pembinaan
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SDM penyelenggara jalan daerah, dan (4) penilaian kinerja penyelenggara

daerah.

3. Perbaikan mekanisme penyaluran DAK ke dalam proses penganggaran di

tiap daerah secara tepat. DAK menjadi kian penting sebagai bagian dari

transfer keuangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan

kemungkinan besar akan menjadi semakin penting lagi pada masa - masa

mendatang. Walaupun hingga saat ini proporsi DAK msih relatif kecil

dalam APBN, DAK telah menjadi sumber utama bagi pendanaan

pembangunan di daerah. Sehingga  perlu dikembangkan sebuah metode

tentang alokasi yang adil, transparan, dan dapat diprediksi agar daerah

penerima dapat memasukkan DAK ke dalam proses penganggaran mereka

secara tepat dan meggunakannya secara efektif dan efisien.

Sebagai  sebuah  akar  permasalahan,  maka  penyebab - penyebab  kerusakan

jalan  perlu untuk disepakati  dan  dipahami bersama khususnya  para

stakeholders  terkait. Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti lebih

memfokuskan permasalahan pengelolaan infrastruktur jalan pada tata kelola

pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran dalam menyusun strategi

pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pesawaran melalui Dinas

pekerjaan umum (PU).
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Pedoman mengenai strategi dan rencana penyelenggaraan infrastruktur melalui

program pemeliharaan dan pengelolaan jalan kabupaten dalam mewujudkan

penyelenggaraan infrastruktur yang selaras dan saling mendukung sehingga

bertujuan untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, khususnya

masyarakat yang berada di daerah terpencil dan termasuk daerah yang

mengalami aksesibilitas jalan yang buruk serta kepada pelayanan infrastruktur

jalan kabupaten.Pelayanan jalan perdesaan yang mendukung potensi desa,

dengan berbasis pada pendekatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan

tata kelola pemerintahan yang baik.Peneliti mencoba mengkaji tentang strategi

pemerintah daerah kabupaten dalam  program pemeliharaan infrastruktur jalan

kabupaten. Target kajian pun dilakukan peneliti pada Dinas Pekerjaan Umum

(PU) Kabupaten Pesawaran untuk melakukan penelitian mengenai straegi Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Pesawaran dalam program pemeliharaan jalan

kabupaten.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan  uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan

permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pelaksanaan

Rencana Strategik Pemerintah Kabupaten Pesawaran Oleh Dinas Pekerjaan

Umum dalam Program Pemeliharaan Jalan Kabupaten tahun 2014?”
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan dari pada penelitian ini

adalah untuk “Mengetahui Pelaksanaan Rencana Strategik Pemerintah

Kabupaten Pesawaran Oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam Program

Pemeliharaan Jalan Kabupaten tahun 2014.”

D. Kegunaan Penelitian

a. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber wawasan dan

pengetahuan untuk para pembaca dalam program straegi Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Pesawaran dalam program pemeliharaan jalan

kabupaten.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Pemerintah Kabupaten

Pesawaran, khususnya sebagai masukan dan evaluasi bagi Dinas

Pekerjaan Umum agar program yang akan dijalankan di periode

berikutnya berjalan lebih baik.


