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ABSTRAK 

EVALUASI KINERJAJARINGAN JALAN  DI WILAYAH  

KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

OLEH  

SETIANA 

 

Jalan merupakan prasarana transportasi yang penting buat pendukung kehidupan 

ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan. Evaluasi sistem 

jaringan jalan dilakukan guna menyelaraskan pertumbuhan penduduk dengan 

prasarana yang ada sehingga tidak menimbulkan konflik lalulintas dan bisa 

membentuk jaringan jalan yang berstandar. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kinerja jaringan jalan di Kota Bandar Lampung yang dilakukan 

dengan 2 cara yaitu menggunakan Indeks Prasarana Jalan (IPJ) dan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM). Indeks prasarana jalan menggunakan empat variabel 

yang juga merupakan indikator penilaian yaitu Ketersediaan Prasarana Jalan (Ktj), 

Kinerja Jaringan Jalan (Knj), Beban Lalulintas (Bln) dan Pelayanan Prasarana 

Jalan (Pyp). Sedangkan SPM ditinjau dari Indeks Aksesibilitas dan Indeks 

Mobilitas. Hasil nilai (skor) IPJ dan SPM akan dibandingkan dengan beberapa 

wilayah. Hasil penelitian menunjukkan skor IPJ Kota Bandar Lampung tahun 

2016 (6,16) dikatakan baik berdasarkan nilai minimum nasional (6,00) dan nilai 

rata-rata nasional (5,68). SPM Kota Bandar Lampung untuk indeks aksesbilitas 

sudah memenuhi syarat (4,57>1,50) dan indeks mobilitas masih dibawah syarat 

yang ada (0,92<5,00). 

 

Kata Kunci : Sistem Jaringan Jalan, Indeks Prasarana Jalan (IPJ), Standar 

Pelayanan Minimal (SPM). 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACK 

THE EVALUATION THE ROAD NETWORK PERFORMANCE  

IN BANDAR LAMPUNG CITY 

 

BY 

SETIANA 

 

Road is an important transportation facilities for human life, especially for 

economy, social culture, political andmaintain the safety. The evaluation system 

of road was done to balance human life by the facilities so it can not conflict on 

traffic and will form the network of road standardization. This research aims to 

know the road network performances in Bandar Lampung city by use two ways 

called Road Facilities Index (IPJ) and Minimum Service Standard (SPM). Road 

facilities index is use four variables and also indicator called Road Facilities 

Available (Ktj), Road Network Performance (Knj), Traffic Load (Bln) and Road 

Serviceability (Pyp). The SPM reviewed from Accessibility Index and Mobility 

Index. The result (scores) of IPJ and SPM will compare with several regions. This 

research result showed the IPJ score for Bandar Lampung city on 2016 equals to 

6,16 (good category) based on national minimum score is 6.00 and national 

average score is 5.68. For index accessibility, SPM in Bandar Lampung city 

already qualify (4,57>1,50) and mobility index still below of requirement 

(0,92<5,00). 

 

Keywords : Road network system, Road Facilities Index (IPJ), Minimum Service 

Standard (SPM) 
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1. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Jalan merupakan salah satu sarana transportasi.  Jalan yang baik 

untuk menghubungkan antar kota provinsi dan yang lainnya. Jalan 

yang memudahkan masyarakat untuk  beraktivitas melaksanakan 

perjalanan. Kumpulan dari jalan – jalan pada suatu wilayah tersebut 

akan terbentuk jaringan sebuah jalan.  Jaringan jalan yang berfungsi 

sebagai prasarana untuk memindahkan/transportasi orang dan 

barang, dan untuk mendorong pertumbuhan, social, ekonomi dan 

budaya serta sebagai upaya pemerataan dan penyebaran 

pembangunan di wilayah tersebut. 

Panjang jalan di Kota Bandar Lampung pada tahun 2015 adalah 

901,484 km dapat dibedakan  menurut  jenis  permukaannya,  

terdiri  dari  883,723  km  jalan  aspal; 8,201 km jalan kerikil;  

9,560  km jalan tanah. Sedangkan apabila dibedakan menurut 

kondisi jalan terdiri dari 512,044 km kondisi baik; 330,630 km 

kondisi sedang; 30,220 km kondisi rusak; 15,720 km kondisi rusak 

berat, serta 12,870 km dalam kondisi tidak terinci. 
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Jalan  merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk 

memperlancar dan mendorong kegiatan perekonomian. Semakin 

meningkatnya usaha pembangunan menuntut pula peningkatan 

pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan 

memperlancar lalu lintas. 

 

Salah satu upaya pemerintah Kota Bandar Lampung untuk 

mengatasi kemacetan adalah pelebaran ruas jalan dan pembangunan  

fly over. Pelebaran ruas jalan yang tidak memadai disebabkan 

semakin bertambahnya kendraan dari jumlah populasi penduduk 

yang semakin bertambah mengakibatkan permasalahan pada jalan 

lalu lintas, dengan melihat permasalahan Kota Bandar Lampung 

pada sistem jaringan jalan maka perlu dilakukan evaluasi guna 

memenuhi sarana dan prasarana dalam penggunan jalan agar tdiak 

menimbulkan konflik di kemudian hari .   

 

Maka dari itu, penulis mengangkat permasalahan ini pada penelitian 

yang berjudul Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan di Wilayah Kota 

Bandar Lampung dengan menggunakan analisis melalui IPJ (Indeks 

Pelayanan Jalan) dan SPM (Standar Pelayanan Minimal).   
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana  Kinerja jaringan jalan di wilayah kota Bandar Lampung? 

2. Bagaimana kinerja jaringan jalan di kota Bandar Lampung  ditinjau 

dari nilai IPJ dan SPM ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui nilai IPJ (Indeks  Prasarana Jalan).  

2. Untuk mengetahui nilai SPM (Standar Pelayanan Minimal)  pada 

aspek aksesibilitas dan mobilitas di Kota Bandar Lampung. 

 

1.4 Batasan Masalah  

Batasan Masalah  dalam penelitian ini meliputi; 

1. Wilayah studi pada penelitian ini terbatas pada sistem jaringan jalan 

di kota Bandar lampung. 

2. Kajian ini hanya pada analisis efisiensi dan efekifitas kinerja 

jaringan jalan sebagai media pelayanan bagi masyarakat berupa nilai 

(skor) IPJ (Indeks Prasarana  Jalan)) dan SPM (Standar pelayanan 

Minimal) aksesibilitas dan mobilitas. 

3. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung. 

 



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Jalan

Jalan merupakan salah satu prsarana transportasi  yang

berada di atas permukaan tanah,  dibawah permukaan tanah dan/

atauair, serta diatas permukaan air yang meliputi dari bangunan

pelengkap dan perlengkapannya guna memenuhi pembnagunan lalu

lintas keculi jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

Jalan sangat dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan.

Kegiatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh keberadaan jalan untuk

mempermudah dalam beraktifitas baik itu barang, jasa, ataupun

kegiatan pemerintah sampai kepada sistem pertahanan dan keamanan

negara. Khususnya untuk daerah perkotaan, jalan dapat menentukan

sifat dan karakteristik struktur kota, baik secara langsung maupun

tidak langsung.

2.2 Peran Jalan

Peran jalan terdapat pada UU No. 38 tahun 2004 tentang

jalan dan PP No. 34 tahun 2006 tentang jalan. Pada pasal ke 5 (lima)

bagian pertama pada UU No. 38 Tahun 2004 tentang jaln peran jalan

yaitu sebagai berikut:
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(1) Jalan berfungsi untuk prasarana dalam bidang ekonomi,

sosial budaya, dan politik bagi kesejahteraan  rakyat.

(2) Jalan berfungsi untuk mendistribusikan barang dan jasa bagi

kehidupan bangsa dan negara.

(3) Jalan yang berfungsi untuk menyatukan persatuan dari sistem

jarigan jalan bagi kesatuan Wilayah Republik Indonesia.

2.3 Sistem Jaringan Jalan

Sistem jaringan jalan yang terdapat pada pasal 1 ayat 18 UU

No. 38 Tahun 2004 tentang jalan adalah kumpulan dari ruas – ruas

jalan. Konsep sisitem jaringan jalan yang terdapat pasa pasal 7 yaitu

sebagai berikut :

(1) Sistem jaringan jalan terbagi menjadi dua yaitu jaringan

jalan primer dan sekunder.

(2) Pada ayat (1) tentang sistem jaringan jaln primer adalah

sistem jaringan jalan yang berperan pada distribusi barang dan

jasa pada tingkat nasional.

(3) Pada ayat (1) Sistem jaringan jalan sekunder adalah

sistem jaringan jalan pada distribusi barang dan jasa pada

tingkat perkotaan.
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2.4 Klasifikasi Jalan

2.4.1 Klasifikasi Jalan Menurut Fungsinya

Jalan umum berdasarkan fungsinya dibagi empat (4)  yaitu

jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan yang

dilengkapi dilengkapi dengan: kapasitas, kecepatan rencana, lebar,

dan persyaratan teknis yang lain. (UU No. 38 Tahun 2004 tentang

Jalan pasal 8) . Persyaratan teknis jalan meliputi: kapasitas, lebar,

jalan masuk, kecepatan rencana, persimpangan sebidang,

perlengkapan jalan, bangunan pelengkap, penggunaan jalan sesuai

dengan fungsinya, badan jalan, dan tidak terputus. (PP No. 34

Tahun 2006 tentang jalan pasal 12 ayat (1)).

2.4.1.1 Sistem Jaringan Jalan Primer

Berdasarkan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan dalam

pasal 7, sistem jaringan jalan primer yang disusun mengacu pada

rencana tata ruang pada pendisitribusian barang dan jasa pada tingkat

nasional untuk menghubungkan pusat – pusat kegiatan.

Sistem Jaringan Jalan Primer adalah:

a. Jalan Arteri Primer yaitu ruas jalan yang menghubungkan

pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Salah

satu Karakteristik jalan arteri primer adalah sebagai berikut:
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1. lebar jalan kurang dari 8 meter.

2. Jalan arteri primer dirancang berdasarkan kecepatan

rencana paling rendah 60 km/jam.

3. Jalan arteri primer luar kota merupakan terusan jalan arteri

kota.

4 . jalan ini dapat dilalui oleh kendaraan angkutan berat dan

kendaraan umum bus.

b. Jalan Kolektor Primer yaitu ruas jalan yang di hubungkan dari

kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua yang lain.

Salah satu kriteria jalan kolektor wilayah perkotaan adalah

sebagai berikut:

1. kecepatan rencana 40 km/jam.

2. Lebar badan jalan tidak lebih dari 7 m.

3. Jalan kolektor primer kota merupakan terusan jalan

kolektor primer luar kota.

4. Kendaraan yang di izinkan lewat jalan ini adalah

kendaraan angkutan berat dan bus.

5. Volume lalu lintas digunakan untuk mengatur

persimpangan .

c. Jalan Lokal Primer yaitu ruas jalan yang menghubungkan

kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga lainnya,

dengan kota jenjang yang ada dibawah pengaruhnya sampai

persil. Salah satu kriteria jalan lokal primer adalah sebagai

berikut:
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1. kecepatan rencana 20 km/jam.

2. Lebar jalan 6 m.

3. Merupakan terusan jalan lokal primer luar kota.

4. Kendaraan yang di izinkan lewat jalan ini adalah

kendaraan angkutan barang dan bus..

2.4.1.2 Sistem Jaringan Jalan Sekunder

Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah:

a. Jalan Arteri Sekunder ruas jalan yang menghubungkan

kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu,

menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan

sekunder kedua. Salah satu kriteria jalan sekunder wilayah

perkotaan adalah sebagai berikut:

1. Akses langsung dibatasi tidak boleh lebih pendek dari 250

m.

2. Angkutan barang ringan dan bus untuk pelayanan kota

diijinkan melalui jalan ini.

3. Dirancang untuk kecepatan rencana paling rendah 30

km/jam.

4. Lebar badan jalan tidak kurang dari 8 m.

5. Lalu lintas cepat pada jalan arteri sekunder tidak boleh

tergantung oleh lalu lintas lambat.

6. Lokasi berhenti dan parkir sangat dibatasi dan tidak

diijinkan pada jam sibuk.
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7. Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup.

8. Persimpangan diatur dengan pengaturan tertentu sesuai

dengan volume lalu lintasnya. Kapasitasnya sama atau

lebih besar dari volume lalu lintasnya.

b. Jalan Kolektor Sekunder ruas jalan yang menghubungkan

kawasan-kawasan sekunder kedua, yang satu dengan yang

lainnya. Salah satu kriteria jalan kolektor sekunder perkotaan

adalah sebagai berikut:

1. Lokasi parkir pada badan jalan dibatasi.

2. Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup.

3. Lebar badan jalan tidak kurang dari 7 m.

4. Besarnya LHR pada umumnya lebih rendah dari sistem

primer dan arteri sekunder.

5. Kendaraan angkutan barang berat tidak diijinkan melalui

fungsi jalan ini di daerah pemukiman.

6. Dirancang berdasarkan kecepatan rencana 20 km/jam.

c. Jalan Lokal Sekunder ruas jalan yang  menghubungkan

kawasan-kawasan sekunder kesatu dengan perumahan,

kawasan sekunder kedua dengan perumahan.Salah satu

kriteria jalan lokal sekunder adalah sebagai berikut:

1. Kendaraan angkutan barang berat dan bus tidak diijinkan

melalui jalan ini di daerah pemukiman.
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2. Besarnya LHR umumnya paling rendah dibanding fungsi

jalan yang lain tentang keterkaitan antara fungsi jalan dengan

fungsi kota.

3. Lebar badan jalan tidak kurang dari 5 m.

4. Dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10

km/jam.

2.4.2 Klasifikasi Jalan Menurut Statusnya

Klasifikasi jalan berdasarkan statusnya dibagi menjadi lima

kelompok yaitu jalan nasional, jalan propinsi, jalan kabupaten, jalan

kota, jalan desa. Berdasarkan UU No.38 Tahun 2004 tentang

Jalan pasal 9, jalan umum berdasarkan statusnya dapat

dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan

kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Pengelompokkan status jalan tersebut bertujuan agar semua

ruas jalan yang ada di Indonesia akan habis terbagi ke setiap status

kewenangan pembinaan jalan. Dengan kata lain, tidak ada jalan yang

tidak jelas penanggungjawabannya untuk membangun, memelihara,

dan mengoperasikannya.

Pelaksanaan dari fungsi setiap ruas jalan dalam kewenangan

status jalan tertentu, maka diperlukan adanya sinkronisasi antara

fungsi  dan status jalan, sehingga setiap level pemerintahan (Pusat,

Propinsi, dan Kabupaten/Kota) akan mengurus jalan dalam statusnya

sesuai dengan fungsi yang memang benar–benar dibutuhkan.
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2.4.3 Klasifikasi Jalan Berdasarkan Kewenangan Pembinaan

Berdasarkan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan pasal 1

ayat (9), penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi

pembinaan, pengaturan, pembanguan, dan pengawasan jalan.

Menurut Adisasmita (2011:140-141), klasifikasi berdasarkan

kewenangan pembinaan:

1. Jalan nasional yaitu ruas jalan yang   karena tingkat

kepentingannya, kewenangan peembinaannya berada pada

pemerintah pusat. Ruas jalan yang termasuk kedalam

klasifikasi ini adalah:

a. Jalan Arteri Primer

b. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar ibukota

provinsi

c. Jalan lainnya yang mempunya nilai strategis

terhadap kepentingan nasional.

2. Jalan propinsi yaitu ruas jalan yang berdasarkan  tingkat

kepentingannya, kewenangan pembinaannya  diserahkan

kepada pemerintah daerah tingkat. Adapun yang termasuk

dalam klasifikasi ini adalah:

a. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan

antaribukota kabupaten, propinsi dengan ibukota

kabupaten/kotamadya.

b. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan ibukota.
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c. Jalan yang ada di dalam daerah khusus ibukota

Jakarta, kecuali yang ditetapkan sebagai jalan nasional.

d. Jalan lainnya yang mempunyai nilai strategis

ditinjau  dari segi kepentingan propinsi

3. Jalan kotamadya/kabupaten yaitu ruas jalan yang berdasarkan

tiingkat kepentingan, kewenangan   pembinaanya

diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat II. Adapun

yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah:

a. Jalan Lokal Primer.

b. Jalan Kolektor Primer yang tidak masuk ke dalam baik

jalan nasional maupun jalan propinsi.

c. Jalan khusus yaitu jalan yang berdasarkan tingkat

kepentingannya bersifat khusus  maka kewenangan

pembinaannya diserahkan kepada instansi/badan

hukum atau perseorangan yang membangun dan

mengelola jalan tersebut.

d. Jalan Sekunder yang tidak masuk ke dalam baik jalan

nasional maupun jalan propinsi.

e. Jalan   lainnya yang mempunyai   nilai strategis

ditinjau dari segi kepentingan kabupaten atau

kotamadya.
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2.5 Pengertian Efektifitas Program Prasarana Jalan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektifitas adalah

ukuran kemampuan suatu objek/sistem untuk memenuhi tujuan

tertentu. Efektifitas program prasarana jalan merupakan suatu

indikasi tingkat keberhasilan pelaksanaan program prasarrana jalan

dalam mencapai tujuan penyelenggaraan jalan. Tingkat keberhasilan

dapat diukur dengan berbagai indikator diantaranya perbedaan

antara hasil dengan harapan, dan jika dikaitkan dengan

konsumsi sumber daya maka efektifitas dapat juga diterjemahkan

pemenuhan tujuan secara efisien yakni dengan penggunaan sumber

daya seminimum mungkin.

Definisi tujuan penyelenggaraan jalan banyak disinggung

dalam pasal-pasal UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang secara

umum dapat disarikan sebagai berikut :

 Operasi jaringan jalan harus efisien/biaya transportasi serendah

mungkin,

 Mampu mendorong pengembangan ekonomi

 Membentuk struktur ruang dalam rangka mencapai  sasaran

pembangunan nasional

 Menyediakan akses yang merata diseluruh wilayah

 Terpadu dengan moda transportasi lainnya

 Jaringan jalan diharapkan juga dapat memberikan fungsi

sosial, fungsi hankam, dan fungsi-fungsi turunan lainnya.
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Pada Tabel 2.1 berikut disampaikan daftar indikator yang

dikaitkan dengan penggunaan dan dampak pembangunan jalan yang

akan digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Manfaat dan Dampak Pembangunan Jalan
Indikator Satuan

Input Pengeluaran pemerintah untuk sub sektor jalan Rp

Output
Panjang jalan kota Km
Panjang jalan dengan kondisi baik Km
Panjang jalan dengan kondisi sedang Km
Panjang jalan dengan kondisi rusak Km
Panjang jalan dengan kondisi rusak berat Km

Outcome Volume lalu lintas Kend-Km/Thn
Kecepatan rata-rata Km/Jam

Benefit dan
Impact

Kerugian material akibat kecelakaan di jalan Orang
Ekonomi PDRB

Sumber : Depkimpraswil

2.6 Kinerja Jaringan Jalan

Evaluasi kinerja  jalan  membutuhkan alat ukur untuk

mewakili kondisi jalan. Indeks ini adalah representatif tentang

kinerja jaringan jalan sesuai dengan kinerja lain. Indikator jalan

tersebut adalah (Santosa dan Joewono, 2005):

1.Ketersediaan jalan (Ktj)

Merupakan perbandingan antara total panjang jalan dengan

luas wilayah. Ketersediaan jalan memiliki satuan km/km².

2.Kinerja jalan (knj)

Merupakan perbandingan antara panjang jalan dengan

kondi s i  s t ab i l dengan panjang jalan total. Kinerja jalan

tidak memiliki satuan km/km.
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3.Beban lalu lintas (Bln)

Merupakan perbandingan antara panjang jalan total dengan

jumlah kendaraan (smp). Indikator ini memiliki satuan

km/smp.

4.Pelayanan jalan (Pyp)

Merupakan perbandingan antara panjang jalan total dengan

jumlah penduduk di wilayah itu. Satuan indeks ini km/orang.

5. Indeks jalan (IPJ)

Merupakan kombinasi empat rasio, yang dapat dihitung

dalam beberapa kondisi sesuai dengan bobot rasio masing-

masing.

2.6.1 Indeks Prasarana Jalan (IPJ)

IPJ merupakan alat/instrumen dalam kebijakan penanganan

jalan. Hasil dari IPJ tersebut adalah kebijakan penanganan jalan

(identifikasi kebutuhan penanganan dan input bagi kebijakan alokasi

dana) dimana sasarannya adalah ketersediaan prasarana jalan dan

kemantapan prasarana jalan. Evaluasi ini memunculkan suatu nilai

kinerja yang disebut Indeks Prasarana Jalan (IPJ) yang merupakan

hasil pembobotan nilai setiap variabel indikator berikut ini:

1. Kinerja jaringan jalan : panjang jalan mantap perl panjang

jaringan jalan tota (%) dengan notasi Knj.
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2. Ketersediaan jalan : panjang jaringan jalan total perluas

wilayah (km/km2) dengan notasi Ktj.

3. Pelayanan prasarana jalan : panjang total jaringan jalan per

jumlah penduduk (km/orang) dengan notasi Pyp.

4. Beban lalulintas : panjang total jaringan jalan per jumlah

kendaraan (km/smp) dengan notasi Bln.

Rumusan indikator Indeks Prasarana Jalan yang digunakan

dalam studi ini adalah sebagai berikut :

IPJ = a*skor (Ktj) + b*skor (Knj) + c*skor (Bln) + d*skor (Pyp)…….(2.1)

dimana :

Skor : Hasil dari fungsi beberapa variabel

Ktj : variabel ketersediaan jalan

Knj : Variabel kinerja jaringan jalan

Bln : Variabel beban lalu lintas jalan

Pyp : Variabel pelayanan prasarana jalan

a : bobot tingkat kepentingan dari variabel Ktj

b : bobot tingkat kepentingan dari variabel Knj

c : bobot tingkat kepentingan dari variabel Bln

d : bobot tingkat kepentingan dari variabel Pyp

Dimensi dari setiap variabel Indeks Prasarana Jalan (IPJ)

berbeda–beda, sehingga untuk menghitung IPJ dengan memakai

rumusan di atas dilakukan kualifikasi terlebih dahulu terhadap

nilai variabel tersebut (scoring).  Dari hasil scoring diperoleh
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plaform penilaian yang sama diantara setiap variabel Indeks

Prasarana Jalan (IPJ), sehingga akan dapat dilakukan proses

pembobotan (weighting) terhadap variabel IPJ tersebut.

2.6.1.3 Bobot Kepentingan Antar Variabel IPJ

Penetapan bobot antar variabel IPJ merupakan representasi

dari perspektif kebijakan, sehingga sebaiknya bobot diperoleh dari

persepsi pengambil keputusan mengenai tingkat kepentingan dari

masing-masing variabel IPJ. Sebagaimana disampaikan dalam

rumusan umum IPJ, IPJ merupakan hasil penjumlahan dari skor

setiap variabel yang terbobotkan. Bobot variabel IPJ (a untuk Ktj, b

untuk Knj, c untuk Bln dan d untuk Pyp) merupakan representasi

tingkat kepentingan dari setiap variabel IPJ (relatif terhadap variabel

IPJ lainnya) menurut perspektif stakeholders/responden. Secara

umum suatu variabel IPJ akan dinilai bobot tingkat kepentingannya

dengan kaidah pembobotan  1–10 (sangat tidak penting sampai

sangat penting).

Tabel 2.2 Kaidah Penilaian Bobot Tingkat Kepentingan Variabel
Rentang Skor Kualifikasi

1-2 Sangat kurang
3-4 Kurang
5-6 Sedang
7-8 Tinggi
9-10 Sangat tinggi

Sumber: Depkimpraswil
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2.6.1.4 Analisis Kebijakan

Rata-rata skor IPJ Nasional = 5,68 masih berada di bawah

ambang nilai cukup secara psikologis, yakni rata-rata IPJ = 6,00.

Hasil interpretasi skor IPJ diaplikasikan dalam analisis kebijakan

penanganan jalan:

a. Salah satu bentuk penaganan yang dilakukan untuk skor IPJ

adalah sebagai berikut :

 Jenis kebutuhan penangan jalan untuk suatu wilayah

ditentukan oleh skor dari setiap variabel: skor Knj (%

mantap) digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan

pemeliharaan/peningkatan jalan, sedangkan  skor Ktj,

Bln, Pyp untuk mengidentifikasi kebutuhan

pembangunan jalan.

 Jika skor IPJ rendah (dibawah rata-rata pulau atau

nasional), maka secara umum wilayah tersebut

membutuhkan program penanganan jalan yang lebih

ekstensif.

2.7 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Prasarana Jalan

Murut Iskandar , 2011 SPM jalan dapat di artikan

sebagai bentuk penilaian dari penyediaan prasarana jalan yang

memenuhi kriteria teknis jalan pada waktu yang telah di

tentukan. Dalam PP No. 34 Tahun 2006 pasal 112 yang
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membahas tentang SPM (Standar Pelayanan Minimal)

meliput:

(1) Pelayanan jalan umum ditentukan dengan dua cara

yaitu: standar pelayanan minimal jaringan jalan dan

pelayanan mimimal ruas jalan.

(2) Sebagaimna yang terdapat pada ayat (1) standar

pelayanan minimal jaringan jalan meliputi

aksesibilitas, mobilitas, dan keselamatan.

(3) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) standar

pelayanan minimal ruas jalan meliputi

kondisi jalan dan kecepatan.

Kondisi jalan merupakan nilai kerataan permukaan

jalan dan dinyatakan dengan IRI (International Roughness

Index). IRI adalah kerataan permukaan jalan yang

dinyatakan dengan jumlah perubahan   vertikal permukaan

jalan untuk   setiap satuan panjang jalan (mm/km).

Kecepatan  dinyatakan  dalam  pemenuhan kondisi jalan

sesuai dengan kecepatan rencana.

Penyediaan prasarana jalan berkaitan dengan

kondisi fisik jalan yang   mendukung   tercapainya   kriteria

standar   pelayanan minimal, baik jaringan jalan maupun

ruas jalan. Penggunaan  jalan  berkaitan  langsung  dengan

kriteria standar pelayanan minimal keselamatan dan
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kecepatan. Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan

penggunaan ruang di ruang pengawasan jalan

mempengaruhi pencapaian kriteria standar pelayanan

minimal keselamatan dan kecepatan.

Ada  3 (Tiga) indikator sebagai kriteria SPM

jaringan jalan:

1.Aksesbilitas

Aksesbilitas adalah suatu ukuran yang memudahkan

bagi pengguna jalan di dalam beraktivitasa dari suatu

wilayah ke wilayah yang lain .

2.Mobilitas

Mobilitas adalah suatu kemudahan yang di lakukan

oleh pengguna jalan untuk mencapai tujuannya. Ukuran

mobilitas adalah panjang jalan berbanding dengan jumlah

orang yang dilayaninya.

3.Keselamatan

Keselamatan dalam konteks pelayanan adalah

jaminan keselamatan bagi pengguna jalan di dalam memakai

fasilitas jalan seperti unsur pembentuk jalan misalnya

pengguna jalan, kendaraan dan jalan dengan

kelengkapannya.
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Peranan jalan yang sangat strategis untuk melayani

pergerakan arus orang dan barang, sehingga agar prasarana jalan

dapat berfungsi dengan baik dalam melayani lalulintas, diperlukan

penyelenggaran terhadap jaringan jalan yang ada dengan baik dan

benar. Maka dari itu, diperlukan suatu standar pelayanan yang

dalam hal ini dikeluarkan oleh Depkimpraswil melalui

Kepmenkimpraswil No. 534/KPTS/M/2001 mengeluarkan

Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal bidang

penataan ruang, perumahan dan permukiman, dan pekerjaan

umum. Dengan memperhatikan nilai minimal pelayanan prasarana

jalan dalam SPM dan variabel IPJ terdapat beberapa nilai minimal

yang dapat ditetapkan untuk setiap indikator seperti dalam tabel

2.5.

Tabel 2.5 Nilai-nilai minimum dari SPM

Variabel IPJ Nilai Minimal SPM
Ketersediaan

prasarana
jalan (Ktj)

Indeks aksesibilitas (km/km2)
Kepadatan penduduk

(km/km2)
Minimal Indeks Aksesibilitas

(km/km2)
Sangat tinggi >5000 >  5,00

Tinggi >1000 > 1,50
Sedang >500 > 0,5
Rendah >100 > 0,15

Sangat Rendah < 100 > 0,05
Kinerja

Jaringan Jalan
(Knj)

Kemantapan fisik jalan
Kondisi fisik jalan minimal sedang dengan syarat:

Lebar jalan
minimum

(m)

Volume Lalu
Lintas

(LHR=smp/hari)

NIlai IRI,RCI
(m/km,N/A)

2*7 20000 IRI<6,00/RCI>6,50
7 8000-20000 IRI<6,00/RCI>6,50
6 3000-8000 IRI<8,00/RCI>5,50

4,50 < 3000 IRI<8,00/RCI>5,50
Beban Lalu
Lintas (Bln)

Kemantapan layanan jalan,
Nilai VCR ruas jalan maksimal 0,85 dengan syarat

Fungsi jalan (A,K,L) Kecepatan minimal



22

(km/jam)
Jalan arteri (primer dan sekunder) 25

Jalan Kolektor (primer dan
sekunder)

20

Jalan Lokal (primer dan sekunder) 20
Pelayanan
Jalan (Pyp)

Indeks Mobilitas (km/1000 penduduk)
PDRB perkapita
(jutaRp/kap/th)

Minimal Indeks Mobilitas
(km/1000 penduduk)

Sangat tinggi > 10 > 5,00
Tinggi > 5 > 2,00
Sedang > 2 > 1,00
Rendah > 1 > 0,50

Sangat rendah < 1 > 0,20
Sumber : Depkimpraswil

2.8 Studi Terdahulu

Penelitian kinerja jaringan jalan dengan Indeks

Prasarana Jalan (IPJ) dan Standar Pelayanan Minimal

(SPM) sudah pernah dilakukan dibeberapa daerah,

diantaranya:

1. Arief (2011), mengkaji tentang Kajian system Jaringan

Jalan di Wilayah Kota Pekanbaru. Hasil kajiannya skor

IPJ 6,63 dan nilai SPM untuk indeks aksebilitas sebesar

4,08.

2. Putri (2012), mengevaluasi kinerja jaringan jalan di

wilayah Kota Padangsidimpuan, dari hasil penelitian

tersbut skor IPJ tahun 2009 untuk Kota

Padangsidimpuan adalah 3,57.



III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah kondisi kinerja jaringan jalan

kota yang terdapat di wilayah Kota Bandar Lampung.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

 Data Sekunder

Data yang dikumpulkan dari pihak ketiga atau dari sumber

lain yang telah tersedia sebelum penelitian ini dilakukan. Data

dalam penelitian ini berupa data instansional dari sejumlah

instansi terkait di wilayah Kota Bandar Lampung. Data yang

diperlukan antara lain:

1. Data Sosial Ekonomi:

a. Luas wilayah

b. Jumlah kendaraan menurut jenis

c. Populasi penduduk

d.   PDRB wilayah
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2. Data Prasarana dan Operasi Jalan

a. Panjang jalan menurut fungsi, status, kondisi

3. Data Peta

a. Peta dasar kewilayahan

3.3 Metode Pengolahan dan Analisa Data

 Analisis Indeks Prasarana Jalan (IPJ)

Data yang diperlukan untuk melakukan analisis ini adalah:

1. Luas wilayah

2. Panjang jalan total

3. Jumlah penduduk

4. Panjang jalan dengan kondisi mantap.

5. Jumlah kendaraan

 Analisis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan

Data yang diperlukan untuk melakukan analisis ini

adalah:

1. Luas wilayah

2. Total panjang jalan

3. Jumlah penduduk

4. PDRB/kapita
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3.4 Tahapan Penelitiaan

Penelitian ini dilakukan beberapa tahapan kerja:

1. Tahap 1 (Persiapan)

Tahap ini dimulai dengan mengkaji permasalahan yang ada

kemudian melakukan studi literatur tentang penelitian

sejenis yang pernah dilakukan.

2. Tahap 2 (Pelaksanaan)

Tahap ini dimulai dengan melakukan pengumpulan data

dari obyek yang akan diteliti.

3. Tahap 3 (Analisa Data)

Data dari hasil pengamatan dianalisis agar diperoleh suatu

kesimpulan hubungan antara variabel-variabel yang ada

dalam penelitian ini.
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Metode penelitian ini diperlihatkan pada bagan alir  berikut:

Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian

MULAI

INDENTIFIKASI MASALAH &
TUJUAN PENELITIAN

STUDI PUSTAKA

PENGUMPULAN DATA
SEKUNDER

KUALIFIKASI DAN
PEMBOBOTAN VARIABEL IPJ

PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA

 Analisa IPJ
 Analisa SPM

EVALUASI KINERJA JARINGAN JALAN
DAN PENANGANAN JALAN

SELESAI
Kesimpulan dan Saran



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari uraian penelitian ini,

maka dapat disimpulkan:

1. Berdasarkan hasil perhitungan nilai IPJ (Indeks

Pelayanan Jalan) Kota Bandar Lampung 6,14. Nilai

tersebut sudah memenuhi syarat berdasarkan nilai

minimum nasional (6,00) dan nilai rata-rata nasional

(5,68).

2. Pencapaian SPM jaringan jalan di Kota Bandar

Lampung, untuk indeks aksesibilitas sebesar 4,57 sudah

lebih besar dari persyaratan SPM yaitu > 1,50 namun

indeks mobilitas yang dicapai adalah sebesar 0,92 masih

jauh dari syarat yang ditetapkan yaitu (syarat > 5,00).

5.2. Saran

1. Perlunya perhatian yang besar dari pemerintah sebagai

pihak yang berwenang dalam memperhatikan kinerja

jaringan jalan khususnya program peningkatan (struktur)

jalan untuk memperbaiki tingkat kemantapan prasarana
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jalan mengingat jalan sebagai salah satu faktor penunjang

keberhasilan perekonomian penduduk.

2. Perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap penilaian

kuantitas dan kualitas hasil pembangunan dibidang

prasarana jalan, sehingga dapat dirumuskan berbagai

upaya peningkatan efesiensi dan efektvitas jaringan jalan.
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