
BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

2.1. Pengertian Pemeliharaan dan Perawatan 

2.1.1. Pemeliharaan dan Perawatan 

Pemeliharaan adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk menjaga yang 

sudah di bangun agar tetap berada dalam kondisi yang baik dan dapat digunakan 

dalam waktu yang lama. Tujuan pemeliharaan jalan untuk mempertahankan kondisi 

jalan yang mantap sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuannya pada saat 

jalan tersebut selesai di bangun dan dioperasikan sampai dengan tercapainya umur 

rencana yang telah ditentukan. Sedangkan perawatan adalah suatu usaha yang 

dilakukan secara sengaja dan sistematis terhadap peralatan sehingga mencapai hasil 

atau kondisi yang dapat diterima dan diinginkan. 

M.S Sehwarat dan J.S Narang (2001), mengatakan bahwa Pemeliharaan 

adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan secara berurutan untuk menjaga atau 

memperbaiki fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan standar fungsional dan 

kualitas. Menurut Sofy dan Assauri (2004), mengatakan pemeliharaan adalah 

kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas  dan mengadakan perbaikan atau 

penyesuian/penggantian yang diperlukan agar supaya terdapat suatu keadaan operasi 

produksi yang memuaskan sesuai dengan apa yang direncanakan. 

Sedangkan Perawatan adalah sebuah operasi atau aktivitas yang harus 

dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mempercepat pergantian kerusakan 
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peralatan dengan yang ada. Perawatan juga ditujukan untuk mengembalikan suatu 

sistem pada kondisinya agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, memperpanjang 

usia kegunaannya. 

Dari Defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemeliharaan 

dilakukan untuk merawat ataupun memperbaiki fasilitas yang sudah tidak layak 

digunakan agar dapat beroperasi lagi dengan baik dan aman sesuai dengan yang telah 

direncanakan. 

2.1.3. Peran, Tugas, dan Fungsi Pemerintah 

2.1.3.1. Peran 

Peran adalah aspek dinamis kedudukan. Peran lebih banyak menunjukan pada 

fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Peran juga merupakan tindakan 

atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menepati suatu posisi didalam 

status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 hal, yaitu : 

a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi dan tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh  

individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat 

dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial 

masyarakat. 



 
 

 
 

14 

c. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu 

jabatan. Manusia sebagai mahluk sosial memiliki kecendrungan untuk hidup 

berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok akan terjadi interaksi antara 

anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Tumbuhnya interaksi 

diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat 

itu muncullah apa yang namanya peran (role).  

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, dia menjalankan peranannya. Perbedaan antara kedudukan dan 

peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat 

dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan juga sebaliknya. Peran 

yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan 

kemasyarakatan. Jadi, tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa 

peranan. Pentingnya peranan adalah kerena ia mengatur perilaku seseorang (Muchlis 

Hamdi, 2001 : 48) 

2.1.3.2. Konsep Pemerintah 

Istilah pemerintahan berasal dari bahasa Yunani “Gubernaculum 

“ yang berarti kemudi, dalam bahasa Yunani “Guberman” yang artinya 

mengemudikan kapal. Dari bahasa Yunani inilah kemudian disalin ke bahasa inggris 

“Government” yang berasal dari kata kertajo govern yang artinya perintah, walaupun 

msih ada istilah lain to order maupun to command. Government berarti pemerintah; 

pemerintahan; penguasa; wilayah Negara yang diperintah: dan cara atau sistem yang 

memerintah. Sementara dalam bahasa Indonesia islilah “Pemerintahan” berasal dari 
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kata “Perintah” yang berarti melakukan pekerjaan menyeluruh, penambahan awalan 

pe menjadi “Pemerintah” berarti bada yang melakukan kekeuasaan pemerintah. 

Menurut Inu Kencana Syafiie (2001 : 20) mengatakan kata pemerintahan berasal dari 

kata pemerintah  yang masing-masing mempunyai arti sebagai berikut : 

a. Pemerintah adalah perkataan yang bermaksud menyeluruh, melakukan 

sesuatu, yang dilakukannya jika mereka sudah siap, tinggal menunggu 

perintah. 

b. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu Negara atau badan tertinggi 

yang memerintah suatu Negara. 

2.1.3.3. Tugas dan Fungsi Pemerintah 

Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan 

masyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam 

keluarga. Pemerintah memegang pertanggungjabawaban atas kepentingan rakyat. 

Dan juga pemerintah adalah semua beban yang memproduksi, mendistribusikan, atau 

menjual alat pemenuhan kebutuhan masyarakat berbentuk jasa publik dan layanan 

civil. Tugas pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Dimana 

tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, 

memepermudah urusan publik dan memeberikan kepuasan kepada publik, sedangkan 

tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan 

birokrasi. Muchlis Hamdi (2001 : 26) menyebutkan bahwa: tugas pemerintahan 

adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut 

bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, 
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mempermudah urusan publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan  

kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi. Adapun secara umum  

tugas pokok pemerintah adalah sebagai bberikut : 

a. Memelihara ketertiban dan mencegah terjadinyagontok-gontokan diantara 

warga masyaraka, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam 

masyarakat dapat berlangsung secara damai. 

b. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan 

menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat 

menggulingkan pemerintah yang sah melalui cara-cara kekerasan. 

c. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat 

tanpa membedakan ststus apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka. 

d. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang 

yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemrintah, atau yang akan 

lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah. 

e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, membatu 

orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar, 

menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang 

produktif, dan semacamnya. 

f. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan 

hidup seperti air, tanah, dan hutan. 

g. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, 

seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong menciptakan lapangan kerja 
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baru, memajukan perdagangan domestik dan antar bangsa, serta kebijakan lain 

yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi Negara dan 

masyarakat. 

Taliziduhu Ndraha (2001: 85), fungsi pemerintahan tersebut terdapat 2 macam 

fungsi  

yaitu : 

a. Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (service), sebagai 

provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk 

layanan birokrasi. 

b. Pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan 

(empowerment), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan 

program pemberdayaan. 

Dengan tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus 

memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugasyang sangat 

berat tersebut, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan 

institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai 

dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. 

Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang 

perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah 

pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam 

hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. 
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2.2. Pengertian Jalan 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Jalan merupakan 

prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan 

pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada 

permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, serta diatas 

permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan tol, jalan lori, dan jalan kabel. 

Adapun jenis-jenis jalan adalah sebagai berikut : 

a. Jalan Raya, adalah jalur-jalur tanah di atas permukaan bumi yang buat  oleh 

manusia dengan bentuk, ukuran-ukuran dan jenis kontruksinya sehingga dapat 

digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang , hewan dan kendaraan yang 

mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan mudah dan 

cepat (Clarkson H. Oglesby,1999). 

b. Jalan Umum, jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas 

umum. 

c. Jalan Khusus, Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan 

usaha. Perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. 

d. Jalan Tol, Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem 

jaringan jalan dan sebagai jalan nasional. Tol adalah sejumlah uang tertentu 

yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol.     
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2.2.1. Sejarah Jalan 

a.  Jejak 

Dari awal pertama manusia mendiami bumi, usaha pertama-tama yang mereka 

lakukan adalah mencari jalan untuk mencari jalan untuk mencari kebutuhan hidup 

mereka dan juga binatang-binatang  mencari tempat-tempat yang  paling sedikit 

rintangannya. Dan pada saat itu mereka masih  merupakan pengembara-pengembara, 

yang mereka dapatkan hanya jejak saja. Manusia dan binatang mempunyai salah satu 

kepentingan yang sama, ialah minum, maka jejak-jejak ini yang menuju ke danau-

danau atau kesungai-sungai terlihat lebih nyata. 

b. Jalan Setapak 

Dengan bertambahnya jumlah manusia dan hidup berkelompok, maka mereka 

membutuhkan tempat-tempat berdiam walaupun hanya untuk sementara. Umumnya 

mereka berpindah-pindah tempat secara musiman atau bila tempat-tempat 

disekitarnya sudah tiak ada atau kurang bahan makanan yang mereka butuhkan, 

sehingga terciptalah jalan setapak atau yang dihutan disebut lorong-lorong tikus, jalan 

setapak ini merupakan jalan musiman untuk berburu pada musimberburu dan untuk 

mencari ikan pada waktu mencari ikan. 

c. Jalan sebagai Prasarana sosial dan ekonomi 

Pada abad ke-50 yang lalu manusia mulai hidup berkelompok disuatu tempat 

dan membentuk suku-suku. Pada saat itu manusia mulai menggunakan jalan yang 

tetap untuk mengadakan hubungan dan tukar-menukar barang antara suku-suku 
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tersebut. Pada saat inilah sejarah jalan yang sesungguhnya dimulai yang berfungsi 

sebagai prasarana Sosial dan Ekonomi. 

d. Jalan sebagai Prasarana Sosial, Ekonomi, Politik, Militer dan Kebudayaan. 

Bangsa Persia (6 abad S.M) dan bangsa Romawi (4 abad S.M) mulai menaruh 

perhatian kepada pembuatan jalan untuk mempertahankan persatuan bangsanya dan 

untuk gerakan tentaranya dalam memperluas jalannya. Dengan demikian  fungsi jalan 

bertambah dengan politik dan militer. Selama mereka manaklukkan bangsa-bangsa 

lain, juga membawa kebudayaan, maka jalan mempunyai fungsi kebuayaan. Bangsa 

Persia mulai abad ke-6 S.M. membuat jlaan sepanjang 1.755 mil lewat Asia Kecil, 

asia Barat Daya sampai ke teluk Persia. Bangsa Romawi yang terkenal, selama abad 

ke-4 S.M sampai Abad ke-4 M. membuat jalan 50.000 mil di italia, prancis, spanyol, 

inggris, bagian barat Asia kecildan bagian Utara Afrika, sehingga bangsa Romawi 

terkenal sebagai pembuat jalan yang terbesar pada zaman itu. 

2.2.2. Klasifikasi Jalan 

2.2.2.1. Klasifikasi jalan menurut fungsinya 

Jalan umum menurut fungsinya kelompokan kedalam jalan arteri, jalan 

kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Klasifikasi jalan  berdasarkan peraturan 

perundangan yang berlaku adalah : 

a. Jalan ateri, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani(angkutan) utama 

dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan 

masuk (akses) dibatasi secara berdaya guna. 



 
 

 
 

21 

b. Jalan Kolektor, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 

pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-

rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. 

c. Jalan Lokal, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 

setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan 

jumlah jalan masuk tidak dibatasi. 

d. Jalan lingkungan, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 

lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah. 

2.2.2.2. Klasifikasi jalan menurut statusnya 

Pengelompokan jalan dimasudkan untuk mewujudkan kepastian hukum 

penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah. 

Jalan umum menurut statusnya dikelompokan dalam beberapa bagian yaitu : 

a. Jalan Nasional, merupakan jalan ateri dan jalan kolektor dan sistem jaringan 

jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strstegis 

nasional, serta jalan tol. 

b. Jalan provinsi, merupakan jalan kolektor alam sistem jaringan jalan primer  

menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota/kota, dan jalan strategis 

provinsi. 

c. Jalan kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan primer yang 

tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota 

kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten  dengan pusat 
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kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem 

jaringan jalan sekunder alam wilayah kabupaten, dan jalan strategi kabupaten. 

d. Jalan kota, merupakan jalan umum sistem jaringan sekunder yang 

menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat 

pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan 

antar pusat permukiman yang berada dalam kota. 

e. Jalan desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan antar 

pemukiman di dalam desa, serja jalan lingkungan. 

2.2.3. Kerusakan Jalan  

Jenis kerusakan jalan dibedakan sebagai berikut : 

a. Retak (Cracking) 

b. Cacat Permukaan (Disnitegration) 

c. Pengausan (Polished Aggregate) 

d. Kegemukan (Bleeding or Flushing) 

e. Penurunan pada bekas penanaman utilitas. 

Adapun kerusakan jalan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : 

a. Air, yang berasal dari Hujan, sistem drainase jalan yang tidak baik, atau 

naiknya air berdasarkan sifat kapilaritas air bawah tanah. 

b. Iklim, di Indonesia yang termasuk berilklim tropis dimana suhu dan curah 

hujan yang umumnya tinggi. 
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c. Lalu lintas, yang diakibatkan dari peningkatan beban (sumbu kendaraan) yang 

melebihi beban rencana, atau juga repetisi beban atau volume kendaraan yang 

melebihi volume rencana sehingga umur rencana jalan tersebut tidak tercapai. 

d. Material kontruksi perkerasan, yang apat disebabkan baik oleh sifat/mutu 

material yang digunakan ataupun dapat juga akibat cara pelaksanaan yang 

tidak sesuai. 

e. Kondisi tanah dasar yang tidak stabil, karena disebabkan cara pemadatan 

tanah dasar yang kurang baik, ataupun memang sifat dasar tanahnya yang 

memang jelek atau tidak bagus. 

2.2.4. Pemeliharaan Dan Perawatan Jalan 

Pemeliharaan jalan adalah untuk mempertahankan kodisi jalan sesuai dengan 

tingkat pelayanan dan kemampuannya pada saat jalan tersebut sesuai dibangun dan 

dioperasikan sampai dengan tercapainya umur rencana yang telah ditentukan. 

Penanganan pemeliharaan dapat dilakukan secara rutin maupun berkala. 

Pemeliharaan jalan secara rutin dilakukan terus-menerus sepanjang tahun dan 

dilakukan sesegera mungkin ketika kerusakan yang terjadi belum meluas. Perawatan 

dan perbaikan dilakukan  pada tahap kerusakan masih ringan dan setempat. 

Pemeliharaan jalan secara berkala dilakukan dengan melakukan peremajaan terhadap 

bahan perkerasan maupun bahan lainnya. Selain itu dilakukan perataan kembali 

terhadap permukaan jalan. Baik itu pemeliharaan rutin maupun pemeliharaan berkala. 
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 Beberapa bagian dari konstruksi jalan yang perlu dipelihara adalah sebagai 

berikut : 

a. Struktur perkerasan jalan. 

Pada dasarnya struktur perkerasan jalan yaitu menggunakan lapisan 

Tanah Dasar, lapisan pondasi bawah, lapisan pondasi atas dan lapisan 

permukaan / penutup. 

b. Bahu jalan. 

Bagaian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat  untuk kendraan 

yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan untuk kendraan darurat 

sepertiambulans, pemadam kebakaran, polisi yang sedang menuju tempat 

yang memerlukan bantuan kedaruratan dikala jalan sedang mengalami tingkat 

macet yang tinggi. 

c. Fasilitas pejalan kaki/Trotoar. 

Jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi 

dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang 

bersangkutan. 

d. Fasilitas Drainase jalan. 

Berfungsi unutk mengendalikan limpahan air hujan di permukaan 

jalan dan juga dari daerah sekitarnya agar tidak merusak konstruksi jalan 

akibat air banjir yang melimpas di atas perkerasan jalan atau erosi pada badan 

jalan. 
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e. Perlengkapan jalan. 

Sarana yang dimaksud untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan 

kelancaran lalu-lintas, alat pemberi isyarat lalulintas, lampu penerangan jalan, 

rel pengaman (guardrail), dan penghalang lalu-lintas (traffic barrier). 

f. Lereng/Talud jalan. 

Bangunan yang berguna untuk memperbesar tingkat kestabilan tanah. 

Selain itu, kegiatan yang perlu dilakukan dalam keadaan mendesak adalah 

apabila terjadi bencana alam seperti longsor, banjir, pengaturan lalu lintas. 

2.3. Analisis pemeliharan dan perawatan jalan kabupaten yang dilakukan oleh   

Dinas Bina Marga Kabupaten Kampar. 

Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006  

Pasal 1 yaitu tentang Jalan, Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi 

segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang 

diperuntukan untuk lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan 

tanah, dibawah permukaan tanah, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, 

jalan lori, jalan kabel.  

PPRI 34 / 2006, Pasal 4 Sesuai dengan pasal 4 tersebut bahwa 

penyelenggaraan jalan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

nasional. Penyebab kerusakan jalan disebabkan oleh beban roda kendaraan berat yang 

berulang-ulang, kondisi muka air tanah yang tinggi, akibat dari salah waktu 

pelaksanaan, dan juga akibat  kesalahan perencanaan. 
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Berdasarkan uraian yang diatas terdapat peraturan pemerintah yang dapat 

mendorong dalam pemeliharaan dan perawatan jalan oleh Dinas Bina Marga 

Kabupaten Kampar. Yaitu peraturan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 

tentang jalan pasal 12 tentang persyaratan teknis jalan sebagaimana maksud dari pasal 

1 harus memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan juga lingkungan. Sehingga 

proses pembangunan dan pemeliharaan dapat tercapai sesuai dengan tujuan jalan 

akan terawat dengan baik. Kemudian peraturan Pemrintah Republik Indonesia Nomor 

34 Tahun 2006 pasal 68, mengenai kebijakan jalan, bahwa perumusan kebijakan 

perencanaan jalan didasarkan pada prinsip-prinsip kemanfaatan, keamanan, dan 

keselamatan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keadilan, transparansi, dan 

akuntabilitas, keberayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan 

kemitraan. Dengan ini akan minimnya terjadi masalah pada infrastruktur jalan dan 

akan memiliki umur jangka panjang.  

Selain itu peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 

Pasal 83 yaitu tentang kegiatan  pembangunan jalan yang meliputi :  

a. Pemprograman dan penganggaran. 

Pemprograman adalah sebuah proses untuk memilih program. 

Sedangkan penganggaran yaitu tatanan logis, sistematis dan baku yang terdiri 

dari tata kerja pedoman kerja dan prosedur kerja penyususnan anggaran yang 

saling berkaitan. Kegiatan pemprograman dan penganggaran terdiri atas : 

Penyusunan Daftar Ruas Jalan, Penyusunan Daftar Jalan Prioritas, 

Penyusunan Program Penanganan, Penyusunan Rencana Kegiatan, 
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Perencanaan Teknis Jalan, Pelaksanaan Kontruksi, Monitoring dan Evaluasi 

Pelaksanaan, Pelaporan, Penilaian Kinerja. 

b. Pengadaan Tanah. 

Kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti 

rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman 

dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. 

c. Pelaksanaan Kontruksi. 

Bangunan dan pekerjaan Enjiniring dengan desain  oleh pengguna 

jasa. 

d. Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan. 

Kebutuhan yang mendesak guna untuk menuju kepengelolaan jalan 

yang lebih baik, efisien dan seragam. 

Dalam pasal 97 menjelaskan bahwa jalan harus dilakukan pemeliharaan, 

sehingga jalan dapat terawat dengan baik dan dapat digunakan dengan nyaman dan 

aman. Daerah Kabupaten Kampar dan dengan dasar Hukumnya yaitu perda 

Kabupaten Kampar No. 06 Tahun 2016 tentang susunan organisasi tata kerja 

perangkat Daerah Kabupaten Kampar yang memutuskan terbentuknya Dinas Bina 

Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar yang merupakan unsur  pelaksana 

pemerintah Daerah. Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam 

bidang Pekerjaan Umum, Kebina Margaan dan Pengairan. Yaitu sebagai berikut : 
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a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan operasional pembangunan, 

pengelolaan, peningkatan, rehabilitas, dan pemeliharaan jalan, jembatan, 

sumber daya air dan pengairan. 

b. Melaksanakan penyusunan program kegiatan operasional pembangunan, 

pengelolaan, peningkatan, rehabilitas dan pemeliharaan jalan , jembatan, 

sumber daya air dan pengairan.  

c. Melaksanakan pembinaan , penyuluhan dan pelatihan terhadap masyarakat 

dalam bidang jalan, jembatan, sumber daya air dan pengairan. 

d. Pengelolaan rekomendasi teknis pengamanan dan pemanfaatan jalan, 

jembatan, sumber daya air dan pengairan. 

e. Pembinaan, penyuluhan dan pelatihan jasa dan kontruksiterhadap 

masyarakat jasa kontruksi dalam usaha meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan menyediakan jasa dalam bidang jalan , 

jembatan, sumber daya air dan pengairan. 

f. Melaksanakan penanggulangan, pengenalian, dan pengamanan terhadap 

bencana alam, banjir, tanah longsor dan erosi. 

g. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan dinas, 

kepegawaian, peralatan, perlengkapan, perencanaan, organisasi dan  

ketatalaksanaan dinas. 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Daerah sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

i. Pengelolaan UPT Dinas. 
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Dinas Bina Marga sudah memiliki panduan yang jelas dalam proses 

penyelenggaraan jalan yang terdapat dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 34 Tahun 2006. Sehingga dalam proses pelaksanaannya dapat terlasana 

dengan baik dan pekerjanya yang professional dan mendapatkan hasil yang 

berkualitas sesuai dengan harapan pengguna jalan dan memiliki umur jangka panjang.  

2.4. Pandangan Islam Mengenai Pemeliharaan dan Perawatan 

Al-Qur’an adalah pedoman hidup manusia dan umat muslim khususnya. Jika 

tanpa pegangan atau pedoman, maka manusia akan kehilangan arah. Perjalanan hidup 

penuh dengan berbagai persoalan, mulai dari persoalan yang paling ringan sampai 

yang paling berat. Firman Allah yang dihimpun dalam sebuah kitab yang bernama 

Al-Quran, menjadi petunjuk yang komplit bagi manjusia dalam menjalin hubungan 

dengan sang khalik, dengan sesama manusia dan mahluk lainnya. Sebagaian hukum 

didalam Al- Quran hanya bisa dilakukan oleh Negara, seperti hukum-hukum yang 

berkaitan dengan pemerintahan dan kekuasaan ekonomi, sosial, pendidikan, politik 

luar negeri, sanksi pidana.Aturan tersebut tidak boleh dikerjakan individu dan hanya 

sah dilakukan oleh imam yakni pemerintah atau yang member wewenang.Oleh sebab 

itu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk pedoman hidup. Umat islam 

membutuhkan Al-Quran untuk menjalani hidup agar selamat dunia dan akhirat. 

Berkaitan dengan penelitian ini, Didalam pandangan islam , manusia 

merupakan mahluk sempurna yang diciptakan Allah SWT ketimbang mahluk yang 

lainnya. Manusia diberikan akal dan pikiran untuk bisa mencari rezki yang sebanyak-

banyaknya dengan jalan yang baik dan hidup dalam bekerja dengan penuh semangat 
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yang tinggi hal tersebut hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT.Al-

Quran menjelaskan beberapa ayat yaitu sebagai berikut : 

Allah SWT berfirman (QS Ar-Ruum : 41) : 

                                    

  

artinya : Telah Nampak kerusakan darat dan dilautan disebabkan karena     

perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian 

dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang 

benar) QS Ar-Ruum : 41. 

Ayat ini mengatakan bahwa semua kerusakan yang terjadi di muka bumi, 

dalam berbagai bentuknya, penyebab utamanya adalah perbuatan buruk  dan maksiat 

yang dilakukan manusia.  

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman QS. Asy-Syuura:30 : 

               

Artinya : Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah isebabkan oleh                 

perbuatan (dosa)mu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar 

(kesalahan-kesalahanmu) QS. Asy-Syuura : 30. 

Dalam ayat ini Allah memberitakan bahwa semua musibah yang menimpa 

manusia itu semua adalah perbuatan-perbuatan buruk yang pernah dia lakukan. 
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Kerusakan yang terjadi merupakan akibat dari dosa  dan pelanggaran yang 

dilakukan oleh manusia sehingga mengakibatkan gangguan keseimbangan didarat 

dan dilaut, dan ketiaaan keseimbangan itu mengakibatkan siksaan kepada manusia. 

Semakin banyak kerusakan terhadap lingkungan, semakin besar pula dampak 

terhadap manusia itu sendiri. Oleh sebab itu setiap manusia sudah jelas harus berbuat 

baik, setiap apa yang dikerjaka akan menuju arah kebaikan sesuai isi dari kitab Al-

Quran, tetapi apabila seseorang melakukan dusta maka akan berhujung kejahatan dan 

pastinya akan merugikan dirinya maupun orang lain. 

2.5. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini di lakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian 

terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun 

hasil-hasil penelitian yang di jadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian 

yaitu mengenai kerusakan jalan.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Cakra Negara (2009) dimana 

melakukan penelitian mengenai hubungan antar institusi teknis pengelolaan jalan 

yang ada saat ini dalam hal penanganan kerusakan jalan nasional. Penelitian ini untuk 

mendapat gambaran tentang bentuk hubungan kelembagaan antar institusi teknis 

pengelolaan jalan yang menangani kerusakan jalan yang ada saat ini guna 

memberikan rekomendasi yang sesuai kepada pemerintah dalam hal penempatan 

regulasi/kebijakan yang berkaitan dengan kelembagaan pengelolaan penanganan 

kerusakan jalan di Indonesia. 
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Edhy Sriyatno, 2005. Dalam penelitian ini tentang Efesiensi dan Efektinitas 

Pemeliharaan Jalan Swakelola. Pengelolaan proyek secara swakelola dengan metode 

Fast Track dan metode professional-konvensional pada proyek peningkatan jalan 

Nasional – Pendem Kabupaten Karanganyar. 

Bakri, N, 2010. Dalam penelitiannya mengenai evaluasi program 

pembangunan jaringan jalan perdesaan dengan pelibatan masyarakat di Kabupaten 

Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini bertujuan (a) menganalisis 

kondisi jaringan jalan pedesaan terhadap aktivitas ekonomi, sosial dan budaya dan (b) 

mengevaluasi program pembangunan jaringan jalan pedesaan dengan melibatkan 

masyarakat melalui PPIP (Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan). 

Penyelenggaraan konsep pembangunan jaringan jalan pedesaan dengan melibatkan 

masyarakat yakni dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan fisik hingga 

pemeliharaan menunjukan nilai lebih baik. Kondisi jaringan jalan pedesaan cukup 

baik yaitu sejak masuknya program PPIP.  
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Tabel 2.2. Perbandingan Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian Nama Lokasi 

Penelitian 

Persamaan 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

1 Hubungan 

kelembagaan 

antarinstitusi 

teknis 

pengelolaan jalan 

yang ada saat ini 

dalam hal 

penanganan 

kerusakan jalan 

nasional 

Cakra 

Negara 

Departemen 

PU Indonesia 

Pengelolaan 

dan 

penanganan 

kerusakan 

jalan 

Lokasi 

penelitian 

berbeda, 

masalah 

penelitian 

berbeda 

2 Efesiensi dan 

efektivitas 

Pemeliharaan 

jalan Swakelola 

Edhy 

Sriyatno 

Jalan Harjosari 

Pendem 

Kabupaten 

Karanganyar 

Pemeliharaan 

Jalan 

Menggunakan 

metode 

penelitian 

yang bebeda 

3 Evaluasi 

program 

pembangunan 

jaringan jalan 

perdesaan 

dengan pelibatan 

masyarakat 

Bakri, N Kabupaten 

Polewali 

Mandar 

Provinsi 

Sulawesi Barat 

Pembangunan 

jalan untuk 

masyarakat 

Fokus dan 

metode 

penelitian 

yang berbeda 
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2.6. Defenisi Konsep 

Konsep-konsep yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Peran adalah suatu kehadiran di dalam menentukan proses 

keberlangsungan untuk mencapai tujuan. Yang di maksud peran di sini 

adalah peranan suatu organisasi. 

b. Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan 

yang dibangun untuk masyarakat dan dapat membatu untuk segala 

aktivitas  setiap orang dan juga untuk meningkatkan perekonomian 

masyarakat. 

c. Perawatan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menjaga peralatan 

ataupun barang agar dapat berfungsi dengan baik dan memiliki umur 

jangka panjang. 
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2.7. Konsep Operasional 

Konsep operasional ini adalah pengertian variable yang didefenisikan  secara 

operasional, secara praktis, secara nyata dalam lingkungan objek penelitian. 

Tabel 2.1. Konsep Operasional 

Referensi Indikator Sub Indikator 

Pemeliharaan 

dan Perawatan 

Jalan 

(Sofjan Asauri 

2004) 

Menyelenggarakan 

Urusan 

 

 

 

 

 

 

Menyelenggarakan 

Perencanaan 

 

 

 

 

 

 

Menyelenggarakan 

Koordinasi dan 

Fasilitasi 

 

 

 

 

Menyelenggarakan 

Pemantauan, 

Evaluasi dan 

Pelaporan 

1. Menyelenggarakan Urusan pemeliharaan dan 

perawatan jalan sesuai dengan peraturan 

Pemerintah 

2. Menyelenggarakan Urusan pemeliharaan dan 

perawatan yang dilaksanakan secara maksimal 

3. Kendala pemeliharaan dan perawatan jalan 

kabupaten koto Kampar hulu 

 

1. Menyelenggarakan Perencanaan pemeliharaan 

dan perawatan jalan sesuai dengan peraturan 

pemerintah 

2. Menyelenggarakan perencanaan pelaksanaan 

tugas yang telah dilaksanakan 

3. Menyelenggarakan perencanaan 

pertanggungjaban ataskegiatan yang dilaksanakan 

 

1. Pimpinan yang selalu memberikan arahan 

mengenai tugas yang akan di capai 

2. Komunikasi pimpinan dengan pegawai sudah 

terjalin dengan baik 

3. Pemberian fasilitas untuk segala keperluan dalam 

pelaksanaan tugas 

 

1. Pemantauan secara menyeluruh terhadap 

permaslahan yang terjadi di lapangan 

2. Menyelenggarakan Evaluasi secara maksimal 

terhadap tugas 

3. Melaporkan segala tugas yang sudah 

dilaksanakan 

 

Sumber : Sofjan Asauri 2004 
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2.8. Kerangka Pemikiran 

Untuk mengarahkan penelitian ini tepat pada sasarannya, maka diperlukan 

kerangka pemikiran untuk memberikan penjelasan terhadap konsep teori. Dinas Bina 

Marga ini memiliki tugas yang paling besar dalam penyelenggaraan pemeliharaan 

dan perawatan jalan yang ada di kabupaten Kampar, yang mana Dinas Bina Marga 

harus terus berupaya melakukan pekerjaan sebaik mungkin, juga mendata jala-jalan 

yang seharus nya membutuhkan perbaikan seperti tambal sulam jalan yang rusak 

yaitu dengan menggunakan dana APBD dan APBN yang diperoleh oleh pemerintah. 

Semua pekerjaan yang dilakukan hanya untuk kenyamanan dan keselamatan 

masyarakat dalam menggunakan prasarana infrastruktur jalan dan juga untuk 

mngantisipasi terjadinya kecelakaan.Sebagaimana  peraturan Pemerintah Republik 

Inonesia Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 118. Untuk itu pemerintah dan masyarakat 

dapat selalu bekerja sama dalam pembangunan dan pemeliharaan agar suatu 

pekerjaan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Gambar I 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pemeliharaan dan 

Perawatan 

Jalan Kabupaten  

oleh Dinas Bina 

Marga  

Kabupaten 

Kampar 
 

a. Penyelenggaraan Urusan 

b. Penyelenggaraan 

Perencanaan 

c. Penyelenggaraan 

Koordinasi dan Fasilitas 

d. Penyelenggaraan 

Pemantauan, Evaluasi dan 

Pelaporan 

Melakukan 

pemeliharaan dan 

perawatan untuk 

meminalisir 

kerusakan jalan 

dan meningkatkan 

roda perekonomian 

masyarakat 

 


