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1.1. Kebijakan Publik 

1.1.1. Pengertian Kebijakan Publik  

Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap 

berbagai laternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik. 

Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari kamus Administrasi 

Publik Chandler dan Plano (1988:107), mengatakan bahwa kebijakan publik 

adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada 

untuk, memecahkan masalah publik atas pemerintah. Menurut William N. 

Dunn (1994), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatau rangkaian 

pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau 

pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas 

pemerintahan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, 

perkotaan dan lain-lain.  

Thomas R. Dye (1982), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah 

apapun yang dipilih pemerintah utnuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye 

mengatakan bahwa bila pemerintah memilih utnuk melakukan sesuatu maka 

harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua 

tindakan pemerintah, jadi bukan semata-semata merupakan pernyataan 

keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Sedangkan menurut 

Chaizi Nasucha (2004: 37) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah 
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kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan 

kedalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuaan untuk 

menyerap dinamika sosial dlam masyarakat, yang akan dijadikan acuan 

perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.  

Definisi kebijakan publik di atas dapat dikatakan bahwa kebijakan 

publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, 

kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan kebijakan 

publik dalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak 

dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik. Jadi idealnya suatu 

kebijakan publik adalah kebijakan publik untuk dilaksanakan dalam bentuk 

riil, bukan untuk sekedar dinyatakan, kebijakan publik untuk dilaksanakan 

atau tidak dilaksanakan karena didasarkan pada kepentingan publik itu 

sendiri.   

1.1.2. Implementasi Kebijakan  

Bernadine R. Wijaya & Susilo Supardo (2006:81), Implementasi 

adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik. Hinggis 

(1985), mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman berbagai kegiatan 

yang didalamnya sumber daya manusia merupakan sumber daya lain untuk 

mencapai sasaran strategi. Grindle (1980), implemntasi sering dilihat sebagai 

suatu proses yang penuh dengan muatan politik dimana mereka yang 

bekepentingan. Berusaha sedapat mungkin mempengaruhinya. Gordon 

(1986), mengatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai 

kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.   



 14 

Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, 

mengintepretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. 

Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode 

untuk melaksanakan program. Melakukan inteprestasi berkenaan dengan 

mendefinisikan istilah-istilah program kedalam rencana-rencana dan 

petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan feasible. Menerapkan berarti 

menggunakan instrumen-instrumen mengerjakan atau memberikan pelayanan 

rutin, melakukan pembayaran-pembayaran. Atau dengan kata lain 

implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini 

yang perlu diperhatikan adalah persipan implementasi, yaiitu memikirkan dan 

menhitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, 

termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan 

organisasi yang diserahi tugas melaksanakan program.  

1.1.3. Peran, Tugas, dan Fungsi Pemerintah 

1. Konsep Peranan  

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan 

(status).Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan (Soekanto 

2014:210).Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, 

dan sebagai suatu proses.Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam 

masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, 

yaitu sebagai berikut: 
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a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan masyarakat.   

b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan 

oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.  

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting 

bagi struktur sosial masyarakat.  

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan 

posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam 

masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukan tempat individu 

pada organisasi masyarakat (Soekanto 2014:211). Tak ada peranan tanpa 

kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Hal ini berarti bahwa peranan 

menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-

kesempatan apa yang dapat diberikan oleh masyarakat kepadanya. 

Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang 

(Soekanto 2014:211). 

Menurut Soekanto pembahasan perihal aneka macam peranan yang 

melekat pada individu- individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal 

sebagai berikut : 

a. Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur 

masyarakat dipertahankan kelangsungannya. 
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b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang 

oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus 

terlebih dahulu berlatih dan mempunyai hasrat untuk 

melaksanakannya. 

c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak 

mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh 

masyarakat karena mungkin pelaksanaanya melakukan pengorbanan 

arti kepentingan –kepentingan pribadi yang terlalu banyak.  

d. Apabila semua orang dianggap dan mampu melaksanakan peranannya 

belum tentu masyarakat dapat memberikan peluang-peluang yang 

seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa 

membatasi peluang-peluang tersebut. Merton dalam Raho (2007:27) 

mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku 

yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status 

tertentu. 

2. Konsep Pemerintah  

Istilah “Pemerintahan” berasal dari bahasa latin “Gubernaculum” 

yang berarti kemudi, dalam bahas Yunani “Kuberman” yang artinya 

mengemudikan kapal. Dari bahasa yunani inilah kemudian disalin ke 

bahasa inggris “Government”  yang bersal dari kata kerjato govern yang 

berarti perintah, walaupun masih ada istilah lain to order maupun to 

command. Government berarti pemerintah; Pemerintahan; Penguasa: 

Wilayah Negara yang diperintah: dan Cara atau system yang memerintah. 
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Sementara dalam bahasa Indonesia istilah “Pemerintahan” berasal 

dari kata”Perintah” yang berarti melakukan pekerjaan menyeluruh, 

penambahan awalan pe menjadi “Pemerintah” berarti badan yang 

melakukan kekuasaan memerintah. Menurut W. J. S. Poewadarminta dan 

S. Pamudji (1995:36) menjelaskan kata pemerintahan berasal dari kata 

pemerintah yang masing- masing mempunyai arti sebagai berikut: 

a. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh, melakukan 

sesuatu, yang dilakukannya jika mereka sudah siap, tinggal menunngu 

perintah.  

b. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu Negara atau badan 

tertinggi yang memerintah suatu Negara. 

2. Tugas dan Fungsi Pemerintah 

Kaufman (dalam Thoha, 1995 : 101) menyebutkan bahwa: Tugas 

pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian 

dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya 

mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan 

memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih 

menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.   

Pendapat lain dikemukakan oleh Rasyid (2000 : 13) yang 

menyebutkan secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup:  

a. Pertama, menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan 

serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari 
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dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-

cara kekerasan.   

b. Kedua, memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok- 

gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan 

apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara 

damai.   

c. Ketiga, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap 

warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang 

melatarbelakangi keberadaan mereka.   

d. Keempat, melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan 

dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non 

pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh 

pemerintah.   

e. Kelima, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 

sosial: membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo 

dan anak terlantar: menampung serta menyalurkan para gelandangan 

ke sektor kegiatan yang produktif, dan semacamnya.   

f. Keenam, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan 

masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong 

penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestic dan 

antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin 

peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.   
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g. Ketujuh, menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam 

dan lingkungan hidup hidup, seperti air, tanah dan hutan.   

Lebih lanjut di bagian lain Rasyid (2000 : 59), menyatakan bahwa 

tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki 

yaitu: pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan 

pembangunan (development). Pelayanan akan membuahkan keadilan 

dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian 

masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam 

masyarakat.  

Oleh Ndraha (2001 : 85), fungsi pemerintahan tersebut kemudian 

diringkus menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu:  

a. Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan 

(service), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan 

layanan civil termasuk layanan birokrasi.   

b. Kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi 

pemberdayaan (empowerment), sebagai penyelenggara pembangunan 

dan melakukan program pemberdayaan.   

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi 

pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab 

yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, 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 
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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. 

 

1.2.  Pengertian Jalan  

Jalan  menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, jalan adalah  

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, di bawah permukaan tanah 

dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan 

jalan kabel. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalulintas umum, 

jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi,badan usaha, perseorangan, 

atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. Bagian-bagian jalan 

meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan :  

a. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang 

pengamannya.  

b. Ruang milik jalan meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu  

diluar ruang manfaat jalan.  

c. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu diluar ruang milik 

jalan yang ada dibawah pengawasan penyelenggara jalan.  
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2.2.1.  Sejarah Jalan  

1. Jejak  

Pada saat pertama manusia mendiami bumi kita ini , usaha mereka 

pertama-tama ialah mencari jalan untuk mencari kebutuhan hidup mereka 

terutama makan dan minum. Dalam mencari jalan, mereka dan juga 

binatang-binatang mencari tempat-tempat yang paling sedikit 

rintangannya.  Pada waktu itu mereka masih merupakan pengembara-

pengembara, maka yang didapat hanya jejak saja. Manusia dan binatang 

mempunyai salah satu kepentingan yang sama, ialah minum, maka jejak-

jejak ini yang menuju ke danau-danau atau ke sungai-sungai terlihat lebih 

nyata.  

2. Jalan Setapak  

Dengan bertambahnya jumlah manusia dan hidup berkelompok, 

maka mereke membutuhkan tempet-tempet berdiam walaupun untuk 

sementara. Umumnya mereka berpindah-pindah temept secara musiman 

atau bila tempat- tempat disekitarnya sudah tidak 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 musim berburu dan untuk mencari ikan 

pada waktu mencari ikan.   

3. Jalan  Sebagai Prasarana  Sosial dan Ekonomi  

Pada 50 abad  yang lalu  manusia mulai hidup berkelompok di 

suatu tempat membentuk suku-suku bangsa dan bangsa-bangsa. Pada saat 
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ini manusia mulai mempergunakan jalan yang tetep untuk mengadakan 

hubungan dan tukar-menukar barang antara suku-suku bangsa dan bangsa-

bangsa tersebut. Pada saat inilah sejarah jalan yang sesungguhnya dimulai 

yang berfungsi sebagai prasarana Sosial dan Ekonomi.  

4. 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-jalan untuk 

mempertahankan peersatuanbangsanya dan untuk gerakan tentaranya 

dalam memperluas jajahannya.  Dengan demikian fungsi jalan bertambah 

dengan politik dan mil;iter. Selama mereka menaklukkan bangsa-bangsa 

lain, juga membawa kebudayaan, maka jalan juga mempunyai fungsi 

kebudayaan. Bangsa Persia mulai abad ke 6 S.M. membuat jalan 

sepanjang 1.755 mil lewat Asia kecil, asia Barat Daya sampai ke teluk 

Persia. Bangsa Romawi yang terkenal itu, selama abad ke 4 S.M. sampai 

abad ke 4 M. Membuat jalan 50.000 mil di Italia, Perancis, Spanyol, 

Inggris, bagian barat Asia Kecil dan bagian Utara Afrika, sehingga bangsa 

Romawi terkenal sebagai pembuat jalan yang terbasar pada zaman itu.    

 

2.2.2. Klasifikasi Jalan 

1. Klasifikasi jalan menurut fungsinya  

Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalulintas 

umum, menurut fungsinya dikelompokkan kedalam jalan arteri, jalan 

kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. 
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a. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 

utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan 

jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.  

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. Klasifikasi jalan menurut statusnya  

Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan kedalam jalan 

nasional, jalan     propinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.  

a. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem 

jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota propinsi, dan 

jalan strategis nasional, serta jalan tol.  

b. Jalan propinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan 

primer yang menghubungkan ibukota propinsi dengan ibukota 

kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis 

propinsi.  
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c. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan 

primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan propinsi yang 

menghubungkan ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan, antar 

ibukota kecamatan, dengan pusat kegiatan lokal.  

d. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan 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/atau antar permukiman dalam desa, serta jalan lingkungan.   

2.2.3.  Kerusakan Jalan 

Kerusakan jalan menurut Bina Marga NO. 03/MN/B1983 tentang 

manual pemeliharaan jalan, jenis kerusakan jalan dibedakan atas: 

1. Retak (cracking) 

2. Distori 

3. Cacat permukaan (disnitegration) 

4. Pengausan (polished aggregate) 

5. Kegemukan (bleeding or flushing) 

6. Penurunan pada bekas penanaman utilitas.  

Menurut Departemen Pekerjaan Umum Tahun 2007, kerusakan pada 

konstruksi jalan (demikian juga dengan bahu beraspal) dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor yaitu:  



 25 

a. Air, yang dapat berasal dari hujan, sistem drainase jalan yang tidak baik, 

atau naiknya air berdasarkan sifat kapilaritas air bawah tanah.  

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

hujan yang umumnya tinggi.  

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

yang melebihi beban rencana, atau juga repetisi beban (volume 

kendaraan) yang melebihi volume rencana sehingga umur rencana jalan 

tersebut tidak tercapai.  

d. Material konstruksi perkerasan, yang dapat disebabkan baik oleh sifat/ 

mutu material yang digunakan ataupun dapat juga akibat cara pelaksanaan 

yang tidak sesuai.  

e. Kondisi tanah dasar yang tidak stabil, yang mungkin disebabkan karena 

cara pemadatan tanah dasar yang kurang baik, ataupun juga memang sifat 

tanah dasarnya yang memang jelek.  

2.2.4. Pemeliharaan/Perawatan Jalan  

Pemeliharaan jalan adalah untuk mempertahankan kondisi jalan 

mantap sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuannya pada saat jalan 

tersebut selesai dibangun dan dioperasikan sampai dengan tercapainya umur 

rencana yang telah ditentukan. Kegiatan utama pemeliharaan jalan dibagi 

dalam beberapa kategori pemeliharaan sesuai dengan peran dan fungsi 

masing-masing bagian dari suatu konstruksi jalan. Bagian-bagian dari 

konstruksi jalan yang perlu dipelihara antara lain adalah sebagai berikut:  

1. Struktur Perkerasan Jalan.  
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2. Bahu Jalan.  

3. Fasilitas Pejalan Kaki/Trotoar.  

4. Fasilitas Drainase Jalan.  

5. Perlengkapan Jalan.  

6. Lereng/Talud Jalan.  

7. Struktur Pendukung Jalan.  

Selain itu, kegiatan yang perlu dilakukan dalam keadaan 

mendesak/darurat adalah apabila terjadi bencana alam seperti tanah longsor, 

banjir, jalan dan jembatan terputus, pengaturan lalulintas, dan lain-lain.   

 

2.3. Analisis Peran Dinas Bina Marga Provinsi Riau Bidang Pemeliharaan 

dalam Perawatan Jalan 

Infrastruktur yang baik sesuai dengan kenyamanan dan keselamatan sangat 

mendukung kelancaran semua aktivitas masyarakat yang dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya. Yang tentunya akan memperlancar roda perekonomian 

untuk peningkatan kesejahteraan bersama. Di antaranya adanya kondisi jalan yang 

memadai serta berbagai infrastruktur lainnya dan kualitas kinerja pekerjanya yang 

profesional dan berkualitas. Hal ini menjadi kewenangan dan peran penting 

pemerintah dan Dinas Bina Marga Provinsi Riau demi kelancaran aktivitas 

masyarakat.   

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 

Pasal 1 tentang jalan, Jalan adalah 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 
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permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan 

air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan umum adalah jalan 

yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Pada dasarnya Penyelenggara jalan 

umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besar 

kemakmuran rakyat,terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-

rendahnya.  

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

penyelenggara jalan ini bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, tapi saat ini peningkatan 

kemakmuran rakyat dan pertumbuhan ekonomi nasional dirasa akan terhambat 

karena saat ini banyak terjadi kerusakan di jalan raya dan jika ini dibiarkan 

berlarut-larut tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kerusakan ini akan menghambat 

peningkatan-penigkatan tersebut. 

Dalam masalah ini penyebab kerusakan jalan disebabkan oleh beban roda 

kendaraan berat yang lalulalang (berulang-ulang), kondisi muka air tanah yang 

tinggi, akibat dari salah pada waktu pelaksanaan, dan juga bisa akibat kesalahan 

perencanaan. Dengan berbagai penyebab kerusakan ini tentu masyarakat akan 

semakin tahu bahwa kerusakan ini disebabkan oleh beban roda kendaraan yang 

berat yang sering berlalulalang, pada umumnya perkerasan dapat digunakan untuk 

memikul beban lalu lintas, tapi jika beban ini berlebih (over loading), maka yang 

terjadi adalah perkerasan jalan raya akan rusak sebelum waktunya. Dan kerusakan 

ini akan menimbulkan kerugian besar untuk memperbaikinya. 
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Berkaitan dengan uraian di atas tedapat Peraturan Pemerintah yang dapat 

mendorong peran Dinas Bina Marga Provinsi Riau Bidang Pemeliharaan dalam 

perawatan jalan. Yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 

Tahun 2006 tentang jalan Pasal 12 bahwa Persyaratan teknis jalan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan 

lingkungan. Dari peraturan pemerintah tersebut maka dapat dikatakan bahwa 

dalam prose pembangunan dan pemeliharaan jalan harus memenuhi syarat 

ketentuan keamanan, keselamatan, dan lingkungan. Sehingga proses 

pembangunan dan pemeliharaan dapat tercapai sesuai tujuan dan jalan akan 

terawat dengan baik.  

Kemudian  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 

2006 lainnya mengenai kebijakan jalan menurut Pasal 68, bahwa Perumusan 

kebijakan perencanaan jalan didasarkan pada prinsip-prinsip kemanfaatan, 

keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, 

transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta 

kebersamaan dan kemitraan.  Dengan perumusan kebijakan jalan sesuai peraturan 

pemerintah ini, maka minim akan terjadi masalah pada infrastrukur jalan dan 

memilki umur jangka panjang. Maka peran pihak yang berwenang dan pekerjanya 

sangat digarapkan baik oleh pengguna infrastruktur jalan tersebut.  

Selanjtnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 

2006 Pasal 83 yang sebagaimana Pembangunan jalan meliputi kegiatan: a. 

pemrograman dan penganggaran; b. perencanaan teknis; c. pengadaan tanah; d. 

pelaksanaan konstruksi; dan e. pengoperasian dan pemeliharaan jalan. Hal 
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tersebut sudah sangat jelas rancangan kegiatan pembangunan jalan sehingga 

dalam pengerjaannya tidak dapat bersifat asal-asalan. Dalam pasal 97 juga sudah 

jelas bahwa jalan harus dilakukan pemeliharaan, pasal tersebut berisi 

“Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan 

rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi. Sehingga jalan dapat terawat dengan 

baik tidak terjadi masalah-masalah seperti kerusakan dan dapat digunakan dengan 

nyaman dan aman.  

Dinas Bina Marga Provinsi Riau yang mempunyai tugas menurut 

Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2015, menyelenggarakan perumusan 

kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pada sekretariat, Bidang Bina Teknik, Bidang Pembangunan dan Peningkatan dan 

Bidang Pemeliharaan serta menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan 

Pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka peran Dinas Bina Marga sangat 

lah penting dan diharapkan. Pengertian peran disini yaitu proses dinamis atau 

kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai 

denan kedudukannya, dia menjalanakan suatu peranan (Soekanto. 2009). Maka 

sangatlah diharapkan kehadiran Dinas Bina Marga sesuai dengan harapan 

masyarakat ataupun pengguna jalan. Dinas Bina Marga sudah memilki panduan 

jelas dalam proses penyelenggaraan jalan yang terdapat dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006. Sehingga dalam proses 

pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik dan pekerjanya yang profesional 
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dan mendapatkan hasil yang berkualitas sesuai dengan harapan semua pengguna 

jalan dan memilki umur jangka panjang. 

 

2.4. Definisi Konsep 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dan kesalahan dalam 

pengertian konsep-konsep yang terdapat dalam penelitian ini, maka dirumuskan 

beberapa konsep yang akan di uji dengan teknik pengukuran. Adapun 

pengukurannya adalah sebagai berikut:  

1. Peran adalah suatu kehadiran di dalam menentukan proses 

keberlangsungan untuk mencapai tujuan. Yang dimaksud peran disini 

adalah peranan suatu organisasi. 

2. Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian 

jalan yang dibangun untuk masyarakat dan dapat digunakan untuk 

membantu segala aktivias maupun kegiatan setiap orang termasuk 

meningkakan perekonomian masyarakat.  

3. Perawatan merupakan usaha yang dilakukan dengan maksud menjaga 

peralatan atau barang agar dapat berfungsi dengan baik dan memilki 

jangka umur yang panjang.   

 

2.5. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah pengertian variabel yang diungkap dalam 

definisi konsep tersebut, secara operasional, secara praktis, secara nyata dalam 

lingkup objek penelitian/objek yang diteliti.  
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Tabel 2.1 Konsep Operasional.    

Konsep Indikator Sub indikator 

Peraturan 

Gubernur Riau 

Nomor  : 18 

Tahun  2015 

Tupoksi Dinas 

Bina Marga 

Provinsi Riau 

Bidang 

Pemeliharaan 

1. Menyelenggar

akan Urusan 

 

 

 

 

2. Menyelenggar

akan 

Perencanaan 

 

 

 

 

3. Menyelenggar

akan 

Koordinasi dan 

Fasilitasi 

4. Menyelenggar

akan 

Pemantauan, 

Evaluasi dan 

pelaporan 

1. menyelenggarakan urusan pada Seksi     

Pemeliharaan Jalan  

2. menyelenggarakan urusan pada Seksi 

Administrasi Teknik Pemeliharaan Jalan. 

 

1. menyelenggarakan urusan pada Seksi 

Pemeliharaan Jalan  

2. menyelenggarakan urusan pada Seksi 

Administrasi Teknik Pemeliharaan Jalan. 

 

1. menyelenggarakan urusan pada Seksi 

Pemeliharaan Jalan  

2. menyelenggarakan urusan pada Seksi 

Administrasi Teknik Pemeliharaan Jalan. 

1. menyelenggarakan urusan pada Seksi 

Pemeliharaan Jalan  

2. menyelenggarakan urusan pada Seksi 

Administrasi Teknik Pemeliharaan Jalan. 

Sumber: Dinas Bina Maga Provinsi Riau. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 

2015 

 

 

2.6. Pandangan Islam Mengenai Konsep Penelitian 

Al-qur’an dan sunnah Rasulullah merupakan pedoman bagi umat manusia 

di dalam aspek seluruh kehidupan yang menjadikan hidup manusia di dunia lebih 

terarah. Termasuk didalam bidang ekonomi dan sosaial tidak luput dari kajian 

islam. Di dalam pandangan islam, manusia merupakan makhluk sempurna yang 

Allah SWT ciptakan ketimbang makhluk yang lainnya. manusia diberikan akal 

dan pikiran untuk bisa mencari rezeki yang sebanyak-banyaknya dengan jalan 
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yang baik dan hidup dalam bekerja dengan penuh semangat yang tinggi. Hal 

tersebut semata hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Berkaitan dalam 

penelitian ini, Al-quran menjelaskan beberapa ayat sebagai berikut: 

Terjadinya kerusakan merupakan akibat dari dosa dan pelanggaran yang 

dilakukan oleh manusia sehingga mengakibatkan gangguan keseimbangan di darat 

dan di laut. Sebaliknya, ketiadaan keseimbangan itu, mengakibatkan siksaan 

kepada manusia. Semakin banyak perusakan terhadap lingkungan, semakin besar 

pula dampak buruknya terhadap manusia, termasuk akan berdampak kepada 

manusia yang tidak berdosa disekitarnya. 

Semakin banyak dan beraneka ragam dosa manusia (termasuk illegal 

loging, illegal mining, korupsi, dll), semakin parah pula kerusakan lingkungan dan 

bencana alam. Bila terjadi gangguan pada keharmonisan dan keseimbangan alam, 

maka kerusakan terjadi (kecil atau besar), pasti berdampak pada seluruh bagian 

alam, termasuk manusia, baik yang merusak maupun yang merestui kerusakan itu. 

Allah Ta’ala berfirman  

ىنََ لََعلَّه مَْ َعِمل ىا الَِّذي بَْعضََ لِي ِذيقَه مَْ النَّاسَِ أَْيِدي َكَسبَتَْ بَِما َواْلبَْحزَِ اْلبَزَ  فِي اْلفََسادَ  ظَهَزََ}  {يَْزِجع 

 

Artinya:  “Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena 

perbuatan tangan (maksiat) manusia, supaya Allah merasakan kepada 

mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali 

(ke jalan yang benar)” (QS Ar Ruum:41). 

Dalam ayat yang mulia ini Allah Ta’ala menyatakan bahwa semua 

kerusakan yang terjadi di muka bumi, dalam berbagai bentuknya, penyebab 

utamanya adalah perbuatan buruk dan maksiat yang dilakukan manusia. Maka ini 
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menunjukkan bahwa perbuatan maksiat adalah inti “kerusakan” yang sebenarnya 

dan merupakan sumber utama kerusakan-kerusakan yang tampak di muka bumi. 

Dalam ayat Al-qur’am surah (al-A'raf:56) dapat menjelaskan bahwa 

Dalam memanfaatkan bumi ini tidak boleh semena-mena, dan seenaknya saja 

dalam mengekploitasinya. Pemanfaatan berbagai sumber daya alam baik yang ada 

di laut, didaratan dan didalam hutan harus dilakukan secara proporsional dan 

rasional untuk kebutuhan masyarakat banyak dan generasi penerusnya serta 

menjaga ekosistemnya. Allah sudah memperingatkan dalam surat al'A'raf ayat 56: 

ىه َ إِْصالَِحهَا بَْعدََ األَْرضَِ فِي ت ْفِسد واَْ َولََ هََ قَِزيبَ  للّاَِ َرْحَمتََ إِنََّ َوطََمعا َ َخْىفا َ َواْدع  ْحِسنِيهََ م   اْلم 

Artinya:  "Dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi setelah 

Allah memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut 

tidak diterima dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat 

Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik". (al-A'raf:56) 

Menyadari hal tesebut maka dalam pelaksanaan pembangunan sumber 

daya alam harus digunakan dengan rasional. Penggalian sumber kekayaan harus 

diusahakan dengan sekuat tenaga dan strategi dengan tidak merusak tata 

lingkungan dan tata hidup manusia. Perlu diusahakan penggunaan teknologi yang 

ramah lingkungan dan bisa menjaga kelestariannya sehingga bisa dimanfaatkan 

secara berkesinambungan. 

Kemudian dalam surat At-Taubah ayat 109 yang artinya “maka apakah 

orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar taqwa kepada Allah dan 

keridhoan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan 

bangunannya ditepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu runtuh bersama-
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sama dengan dia ke dalam neraka jahanam. Dan orang tidak memberikan petunjuk 

kepada orang zalim.’’ (QS. At-Taubah :109). 

Berdasarkan beberapa ayat di atas maka dengan jelas Al-Quran 

memberikan tuntunan kepada manusia untuk melakukan perbuatan dengan sebaik-

baiknya sesuai dengan yang tertulis di Al-Quran. Karena jika seorang 

mendustakan terhadap kebaikan Maka segera Kami permudah ia kepada 

kesukaran. Oleh sebab itu setiap manusia sudah jelas harus berbuat kebaikan, 

setiap apa yang di kerjakan akan menuju arah kebaikan dan apabila seseorang 

melakukan dusta maka akan berhujung kejahatan dan dapat merugikan dirinya 

maupun orang lain.  

 

2.7. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian 

terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun 

hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik 

penelitian yaitu mengenai kerusakan jalan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Cakra Negara (2009) dimana 

melalukan penelitian mengenai hubungan kelembagaan antar institusi teknis 

pengelolaan jalan yang ada saat ini dalam hal penanganan kerusakan jalan 

nasional. Penelitian ini untuk mendapatkan gambaran tentang bentuk hubungan 

kelembagaan antar institusi teknis pengelola jalan yang menangani kerusakan 

jalan yang ada saat ini guna memberikan rekomendasi yang sesuai kepada 

pemerintah dalam hal penetapan regulasi/kebijakan yang berkaitan dengan 

kelembagaan pengelola penanganan kerusakan jalan di Indonesia.  
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Edhy Sriyatno, 2005. D  alam penelitiannya tentang Efesiensi dan 

Efektivitas Pemeliharaan Jalan Swakelola. pengelolaan proyek secara swakelola 

dengan metode fast track dan metode profesional-konvensional pada proyek 

peningkatan jalan Harjosari - 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 (1) menganalisis 

kondisi jaringan jalan perdesaan terhadap aktivitas ekonomi, sosial dan budaya, 

dan (2) mengevaluasi program pembangunan jaringan jalan perdesaan dengan 

melibatkan masyarakat melalui PPIP (Program Pembangunan Infrastruktur 

Perdesaan). penyelenggaraan konsep pembangunan jaringan jalan perdesaan 

dengan melibatkan masyarakat yakni dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan fisik hingga pemeliharaan menunjukkan nilai lebih baik. Kondisi 

jaringan jalan perdesaan cukup baik yaitu sejak masuknya program PPIP. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.2 Perbandingan Penelitian Terdahulu 

 
No Judul Penelitian Nama 

Penelitian 

Lokasi 

Penelitian 

Persamaan 

Penelitian 

Perbedaan 

penelitian 
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1 hubungan 

kelembagaan antar 

institusi teknis 

pengelolaan jalan 

yang ada saat ini 

dalam hal 

penanganan 

kerusakan jalan 

nasional 

Cakra 

Negara 

Depar-

temen 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 

Karang- 

anyar. 

Pemeliharaan 

jalan  

Menguna- 

kan metode 

penelitian 

yang 

berbeda 

3 evaluasi program 

pembangunan 

jaringan jalan 

perdesaan dengan 

pelibatan masyarakat 

Bakri, N kabupaten 

polewali 

mandar 

provinsi 

sulawesi 

barat 

Pembanguna

n jalan untuk 

masyarakat 

Fokus dan 

metode 

penelitian 

yang 

berbeda 

 

2.8. Kerangka Berfikir 

Untuk mengarahkan penelitian ini agar tepat pada sasarannya, maka 

diperlukan kerangka berfikir untuk memberikan penjelasan terhadap konsep teori. 

Dinas Bina Marga Provinsi Riau Bidang Pemeliharaan memiliki tugas besar 

dalam penyelenggaraan urusan pemeliharaan jalan. Dinas Bina Marga Provinsi 

Riau Bidang Pemeliharaan harus terus berupaya untuk melakukan pekerjaannya 

dengan baik, mendata jalan-jalan yang rusak, melakukan perbaikan tambal sulam 

jalan yang rusak menggunakan dana APBD dan APBN yang di peroleh dari 

pemerintah. 

Untuk mengetahui jalan yang rusak dinas maupun masyarakat dapat 

melakukan pengamatan kemudian di laporkan kepada pihak yang berwenang. 

Semua pekerjaan ini dilakukan semata-mata hanya untuk kenyamanan dan 
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keselamatan masyarakat dalam menggunkan prasarana infrasrtuktur jalan dan 

untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan. Dalam melakukan tugas pemelihraan 

jalan ini peran masyarakat juga sangat penting dalam proses penyelenggaraan 

jalan yang  sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 118. Untuk itu diharapkan pemerintah dan 

masyarakat dapat selalu bekerja sama dalam proses pembangunan dan 

pemeliharaan jalan agar suatu pekerjaan dapat berjalan dengan baik. 

Gambar I 

Kerangka Berfikir 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peran Dinas Bina Marga Provinsi 

Riau Bidang Pemeliharaan Dalam 

Perawatan Jalan Provinsi 

Kebijakan Pemerintah  

 PPRI No 34 tahun 2006 

 Peraturan Gubernur No 18 

tahun 2015 

 

Tujuan Dan Program  

 Melakukan pemeliharaan untuk 

meminimalisir keruskan jalan 

 Meningkatkan roda 

perekonomian masyarakat 

 


