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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sebagai ibu kota Propinsi, Kota Pekanbaru senantiasa selalu 

membenahi diri untuk dapat memberikan pelayanan terbaik bagi 

masyarakatnya. Untuk itu perbaikan sarana dan prasarana kota selalu dirawat 

dan diperbaiki serta dilengkapi. Semua ini diperlukan agar warga Kota 

Pekanbaru dapat merasa nyaman melaksanakan aktivitas kehidupannya sehari-

hari. Maka dari itu optimalisasi fungsi lampu jalan merupakan pelayanan dan 

juga kebutuhan yang cukup mendesak. 

 Salah satu sarana pembangunan infrastruktur perkotaan yang telah 

diperbaiki pemerintah Kota Pekanbaru sejak tahun 2005 silam adalah 

pembangunan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum yang terdapat 

pada jalan-jalan protokol. Perubahan yang dilakukan adalah dengan mengganti 

tiang penyangga, dan lampu serta instalasinya (Hamzah, 2008:199). Dalam 

pelaksanaan pembangunan lampu penerangan jalan umum diperlukan 

perencanaan yang baik, sehingga pemasangan lampu penerangan jalan umum 

tersebut mempunyai efesiensi yang tinggi, mempunyai kuat penerangan yang 

cukup dan biaya operasionalnya yang murah. Apalagi penerangan jalan umum 

merupakan pemakai energi yang sukup besar untuk keperluan publik, 

ditambah jika penerangan jalan umum tersebut masih menggunakan teknologi 

yang cenderung boros serta memiliki umur pakai yang relatif singkat. 



Sekarang ini fenomenanya sejumlah lampu penerangan jalan umum 

(LPJU) di kota Pekanbaru tidak menyala pada malam hari. Berikut dibawah 

ini daftar titik lampu penerangan jalan umum di kota Pekanbaru tahun 2014 – 

2016 : 

Tabel 1.1 

Daftar Jumlah Titik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Pekanbaru 

Tahun 2014 – 2016 
 

Tahun 
Jumlah 

Jalan 

Lokasi Lampu Kabel 

Bawah 

Tanah 

Lampu 

Kabel 

Udara 

Jumlah Jalan 

Nasional 

Jalan 

Provinsi 

Jalan 

Kota 

2014 108 3 20 85 2078 2168 4246 

2015 112 5 21 86 2254 2247 4501 

2016 117 8 23 86 2524 2305 4829 

 Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2016 

Dari data yang tersedia pada tabel LPJU tersebut diatas terdapat 

beberapa ruas jalan yang tidak optimal dalam penggunaannya (Asido 

Sumando, 2016:2). Dimana dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru terdapat sebanyak 45 titik ruas jalan yang 

lampunya tidak berfungsi, diantaranya berada pada Jalan Sudirman, Jalan 

Hang Tuah depan Gereja, Jalan Soetomo, Jalan Juanda, Jalan Harapan Raya, 

Jalan Pangeran Hidayat, Jalan Arengka depan Dharma Yuda, Jalan Arengka 

sebelum Jalan Durian, Jalan Tuanku Tambusai dari Jalan Sudirman sampai 

Arengka 1, Jalan Kapling, Jalan Diponegoro depan taman kota, Jalan 

Sisimangaraja, dan Jalan Yos Sudarso. 

Kemudian di Jalan Zainal Abidin, Jalan Arengka depan Jalan Garuda, 

Jalan Paus, Jalan HR Soebrantas Simpang Tabek Gadang, Jalan Riau dari 

Ahmad Yani sampai Arengka 1, Jalan Setia Budi, Jalan Harapan Raya depan 



Jalan Firdaus, Jalan Arengka depan Rayon Barat, Jalan Ahmad Yani depan 

Pasar Kodim, Jalan Sumatra, Jalan Ahmad Yani depan Kantor Camat 

Sukajadi, dan Jalan Sudirman depan Kantor Walikota. 

Selanjutanya Jalan Thamrin, Jalan Cut Nyak Dien, Jalan Pelajar, Jalan 

Dahlia, Jalan Melati, Jalan Kenanga, Jalan Melur, Jalan Jendral, Jalan 

Cempedak, Jalan Hos Cokro Aminoto, Jalan M Yamin, Jalan Teratai, Jalan 

Umban Sari, Jalan Lancang Kuning, dan Jalan Arifin Ahmad (SijoriPost.com, 

Pekanbaru). 

Dari beberapa ruas titik jalan yang disebutkan diatas dapat diambil 

secara garis besar area jalan dengan titik LPJU nya yang tidak menyala 

kedalam sebuah tabel berikut : 

Tabel 1.2 

Daftar Nama Jalan dengan Titik LPJU yang Tidak Menyala 

 

No. LPJU yang Tidak Menyala No. LPJU yang Tidak Menyala 

1 Jalan Sudirman 18 Jalan Setia Budi 

2 Jalan Hang Tuah 19 Jalan Ahmad Yani 

3 Jalan Soetomo 20 Jalan Sumatra 

4 Jalan Juanda 21 Jalan Thamrin 

5 Jalan Harapan Raya 22 Jalan Cut Nyak Dien 

6 Jalan Pangeran Hidayat 23 Jalan Pelajar 

7 Jalan Arengka 24 Jalan Dahlia 

8 Jalan Tuanku Tambusai 25 Jalan Melati 

9 Jalan Kapling 26 Jalan Kenanga 

10 Jalan Diponegoro 27 Jalan Melur 

11 Jalan Sisimangaraja 28 Jalan Jenderal 

12 Jalan Yos Sudarso 29 Jalan Cempedak 

13 Jalan Zainal Abidin 30 Jalan Hos Cokro Aminoto 

14 Jalan Paus 31 Jalan M. Yamin 

15 Jalan HR. Soebrantas 32 Jalan Teratai 

16 Jalan Riau 33 Jalan Umban Sari 

17 Jalan Lancang Kuning 34 Jalan Ariffin Ahmad 

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2016 

 



Rangkaian peristiwa mengenai padamnya lampu penerangan jalan ini 

sudah banyak beredar dan di post kan diberbagai media dan berbagai situs – 

situs yang ada di internet. Seperti adanya berita yang di post pada Rabu, 28 

Desember 2016, dimana sejumlah jalan di Pekanbaru malam mendadak gelap 

gulita. Sofyan, salah satu pengendara roda dua yang melintasi Jalan Sudirman 

tersebut, mengaku heran akan kondisi tersebut dikarenakan hal itu tidak 

seperti biasanya. Menurutnya padamnya lampu penerangan jalan umum 

tersebut akan membahayakan jiwa pengendara yang melintasi jalan tersebut, 

selain membahayakan jiwa pengendara, jalan yang gelap gulita juga akan 

mengundang aksi kejatahatan, (RiauPos.co, Pekanbaru). 

Karena suatu kota tanpa lampu penerangan jalan dimungkinkan akan 

terjadi banyak kasus kejahatan, kecelakaan dan akan sangat berdampak buruk 

terhadap kehidupan sosial kota pada malam hari. Seperti adanya berita yang di 

post pada Sabtu, 26 Nopember 2016 manerangkan bahwa terjadinya 

kecelakaan sepeda motor dikarenakan pengendara sepeda motor tersebut tidak 

bisa melihat keadaan jalan dengan jelas, (Kabarriau.com, Pekanbaru). 

Kemudian hasil wawancara dengan beberapa masyarakat salah satunya 

Bapak Purnomo yang saat itu berada di disekitar jalan protokol yakni Jalan 

Sudirman mengatakan bahwa lampu tersebut mati bukan hanya karena sengaja 

diputuskan aliran listriknya oleh pihak PLN saja, namun memang ada 

beberapa titik lampu yang mengalami kerusakan atau sudah tidak bisa lagi 

untuk digunakan. Dan kabar berita tersebut pun dibenarkan oleh pihak bagian 

penerangan jalan umum sendiri yakni Bapak M. Anshar selaku staff 



Penerangan Jalan Rayon Rumbai bahwa memang masih ada beberapa titik 

lampu yang mengalami kerusakan. Beliau mengatakan hal tersebut disebabkan 

oleh beberapa faktor, seperti faktor usia lampu yang relatif singkat, pemilihan 

lampu yang tidak sesuai dengan kapasitas sistem penerangan, atau bahkan 

disebabkan oleh faktor tidak memadainya sumber daya manusia sehingga 

pemeliharaan dan pengelolaan lampu penerangan jalan umum itu sendiri tidak 

terakomodir. 

Berikut data titik lampu yang masih berfungsi dan titik lampu yang 

tidak berfungsi di Kota Pekanbaru : 

Tabel 1.3 

Data Titik Lampu yang Masih Berfungsi dan Titik Lampu yang Tidak 

Berfungsi Kota Pekanbaru 
 

Tahun 
Jumlah 

Jalan 

Lokasi 

Berfungsi 
Tidak 

Berfungsi 
Jumlah Jalan 

Nasional 

Jalan 

Provinsi 

Jalan 

Kota 

2014 108 3 20 85 3343 903 4246 

2015 112 5 21 86 3582 919 4501 

2016 117 8 23 86 3971 858 4829 

 Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2016 

Dari data diatas tentu juga harus menjadi perhatian bagi pihak instansi 

pemerintahan yang ditugaskan untuk penyediaan, perawatan dan perbaikan 

lampu penerangan jalan umum tersebut. Dimana Pemerintah Daerah Kota 

Pekanbaru telah memberikan wewenang kepada Dinas Perhubungan melalui 

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan 

Kota Pekanbaru, menyatakan dalam peraturan tersebut bahwa pengelolaan 

dari Lampu Penerangan Jalan Umum ini diatur pada Pasal 3 Susunan 



Organisasi Dinas Perhubungan poin (E) yakni Bidang Keselamatan, Teknik 

Sarana dan Prasarana, membawahi Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Jalan, 

Seksi Penerangan Jalan, dan Seksi Teknik Keselamatan Jalan dan Perairan. 

Selanjutnya dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa Seksi Penerangan 

Jalan mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan perawatan dan 

pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). Kemudian juga 

diharapkan kepada Seksi Penerangan Jalan, Dinas Perhubungan Pekanbaru 

agar lebih memperhatikan akan lampu penerangan jalan umum yang rusak 

atau sudah tidak berfungsi lagi, karena lampu penerangan jalan umum tersebut 

bukan hanya membutuhkan aliran listrik semata, melainkan juga perawatan 

dan pemeliharaan yang khusus. 

Dengan melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap Lampu 

Penerangan Jalan Umum tersebut juga akan membantu meringankan biaya 

pembangunan infrastruktur kota, dimana perawatan dan pemeliharaan  

tersebut dimungkinkan bisa memperlambat terjadinya kerusakan pada lampu 

penerangan jalan umum, selain dari memikirkan pemilihan jenis dan kualitas 

sumber cahaya atau lampu dan lokasi sumber listrik. Terlebih lagi dalam dasar 

perencanaan penerangan jalan disebutkan untuk menentukan tingkat 

kebutuhan, biaya operasi, biaya pemeliharaan, dan lain-lain, agar perencanaan 

sistem lampu penerangan dapat terlaksana secara efektif dan ekonomis (Aris 

Widodo, 2009:41). 

Kemudian berbagai upaya penghematan energi bagi penerangan jalan 

umum namun tidak mengubah fungsi dari PJU itu sendiri. Dimana fungsi 

utama penerangan jalan umum selain untuk meningkatkan keselamatan dan 



kenyamanan pengendara, khususnya untuk mengantisipasi situasi perjalanan 

pada malam hari juga untuk keamanan lingkungan atau mencegah kriminalitas 

serta untuk memberikan kenyamanan dan keindahan lingkungan jalan. 

Berdasarkan informasi dilapangan terdapat gejala-gejala permasalahan 

dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut : 

1. Lampu penerangan jalan umum di beberapa tempat di kota Pekanbaru 

dipadamkan, sementara masyarakat kota Pekanbaru masih memerlukan 

dan mempunyai hak untuk mendapatkan dan menikmati LPJU saat malam 

hari. 

2. Pemeliharaan dari lampu jalan tersebut masih kurang baik, karena masih 

adanya lampu – lampu jalan yang rusak namun tidak segera diperbaiki 

atau diganti. 

Dari berbagai pemaparan permasalahan tersebut maka penulis tertarik 

untuk mengangkat masalah ini menjadi suatu penelitian dengan judul : 

ANALISIS PENGELOLAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM 

OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang tepat dan sesuai dengan latar belakang 

yang telah dipaparkan adalah : 

1. Bagaimanakah pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum di kota 

Pekanbaru ? 

2. Apa faktor kendala pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum di kota 

Pekanbaru ? 



1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum di kota 

Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui faktor kendala pengelolaan Lampu Penerangan Jalan 

Umum di kota Pekanbaru. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penetian ini adalah : 

1. Bagi Penulis, untuk melatih kemampuan berfikir ilmiah dan kemampuan 

menuliskannya secara ilmiah berdasarkan kajian teori dan aplikasi yang 

diperoleh dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 

sekaligus sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan pengembangan 

wawasan dalam penerapan teori. 

2. Bagi Instansi, sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam 

rangka meningkatkan pengelolaan LPJU tersebut dimasa yang akan 

datang. 

3. Bagi Akademis, diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi dan 

sebagai referensi untuk penelitian berikutnya disamping untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan. 

4. Bagi masyarakat atau Pembaca, sebagai bahan pertimbangan kembali 

bahwa akan adanya peningkatan pelayanan dan pengelolaan Lampu 

Penerangan Jalan Umum oleh instansi khusunya Dinas Perhubungan kota 

Pekanbaru. 



1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk dapat lebih memahami hasil-hasil penelitian dan agar lebih 

terarahnya penulisan ini nantinya, maka penulis membagi penulisan skripsi ini 

kedalam enam bab. Bab-bab tersebut terdiri dari sub-sub yang mempunyai 

kaitan antara satu dengan yang lain. Adapun sistematikanya sebagai berikut : 

BAB I     : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II     : TELAAH PUSTAKA 

Bab ini merupakan landasan teori yang mendukung pembahasan 

antara lain, konsep pengelolaan, konsep penerangan jalan umum, 

konsep lampu penerangan jalan umum, pandangan Islam tentang 

pengelolaan dan beberapa defenisi-defenisi lainnya. 

BAB III   : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan tentang waktu dan tempat penelitian, 

jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, 

serta teknik analisa data. 

BAB IV   : GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran kondisi umum Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru, seperti visi dan misi, tugas pokok, 

fungsi organisasi dan struktur organisasi. 

 



BAB V   : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan 

pembahasan hasil penelitian. 

BAB VI   : PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran 

yang membangun bagi objek penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


