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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Pengelolaan 

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata management. Kemudian 

istilah bahasa Inggris tersebut diterjemah kedalam bahasa Indonesia menjadi 

manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur 

yang dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi – 

fungsi manajemen. Sehingga manajemen merupakan suatu proses untuk 

mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek – aspeknya antara lain 

planning, organising, actuating, dan controlling. 

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Bahasa Indonesia  

Kontemporer  karangan  Peter Salim dan Yenny Salim (2002:695), yang 

berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih 

baik, lebih maju dan sebagainya serta bertanggung jawab atas pekerjaan 

tertentu. Pengelolaan juga berasal dari kata manajemen atau administrasi. Hal 

tersebut seperti yang dikemukakan oleh Husaini Usman (2009:3) yakni 

Management yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen 

atau pengelolaan. Dalam beberapa konteks keduanya mempunyai persamaan 

arti, dengan kandungan makna to control yang artinya mengatur dan 

mengurus. 

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan 

dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam 

pelaksanaan dan pencapaian tujuan (Peter Salim dan Yenny Salim, 2002:534). 
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Menurut Suharsimi Arikunta pengelolaan adalah subtantifa dari 

mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari 

penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai 

dengan pengawasan dan penilaian. 

Menurut T. Hani Handoko (1997:8) pengelolaan adalah proses yang 

membantu merumuskan suatu kebijakan dan tujuan organisasi atau proses 

yang memberikan pengawasan pada sesuatu yang terlibat dalam pelaksanaan 

dan pencapaian tujuan. 

M. Manullang (2006:5) mengemukakan manajemen merupakan sebuah 

seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan 

pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah di tetapkan. 

Sedangkan Terry (2010:9) mengemukakan bahwa pengelolaan sama 

dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses 

membeda – bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan 

pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat 

menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Pengelolaan umumnya diartikan sebagai aktivitas perencanaan, 

pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, 

komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap 

organisasi dengan tujuan untuk mengorganisasikan berbagai sumber daya 

yang dimiliki oleh organisasi sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa 

secara efisien (Sobri, 2009:1). 
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Pengelolaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan organisasi dalam 

rangka penertiban, pemeliharaan, pengaturan secara sistematika sumber – 

sumber yang ada dalam organisasi. Pengelolaan merupakan tindakan 

pengusahaan pengorganisasian sumber – sumber yang ada dalam organisasi 

dengan tujuan agar sumber – sumber tersebut dapat bermanfaat untuk 

kepentingan organisasi. Dengan demikian pengelolaan senantiasa 

berhubungan dengan seluruh elemen yang terdapat di dalam suatu organisasi, 

seperti pengelolaan berkaitan dengan personal, administrasi, ketatausahaan, 

peralatan ataupun prasarana yang ada di dalam organisasi. Pengelolaan bidang 

keuangan/dana, bidang sumber daya manusia, bidang pemasaran dan lainnya 

(Depdikbud, 1995/1996 : 1-2). 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah 

penyelenggaraan atau pengurusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan 

dengan lancar, efektif dan efisien. Dan untuk tercapainya tujuan yang efektif 

diperlukan tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan 

penilaian. 

2.1.1 Tujuan Pengelolaan 

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada 

seperti sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu 

organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat 

menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan  materi guna 

mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua 

organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha 
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akan sia – sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Berikut beberapa 

tujuan  pengelolaan : 

1. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi; 

2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan – tujuan yang saling 

bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan 

antara tujuan – tujuan, sasaran – sasaran dan kegiatan – kegiatan yang 

saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu 

organisasi; 

3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat 

diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum 

yaitu efisien dan efektivitas. 

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah – langkah dalam 

pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, Afifuddin menyatakan 

bahwa langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan 

sebagai berikut : 

1. Menentukan strategi; 

2. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab; 

3. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan 

waktu; 

4. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana; 

5. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi; 

6. Menentukan ukuran untuk menilai; 

7. Mengadakan pertemuan; 
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8. Pelaksanaan; 

9. Mengadaan penilaian; 

10. Mengadakan review secara berkala; 

11. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang – ulang. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa tujuan pengelolaan 

tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan 

prasarana secara efektif dan efesien agar tujuan organisasi tercapai. 

2.1.2 Pengelolaan yang Baik 

Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan 

setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja 

dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini 

mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan 

memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas dan 

otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan 

serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan 

pandangan dan kebutuhan anggota. Utamanya, melalui pengelolaan yang 

baik, organisasi memelihara kepercayaan anggota meningkatkan reputasi, 

serta mempengaruhi anggota – anggotanya melalui interaksi yang 

dibangunnya. Kegagalan diterapkannya pengelolaan yang baik dalam 

oganisasi pengusaha, tidak hanya menghancurkan reputasi, serta 

mengurangi efektivitas organisasi, akan tetapi juga berdampak negatif 

terhadap reputasi mereka yang diwakilinya. Pengelolaan yang baik 
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merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai 

dengan kepentingan anggotanya.  

Geroge R. Terry (2010:342) menjelaskan bahwa pengelolaan yang 

baik meliputi : 

1. Perencanaan (Planning) adalah pemilihan fakta – fakta dan usaha yang 

menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat 

perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan 

untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk 

mencapai hasil yang dikehendaki; 

2. Pengorganisasian (Organizing) diartikan sebagai kegiatan 

mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara 

kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung 

jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan 

yang telah ditetapkan; 

3. Penggerakan (Actuating) adalah menempatkan semua anggota 

daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu 

tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola 

organisasi; 

4. Pengawasan (Controlling) diartikan sebagai proses penentuan yang 

dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan 

bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas 

pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana. 
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Dari beberapa kegiatan yang dilakukan yang dimulai dengan 

melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, hingga 

pengawasan, kemudian dilanjutakan dengan melakukan evaluasi. Dimana 

evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk 

menetukan nilai dari suatu kegiatan, upaya untuk mencapai tujuan tertentu. 

Sehingga data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut akan 

digunakan sebagai analisis situasi program berikutnya. 

Adapun tujuan dari masing – masing pengelolaan yang baik diatas 

adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan perencanaan adalah : 

a. Mengurangi atau mengimbangi ketidakpastian perubahan – 

perubahan diwaktu yang akan datang; 

b. Memusatkan perhatian pada sasaran; 

c. Mendapatkan atau menjamin proses pencapaian tujuan terlaksana 

secara ekonomis; 

d. Memudahkan pengawasan. 

2. Tujuan pengorganisasian adalah : 

a. Mendelegasikan tugas – tugas untuk menjaga keseimbangan beban 

kerja dalam suatu organisasi yang sehat; 

b. Memberikan batasan wewenang untuk melaksanakan tugas 

sehingga setiap orang dapat mengambil keputusan sesuai dengan 

yang diharapkan; 
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c. Memastikan tanggung jawab dalam jabatan – jabatan perorangan 

untuk mencegah seseorang melemparkan kesalahan kepada pihak 

lain, atau mengkambinghitamkan orang lain; 

d. Memudahkan koordinasi, tidak hanya mengkoordinasi sumber 

daya manusia tetapi juga sumber daya lainnya, seperti anggaran, 

fasilitas dan peralatan; 

e. Memudahkan motivasi dan moral pekerja. 

3. Tujuan penggerakan adalah : 

a. Menciptakan kerja sama yang lebih efisien; 

b. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan staff; 

c. Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan; 

d. Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan 

motivasi dan prestasi kerja staff; 

e. Membuat organisasi berkembang secara dinamis. 

4. Tujuan pengawasan adalah : 

a. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan itu berjalan sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan; 

b. Untuk mengetahui dengan instruksi – instruksi dalam azas – azas 

yang telah diperintahkan; 

c. Untuk mengetahui kesulitan – kesulitan dan kelemahan – 

kelemahan dalam pekerjaan atau bekerja; 

d. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan efektif atau 

efesien; 

e. Untuk mencari jalan menuju kearah perbaikan. 
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2.2 Penerangan Jalan Umum 

Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam bahasa Inggrisnya Street 

Lighting atau Road Lighting adalah suatu sumber cahaya yang dipasang pada 

samping jalan yang dinyalakan pada saat malam hari. Penyalaannya dapat 

dilakukan secara otomatis dengan photocell yang aktif apabila matahari sudah 

berkurang cahayanya pada sore hari atau cuaca sedang gelap. PJU terkadang 

dipasang dengan tiang tersendiri atau menempel pada tiang listrik. Dalam 

perkembangannya penyalaan PJU dapat dilakukan dengan timer (Timeswitch). 

Dalam arti lain PJU merupakan seperangkat aparatur yang terdiri dari 

kombinasi material mekanik dan listrik sehingga mampu memancarkan 

cahaya guna menerangi pada malam hari. Dilihat dari tata proses 

pembangunannya, PJU adalah perencanaan, pelaksanaan pemasangan, dan 

pemeliharaan PJU yang dilakukan dengan tahap demi tahap yang mengacu 

pada standar dan prosedur yang disepakati antara penyedia barang atau jasa 

dan pengguna barang atau jasa. Bila pengguna barang atau jasa swasta, maka 

tahap – tahap yang biasa dilakukan lebih singkat dan sederhana dari pada yang 

dilakukan antara pemerintah sebagai pengguna barang atau jasa dengan 

penyedia barang atau jasa. 

Lampu Penerangan Jalan adalah bagian dari bangunan pelengkap jalan 

yang dapat diletakkan atau dipasang dikiri atau dikanan jalan atau ditengah 

(dibagian median jalan) yang digunakan untuk menerangi jalan maupun 

lingkungan disekitar jalan yang diperlukan termasuk persimpangan jalan 
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(intersection), jalan layang (interchange, overpass, fly over), jembatan dan 

jalan dibawah tanah (underpass, terowongan). 

Lampu penerangan yang dimaksut adalah suatu unit lengkap yang 

terdiri dari sumber cahaya (lampu atau luminer), elemen – elemen optik 

(pemantul atau reflector, pembias atau refractor, penyebar atau diffuser). 

Elemen – elemen elektrik (konektor kesumber tenaga atau power supply), 

struktur penopang yang terdiri dari lengan penopang, tiang penopang vertikal 

dan pondasi tiang lampu. 

2.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Penerangan Jalan Umum 

Setiap Instansi atau badan pemerintahan memiliki tugas pokok dan 

fungsi masing – masing yang sudah diatur dan ditetapkan didalam 

peraturan daerah, khususnya berkaitan dengan penyediaan, perawatan, dan 

perbaikan tiang Lampu PJU (Penerangan Jalan Umum). Tiang lampu PJU 

merupakan sarana dan prasarana umum yang berfungsi untuk memberikan 

penerangan pada setiap sudut jalan raya ataupun jalan umum lainnya 

sehingga pada malam hari jalanan tersebut tidak gelap. Dengan adanya 

tiang lampu PJU di setiap sudut jalan raya akan memberikan kenyamanan 

bagi setiap pengguna jalan raya tersebut mulai dari pejalan kaki hingga 

pengendara bermotor. 

Berikut ini tugas pokok dan fungsi dari bidang penerangan jalan 

umum disetiap daerah Indonesia yang sebagian besar adalah sama 

sebagaimana berikut ini : 
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1. Perencanaan dan pengaplikasian dari kebijakan teknis dibidang 

pemasangan tiang lampu PJU; 

2. Perumusan perencanaan, penataan, pembangunan, pengaturan, 

pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan pemeliharaan fasilitas 

umum dijalan raya yang salah satunya adalah tiang lampu PJU; 

3. Perwujudan dan inventarisasi dan pemilihan kebutuhan sarana dan 

prasarana tiang lampu PJU; 

4. Perwujudan dari  perbaikan dan perawatan fasilitas tiang lampu PJU; 

5. Penetapan waktu operasional pemasangan tiang lampu PJU dan lampu 

taman kota; 

6. Perwujudan dari segi koordinasi teknis bersama instansi terkait bidang 

pengadaan tiang lampu PJU; 

7. Perwujudan dari dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen 

perubahan pelaksanaan anggaran  (DPPA); 

8. Perwujudan dari sistem pengendalian Intern (SPI); 

9. Perwujudan terhadap standar pelayanan minimal (SPI); 

10. Pelaksanaan evaluasi dan melaporkan aplikasi tugas pokok dan fungsi 

bidang tiang lampu PJU. 

Penerangan jalan di kawasan perkotaan mempunyai fungsi antara 

lain : 

1. Menghasilkan kekontrasan antara obyek dan permukaan jalan; 

2. Sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan; 
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3. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, 

khususnya pada malam hari; 

4. Mendukung keamanan lingkungan; 

5. Memberikan keindahan lingkungan jalan. 

2.2.2 Pengawasan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum 

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang 

didalamnya terdapat unsur pimpinan sebagai pengawas. Dengan adanya 

pengawasan seorang pimpinan akan mampu untuk mengetahui apakah 

yang telah dilakukan serta mengetahui penyimpangan – penyimpangan 

yang terjadi. Pengawasan terdiri atas : 

1. Pengawasan langsung, digunakan oleh atasan kepada bawahan terkait 

pekerjaan di lapangan yang dilakukan langsung oleh Dinas 

Perhubungan. Hanya saja kurangnya koordinasi antara pihak Dinas 

Perhubungan di lapangan karena sudah ada mandor yang bertugas di 

lapangan; 

2. Pengawasan tidak langsung, dilakukan oleh Perhubungan berupa 

penerimaan laporan dari teknisi atau petugas yang ada di lapangan baik 

secara tertulis ataupun secara bentuk dokumentasi. 

Pengawasan diperlukan oleh semua organisasi, karena tanpa 

pengawasan semua usaha akan sia – sia dan pencapaian tujuan akan lebih 

sulit (Aris Widodo, 2009:16). 
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2.3 Pengelolaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 

Beberapa aspek pengelolaan dan pemeliharaan yang umum dilakukan 

dan diperlukan untuk menjamin operasional sistem PJU yang efisien energi 

sehingga dapat berjalan dengan baik terdiri atas adanya : 

2.3.1 Organisasi Pengelolaan 

Untuk dapat mengelola PJU dengan baik, diperlukan organisasi 

pengelolaan yang tepat sesuai kapasitas sumber daya dan kebutuhan 

pengelolaan atau pemeliharaan PJU. Dalam pembentukan organisasi 

pengelolaan PJU, perlu diperhatikan hal – hal berikut: 

1. Lingkup Pengelolaan PJU 

Untuk mempermudah manajemen perawatan PJU, identifikasi 

awal yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan pengelompokkan 

atau zonasi. Zonasi dapat diterapkan berdasarkan geografis. Namun 

akan lebih mudah dalam konteks perawatannya, zonasi dapat 

dilakukan berdasarkan sistem jaringan PJU, dimana satu zona 

perawatan dapat terdiri dari satu sistem jaringan PJU atau lebih, 

tergantung dari aspek kemudahan dan kesiapan sumber daya yang 

dimiliki. 

Jika secara geografis sebuah wilayah administratif 

(kota/kabupaten/Jalan Tol/lainnya) memiliki luasan yang besar, maka 

dari itu perlu dipertimbangkan untuk menempatkan unit – unit khusus 

yang bertanggung jawab pada satu atau lebih zona perawatan PJU di 

pusat gravitasi dari zona yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam 
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prakteknya kinerja masing – masing penanggung jawab zona 

pemeliharaan atau pengelolaan PJU dapat dikompetisikan untuk 

memacu kinerja terbaik dari masing – masing penanggung jawab zona 

pengelolaan atau pemeliharaan. 

2. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Setiap daerah memiliki keterbatasan dan kelebihan masing – 

masing dalam kapasitas SDM yang dimiliki, karenanya SDM yang 

diperlukan untuk manajemen perawatan PJU di tiap daerah sangat 

spesifik. Jumlah dan kompetensi yang dibutuhkan sangat disesuaikan 

dengan kebutuhan terkait perawatan PJU. Kemampuan teknis mutlak 

diperlukan untuk menjamin PJU beroperasi maksimal, demikian SDM 

yang menguasai kemampuan manajemen bahan atau material juga 

diperlukan dalam proses pengelolaan dan pemeliharaan PJU. 

Salah satu jabatan atau fungsi SDM yang diperlukan dalam 

pengelolaan PJU adalah sebagai berikut :  

a. Penanggung Jawab Sektor atau Zona; 

b. Penanggung Jawab Bahan atau Material dan Gudang; 

c. Penanggung Jawab Pemantau Energi; 

d. Penanggung Jawab Armada atau Kendaraan; 

e. Penanggung Jawab Teknik; 

f. Administrator. 

Dari keenam fungsi jabatan tersebut yang paling penting adalah 

memastikan semua SDM yang bertanggung jawab pada pengelolaan 

dan perawatan PJU, yakni harus menyadari bahwa mereka memiliki 
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peranan yang penting untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan 

keselamatan masyarakat selain memastikan anggaran yang dikeluarkan 

untuk investasi PJU tidak sia – sia. 

3. Struktur Organisasi 

Setiap organisasi, dinas, instansi maupun lembaga – lembaga 

lainnya harus memiliki dan membuat struktur organisasi yang 

mengatur rantai perintah, tanggung jawab, kewenangan dan tugas dari 

tiap fungsi atau jabatan. Pimpinan organisasi harus tanggap 

mengantisipasi kompleksitas permasalahan yang akan dihadapi dengan 

struktur organisasi yang sesederhana mungkin dengan tetap 

mengutamakan profesionalisme pelayanan kepada masyarakat. 

Struktur organisasi dapat dibentuk berdasarkan fungsi ataupun lingkup 

wilayah tanggung jawab yang disesuaikan dengan kebutuhan 

pengelolaan PJU di masing – masing daerah. 

2.3.2 Miliki Database Pemeliharaan  

Pengelola PJU harus memiliki data atau informasi yang detail dan 

lengkap mengenai sistem PJU yang ada di wilayahnya. Database ini 

penting untuk memudahkan perencanaan dan prediksi tindakan 

pemeliharaan yang perlu dilakukan sehingga akan mempermudah 

perencanaan dan alokasi sumber daya baik bahan, material, maupun 

petugas (teknisi). Database dapat dibuat dalam bentuk peta, tabel atau 

keduanya. Kecepatan mengakses informasi dengan tepat dan kemudahan 

membaca informasi dalam database harus menjadi pertimbangan utama. 
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Peta karakteristik sistem PJU tidak harus di buat canggih, namun semakin 

lengkap, update, dan mudah informasi diakses, akan memudahkan 

pemeliharaan dan pengelolaan PJU. 

Petakan semua permasalahan yang pernah terjadi dan 

dokumentasikan bagaimana mengatasinya dalam sebuah buku manual 

pemeliharaan tersendiri. Setiap komponen sistem PJU memiliki masalah 

yang spesifik begitu juga untuk satu jenis komponen yang sama, Semakin 

lengkap dokumentasi yang dibuat, akan semakin memudahkan 

penanganan jika masalah yang sama terulang. Hal ini juga menjamin 

mekanisme pemeliharaan tidak tergantung pada teknisi tertentu saja yang 

bisa menangani karena informasi tentang permasalahan dan cara 

menyelesaikannya dapat dipelajari oleh teknisi baru sekalipun. 

Gunakan manual book dari produsen sebagai dasar prediksi 

tindakan pemeliharaan yang diperlukan dan antisipasi permasalahan yang 

terjadi. Manual book produsen biasanya berisi informasi yang berharga 

mengenai cara kerja, karakteristik peralatan, kemungkinan terjadinya 

permasalahan dan cara penanganannya, usia produktif peralatan, dan lain 

sebagainya. 

2.3.3 Persiapan Rencana Pemeliharaan  

Dari database yang dimiliki, pengelola PJU dapat menyiapkan 

rencana pemeliharaan dalam satu periode tertentu. Dengan melihat 

database pemeliharaan yang disajikan dari manual book serta diperkaya 
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dengan pengalaman penanganan pemeliharaan sebelumnya, pengelola PJU 

dapat :  

1. Memprediksi kapan harus dilakukan penggantian ballast, ataupun 

lampu; 

2. Mengatur jadwal pemeliharaan tiap zona atau kelompok PJU sesuai 

urgensi dan kebutuhan berdasarkan antisipasi usia produktif dan atau 

tipikal kerusakan atau masalah yang mungkin muncul (informasi dapat 

diambil dari manual book atau dokumentasi pengalaman pemeliharaan 

sebelumnya); 

3. Jika terjadi penurunan kualitas pencahayaan segera dapat dilakukan 

diagnosa awal mengacu pada database pemeliharaan, dengan demikian 

tidak serta merta melakukan tindakan yang tidak perlu seperti 

melakukan penggantian untuk seluruh sistem lampu jalan LED padahal 

sebenarnya yang perlu diganti hanya ballast-nya saja. 

Database pemeliharaan harus terus diperbarui setiap kali ditemukan 

permasalahan baru dan atau cara penanganan yang lebih baik dari 

sebelumnya. Disinilah peranan kepemimpinan atau manajemen 

diperlukan. Pembaruan database pemeliharaan harus menjadi prosedur 

wajib teknisi setiap kali ditemukan permasalahan baru dan cara 

penanganan yang lebih baik. Pimpinan pengelola PJU harus secara 

konsistensi dan persisten menekankan pentingnya pembaruan database 

pemeliharaan kepada teknisi setiap saat. 
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Kemudian dapat juga dipertimbangkan untuk membuat lembar 

kerja teknisi yang berisi catatan (log) apa saja yang dilakukan dalam 

melaksanakan pemeliharaan (pemeliharaan berkala atau karena ada 

masalah, masalahnya apa, apa saja tindakan pemeliharaan dan 

penyelesaian masalah yang dilakukan, jenis tindakan sudah 

terdokumentasikan di database pemeliharaan atau belum, dan sebagainya). 

Selanjutnya lembar kerja tersebut bisa didokumentasikan sebagai bahan 

untuk pembaruan database pemeliharaan. Lembar kerja tersebut juga dapat 

berfungsi sebagai mekanisme kontrol atas kinerja teknisi dalam melakukan 

pemeliharaan. 

2.3.4 Partisipasi Masyarakat dan Media Komunikasi Kinerja PJU 

Tidak dapat dipungkiri bahwa organisasi pengelola PJU memiliki 

keterbatasan dalam memantau dan memelihara kinerja PJU yang tersebar, 

karenanya diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Selain itu, secara 

tidak langsung masyarakat adalah pemilik dan berhak mendapatkan 

layanan pencahayaan jalan dari PJU yang dipasang oleh Pemerintah 

Daerah. Dengan demikian, sudah sewajarnya jika masyarakat mengambil 

peran aktif dalam pemeliharaan PJU. 

Laporan masyarakat atas kerusakan PJU akan mempermudah 

pegelola PJU untuk mengalokasikan sumber daya yang tepat dan cepat. 

Partisipasi masyarakat secara lebih luas dapat dilakukan dengan membuka 

ruang penilaian atas kinerja pengelola PJU. Media komunikasi antara 

pengelola PJU dengan masyarakat menjadi salah satu faktor utama dalam 
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meningkatkan partisipasi masyarakat. Pelibatan masyarakat untuk 

berperan aktif dalam pengelolaan dan pemeliharaan PJU dapat juga 

dipertimbangkan dengan membentuk organisasi tertentu seperti misalnya 

dengan membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 

(LPMK). Hanya saja hal tersebut lebih berperan kepada masing – masing 

kelurahan yang masyarakat tempati. 

Adapun  media komunikasi antara pengelola PJU dan masyarakat 

yang memegang kunci atas partisipasi aktif masyarakat seperti : 

1. Surat; 

2. Telepon; 

3. Website; 

4. Aplikasi sosial media. 

Dengan demikian semakin berkembangnya teknologi komunikasi, 

maka semakin banyak pula pilihan yang dapat disediakan oleh pengelola 

PJU. 

2.3.5 Mekanisme Pelaporan/SOP Tindak Lanjut Aduan Masyarakat 

Untuk mempermudah tindak lanjut atas suatu pelaporan/aduan 

masyarakat mengenai permasalahan PJU, sebaiknya pengelola PJU 

menetapkan Standar Operasi dan Prosedur (SOP). SOP harus dipahami 

oleh semua staff yang terlibat dan harus secara konsisten dijalankan 

sehingga kualitas dari pelayanan kepada masyarakat berupa tindak lanjut 

atas aduan PJU dapat terjamin. 
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Secara umum, SOP harus menjelaskan langkah – langkah 

bagaimana suatu aduan diperlakukan mulai dari penerimaan, pelaksanaan 

tindak lanjut, hingga dokumentasi pelaporan hasil tindak lanjutnya. Akan 

lebih baik jika SOP ini juga diinformasikan kepada masyarakat baik 

melalui website (jika ada), poster yang ditempel di lokasi – lokasi 

strategis, ataupun buku petunjuk khusus yang dibuat sebagai sarana 

sosialisasi kepada masyarakat. Dengan mengetahui tahapan proses yang 

dilalui oleh suatu aduan yang diberikan, masyarakat akan dapat memantau 

proses tindak lanjut aduan yang disampaikannya (Efesiensi Energi 

Pencahayaan Jalan Umum, 2009:19-29). 

 

2.4 Pandangan Islam tentang Pengelolaan 

Pengelolaan atau mengelola yang tugasnya bertanggung jawab akan 

sesuatu dalam Islam lebih ditujukan kepada kesadaran dalam diri sendiri 

tentang keyakinan kepada Allah SWT yang selalu mengawasi apa yang kita 

perbuat. Untuk mendukung jalannya pengelolaan lampu penerangan jalan 

umum yang baik, maka setiap elemen yang bertanggung jawab harus memilki 

ketakwaan terhadap Allah SWT. Kesadaran anggota untuk mengontrol 

sesamanya dan penetapan aturan yang tidak bertentangan dengan syariah. 

Dengan demikian pengawasan atau pengelolaan dapat berjalan sebagaimana 

mestinya. 

Seorang pemimpin atau pengelola dalam Islam diharapkan bisa 

meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang 

hak. Dasar fungsi pengelolaan atau pengendalian dalam Islam muncul dari 

pemahaman tanggung jawab individu, adil dan amanah. Islam memerintahkan 
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setiap individu harus menyampaikan amanah yang diembannya, dimana 

jabatan merupakan amanah yang harus dujalankan. 

Al – Quran banyak menyebutkan mengenai mengotrol dan mengoreksi 

kepada diri sendiri dan ancaman bagi yang melanggarnya. Sebagaimana dalam 

QS. At – Tahrim ayat 6 menyebutkan : 

 

Artinya : “Hai orang – orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia 

dan  batu, penjaganya malaikat – malaikat yang kasar, keras, dan 

tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkna-Nya 

kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahlkan”. 

(QS.At – Tahrim :  6). 

 

Ayat lain menyatakan mengenai proses pengendalian dan ancaman 

terhadap orang atau pimpinan yang tidak melaksanakan amanat perencanaan 

dan program yang telah disepakati. Hal ini diterangkan dalam QS. Al – 

Baqarah ayat 44  sebagai berikut : 

 

Artinya : “Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaikan, sedang 

kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, padahal kamu 

membaca Al – Kitab (Taurat) ? maka tidaklah kamu berfikir ?”. 

(QS. Al – Baqarah : 44). 
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Kemudian Allah SWT berfirman dalam QS. An – Nisa’ ayat 58 : 

 

 

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang 

sebaik – baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An – Nisa’ : 58). 

 

Menunaikan amanah merupakan kewajiban dari setiap pegawai 

muslim, ia harus fokus dan bertakwa dalam pekerjaannya, selalu mengevaluasi 

diri sebelum dievaluasi oleh orang lain, dan merasa Allah selalu mengawasi 

setiap aktivitasnya. Kemudian juga dijelaskan tentang pengelolaan energi 

dalam HR. Ahmad dan Abu Dawud sebagaimana berikut ini : 

 

 اَلنَّاُس ُشَرَكاُء فِي الثاّلَثِ  : فِي اْلَماِء َو اْلَكالَِء َو النّاِر  
 

Artinya : “Manusia itu berserikat (punya andil) dalam tiga perkara yaitu air, 

padang rumput, dan api (BBM, gas, listrik)”. (HR. Ahmad dan 

Abu Dawud). 

 

Maka dalam hadits tersebut dijelaskan selain menyebut air, padang 

rumput, Rasulullah SAW juga menyebutkan lafadz api yang dimaksutkan 

adalah energi seperti listrik, bahan bakar minyak, gas, batubara, nuklir dan 

sebagainya. Dengan demikian berbagai sumber daya yang disebut dalam 

hadits tersebut termasuk kedalam kategori kepemilikan umum. Dan menurut 
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perspektif politik ekonomi Islam yang mengelola akan sumber daya alam 

tersebut adalah Negara.  Namun tugas dan tanggung jawab Negara hanyalah 

mengelola seluruh sumber daya alam tersebut untuk digunakan sepenuhnya 

bagi kemakmuran rakyatnya, bukan memiliki. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang menjadi referensi bacaan 

yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian : 

1. Asido Sumando meneliti Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru 

Terhadap Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). 

Pekanbaru sebagai kota berkembang menjadikan Pekanbaru sebagai 

sentral perdagangan barang dan jasa, hampir 80 persen masyarakat berada 

di sekitar lingkungan perkotaan. Apalagi di malam hari, orang melakukan 

banyak aktivitas dan tentunya harus menggunakan fasilitas negara seperti 

lampu penerangan jalan. Fasilitas ini akan menjadi salah satu penunjang 

kebutuhan masyarakat, terutama di malam hari, karena banyak orang yang 

bekerja larut malam membuat kawasan ini sangat ramai di malam hari dan 

hal itu terjadi hampir setiap hari. Karena itu, peran pemerintah daerah 

diharuskan memelihara dan menyediakan fasilitas umum agar masyarakat 

menjadi lebih aman. Masalahnya ada banyak lampu penerangan jalan yang 

padam itu menyebabkan berbagai masalah terjadi seperti sebuah kejahatan, 

perampokan, geng motor yang membuat orang takut melewati jalan – jalan 

di provinsi lampu yang padam. 
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2. Sukarno meneliti Analisis Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan. 

Permasalahan pengelolaan lampu penerangan jalan umum (PJU) 

merupakan permasalahan yang besar yang dihadapi oleh kabupaten/kota 

diseluruh Indonesia tidak terkecuali Pemerintah Daerah Kabupaten Pati, 

yaitu beban berat yang harus ditanggung oleh APBD untuk membayar 

rekening pemakaian energi listrik untuk PJU, yang rata-rata berkisar 1.3 

Milyar rupiah setiap bulannya, beban ini akan semakin bertambah seiring 

dengan bertambahnya lampu PJU yang terpasang di jalan. Dengan biaya 

yang sebesar itu, maka sudah seharusnya proses perencanaan dan 

pemasangan yang selama ini dilakukan dapat menghasilkan fungsi PJU 

yang efisien. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di 

sepanjang jalan Panglima Sudirman, Pati, sebagai sampel untuk 

menganalisis dan mengevaluasi sistem PJU yang telah diterapkan di 

kabupaten Pati, diperoleh informasi hasil pengukuran kuat cahaya bahwa 

dengan jarak tiang sepanjang 40 meter, dengan kedua tiang menggunakan 

lampu 150 Watt, maka hanya jarak 12 meter dari tiang lampu saja yang 

memenuhi standar. Sedangkan untuk kedua tiang menggunakan lampu 250 

Watt, maka hanya jarak 16 meter dari tiang lampu saja yang memenuhi 

standar, sisanya belum dapat memenuhi fungsi penerangan jalan karena 

kekuatan cahaya pada bidang jalan masih kurang dari 11 lux. Demikian 

pula berdasar hasil perhitungan, ternyata pemasangan lampu PJU yang 

sekarang telah terpasang kurang dari 211,5 Watt, terbukti masih ada lampu 

SON-T yang masih mempunyai daya 70 dan 150 Watt. Secara umum 
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fungsi penerangan jalan yang dihubungkan dengan kelas jalan dan 

kekuatan cahaya yang dibutuhkan belum memenuhi standar yang ada (SNI 

7391-2000). 

3. Yuda Aristian meneliti tentang Aplikasi Sistem Pengelolaan Penerangan 

Lampu Jalan Umum (PLJU) Kota Bekasi Berbasis Online. Lampu 

penerangan jalan merupakan sarana jalan yang bertujuan untuk 

penerangan dimalam hari. Namun ternyata dalam tahapan pelaksanaannya 

banyak sekali terjadi kekurangan, terutama dari pengelolaan 

penanggulangan masalah lampu jalan. Adanya pengaduan masyarakat 

tentang beberapa titik lampu yang sudah terpasang seperti tidak 

berfungsinya lampu penerangan jalan menyebabkan jalanan menjadi  

gelap dan dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Hal ini 

mangindikasikan dibutuhkannya suatu aplikasi sistem pengelolaan 

penerangan lampu jalan untuk penanggulangan masalah pada lampu 

penerangan jalan berbasiskan Online dan GIS. Pada aplikasi sistem 

pengelolaan penerangan lampu jalan tersebut yang dapat melakukan 

perkiraan sisa umur lampu jalanan sehingga dapat mengetahui kapan 

lampu tersebut akan habis penggunaannya dengan menggunakan tanggal 

yang akan diperkirakan. Juga fitur lainnya untuk dapat melaporkan 

kerusakan yang terjadi pada lampu penerangan jalan sehingga 

memudahkan masyarakat memberikan laporan dan keluhan terhadap 

kerusakan lampu jalan. 
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2.6 Defenisi Konsep 

Definisi konsep dimaksud untuk menghindari interprestasi ganda dari 

variabel yang diteliti atau mendapatkan batasan yang jelas dari masing – 

masing konsep yang akan diteliti, maka penulis merasa perlu untuk 

mengoperasionalkan konsep – konsep dari seluruh teori yang digunakan 

seabagai berikut : 

1. Pengelolaan atau manajemen adalah suatu proses kegiatan perencanaan, 

pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, pengendalian, serta 

pengawasan terhadap penggunaan sumber daya organisasi baik sumber 

daya manusia, sarana prasarana, sumber dana maupun sumber daya 

lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara 

efektif dan efisien. 

2. Lampu jalan adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan 

dimalam hari sehingga pejalan kaki, pesepeda dan pengendara dapat 

melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui serta dapat 

meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan dari para pengguna 

jalan. 

3. Lampu Penerangan Jalan adalah bagian dari bangunan pelengkap jalan 

yang dapat dipasang dikiri atau dikanan jalan atau ditengah (dibagian 

median jalan) yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan 

disekitar jalan yang diperlukan termasuk persimpangan jalan 

(intersection), jalan layang (interchange, overpass, fly over), jembatan dan 

jalan dibawah tanah (underpass, terowongan). 
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4. Penerangan Jalan Umum merupakan seperangkat aparatur yang terdiri dari 

kombinasi material mekanik dan listrik sehingga mampu memancarkan 

cahaya guna menerangi pada malam hari. 

 

2.7 Konsep Operasional 

Untuk memberikan kesamaan pandangan dan memudahkan analisa 

serta mengatasi ruang lingkup penelitian diperlukanlah konsep operasional 

dan indikator sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Konsep Operasional 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Pengelolaan 

Lampu 

Penerangan 

Jalan Umum 

a. Perencanaan a. Specific, perencanaan yang jelas 

b. Measurable, program dapat diukur 

c. Achievable, program kerja yang 

dapat dicapai 

d. Realistic, sesuai dengan 

kemampuan dan sumber daya yang 

ada 

e. Time, adanya batas waktu yang 

jelas 

b. Pengorganisasian a. Staffing 

b. Pemaduan segala sumber daya 

organisasi 

c. Pelaksanaan a. Kepemimpinan 

b. Koordinasi 

d. Pengawasan a. Menentukan standar yang 

digunakan 

b. Mengukur pelaksanaan atau hasil 

yang sudah dicapai 

c. Membandingkan pelaksanaan atau 

hasil dengan menggunakan standar 

yang telah ditentukan 

e. Evaluasi a. Penilaian terhadap hasil 

pelaksanaan kegiatan 

b. Penyampaian perkembangan hasil 

kegiatan atau pemberian 

keterangan mengenai kegiatan 

kepada pemimpin yang lebih tinggi 

Sumber : Geroge R. Terry (2010:342) 
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2.8 Kerangka Berfikir 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Geroge R. Terry (2010:342) 
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