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BAB I 

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

          Jaringan jalan mempunyai peranan yang sangat strategis dan penting dalam

pembangunan. Untuk itu harus dikelola dengan baik agar dapat berfungsi 

sebagaimana yang diharapkan. Sesuai dengan karakteristiknya, jaringan jalan selalu 

cenderung mengalami penurunan kondisi yang diindikasikan dengan terjadinya 

kerusakan pada perkerasan jalan. Untuk memperlambat kecepatan penurunan kondisi 

dan mempertahankan kondisi pada tingkat yang layak, diperlukan suatu sistem 

manajemen pengelolaan jaringan jalan yang baik agar jalan tersebut tetap dapat

berfungsi sepanjang waktu. 

          Seiring dengan dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah di Indonesia, salah 

satu bidang pembangunan yang diserahkan pelaksanaannya kepada daerah sesuai UU 

No. 38 Tahun 2004 adalah bidang pekerjaan umum termasuk diantaranya mengenai

jalan kabupaten. Dengan demikian tanggung jawab administratif dalam pengelolaan 

dan pengembangan jaringan jalan regional beralih ke pemerintah kabupaten. 

Peralihan tanggung jawab tersebut sudah sewajarnya harus dapat diimbangi dengan

kemampuan pemerintah daerah dalam kemampuan penyelenggaraan jaringan jalan.

          Permasalahan pengelolaan seperti pengoperasian, pemeliharaan, monitoring,

evaluasi, dan perbaikan infrastruktur yang sudah ada agar dapat berfungsi optimal

selama masa layannya sangat mewarnai permasalahan yang terjadi saat ini maupun

di masa yang akan datang. Beberapa sistem pengelolaan untuk berbagai jenis 

infrastruktur secara spesifik seperti Pavement Management System (PMS), Bridge 

Management Struktur (BMS), dan ketentuan secara umum Infrastruktur Management 

System (IMS), telah diimplementasikan di negara maju dan terus dikembangkan di 

masa yang akan datang sebagai respon konkrit mengatasi permasalahan yang ada, 

demikian juga pula di Indonesia termasuk di Kabupaten Kapuas Hulu.
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          PMS merupakan suatu sistem yang dibuat dalam rangka pengelolaan jalan 

sehingga dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan bagi para 

pembina jalan sehingga pelaksanaan penyelenggaraan jalan dapat dilakukan dengan 

efektif dan efisien. Secara garis besar implementasi PMS, pada hakekatnya adalah 

upaya dalam mendukung kegiatan pemeliharaan asset jalan secara keseluruhan pada

suatu pembinaan jaringan jalan yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan kegiatan 

pemeliharaan jalan.

          Dalam pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan jaringan jalan yang baik

diperlukan suatu konsep pengelolaan pemeliharaan yang jelas. Konsep inilah yang 

saat ini belum dimiliki oleh pihak pengelolaan pemeliharaan jalan kabupaten di pada 

Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu. Melalui konsep PMS

diharapkan dapat membantu pihak pengelola pemeliharaan jaringan jalan kabupaten 

dalam menyusun konsep pengelolaan pemeliharaan jaringan jalan kabupaten. 

Langakah pertama yang perlu dilakukan ialah mengevaluasi sejauhmanakah

penerapan PMS dalam peleksanaan pengelolaan pemeliharaan jaringan jalan 

kabupaten di Kabupaten Kapuas Hulu.

1.2 Rumusan Masalah 

          Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah

sebagai berikut : 

1. Sejauhmanakah penerapan PMS dalam pengelolaan pemeliharaan jaringan jalan 

kabupaten di Kabupaten Kapuas Hulu?

2. Apakah yang menjadi kendala penerapan PMS dalam pengelolaan pemeliharaan 

jaringan jalan kabupaten di Kabupaten Kapuas Hulu?

3. Bagaimanakah alternatif solusi dalam pengelolaan pemeliharaan jaringan jalan

kabupaten di Kabupaten Kapuas Hulu?

1.3 Batasan Masalah 

          Batasan-batasan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah : 

1. Kajian dibatasi pada evaluasi penerapan PMS dalam pengelolaan pemeliharaan

jaringan jalan kabupaten di Kabupaten Kapuas Hulu; 
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2. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai di Lingkungan Dinas Bina

Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu; 

3. Ruas jalan kabupaten yang dikaji adalah perkerasan lentur; 

4. Data ruas jalan yang digunakan berasal dari Daftar Induk Jaringan Jalan 

Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2008. 

1.4 Tujuan Penelitian 

          Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui hasil penerapan PMS dalam pengelolaan pemeliharaan jaringan jalan 

kabupaten di Kabupaten Kapuas Hulu. 

2. Mengetahui kendala penerapan PMS dalam pengelolaan pemeliharaan jaringan 

jalan kabupaten di Kabupaten Kapuas Hulu. 

3. Mengetahui alternatif solusi dalam pengelolaan pemeliharaan jaringan jalan

kabupaten di Kabupaten Kapuas Hulu. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang konsep PMS. Manfaat praktis penelitian ini: diharapkan dapat

menjadi bahan pertimbangan bagi instansi pengelola pemeliharaan jaringan jalan 

kabupaten dan pihak-pihak terkait dalam menentukan sistem manajemen pengelolaan 

jaringan jalan ke arah yang lebih baik. 
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