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BAB IV 

TINJAUAN UMUM 

 

4.1 Sejarah Berdirinya Dinas Pekerjaan Umum 

Dalam perkembangan waktu dan tahapa-tahapan sejak jaman 

penjajahan pemerintahan belanda, dimana istilah “pekerjaan umum” berasal 

dari terjemahan istilah bahasa belanda “openbare werken”. Pada jaman 

hindia belanda disebut  “waterstaat sweerken”, dilingkungan pusat 

pemerintahan dibina oleh departemen van verkeer & waterstaat (dep. V & 

W) 

Dibidang pekerjaan umum pada tiap-tiap wilayah organisasi 

pemerintahan militer jepang diperlukan organisasi jaman Hindia Belanda 

namun disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dari pihak Jepang, maka 

kantor pusat (“V & W”) di Bandung dinamakan “Kotubu Bunsitsu”, oleh 

pihak Jepang dan mulai saat itu istilah “Pekerjaan Oemoem” (P.O) 

“Pekerjaan Umum” (P.U), disamping “Doboku” lazim dipergunakan 

Setelah Indonesia memproklamasikan Kemerdekaan pada tanggal 17-8-

1945, maka semenjak itu pemuda-pemuda Indonesia mulai berangsur-

angsur merebut kekuasaan pemerintahan dari tangan jepang baik di pusat 

pemerintahan (Jakarta/Bandung)  maupun pemerintahan Daerah-daerah 

sesudah Pemerintahan Indonesia membentuk kabinet yang pertama, maka 

para mentri mulai menyusun Organisasi serta sifatnya, Pekerjaan Umum 

pada waktu itu (1945) berpusat di Bandung dengan mengambil tempat 

bekas  gedung V & W. (dikenal dengan nama “Gedung SATE”). 



24 
 

Ketika Belanda ingin mengembalikan kekuasaan Pemerintahan di 

Hindia Belanda sebelum perang, datang mengikuti tentara sekutu masuk ke 

Indonesia, akibat dari keinginan pemerintahan Belanda ini, terjaadilah 

pertentangan fisik dengan pemuda Indonesia yang ingin mempertahankan 

tanah air berikut gedung-gedung yang telah didudukinya, antara lain 

“Gedung Sate” yang telah menjadi gedung “Departemen Pekerjaan Umum” 

pada waktu itu, (peristiwa bersejarah itu dikenal dengan peristiwa “3 

Desember 1945”). 

Dalam masa proloog G 30 S. PKI terjadilah dalam sejarah Pemerintah 

RI suatu kabinet yang besar disebut engan nama Kabinet Dwikora atau 

Kabinet 100 Mentri, dimana pada masa kini dibentuk koordinator 

Kementrian, tidak luput Departemen PUT. Yang pada masa itu ikut 

mengalami perubahan organisasi menjadi 5 Dept. Dibawah kompartemen 

PUT Kabinet Dwikora, dipimpin Jendral Suprajogi. Adapun kompartemen 

PUT membawahi : 

1. Departemen Listrik dan Ketenagaan 

2. Departemen Bina Marga 

3. Departemen Cipta Karya Konstruksi 

4. Departemen Pengairan Dasar 

5. Departemen Jalan Raya Sumatra 

 Setelah peristiwa G 30 S. PKI pemerintah segera menyempurnakan 

Kabinet Dwikora dengan menunjuk Ir Soetami sebagai Menteri PUT untuk 

memimpin kompartemen PUT. Kabinet yang disempurnakan itu tidak dapat 

bertahan lama. 
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 Kabinet Ampera sebagai Kabinet pertama dalam masa Orde Baru, 

kembali organisasi PUT dibentuk oleh Ir Soetami, sebagai Mentri dengan 

surat keputusan Mentri PUT tertanggal 17 juni 1968 No. 3/PRT/1968 dan 

dirubah dengan peraturan Mentri PUT tertanggal 1 Juni 1970 Nomor. 

4/PRT/1970. Departemen PUT telah memiliki suatu susunan struktur 

Organisasi. 

 Sebagai gambaran lebih jauh pembagian tugas-tugas dalam lingkungan 

Dept PUT, maka pada waktu itu asa tugas-tugas PU telah diserahkan pada 

Kewenangan Daerah itu sendiri. 

 

4.2 Tugas Dan Fungsi  

Bupati karanganyar Menimbang dalam peraturan daerah ini yang 

dimasud dengan : 

1. Daerah adalah kabupaten karanganyar 

2. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat darah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintah daerah. 

3. Bupati adalah bupati karanganyar 

4. Pemrintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang 

memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun  1945 

5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintah Desa 
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7. Satuan kerja perangkat Daerah yang selanjutnya disngkat dengan 

SKPD adalah satuan kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan 

Pemerintah Daerah yang membidangi Jalur dan Perhubungan 

8. Status jalan adalah pengelompokan jalan umu berdasarkan 

kepemilikannya menjadi jalan Nasional, jalan Provinsi, Jalan 

daerah, dan jalan dedsa 

9. Fungsi jalan adalah pengelompokan Jalan umum berdasarkan sifat 

dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan Jalan dimana jalan 

dibedakan atas Arteri, Kolektor, Lokal, dan jalan Lingkungan 

10. Kelas jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan fungsi dan 

insensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan 

jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan serta daya dukung 

untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaran 

bermotor 

11. Jalan adalah prsarana transportasi darat yang meliputi segala 

bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapanya 

yang diperuntunkan bagi lalu lintas baik yang berada pada 

permukaan tanah, di atas permukan tanah, diabawah permukan 

tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali Jalan kereta 

api, jalan lori dan jalan kabel. 

12. Jalan nasional adalah jalan yang pembinaanya dilaksanakan oleh 

pemerintah pusat 

13. Jalan provinsi adalah jalan yang pembinaanya dilakukan oleh 

pemerintah provinsi 
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14. Jalan daerah adalah jalan yang pembinaanya dilakukan oeh 

pemeraintah daerah 

15. Jalan desa adalah jalan lingkungan primer/skunder dan jalanj lokal 

primer/skunder yang tidak termasuk dalam jalan daerah dan 

merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau 

antar pemukiman di dalam desa. 

16. Penyelenggaran jalan dalah kegiatan yang meliputi pengaturan 

pembinaan, pmbangunan dan pengawasan jalan. 

17. Pengaturan jalan dalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan 

penyusunan perencanaan umum dan penyusunan peraturan 

perundang-undangan jalan. 

18. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar 

teknis pelayanan, pemberdayan sumber daya manusia, serta 

penelitian dan pengembangan jalan. 

19. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrogaman dan 

penganggaran perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta 

pengoprasian dan pemeliharaan jalan. 

20. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

mewujudkan tertib peraturan, pembinaan dan pembangunan jalan. 

21. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan 

pembinaan pembangunan dan pengawasan jalan sesuai 

kewenangannya. 
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22. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling 

menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan 

wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu 

hirarki. 

23. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani 

angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak 

sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk 

dibatasi. 

24. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 

setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rat-rata 

rendah dan jumlah Jalan masuk tidak dibatasi. 

25. Jalan lingkungan adalah jalan yang menghubungkan antar pusat 

kegiatan yang ada di dalam kawasan pedesaan dan jalan di dalam 

limgkungan kawasan pedesaan. 

26. Leger jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai 

perkembangan suatu ruas jalan. 

27. Nama jalan adalah suatu nama yang diberiakan untuk 

mengidentifikasi suatu jalan, sehingga dapat dengan mudah 

dikenali dan dicantumkan dalam peta jalan. 

28. Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan 

masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan jalan, yang 

termasuk dalam fasilitas ini antara lain : jaringan listrik, jaringan 

telkom, jaringan air bersih, jaringan distribusi gas dan bahan bakar 

lainya, jaringan senitasi dan sejenisnya. 
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29. Jumlah berat yang diperbolehkan selanjutnya disingkat JBB adalah 

berat maksimum kendaran bermotor berikut muatanya yang 

diperbolehkan menurut rancanganya. 

 

4.3 Asas Dan Tujuan 

4.3.1 Pasal 2 

Penyelenggaraan jalan daerah berdasarkan pada asas kemanfaatan, 

keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, 

keadilan, transparasi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan 

keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan. 

4.3.2 Pasal 3  

Penyelenggaraan jalan bertujuan untuk : 

1. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan, 

pengaturan, pembangunan, pengawasan dan pembinaan jalan 

2. Mendukung terwujudnya keserasian antara jalan desa dengan jalan 

Daerah, serta antar Daerah dan antar Kawasan. 

3. Menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan umum dan 

pembiayaan jaringan jalan Daerah dan Desa. 

4. Mendorong optimalisasi segenap sumber daya yang dimiliki, oleh 

pemerintah kabupaten dalam pembinaan jalan. 

5. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan dan. 

6. Mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam 

pemberian layanan kepada masyarakat. 

 



30 
 

4.4 Pengelolaan Jalan Daerah 

4.4.1 Wewenang Pemerintah Daerah Pasal 6 

Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan jalan meliputi 

pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan. 

4.4.2 Pengaturan Jalan Daerah Pasal 7 

Pengaturan jalan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal  meliputi : 

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan Daerah berdasarkan 

Kebijakan Nasional di Bidang jalan dengan memprihatinkan 

keserasian antar Daerah dan antar Kawasan 

2. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan Daerah. 

3. Penetapan status jalan Daerah dan, 

4. Penyusunan perencanaan Jaringan jalan Daerah. 

4.4.3 Pembinaan Jalan Daerah Pasal 8 

1. Pembina jalan Daerah adalah Pemerintah Daerah. 

2. Pembinaan jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

meliputi : 

a) Pemberian bimbingan, penyuluhan, serat pendidikan dan 

pelatihan para aparatur penyelenggara jalan Daerah. 

b) Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan 

pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang 

pengawasan jalan, dan 

c) Pengembangan teknologi terapan dibidang jalan untuk jalan 

Daerah. 
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4.4.4 Pembangunan Jalan Daerah Pasal 9 

Pembangunan jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi 

1. Perencanaan teknis, penganggaran, pengadaan tanah, serta 

pelaksanaan konstruksi jalan Daerah. 

2. Pengoprasian dan pemeliharaan jalan Daerah, dan. 

3. Pengembangan dan pengelolaan menejemen pemeliharaan jalan 

Daerah. 

4.4.5 Pembangunan Jalan Daerah Pasal 10 

1. Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana untuk pemeliharaan 

dan perbaikan jalan Daerah yang rusak. 

2. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan dana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah 

wajib mengusahakan dana pemeliharaan dan perbaikan jalan 

Daerah dari sumber dana lain kepada Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Pusat. 

4.4.6 Pengawasan Jalan Daerah Pasal 11 

Pengawasan jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi : 

1. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan Daerah, dan. 

2. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan Daerah. 

 

4.5 Peran Dan Bagian-Bagian Jalan Daerah 

4.5.1 Peran Jalan Daerah Pasal 19 

Peran jalan Daerah adalah : 

a. Prasarana distribusi barang dan jasa. 
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b. Penghubung Ibukota Daerah dengan Ibukota Kecamatan, antar 

Ibukota Kecamatan, Ibukota Daerah dengan pusat kegiatan lokal, 

antar pusat kegiatan lokal, serta tempat-tempat lainya yang dapat 

dimanfaatkan secara penuh untuk kepentngan pada huruf a, serta 

dapat mendorong pengembangan Wilayah dalam Daerah, dan. 

c. Merupakan satu-kesatuan sistem jaringan jalan yang 

menghubungkan dan mengikat seluruh Wilayah Kabupaten 

Karanganyar sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  

4.5.2 Bagian-Bagian Jalan Daerah Pasal 20 

a. Bagian-bagian jalan Daerah meliputi ruang manfaat jalan, ruang 

milik jalan dan ruang pengawasan jalan. 

b. Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

Badan jalan, saluran tepi jalan, dan mabang pengamanannya. 

c. Ruang milik jalan sebagaimana di atur pada ayat (1) meliputi ruang 

manfaat jalan dan sejalur tanah terntentu di ruang manfaat jalan. 

d. Ruang pengawasan jalan sebagaimana diatur pada ayat (1) 

merupakan ruang tertentu diluar ruang milik jalan yang ada 

dibawah pengawasan penyelenggara jalan. 

4.5.3 Pemanfaatan Bagian Jalan Daerah Pasal 21 

a. Badan jalan diperuntunkan bagi pelayanan lalu-lintas dan angkutan 

jalan. 

b. Saluran tepi jalan diperuntunkan bagi penumpang dan penyaluran 

air agar badan jalan bebas dari pengaruh air. 
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c. Ambang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi 

bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan 

batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntunkan bagi 

perngaman konstruksi jalan. 

d. Ruang milik jalan diperuntunkan bagi ruang manfaat jalan 

pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan 

datang serta kebutuhan ruangan untuk pengaman jalan. 

e. Ruang pengawasan jalan diperuntunkan bagi pandangan bebas 

pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan, serta pengamanan 

fungsi jalan. 

4.5.4 Kriteria Status Jalan Daerah Pasal 23 

Jalan daerah menurut fungsinya terdiri dari jalan kolektor,  jalan lokal dan 

jalan strategis. 

a. Jalan kolektor adalah jalan Daerah yang memiliki lebar sekurang-

kurangnya 9 meter, ruang milik jalan lebar sekurang-kurangnya 15 

meter dan ruang pengawasan jalan sekurang-kurangnya 10 meter 

dari tepi badan jalan. 

b. Jalan lokal adalah jalan Daerah yanhg memiliki lebar sekurang-

kurangnya 7,5 meter, ruang milik jalan lebar sekurang-kurangnya 

11 meter dan ruang pengawasan jalan sekurang-kurangnya 11 

meter dan ruang pengawasan jalan sekurang-kurangnya 7 meter 

dari tepi badan jalan. 

c. Jalan strategis adalah jalan selain jalan kolektor dan jalan lokal 

yang dipriotaskan untuk melayani kepentingan Daerah berdasarkan 
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pertrimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, 

kesejahteraan, keamanan Daerah, ketahanan jaringan jalan Daerah 

dan kesinambungan jaringan jalan Daerah.  

4.5.5 Mekanisme Dan Tata Cara Penetapan Status Jalan Daerah 

Pasal 24 

1. Status jalan Daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati 

2. Status jalan suatu ruas jalan Daerah dapat berubah setelah 

perubahan fungsi jalan ditetapkan dengan diusulkan oleh 

penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan akan 

menerima. 

3. Perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

dilakukan apabila : 

a. Berperan penting dalam pelayanan terhadap Wilayah yang 

lebih luas daripada Wilayah sebelumnya. 

b. Semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan 

sistem trasportasi. 

c. Lebih banyak melayani masyarakat dalam Wilayah wewenang 

penyelenggaraan jalan yang baru dan/atau. 

d. Oleh sebab-sebab tertentu menjadi berkurang peranannya 

dan/atau melayani Wilayah yang lebih sempit dari Wilayah 

sebelumnya. 

4. Penyelenggara jalan yang menyutujui usulan perubahan status 

jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan status ruas 

jalan tersebut dengan memperhatikan bahwa penyelenggara jalan 
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sebelumnya tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan 

tersebut sebelum status jalan ditetapkan. 

5. Usulan perubahan fungsi dan status jalan harus 

mempertimbangkan rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) yang 

telah ditetapkan. 

 

4.6 Penetapan Kelas Jalan 

4.16.2 Mekanisme Penetapan Kelas Jalan Pasal 25 

1. Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan guna 

meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban kelancaran serta 

kenyamanan pengguna jalan maka diperlukan penetapan kelas 

jalan Daerah dan jalan Desa. 

2. Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berdasarkan karakteristik kendaraan bermotor serta daya dukung 

jalan untkmenerima muatan sumbu terberat. 

3. Penetapan dan/atau perubahan kelas jalan Daerah dan jalan Desa 

ditetapkan dengan keputusan Bupati. 

4.16.2 Spesifikasi Kelas Jalan Pasal 26 

1. Kelas jalan sebagaimana diatur dalam pasal 25 terdiri dari : 

a. Kelas jalan 1, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui 

kendaraan bermotor dengan ukuruan lebar tidak melebihi 

2.500 milimeter ukuran panjang tidak melebihi 18.000 

milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter dan muatan 

sumbu terberat 10 ton. 
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b. Jalan kelas II yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan 

yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar 

tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 

12.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter dan 

muatan sumb terberat 8 ton, dan. 

c. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan 

lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan 

ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang 

tidak melebihi 9.000 milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 

milimeter dan muatan sumbu terberat 8 ton. 

2. Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III sebagaimana 

diatur pada ayat (1) huruf C dapat ditetapkan muatan sumbu 

terberat kurang dari 8 ton. 

4.16.2 Pembatasan Penggunaan Jalan Pasal 27 

1. Penetapan kelas jalan wajib dinyatakan dengan pemasangan 

rambu-rambu lalu lintas yang dipasangkan pada ruas jalan. 

2. Setiap orang dilarang mengemudikan kendaraan bermotor melalui 

jalan Daerah dan jalan Desa yang memiliki kelas jalan yang lebih 

rendah dari kelas jalan yang diizinkan oleh kendaraan tersebut. 

3. Perbaikan kerusakan jalan yang diakibatkan oleh pelanggaran 

terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 

tangung jawab pengguna jalan.  

 

 



37 
 

4.7 Standar Pelayanan Minimum (Spm) Jalan Raya 

SPM Jalan sesuai PP no.34 tahun 2006 mengatakan bahwa SPM 

Jalan adalah ukuran teknis fisik jalan yang sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang harus dipenuhi setiap jaringan 

jalan dan ruas-ruas jalan dalam jaringan jalan tersebut, dalam kurun waktu 

yang ditentukan, melalui penyediaan prasarana jalan. 

Kriteria SPM Jaringan Jalan ditetapkan oleh tiga indicator : 

1. Aksesibilitas 

2. Mobilitas 

3. Keselamatan 

Kriteria SPM ruas jalan ditetapkan oleh dua indicator : 

1. Kondisi Jalan 

2. Kecepatan 

 

4.8 Klasifikasi Jalan Menurut Jenis Jalan  

Menurut PPRI No. 34 Tahun 2006, klasifikasi kelas jalan 

dikelompokkan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas 

dan angkutan jalan, serta spesifikasi penyediaan prasarana jalan. Kelas jalan 

berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas 

jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil. 
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1. Jalan Bebas Hambatan ( Freeway ) 

Spesifikasi untuk jalan bebas hambatan ( freeway ) sebagaimana 

dimaksud dalam PP RI No.34 Tahun 2006 Tentang Jalan adalah 

sebagai berikut: 

a. Merupakan jalan untuk lalu lintas umum, 

b. Pengendalian jalan masuk secara penuh, 

c. Tidak ada persimpangan sebidang, 

d. Dilengkapi pagar ruang milik jalan dan median, 

e. Paling sedikit mempunyai 2(dua) lajur setiap arah, 

f. Lebar paling sedikit 3,5 meter. 

2. Jalan Raya ( Highway ) 

Spesifikasi untuk jalan raya ( highway ) sebagaimana 

dimakasud dalam PP RI No.34 Tahun 2006 Tentang Jalan adalah 

sebagai berikut: 

a. Merupakan jalan untuk lalu lintas umum untuk lalu lintas 

secara menerus 

b. Pengendalian jalan masuk secara terbatas, 

c. Dilengkapi dengan median, 

d. Paling sedikit 2(dua) lajur setiap arah, 

e. Lebar lajur paling sedikit 3,5 meter. 

3. Jalan Sedang ( Road ) 

Spesifikasi untuk jalan sedang ( road ) sebagaimana dimakasud 

dalam PP RI No.34 Tahun 2006 Tentang Jalan adalah sebagai berikut: 

a. Merupakan jalan untuk lalu lintas umum, 



39 
 

b. Untuk lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan 

masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2(dua) lajur untuk 2(dua) 

arah, 

c. Lebar jalur paling sedikit 7 meter. 

4. Jalan Kecil ( Street ) 

Spesifikasi untuk jalan kecil ( street ) sebagaimana dimakasud 

dalam PP RI No.34 Tahun 2006 Tentang Jalan adalah sebagai berikut: 

a. Merupakan jalan untuk lalu lintas umum untuk lalu lintas 

setempat, 

b. Paling sedikit 2(dua) lajur untuk 2(dua) arah, 

c. Lebar jalur paling sedikit 5,5 meter. 

 

4.9 Klasifikasi Jalan Menurut Medan Topografi 

Keadaan terrain suatu jalan raya dapat dibedakan menurut topografi 

daerah disekitarnya, yaitu daerah datar, bukit, dan topografi pegunungan. 

Penetapan keadaan terrain topografi tersebar didasarkan oleh besarnya 

lereng melintang tegak lurus terhadap sumbu jalan yaitu diukur dari 

perbedaan tinggi antara dua titik pada kedua sisi luar badan jalan yang 

dinyatakan dalam persen. 

Kemiringan Topografi = 
                  

     
 

Adapun klasifikasi medan topografi suatu badan jalan berdasarkan 

Undang-undang dan PP. 
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Tabel 4.1 Klasifikasi Medan Topografi 

Klasifikasi Medan Topografi 
Kemiringan Lereng 

UU no.13/80 PP 26/60 

Datar (D) < 9.9 % <3 % 

Bukit (B) < 25 % < 25 % 

Pegunungan (P) > 25 % > 25 % 

 

4.10 Klasifikasi Jalan Menurut Pelayanan Administrasi 

Pemerintah RI mempunyai hak menguasai atas penyelenggaraan lalu 

lintas dan angkatan raya disebut wilayah kesatuan RI. Hak dan wewenang 

tersebut meliputi : 

a. Aspek Pengaturan (perencanaan, perumusan, dan kebijaksanaan) 

b. Aspek Pengendalian (pembangunan, operasi penyelenggaraan lalu 

lintas) 

c. Aspek Pengawasan. 

Atas wewenang berdasarkan aspek-aspek penyelenggaraan lalu 

lintas, maka secara administrative jalan raya dapat diklasifikasikan 

menjadi : 

1. Jalan Nasional 

Jalan Nasional terdiri atas: 

a. Jalan arteri primer, 

b. Jalan kolektor primer yang menghubungkan anar ibukota 

provinsi, 

c. Jalan tol, 

d. Jalan strategis nasional. 
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2. Jalan Provinsi 

Jalan provinsi terdiri atas: 

a. Jalan kolektor primer yang mengubungkan ibukota provinsi 

dengan ibu kota kabupaten atau kota, 

b. Jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota 

kabupaten dan kota, 

c. Jalan strategis provinsi, 

3. Jalan Kabupaten 

Jalan kabupaten terdiri atas: 

a. Jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan 

jalan provinsi, 

b. Jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten 

dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat 

desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, 

dan antardesa, 

c. Jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan 

sekunder dalam kota, 

d. Jalan strategis kabupaten. 

4. Jalan Kota 

Jalan kota adalah jalan umum pada jaringan jalan sekuder di 

dalam kota. 
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5. Jalan Desa 

Jalan desa adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal 

primer yang tidak termasuk jalan kabupaten, dan merupakan jalan 

umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpemukiman di 

dalam desa. 

4.11 Klasifikasi Jalan Menurut Kelas Jalan 

Dalam menentukan kelas jalan perlu mempertimbangkan jenis 

kendaraan, ukuran dan daya angkut kendaraan, serta beban maksimum 

sumbu kendaraan bermotor yang diijinkan. Selain itu, harus diketahui nilai 

satuan mobil penumpang (SMP) yang dipengaruhi volume lalu lintas 

berdasarkan jumlah lalu lintas harian rata-rata (LHR). 

LHR = 
                             

        
 

Karena pada umumnya lalu lintas pada jalan raya terdiri dari 

campuran kendaraan cepat, lambat, berat, ringan dan kendaraan tak 

bermotor atau kendaraan fisik, maka dalam hubungannya dengan kapasitas 

jalan (jumlah kendaraan maksimum yang melewati satu titik/tempat dalam 

satu satuan waktu) mengakibatkan adanya pengaruh dari setiap jenis 

kendaraan tersebut. Pengaruh ini diperhitungkan dengan mengekivalenkan 

terhadap kendaraan penumpang sebagai kendaraan yang dinyatakan dengan 

faktor ekivalen (FE) = 1. Maka dengan demikian satuan LHR adalah dengan 

satuan mobil penumpang (smp) atau Passenger Car Unit (PCU). Faktor 
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ekivalen tersebut diterapkan sesuai dengan kondisi medan, sehingga 

didapatkan smp ekivalen. 

Tabel 4.2 ekivalensi kendaraan 

Jenis  

Kendaraan 

Daerah Datar 

dan 

Perbukitan 

Daerah 

Pegunungan 

Sepeda motor, Sedan, Jeep dan 

Station Wagon 

1,0 1,0 

Pick Up, Bus ukuran kecil, 

Truck ringan 

2,0 2,5 

Bus, Truck dua as 3,0 4,0 

Truck bersumbu tiga, Trailer 5,0 6,0 

 

Dalam menghitung VLLR, kendaraan tak bermotor seperti sepeda, becak 

dan lain sebagainya, tidak diperhitungkan sebab pengoperasiannya jauh berbeda 

bila dibandingkan dengan kendaraan bermotor dan pengaruhnya atas lalu lintas 

kendaraan bermotor berubah tergantung volume lalu lintas kendaraan bermotor itu 

sendiri.                         

Faktor-faktor pokok pada klasifikasi jalan raya adalah volume lalu lintas 

rencana, fungsi jalan raya dan kondisi medannya. Penentuan lebar daerah manfaat 

jalan, alinyemen dan standar lainnya, mengikuti volume lalu lintas rencana, 

sedangkan penentuan kelas-kelas standar jalan akan mengikuti fungsinya. 

Berikut ini adalah Peraturan Pemerintah No. 26/1985, tentang kecepatan 

rencana minimum dan lebar badan jalan minimum menurut fungsi jalan : 

a. Untuk jalan arteri, kecepatan rencananya 60 km/jam, dan lebar badan 

jalan 8m. 

b.  Untuk jalan kolektor, kecepatan rencananya 40 km/jam, dan lebar badan 

jalan 7m. 
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c. Untuk jalan lokal, kecepatan rencananya 20 km/jam, dan lebar badan 

jalan 6m. 

Setelah menghitung nilai total LHR dalam satuan SMP, maka dapat 

menentukan kelas jalan dengan berpedoman pada UU no. 14 tahun 1992. 

Tabel 4.3 Klasifikasi Kelas Jalan Raya  

Klasifikasi Jalan Raya 
LHR (SMP) Beban (ton) 

Jalan Kelas Jalan 

Jalan Arteri I >20000 >10 

Jalan 

Kolektor 

II A 6000 – 20000 >5 

II B 1500 – 8000 >5 

II C <2000 <2,5 

Jalan Lokal III - - 

 

Sedangkan menurut UU No.22 Tahun 2009 Pasal 19, jalan dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Jalan Kelas I, dengan kriteria sebagai berikut : 

 Jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor 

termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.5 meter, 

ukuran panjang tidak melebihi 18 meter, ukuran paling tinggi 

4,20 meter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan adalah 10 

ton. 

 LHR diatas 20.000 smp. 

 Jumlah jalur banyak. 

 Melayani lalu lintas berat dan cepat. 

 Dalam komposisi lalu lintas tidak terdapat kendaraan lambat dan 

kendaraan tidak bermotor. 
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 Tingkat pelayanan tinggi dan Jenis perkerasan aspal beton. 

2. Jalan Kelas II, dengan kriteria sebagai berikut : 

 Jalan arteri, kolektor, local, dan lingkungan yang dapat dilalui 

kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak 

melebihi 2.5 meter, ukuran panjang tidak melebihi 12.0 meter, 

ukuran paling tinggi 4,2 meter, dan muatan sumbu terberat yang 

diizinkan 8 (delapan) ton. 

 LHR antara 6.000 smp s.d 20.000 smp. 

 Jalan 2 jalur atau lebih. 

 Dalam komposisi lalu lintas terdapat kendaraan lambat tetapi 

tidak terdapat kendaraan tanpa bermotor. 

 Untuk lalu lintas lambat disediakan jalur tersendiri. 

 Jenis perkerasan aspal beton. 

3. Jalan Kelas III, dengan kriteria sebagai berikut : 

 Jalan arteri, kolektor, local, dan lingkungan yang dapat dilalui 

kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak 

melebihi 2.10 meter, ukuran panjang tidak melebihi 9.0 meter, 

ukuran palng tinggi 3,50 meter, dan muatan sumbu terberat yang 

diizinkan 8 (delapan) ton. 

 LHR relatif kecil. 

 Jalan dengan jalur tunggal namun ada juga yang dua jalur. 

 Merupakan jalur penghubung. 

 Jenis perkerasan aspal beton/penetrasi macadam/burda/burtu. 
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4. Jalan Kelas Khusus 

 Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan 

Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2,5 meter, ukuran 

panjang melebihi 18,0 meter, ukuran paling tinggi 4,2 meter, dan 

muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton. 

 

4.12 Penentuan kemiringan jalan 

Tabel 3.14 Penentuan Kemiringan Jalan 

 

  

  

  

  

  

Berdasarkan peraturan Bina Marga  TCPGJAK  No. 38/T/BM/2010 diperoleh : 

VR        = 80Km/jam, 

Jh           = 120 m 

 

4.13 Karakteristik Daerah Rawan Kecelakaan   

Karakteristik daerah rawan kecelakaan lalu lintas di jalan nasional 

arteri primer dan arteri sekunder Kabupaten Karanganyar dipengaruhi oleh  

banyaknya jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan manusia dengan 

kendaraan, selain itu juga dilihat dari kondisi jalan, kemiringan medan jalan, 

Titik STA Elevasi Kemiringan 

G 0+000 83.00 

 

   

0.0465% 

1 0+250 83.1163 

 

   

0.589% 

2 0+400 84.00 

 

   

0.09% 

3 0+600 84.1804 

 

   

1.831% 

I 0+806.3276 87.96 
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volume kendaraan, lengkung  jalan, dan geometrik jalan yang meliputi lebar 

jalan,  

Tabel 4.5. Data Kejadian Peristiwa Kecelakaan di Jalan Nasional Kabupaten  

Karanganyar Tahun 2016 

No Nama jalan Tahun 

2014 

Tahun 

2015 

Jumlah kecelakaan 

1 Solo-Purwodadi 15 24 39 

2 Solo-Sragen 38 67 105 

3 Jl Adi sucipto 20 18 38 

4 Jl Matesih-Tawangmangu 28 36 64 

5 Jl Bejen-Karangpandan 45 31 76 

6 Jl Palur-Grompol 25 20 45 

7 Jl Colomadu-Gondangrejo 18 15 33 

Gambar 4.1 Kecelakaan lalu lintas di karanganyar 
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Berdasarkan tabel 4.5 dan gambar 4.1 dapat diketahui bahwa : 

ruas jalan yang memiliki tingkat kecelakaan tinggi  antara lain, jalan raya 

Matesih-Tawangmangu dengan jumlah kecelakaan 37 sebesar  kejadian, jalan 

Solo-Sragen dengan jumlah kecelakaan sebesar 67 kejadian, jalan Bejen-

Karangpandan dengan jumlah kecelakaan sebesar 31 kejadian, jalan Solo-

Purwodadi dengan jumlah kecelakaan sebesar 24 kejadian, jalan Palur-Grompol 

dengan jumlah kecelakaan sebesar 20 kejadian, dan jalan Adi sucipto dengan 

jumlah kecelakaan sebesar 18 kejadian. Berdasarkan deskripsi data tersebut dapat 

diketahui ruas jalan yang teridentifikasi sebagai karakteristik daerah rawan 

kecelakaan (black site) merupakan ruas jalan yang memiliki jumlah kejadian 

kecelakaan yang tinggi.   

 

4.14 Rambu Lalu Lintas   

Berdasarkan hasil survei lapangan pada ruas jalan nasional arteri primer dan 

arteri sekunder Kabupaten Karanganyar, dapat diketahui kondisi rambu-rambu 

lalu lintas jalan adalah sebagai berikut :   

1. Ruas jalan Matesih-Tawangmangu 

Ruas jalan ini memiliki rambu lalu lintas yang kurang memadai, rambu lalu 

lintas berupa lampu lalu lintas, peraturan. Tetapi masih kurangnya rambu 

larangan, marka jalan, banyaknya tikungan tajam dan kemiringan jalan yang 

terjal dan peringatan membuat ruas jalan ini sering terjadi kecelakaan dan 

berakibat para pengendara tidak tertib dalam berlalu lintas.   
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2. Ruas jalan Solo-Sragen 

Ruas jalan Solo-Sragen Jalan ini memiliki rambu-rambu lalu lintas yang 

memadai, baik marka jalan, informasi perintah, larangan, peraturan, dan 

lebar jalan yang sesuai tetapi dengan kenyamanan berkendara tersebut 

mengakibatkn manusia lupa dengan kecepatan laju kendaraan sehingga 

sering mengakibatkan kecelakaan. 

3. Ruas jalan Bejen-Karangpandan 

Ruas jalan ini memiliki rambu lalu lintas yang kurang memadai dan hanya  

berupa marka jalan, baik arah maupun jalur dan lajur, banyaknya lengkung 

yang ada pada jalur tersebut dan juga lebar jalan 6m tidak sesuai dengan 

peraturan jalan kolektor yang memiliki lebar minimal 7m sehingga sering 

kejadian kecelakaan.   

4. Ruas jalan Solo-Purwodadi 

Ruas jalan ini memiliki rambu lalu lintas yang kurang memadai, rambu lalu 

lintas berupa lampu peringatan. Minimnya rambu larangan, marka jalan dan 

peraturan lalu lintas dan lebar jalan 6m yang tidak sesui dengan aturan jalan 

kolektor , tingginya pengguna jalan membuat ruas jalan ini sering terjadi 

kecelakaan dan mengakibatkan para pengendara tidak tertib dalam berlalu 

lintas.   

5. Ruas jalan Palur-Grompol 

Ruas jalan ini memiliki rambu lalu lintas berupa rambu peringatan, 

larangan, peraturan dan marka jalan. tetapi masih minimnya rambut 

tersebut, sehingga membuat ruas jalan rawan terhadap kejadian kecelakaan.   
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4.15 Kemiringan Medan Jalan Kabupaten Karanganyar   

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten 

Karanganyar, ruas jalan nasional arteri primer dan arteri sekunder 

Kabupaten Karanganyar memiliki kriteria kemiringan medan datar, landai, 

miring dan terjal. Sebagian besar daerah yang memiliki karakteristik 

rawan kecelakaan adalah kriteria kemiringan medan yang datar dan terjal, 

karena dengan kondisi kemiringan medan tersebut mempengaruhi 

kenyamanan para pengendara berkecepatan tinggi. 

Tabel 4.5 Klasifikasi Kemiringan Medan Jalan pada Ruas Jalan Nasional 

Kabupaten Karanganyar 

No Nama jalan Kemiringan medan Kondisi Jalan 

 (%) Klasifikasi Lebar jalan Lengkung 

1 Solo-Purwodadi 0-8 Datar 6m Tidak 

2 Solo-Sragen 0-8 Datar 12m Tidak 

3 Jl Adi sucipto 0-8 Datar 7m Tidak 

4 Jl Matesih-Tawangmangu 20-30 Terjal 12m Ya 

5 Jl Bejen-Karangpandan 15-25 Landai 6m Ya 

6 Jl Palur-Grompol 0-8 Datar 6m Tidak 

7 Jl Colomadu-Gondangrejo 0-8 Datar 7m Ya 

 

4.16 Perhitungan Daerah Rawan Kecelakaan lalu lintas 

4.16.1 Mencari nilai standar deviasi   

Nilai standar deviasi (S) adalah akar dari jumlah kuadrat dari rata-rata 

angka kecelakaan per tahun dikurangi rata-rata angka kecelakaan  dibagi 

jumlah data  

Keterangan :         
√    

 
 

S  : Standar deviasi  

X   : Rata-rata angka kecelakaan pertahun   

   : Rata-rata angka kecelakaan     n  : Jumlah data    
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4.16.2 Mencari nilai Z-Score   

Rumus Z dapat dicari dengan rumus (Hasan I.  

   
    

 
 

Keterangan :  

    : Nilai Z-score kecelakaan pada loka 

   : Jumlah data pada lokasi i  

S : Standart deviasi   

  : Nilai rata – rata   

I : 1, 2, 3, ....n 

 

Perhitungan Analisis  Z-Score untuk Identifikasi Daerah Rawan 

Kecelakaan  (Black Spot)  Untuk menentukan daerah rawan kecelakaan  (black 

Spot) digunakan rumus Z-score. Dengan menggunakan rumus tersebut diketahui 

tingkat pertumbuhan rata – rata kejadian kecelakaan dan daerah rawan kejadian 

kecelakaan yang ada di ruas jalan nasional Kabupaten Karanganyar. Perhitungan  

Z-score untuk pertumbuhan tingkat kecelakaan pada Tahun 2014 sampai dengan 

Tahun 2015.   

a) Mencari Nilai Rata – rata Data   

 =
  

 
 =
   

 
 = 57,14 

Nilai rata – rata    adalah jumlah angka kecelakaan tahun 2014 sampai 

dengan tahun 2015 dibagi dengan jumlah data, dimana angka jumlah 

kecelakaan 400 kejadian dan jumlah data 7  ruas jalan.  

b) Mencari Nilai Standar Deviasi   
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S = √
 (    )

 
 = √

       

 
 = 129,77 

Nilai standar deviasi (S) adalah akar dari jumlah kuadrat dari rata – 

rata angka kecelakaan tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dikurangi 

rata – rata angka kecelakaan dibagi dengan jumlah data, dimana jumlah 

kuadrat rata-rata angka kecelakaan tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 

dikurangi rata – rata angka kecelakaan sebesar 908,42 dibagi dengan 

jumlah data sebesar7.  

c) Mencari nilai      

      
     
 

 

       = 
        

     
       

Nilai  Z-score    adalah rata – rata angka kecelakaan pertahun 

dikurangi rata – rata angka kecelakaan dibagi standar deviasi, dimana 

dalam contoh perhitungan ini diambil ruas jalan raya Brangsong dengan 

nilai rata – rata jumlah angka kecelakaan 39 kecelakaan, nilai rata – rata 

kecelakaan sebesar 57,14, dan nilai standar deviasi sebesar 129,7. 

Tabel 4.6 Hasil Analisis Z-Score untuk Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan  

No Nama Jalan Nilai z score Keterngan 

1 Jl solo-Purwodadi -0,22 Tidak rawan 

2 Jl solo Sragen 0,42 Rawan kecelakaan 

3 Jl adisucipto -0,21 Tidak rawan 

4 Jl Matesih Tawangmangu 0,13 Rawan kecelakaan 

5 Jl Bejen Karangpandan 0,25 Rawan kecelakaan 

6 Jl Palur Grompol -0,93 Tidak rawan 

7 Jl Colomadu Gondangrejo -0,19 Tidak rawan 
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Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui kriteria rawan kecelakaan pada ruas 

jalan nasional Kabupaten Karanganyar meliputi Rawan Kecelakaan, dan tidak 

rawan kecelakaan. Adapun ruas jalan tersebut antara lain ruas Jl solo Sragen 

dengan kriteria rawan kecelakaan dan memiliki nilai  Z-Score sebesar 0,42, ruas Jl 

Matesih Tawangmangu dengan kriteria rawan kecelakaan dan memiliki nilai  Z-

Score sebesar 0,13 ruas Jl Bejen Karangpandan dengan kriteria rawan kecelakaan 

dan memiliki nilai Z-Score sebesar 0,25. Adapun ruas jalan yang teridentifikasi 

sebagai kriteria tidak rawan kecelakaan meliputi ruas Jl solo-Purwodadi, ruas Jl 

adisucipto, ruas Jl Palur Grompol, ruas Jl Colomadu. 
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