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BAB IV 

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

A. Urusan Wajib 

Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada tahun 2014 yang 

terkait dengan pencapaian kinerja RPJMD meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaaan 

umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, 

kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga 

berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil dan 

menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan 

politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, 

perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketahanan 

pangan, kearsipan, perpustakaan, komunikasi dan informatika serta pertanahan. 

 

3. Urusan Pekerjaan Umum  

Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, 

Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Kebersihan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 

serta Dinas Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral. 

a. Dinas Bina Marga 

Dalam melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum, Dinas Bina Marga menjalankan 2 (dua) program 

yang berhubungan langsung dengan indikator pencapaian kinerja, yaitu : 

1) Program Jalan dan Jembatan; 

2) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 

 

Isu Strategis 

 Tingginya kerusakan infrastruktur khususnya infrastruktur jalan; 

 Umur jalan relatif pendek, jalan terbebani melebihi kapasitasnya; 

 Kabupaten Sukabumi masih merupakan daerah tertinggal;  

 Revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan pembangunan perdesaan; 

 Percepatan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan energi;  

 Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan;  

 Penanganan bencana, pengurangan resiko bencana dan peningkatan pemberantasan penyakit 

menular; 

 Memperhatikan rencana struktur ruang kabupaten, rencana sistem jaringan sarana dan 

prasarana wilayah dan rencana Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) serta pembangunan 

infrastruktur dasar dan strategis yang mendukung pengembangan sistem perkotaan/pusat-

pusat pertumbuhan. 

Latar Belakang 

- Penetapan skala prioritas penanganan infrastruktur masih belum sesuai dengan target yang 

diharapkan; 

- Pendanaan yang sangat kurang, sehingga selalu terjadi backlog. Backlog terjadi setiap tahun, 

membuat backlog tahun sebelumnya tidak terselesaikan bahkan menjadi tambahan beban 

untuk tahun berikutnya; 

 Alokasi anggaran pembangunan infrastruktur belum sesuai dengan kebutuhan yang harus 

dibangun; 

 Perlu dicari cara untuk meningkatkan kondisi infrastruktur, baik kualitas maupun kuantitasnya, 

agar dapat mendukung sistem sosial-ekonomi masyarakat untuk mencapai target IPM; 
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 Peningkatan kondisi infrastruktur tersebut diusahakan dan dilakukan dengan memperhatikan 

kondisi kemampuan keuangan Kabupaten;   

 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 hubungan hierarki; 

 Masih banyaknya ruas jalan yang berkategori tidak mantap (tidak stabil; tidak dapat diandalkan 

untuk dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun), terutama yang kondisinya ‘rusak/rusak 

berat' yang memerlukan ‘pekerjaan berat' (rehabilitasi, perbaikan konstruksi), termasuk jalan 

tanah yang saat ini tidak dapat dilewati kendaraan roda empat 

 Tindakan pemeliharaan (preventif) jauh lebih murah dari pada tindakan rehabilitasi/peningkatan 

(reactive); 

 Tingginya kerusakan infrastruktur khususnya infrastruktur jalan; 

 Memperhatikan rencana struktur ruang kabupaten, rencana sistem jaringan sarana dan 

prasarana wilayah dan rencana Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) serta pembangunan 

infrastruktur dasar dan strategis yang mendukung Pengembangan Sistem Perkotaan/Pusat-

pusat Pertumbuhan. 

- Pendanaan yang sangat kurang, sehingga selalu terjadi backlog. Backlog terjadi setiap tahun, 

membuat backlog tahun sebelumnya tidak terselesaikan bahkan menjadi tambahan beban 

untuk tahun berikutnya; 

 Alokasi anggaran pembangunan infrastruktur belum sesuai dengan kebutuhan yang harus 

dibangun; 

 Perlu dicari cara untuk meningkatkan kondisi infrastruktur, baik kualitas maupun kuantitasnya, 

agar dapat mendukung sistem sosial-ekonomi masyarakat untuk mencapai target IPM; 

 Peningkatan kondisi infrastruktur tersebut diusahakan dan dilakukan dengan memperhatikan 

kondisi kemampuan keuangan Kabupaten; 

 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 hubungan hierarki; 

 Mempertahankan ruas jalan berkategori mantap (stabil; selalu dapat diandalkan untuk dilalui 

kendaraan roda 4 sepanjang tahun), terutama yang kondisinya sudah ‘baik/sedang' yang hanya 

memerlukan pemeliharaan; 

 Masih banyaknya ruas jalan berkategori tidak mantap (tidak stabil; tidak dapat diandalkan 

untuk dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun), terutama yang kondisinya ‘rusak/rusak berat' 

yang memerlukan ‘pekerjaan berat' (rehabilitasi, perbaikan konstruksi), termasuk jalan tanah 

yang saat ini tidak dapat dilewati kendaraan roda-4. 

Tujuan  

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang 

mendukung perekonomian dengan sasaran yang harus dicapai adalah:  

2. Meningkatnya kualitas  infrastruktur jalan dan jembatan 
3. Meningkatnya infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, 

pendayagunaan sumberdaya air, serta pengendalian daya rusak air 
4. Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman 
5. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perumahan 
6. Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi dan kualitas layanan perizinan 

usaha jasa konstruksi 
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Adapun pencapaian program dapat dilihat pada tabel berikut :  

No Indikator Kinerja Satuan 
Tahun 2016 

Target Realisasi % Realisasi 

1 2 3 5 6 7 

1 Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang % 42.85 51.112 119.281 

2 Persentase terhubungnya pusat - pusat kegiatan dan pusat 
produksi di wilayah kabupaten 

% 0 0 0 

3 Terbangunnya ruas jalan baru (Sukaraja - Sukalarang) Dok 1 0 0 

4 ketersediaan sarana pengelolaan jalan Unit 6 0 0 

5 Terbangunnya ruas jalan baru (Cicurug - Cibadak) Dok 1 1 100 

6 Terbangunnya ruas jalan baru (Pelabuhanratu - Cisolok) Dok 0 0 0 

7 Terbangunnya ruas jalan baru (Cibutun - Balewer) Dok 1 1 100 

8 Terbangunnya ruas jalan baru (Situhiang - Malereng) Dok 0 0 0 

9 Pelayaanan informasi tentang Infrastruktur Dok 5 4 80 

 
Dalam melaksanan kegiatan pada tahun 2016, dinas bina marga memiliki 1 (satu) sasaran 

srategis yaitu; Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan dengan beberapa indikator 
kinerja, diantaranya; 

1. Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang mempunyai target sebesar 
42.85% dan dapat di ralisasikan sebesar 51.112% atau Presentase yang di capai adalah 
119.281% dengan program jalan dan jembatan yang mana pada RPJMD 2016 – 2012 
hanya 1 program tetapi pada Sistem Informasi Daerah (Simda) masih menggunakan 
program yang lama yaitu; Program Peningkatan Jalan dan Jembatan dengan anggaran Rp. 
154.333.213.318,00 dan terlealisasi sebesar Rp. 145.990.339.442,00 atau sebesar 94,59%. 
Pada Program Peningkatan Jalan dan Jembatan ini terdiri dari beberapa kegiatan 
diantaranya sebagai berikut; 

a. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa (PIK Sektoral) dengan anggaran Rp. 
18.641.950.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 17.746.247.000,00 atau 95,20%. 

b. Peningkatan Jalan DAK untuk Transportasi Perdesaan dengan anggaran Rp. 
2.720.779.950,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.551.192.950,00 atau 93,77%. 

c. Peningkatan/Pembangunan Jalan dengan anggaran Rp. 9.591.900.000,00 dan realisasi 
sebesar Rp. 9.395.356.000,00 atau 97,95%. 

d. Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan (DBH Pajak Rokok) dengan anggaran 
Rp. 27.009.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 25.368.072.000,00 atau 93,92%. 

e. Perencanaan Jalan dengan anggaran Rp. 900.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 
856.180.000,00 atau 95,13%. 

f. Perencanaan Jembatan dengan anggaran Rp. 100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 
99.240.000,00 atau 99,24%. 

g. Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan Dana Alokasi Khusus Infrastuktur Publik 
Daerah (DAK IPD) dengan anggaran Rp. 19.672.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 
18.491.281.592,00 atau 94,00%. 

h. Peningkatan Jalan/Jembatan Dana Intensif Daerah (DID) dengan anggaran Rp. 
12.032.687.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 11.298.737.000,00 atau 93,90%. 

i. Peningkatan Ruas Jalan Cimahpar - Cipamengkas Desa Cimahpar Kecamatan Kalibunder 
(Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 1.200.000.000,00 dan realisasi sebesar 
Rp. 1.107.293.000,00 atau 92,27%. 

j. Peningkatan Jalan A Yani dan Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Palabuhanratu (PON 
XIX) (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 4.200.000.000,00 dan realisasi 
sebesar Rp. 4.007.903.000,00 atau 95,43%. 

k. Peningkatan Ruas Jalan Kadaleman - Surade (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran 
Rp. 1.450.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.339.725.000,00 atau 92,39%. 
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l. Peningkatan Ruas Jalan Bojong Genteng - Bojong Sari (Bantuan Provinsi 2016) dengan 
anggaran Rp. 2.500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.386.250.000,00 atau 
95,45%. 

m. Peningkatan Ruas Jalan Lengkong - Mataram (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran 
Rp. 2.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.891.038.000,00 atau 94,55%. 

n. Pembangunan Jembatan Ciseureuh (Jampangkulon-Kalibunder) Kabupaten Sukabumi 
(Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 2.150.000.000,00 dan realisasi sebesar 
Rp. 2.048.650.000,00 atau 95,29%. 

o. Peningkatan Ruas Jalan Cipalayangan - Cibodas (Bantuan Provinsi 2016) dengan 
anggaran Rp. 650.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 599.930.000,00 atau 92,30%. 

p. Dana Alokasi Khusus (DAK Tambahan) dengan anggaran Rp. 46.834.592.000,00 dan 
realisasi sebesar Rp. 44.250.199.000,00 atau 94,48%. 

q. Infrastruktur Jalan (SiLPA DAK Reguler Tahun 2015) dengan anggaran Rp. 
1.986.848.273,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.875.770.000,00 atau 94,41%. 

r. Transportasi Pedesaan (SiLPA DAK Tambahan Tahun 2015) dengan anggaran Rp. 
379.045.095,00 dan realisasi sebesar Rp. 366.095.000,00 atau 96,58%. 

s. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Bidang Bidang Infrastruktur Jalan 
(P2D2 2016) dengan anggaran Rp. 313.711.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 
311.179.900,00 atau 99,19%. 

Sedangakan pada Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan anggaran 
Rp. 23.716.628.744,00 dan terlealisasi sebesar Rp. 22.413.579.000,00 atau sebesar 94,51% 
pada Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ini terdiri dari beberapa 
kegiatan diantaranya sebagai berikut; 
a. Bangunan Pelengkap dan Pengaman Jalan dengan anggaran Rp. 8.555.523.000,00 dan 

realisasi sebesar Rp. 8.431.419.000,00 atau 98,55%. 
b. Pemeliharaan Periodik Jalan dengan anggaran Rp. 2.680.500.000,00 dan realisasi 

sebesar Rp. 2.569.316.000,00 atau 95,85%. 
c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Kabupaten dengan anggaran Rp. 350.000.000,00 

dan realisasi sebesar Rp. 341.032.000,00 atau 97,44%. 
d. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dengan anggaran Rp. 7.049.730.000,00 dan 

realisasi sebesar Rp. 7.031.228.000,00 atau 99,74%. 
e. Pemeliharaan Jalan Perkotaan Pelabuhanratu (DBHCHT 2016) dengan anggaran Rp. 

250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 243.577.000,00 atau 97,43%. 
f. Bangunan Pelengkap dan Pengaman Jalan (SiLPA DAK Tambahan Tahun 2015) dengan 

anggaran Rp. 658.375.744,00 dan realisasi sebesar Rp. 642.962.000,00 atau 97,66%. 
g. Pembangunan TPT Desa Sukalarang Kec. Sukalarang Jl . Raya Sukabumi - Cianjur Km 

11 Sukalarang Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 122.500.000,00 
dan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Ini tidak dapat di realisasiklan di karenakan 
bukan kewenangan dinas bina marga kabupaten sukabumi. 

h. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Cisaat - Situgunung Kab. Sukabumi (Bantuan 
Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 450.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 
429.950.000,00 atau 95,54%. 

i. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Sukaraja - Gegerbitung Kab. Sukabumi (Bantuan 
Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 300.000.000,00  dan realisasi sebesar Rp. 
285.193.000,00 atau 95,06%. 

j. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Cimuncang - Baros Kab. Sukabumi (Bantuan 
Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 
192.325.000,00 atau 96,16%. 

k. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Rambay - Cipeundeuy Kab. Sukabumi (Bantuan 
Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 
96.367.000,00 atau 96,37%. 

l. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Sukabumi - Selabintan Kab. Sukabumi (Bantuan 
Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 200.000.000,00  dan realisasi sebesar Rp. 0,00 
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atau 0,00%. Ini tidak dapat di realisasikan di karenakan  
m. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Batas Kota - Babakan Jawa Kab. Sukabumi 

(Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 
0,00 atau 0,00%. Ini tidak dapat di realisasikan di karenakan 

n. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Cisaat - Cibencoy Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 
2016) dengan anggaran Rp. 100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 96.514.000,00 
atau 96,51%. 

o. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Cikaret - Cipari Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 
2016) dengan angga 

p. ran Rp. 200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 192.683.000,00 atau 96,34%. 
q. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Cipaku - Ujunggenteng Kab. Sukabumi (Bantuan 

Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 
186.817.000,00 atau 93,41%. 

r. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Karangtengah - Cireundeu Kab. Sukabumi 
(Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 
193.716.000,00 atau =96,86%. 

s. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Cimahi - Bojong Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 
2016) dengan anggaran Rp. 100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 96.138.000,00 
atau 96,14%. 

t. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Caringin - Cidahu Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 
2016) dengan anggaran Rp. 300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. 
Ini tidak dapat di realisasikan di karenakan  

u. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Parungkuda - Pakuwon Kab. Sukabumi (Bantuan 
Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 
140.274.000,00 atau 96,32%. 

v. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Cicurug - Cimelati Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 
2016) dengan anggaran Rp. 200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 192.633.000,00  
atau 96,34%. 

w. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Cicurug - Cibilik Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 
2016) dengan anggaran Rp. 200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 192.683.000,00 
atau 93,97%. 

x. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Cibeber - Nangerang Kab. Sukabumi (Bantuan 
Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 
193.841.000,00 atau 96,92%. 

y. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Benda - Manggis Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 
2016) dengan anggaran Rp. 200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 190.104.000,00 
atau 95,05%. 

z. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Baros - Cikadu Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 
2016) dengan anggaran Rp. 500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 479.548.000,00 
atau 95,91%. 

2. Persentase terhubungnya pusat - pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten 
dengan anggaran Rp. 0,00 dan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% ini dikarenakan belum 
dianggarkan dikarenakan RPJMD tahun 2016 baru di tetapkan pada bulan Agustus oleh 
Bupati Terpilih sedangkan penetapan kinerja tahun 2016 pada bulan februari tahun 2016. 

3. Terbangunnya ruas jalan baru (Sukaraja – Sukalarang) dengan anggaran Rp. 
300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% ini dikarenakan tidak dapat 
diserap dikarenakan gagal lelang dan pada waktu perubahan waktu yang di rencanakan 
tidak mencukupi untuk pengadaan konsultan dokumen Fisibility Study (FS) Sukaraja – 
Sukalarang. 

4. Ketersediaan sarana pengelolaan jalan dengan anggaran Rp. 0,00 dan realisasi sebesar Rp. 
0,00 atau 0,00% ini dikarenakan belum dianggarkan dikarenakan RPJMD tahun 2016 baru 
di tetapkan pada bulan Agustus oleh Bupati Terpilih sedangkan penetapan kinerja tahun 
2016 pada bulan februari tahun 2016. 
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5. Terbangunnya ruas jalan baru (Cicurug – Cibadak) dapat terselesaikannya Dokumen 
Fisibility Study (FS) sehingga target sebesar 1 dokumen dapat direalisasikan 1 dokumen FS 
atau persentase yang di capai 100% dengan anggaran Rp. 300.000.000,00 dan realisasi 
sebesar Rp. 278.025.000,00,00 atau 92,68%. 

6. Terbangunnya ruas jalan baru (Pelabuhanratu – Cisolok) dengan anggaran Rp. 0,00 dan 
realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% ini dikarenakan belum dianggarkan dikarenakan 
RPJMD tahun 2016 baru di tetapkan pada bulan Agustus oleh Bupati Terpilih sedangkan 
penetapan kinerja tahun 2016 pada bulan februari tahun 2016. 

7. Terbangunnya ruas jalan baru (Cibutun – Balewer) dapat terselesaikannya Dokumen 
Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sehingga target sebesar 1 dokumen dapat 
direalisasikan 1 dokumen AMDAL atau persentase yang di capai 100% dengan anggaran 
Rp. 300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 278.025.000,00 atau 92,68%. 

8. Terbangunnya ruas jalan baru (Situhiang - Malereng) dengan anggaran Rp. 0,00 dan 
realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% ini dikarenakan belum dianggarkan dikarenakan 
RPJMD tahun 2016 baru di tetapkan pada bulan Agustus oleh Bupati Terpilih sedangkan 
penetapan kinerja tahun 2016 pada bulan februari tahun 2016. 

9. Pelayaanan informasi tentang Infrastruktur mempunyai target sebesar 5 Dokumen dan 
dapat di ralisasikan sebanyak 4 Dokumn atau Presentase yang di capai adalah 80% dengan 
anggaran Rp. 404.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 383.140.000,00 atau 94,84%. 1 
dokumen tidak dapat tercapai dikarenakan belum dianggarkan dikarenakan RPJMD tahun 
2016 baru di tetapkan pada bulan Agustus oleh Bupati Terpilih sedangkan penetapan 
kinerja tahun 2016 pada bulan februari tahun 2016. 

Pada tahun 2007 kemantapan jalan kabupaten berada pada 31.11% sedangkan pada tahun 
2008 mengalami penurunan menjadi 27.73% Pada tahun 2009 sampai dengan 2014 mengalami 
trend kenaikan kemantapan jalan mulai dari 34.07% sampai dengan 52.94% sedangkan pada 
tahun 2015 mengalami sedikit penurunan kemantapan jalan dikarenakan anggran yang di berikan 
belum cukup meadai dari apa yang telah direncanakan. Sehingga pada tahun 2016 kemantapan 
jalan sebesar 51.112% dan ini sesuai dengan apa yang diharapkan untuk meningkatkan 
kemantapan jalan sesuai dengan program nasional yang sejalan dengan program daerah. Di bawah 
ini dapat dilihat grafik tingkat kemantapan jalan pada tahun 2007 – 2016.  

 

 
 
 

Gambar III.1 Grafik Tingkat Kemantapan Jalan 
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Permasalahan 

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan, diantaranya : 

a. Luasnya wilayah Kabupaten Sukabumi serta banyaknya jalan yang rusak sehingga 

belum optimalnya pekerjaan. 

b. Sumber dana yang belum memadai sehingga keterbatasan anggaran yang tidak 

seimbang sehingga pencapaian target kinerja pembangunan infrasturktur kurang 

optimal. 

c. Faktor cuaca yang seringkali menjadi penghambat pelaksanaan pekerjaan 

d. Keterbatasan sumber daya manusia pada bidang teknis sehingga pencapaian target 

sasaran pembangunan belum optimal. 

e. Terdapat lalulintas dengan muatan berlebih. Kombinasi dari kurangnya anggaran 

dan adanya muatan berlebih merupakan factor terjadinya under design (desain 

yang berada dibawah kebutuhan) sehingga mengakibatkan kondisi jalan cepat 

rusak, yang pada akhirnya berdampak pada tidak tercapainya tingkat kemantapan 

jalan sesuai dengan target. 

f. Terjadinya pengalokasian anggaran yang kurang berimbang antara peningkatan 

jalan kabupaten dengan peningkatan jalan desa. Hal ini berakibat pada tidak 

tercapainya target kemantapan jalan kabupaten dan terlampauinya target 

penanganan jalan desa.  

g. Pada program ini terdapat dua hal yang menjadi perhatian, yaitu tidak tercapainya 

kemantapan jalan dan terlampauinya target pembangunan jalan desa. Keduanya 

merupakan deviasi dari target dengan deviasi yang cukup besar. Masalahnya adalah 

disatu sisi target tidak tercapai, tetapi disisi lain terdapat kegiatan yang jauh 

melampaui target. Masalah tersebut terjadi karena sangat sedikitnya ruas jalan yang 

mendapat program peningkatan jalan sehingga peningkatan kondisi yang dicapai 

tidak cukup signifikan untuk meningkatkan kemantapan jalan menjadi sesuai 

dengan target. 

h. Alokasi anggaran pemeliharaan rutin jalan yang sangat jauh dibawah pagu indikatif 

(dana yang diburtuhkan). Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya penurunan 

kondisi. Selain itu dengan sangat terbatasnya anggaran, maka jumlah ruas jalan 

yang dapat dipertahankan kondisinya menjadi sangat sedikit. 

i. Banyaknya system drainase jalan yang tidak berfungsi dengan baik. Hal ini 

disebabkan antara lain adanya penyimpangan penggunaan RMJ, tertutupnya saluran 

drainase jalan karena banyaknya pemukiman yang merapat ke jalan, dll  

 

Solusi 

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut, adalah: 

a. Diusulkan kembali pada tahun berikutnya serta adanya penambahan anggran agar 

pencapaian target sesuai dengan apa yang direncanakan 

b. Menambah alokasi dana yang memadai bagi peningkatan jalan kabupaten serta 

Membuat alokasi anggaran yang berimbang bagi kegiatan peningkatan jalan 

kabupaten dan jalan desa, disesuaikan dengan target capaian kinerjanya. 

c. Mempercepat tahapan pengadaan barang dan jasa serta proses pelaksanaan 

kegiatan yang lebih awal.  

d. Perlu diadakannya diklat teknis untuk menunjang didalam pelaksanaan 

pembangunan di Kabupaten Sukabumi.  
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e. Perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait agar para pengguna sarana dan 

prasarana pembangunan untuk lebih peduli pada hasil pembanunan yang telah 

dilaksanakan. 

f. Melakukan sosialisasi anti muatan berlebih, karena muatan berlebih akan 

berdampak pada mempercepat kerusakan jalan. 

g. Memberikan prioritas tertinggi bagi pemeliharaan jalan dengan cara memenuhi 

seluruh kebutuhan anggaran pemeliharaan jalan, sebelum dialokasikan pada 

peningkatan jalan. 

h. Mengoptimalkan fungsi drainase jalan dengan cara antara lain: memperketat 

pengendalian dan pengawasan ijin mendirikan bangunan (IMB), memberikan 

pengertian dan sosialisasi penggunaan ruang milik jalan, dll. 

i. Mengajak masyarakat untuk ikut memelihara jalan dengan cara memelihara saluran 

drainase dilingkungannya. 

 

 

 


