
11. UMUM 

BABI 

PENDAHULUAN 

Oalam usaha mengembangkan kehidupan masyarakat dan pembinaan 

kesatuan serta .persatuan bangsa untuk oiencapai tujuan nasional, jalan adalah 

merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam mewujud.kan susunan 

pembangunan nasional. Seperti pemerataan pembangunan dan hasilnya yang 

menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonorni 

yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinarnis, serta dalam 

jangka panjang terciptanya Jandasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang 

atas kekuat.an nasional. Menuju masya.rakat Indonesia yang maju dan makmur 

berdasarkan falsafah Pancasila. 

Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia akan terjadi arus orang dan 

arus barang. Arus barang tetjadi oleh adanya jasa distribusi seperti jasa a.ngkutan 

dan perdagangan sebaga.i bagian yang tidak dapat terpisahkan. yang bermula 

dari lokasi sumber alam dan a.khimya berhenti pada konsumen akhir. 

Jaringan jalan memegang pera.nan yang sangat penting dalam sistem 

distribusi pelayanan pemasaran. Berfungsinya jaringan jalan dengan baik sangat 

berpengaruh pada peningkatkan pertumbuhan ekonorni di suatu wilayah. 

Jalan sebagai salah satu unsur penting dalam mewujud.kan pemerataan 

pembangunan dan hasilnya., peningkatan mutu jalan yang lebih baik sangat 

diperlukan. Peranan jaringan jalan menyangkut harkat hidup orang banyak 

dalam kehidupan. 
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Pembangunan suatu jaringan jalan akan melibatkan Ul1Sur rakyat, dan 

pemerintah, sehingga usaha pengaturannya ditujukan kepada masyarakat 

maupun pemerintah. Dalam hubungan ini diperlukan kesepakataI1 alas 

pengenalan masaiah susu.nan pokok peningkatan transportasi jalan. 

Yang dimaksud dengan jalan i.alah prasarana perhublmgan darat yang 

diperlukan bagi semua kalangan seperti: lalu lintas, kendaraan, orang dan 

hewan. Hal ini diatur sesuai Undang-undang nomor 13 tahun 1980 tentang jalan. 

Demikian juga Undang-undang lai.nnya yang menyangkut hak kuasa dan 

wewenang. 

L2. LAT AR BELAK ANG PENULlSAN 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini semakin 

I.a.ma semakin maju serta sangat meningkat, sehingga menuntul kebutuhan 

manusia baik barang atau jasa yang kian hari berta.mbah pula. Untuk utemenuhi 

kebutuhan manusia tersebut perlu adanya suatu sarana dan prasarat1a seperti : 

• Transportasi darat 
• Transportasi laut 

• Transportasi udara 

Diantara ketiga jenis sarana dan prasarana di atas yang dirasa cuk-up 

pentin_g pada saat ini adalah transportasi darat (yang disebut juga dengan jalan 
rava). Agar terlaksaIW1ya kelancaran ke,giatan transportasi darat dengan baik 

maka perlu adanya suatu pekerjaan perkerasa.n jalan serta penyediaan bahan 

perkerasannya yang lebih bail< dan ekonomis, sehingga arus lalu lintas jalan 
dapat berfungsi dengan bail< dan lancar. 
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