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1.1 Latar Belakang 

Pembangunan pekerjaan Jalan Tol adalah salah satu aspek penting 

penunjang dalam proses percepatan pembangunan nasional di Indonesia, hal ini 

menyebabkan sektor tersebut menjadi sangat vital sebagai penunjang pertumbuhan 

perekonomian di wilayah terdampak. 

Dalam rangka mendukung konektivitas nasional dan penguatan daya saing, 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merencanakan 

membangun jalan bebas hambatan sepanjang 1000 km yang tercantum dalam 

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2015–2019. Seiring dengan 

adanya rencana Pemerintah tersebut, penambahan panjang jalan bebas hambatan 

menjadi kebutuhan mendesak.  

Pemerintah melakukan evaluasi dengan menaikkan target panjang jalan 

bebas hambatan menjadi 1852 km dalam periode sampai dengan tahun 2019. 

Sementara yang terjadi saat ini, realisasi pengoperasian jalan bebas hambatan masih 

mencapai 348 km dari target 1000 km (32%) atau 19% dari target 1852 km. 

(Renstra, PUPR 2018) 

Khususnya untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ,sistem jaringan 

jalan ini merupakan kebutuhan mendasar untuk menghubungkan masyarakat di 

bidang perniagaan, layanan, pasar, mengurangi biaya logistik, dan merangsang 

pertumbuhan industri di Indonesia. Menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah 

menempatkan konektivitas tinggi sebagai salah satu prioritas utama. Melalui 

Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2014 yang kemudian diubah dengan Peraturan 

Presiden No. 117 Tahun 2015, Pemerintah memberi amanat Kepada Kementerian 

PUPR untuk membangun dan mengembangkan Jalan Tol Trans-Sumatera.  

Untuk mencapai target tersebut, percepatan pembangunan jalan bebas 

hambatan terus dilakukan Pemerintah, baik yang sedang dalam proses konstruksi, 

telah kontrak tetapi belum dimulai konstruksinya, belum ditandatangani dan masih 
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dalam tahap persiapan kontrak, maupun masih dalam proses perencanaan dan 

ditawarkan. Dari berbagai proyek jalan bebas hambatan yang sedang dilaksanakan, 

salah satu yang mendapat perhatian khusus adalah jalan bebas hambatan Trans 

Sumatera Ruas Junction Tebing Tinggi-Inderapura, dimana pada pekerjaan ini 

menghubungkan antara kota Medan, Tebing Tinggi dan Inderapura. 

Khususnya pada sektor pelaksanaan nya, maka semakin banyak tumbuh dan 

berkembang para investor dan pengusaha jasa konstruksi untuk dapat terlibat dan 

mengelola pekerjaan pembangunan – pembangunan insfrastruktur tersebut. 

Perkembangan sektor jasa konstruksi jalan tol di Indonesia pada saat ini 

merupakan sektor strategis dalam tujuan pencapaian pemerataan pembangunan 

nasional. Pada hakekatnya secara pola strategisnya, jasa konstruksi merupakan 

bagian dari pertemuan antara penyedia jasa dan pengguna jasa, sehingga terdapat 

tantangan dari para pelaku usaha tersebut untuk dapat melaksanakan target 

pekerjaannya dengan lebih efektif dan efisien. 

Dalam sistem kompetensi penyedia jasa dengan pola untuk dapat mengejar 

proses pembangunan, sektor jasa konstruksi nasional membuat beberapa terobosan  

kontrak konstruksi. Salah satunya melalui penerapan pekerjaan berbasis Rancang 

Bangun 

Rancang Bangun atau dikenal dengan istilah (Design and Build) adalah 

metode dimana proses perencanaan persiapan desain hingga tahapan pelaksanaan 

konstruksi dilakukan berbarengan.Hal ini bertujuan untuk menghemat waktu proses 

produksi perencanaan, tetapi dengan hasil yang efektif dan efisien. 

Dalam pelaksanaannya proses metode konstruksi rancang bangun ini 

terdapat juga risiko – risiko masalah yang harus di identifikasi sehingga dapat 

tercapainya hasil desain yang dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat 

guna dan tepat sasaran sehingga efisiensi dan efektif. 
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1.2 Rumusan  Masalah 

Dari penjelasan latar belakang perumusan masalah yang akan diidentifikasi 

diantaranya : 

1. Lingkup pekerjaan proses desain dalam kegiatan konstruksi yang sesuai 

dengan kaidah dan norma standar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 

konstruksi 

2. Dampak risiko yang akan terjadi dan solusi terhadap permasalahan faktor 

risiko yang ditimbulkan dalam Pekerjaan proses desain. 

 

1.3 Ruang Lingkup Kegiatan 

Ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kasus pekerjaan yang akan ditinjau adalah pekerjaan rancang bangun 

pekerjaan pembangunan Junction Tol Tebing Tinggi Provinsi Sumatera 

Utara. 

2. Data Primer berupa data yang diperoleh dari hasil kuisioner dari para pelaku 

yang berkompeten dibidang Konstruksi. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan  yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :  

1. Melakukan analisis identifikasi risiko yang dihadapi perencana dalam 

melaksanakan proses desain dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Dengan 

membandingkan faktor pengaruh dominan yang menyebabkan risiko 

kesalahan/keterlambatan dalam proses desain jalan tol dalam  kontrak 

Pekerjaan Rancang Bangun dan Konvensional 

2. Solusi untuk memperbaiki kekurangan dan mengurangi risiko kesalahan / 

kendala dalam proses desain. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Pada penulisan ini mengenai sistematika penulisan pada dasarnya ditujukan 

untuk memberikan arahan dalam proses penulisan/pembahasan pada bab-bab 

berikut sehingga dapat tersusun suatu laporan penelitian/studi yang runut, terarah 
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dan teratur. Tujuan lain dari bagian ini adalah untuk memberikan gambaran awal 

tentang distribusi pembahasan serta gambaran umum dari materi yang dibahas pada 

tiap bab sehingga akan bisa memudahkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

untuk dapat lebih memahami substansi dari tema yang diusulkan untuk penelitian 

lebih lanjut. Penelitian ini tersusun atas lima bagian/bab, yaitu: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab I ini akan dibahas mengenai latar belakang permasalahan, perumusan 

masalah, ruang lingkup kegiatan, tujuan dari pada penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab II ini berisi tentang tinjauan pustaka yang menjadi landasan terkait dengan 

topik penelitian, seperti pengertian metode konstruksi Desain and Build, Faktor 

Risiko, dan Analisa risiko 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada Bab III ini akan dibahas tentang metodologi penelitian, di dalam metodologi 

akan diuraikan tentang tahapan yang akan digunakan dalam penelitian agar maksud 

dan tujuan penelitian tersebut dapat tercapai. 

BAB IV DATA DAN ANALISIS 

Pada Bab IV akan dibahas tentang teknis dalam pengumpulan data, baik itu data 

primer maupun data sekunder kemudian data tersebut akan disajikan sesuai dengan 

kaidah tentang penyajian data, setelah data tersajikan maka data tersebut akan di 

analisis untuk mendapatkan hasil akhir yang diharapkan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab V ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil perhitungan dan 

analisis yang disusun selama pengerjaan tugas akhir. 

 

 

 

 

 


