
I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

       Subsektor prasarana wilayah khususnya prasarana jalan dan jembatan 

merupakan hal yang sangat menentukan didalam memacu pertumbuhan ekonomi 

di wilayah Kabupaten Siak Propinsi Riau. Jaringan jalan yang terdapat di 

Kabupaten Siak sebagian besar pada awalnya merupakan jalan lokal milik industri 

atau perkebunan yang terdapat di Kabupaten Siak. Seiring dengan peningkatan 

aktivitas yang terjadi antar wilayah di Kabupaten Siak maka jalan tersebut beralih 

fungsi menjadi jalan arteri maupun jalan kolektor bagi Kabupaten Siak. 

 Terbentuknya jaringan jalan di Kabupaten Siak tidak terlepas dari pola 

pembukaan lahan yang terjadi seperti pertambangan, kehutanan, perkebunan dan 

sebaran pusat-pusat permukiman (kota kecamatan dan pusat-pusat desa), serta 

keterkaitan dengan kota-kota lainnya di sekitar Kabupaten Siak. Sehingga 

jaringan jalan yang terbentuk mengikuti pola sebaran pusat-pusat permukiman 

tersebut yaitu membentuk pola garis (grid system), dimana jaringan jalan tersebut 

dapat menghubungkan antar pusat kota kecamatan dan kota kecamatan dengan 

desa-desa sekitarnya.  

 Panjang jaringan jalan yang ada di Kabupaten Siak sejak tahun 2001 terus 

mengalami peningkatan. Diperkirakan sampai dengan tahun 2020 panjang 

jaringan jalan di Kabupaten Siak mengalami peningkatan sebesar 103 km per 

tahun yang meliputi jalan negara, propinsi maupun jalan kabupaten (Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak, 2007). Namun pada saat ini, 

informasi mengenai jaringan jalan dan jembatan yang ada di wilayah Kabupaten 



Siak masih banyak yang belum terdata secara rinci baik mengenai data teknis, 

kondisi maupun riwayat jalan dan jembatan.  

        Sistem informasi yang dilakukan selama ini masih mengandalkan sistem 

informasi berbasis manual yang sifatnya pelaporan dengan arus distribusinya 

menggunakan metode pencatatan pada arsip biasa sehingga menyulitkan dalam 

pengelolaannya. Selain itu sistem pelaporan manual juga membutuhkan waktu 

analisis yang cukup lama karena proses pembuatan tabel dan grafik dengan proses 

konvensional. Jaringan jalan dan jembatan yang ada di wilayah Kabupaten Siak 

meliputi daerah yang luas dan tersebar di setiap wilayah kecamatan, konsekuensi 

dari kondisi yang ada tersebut adalah dibutuhkan informasi yang handal untuk 

kegiatan perencanaan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan 

jalan dan jembatan.  

Kegiatan pengelolaan jaringan jalan dan jembatan selalu terkait dengan 

informasi lokasi. Oleh karena itu untuk mendapatkan informasi lokasi yang akurat 

dibutuhkan data spasial yang menggambarkan kondisi jaringan jalan dan jembatan  

secara detil. Untuk meningkatkan kemampuan sistem informasi  terutama untuk 

kebutuhan operasional jaringan jalan dan jembatan diperlukan informasi spasial 

yang akurat untuk menunjang pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam 

rangka memenuhi kebutuhan informasi spasial Sub Dinas Prasarana Jalan Dinas 

Pekerjaan Umum Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Siak telah 

melakukan pemetaan jaringan jalan dan jembatan dalam bentuk peta manual 

sehingga belum dapat digunakan bersamaan dengan sistem informasi berbasis 

komputer yang ada.      



       Dalam menghadapi kendala tersebut diatas maka perlu dilakukan kegiatan 

monitoring terhadap kondisi jalan dan jembatan yang ada dan pengumpulan data 

jalan dan jembatan yang akan dibangun. Hasil dari kegiatan monitoring tersebut 

menghasilkan data spasial yang dipadukan dengan data tabular. Data tersebut 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam 

melaksanakan kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan jalan dan 

jembatan di wilayah Kabupaten Siak. Diantara metode yang digunakan untuk 

memonitor kondisi jaringan jalan dan jembatan yang ada, Sistem Informasi 

Geografis (SIG) merupakan metode yang tepat yang digunakan sebagai alat untuk 

pengelolaan jaringan jalan dan jembatan dalam bentuk Sistem Informasi Jaringan 

Jalan dan Jembatan (SIJJJ)  Kabupaten Siak.  

Dibandingkan dengan diantara cara konvensional SIG memiliki kelebihan, 

mengingat metode ini dapat meliput suatu kawasan yang luas dalam satu kali 

pengamatan. Informasi tentang perkembangan dan perubahan kondisi jaringan 

jalan dan jembatan yang terjadi dapat diperoleh baik secara visual, spasial, digital 

dan multi temporal. Informasi semacam ini sangat berguna untuk mempelajari 

kecenderungan yang telah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi dalam kurun 

waktu tertentu. Sehingga evaluasi dan perencanaan pemanfaatan jaringan jalan 

dan jembatan di masa mendatang dapat dilakukan dengan cermat dalam rangka 

mengantisipasi perkembangan yang ada dan akan timbul. Dengan 

dikembangkannya sistem informasi yang terpadu yang memanfaatkan semua 

potensi yang tersedia diharapkan membantu pengelolaan jaringan jalan dan 

jembatan secara efektif dan efisien.   



1.2 Rumusan Masalah 

      Pengelolaan jaringan jalan dan jembatan sebagai bagian dari kegiatan 

pembangunan infrastruktur wilayah membutuhkan informasi yang lengkap dan 

terpadu mengenai jaringan jalan dan jembatan. Namun pada saat ini, Sub Dinas 

Prasarana Jalan Dinas Pekerjaan Umum Permukiman dan Prasarana Wilayah 

Kabupaten Siak belum dapat memanfaatkan seluruh data yang dimiliki, 

khususnya data spasial untuk meningkatkan kemampuan sistem informasinya. 

Data yang dimiliki umumnya masih dalam berbentuk manual, sehingga 

mempunyai keterbatasan dalam mengakses data yang dimiliki secara cepat.  

Pemeriksaan laporan kegiatan di Sub Dinas Prasarana Jalan Dinas 

Pekerjaan Umum Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Siak 

memerlukan waktu yang lama, karena sistem informasi belum terfokus pada data 

lapangan yang berkaitan erat dengan informasi lokasi. Informasi lokasi yang 

berupa data spasial sangat penting peranannya dalam pengelolaan jaringan jalan 

dan jembatan. Informasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi lokasi obyek. 

Umumnya data lapangan pada laporan kegiatan masih berupa data atribut saja dan 

tidak disertai informasi data spasial yang menunjukkan posisi dan lokasi secara 

rinci. Hal ini menyebabkan informasi yang ada menjadi kurang jelas, dan 

menjadikan penanganan dan pengambilan keputusan membutuhkan waktu yang 

lama.  

Selama ini dirasakan sistem informasi konvensional yang ada kurang 

memadai karena perkembangan informasi pengelolaan jaringan jalan dan 

jembatan yang sedemikian cepat dan dinamis membutuhkan satu sistem informasi 

yang lebih maju, sehingga mampu mengatasi berbagai permasalahan dan 



menghasilkan kebijakan strategi pembangunan yang tepat. Staf sub dinas yang 

selama ini ditugaskan ke lapangan masih membutuhkan waktu yang cukup lama 

untuk memberikan hasil pelaporannya kepada atasan karena keterbatasan sistem 

yang ada. Namun dengan penggunaan teknologi komputer yang diterapkan di 

kantor Dinas Pekerjaan Umum Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten 

Siak maka aplikasi sistem informasi yang terintegrasi merupakan masalah yang 

penting untuk ditangani.  

Informasi yang diperlukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Permukiman dan 

Prasarana Wilayah Kabupaten Siak di sub dinas prasarana jalan akan terbantu 

dengan adanya informasi yang berefensi pada lokasi, seperti pada proses 

perencanaan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan di 

Kabupaten Siak. Untuk memecahkan berbagai permasalahan terutama yang 

berkaitan dengan pengelolaan jaringan jalan, sub dinas prasarana jalan 

memandang perlu untuk mengembangkan sistem informasi yang berbasis data 

spasial yaitu basis data yang terkait dengan dengan obyek yang berhubungan 

dengan jaringan jalan dan jembatan yang ada di Kabupaten Siak. 

Dari permasalahan yang ada, maka dapat dikembangkan rumusan masalah 

yang dituangkan dalam beberapa pertanyaan berikut : 

1. Bagaimana permasalahan dari sistem informasi jaringan jalan dan jembatan di 

Kabupaten Siak. 

2. Bagaimana mengembangkan prototipe sistem informasi jaringan jalan dan 

jembatan sesuai dengan kebutuhan Sub Dinas Prasarana Jalan Dinas Pekerjaan 

Umum Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Siak. 

 



1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk : 

3. Mengkaji dan mengevaluasi terhadap sistem informasi yang sudah ada serta 

menganalisa kebutuhan untuk sistem informasi yang dikembangkan sesuai 

dengan kebutuhan pengguna.  

4. Mengembangkan sistem informasi yang sudah ada pada Sub Dinas Prasarana 

Jalan Dinas Pekerjaan Umum Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten 

Siak menjadi sistem informasi yang berbasis data spasial melalui 

pengembangan prototipe. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

        Secara umum dapat dipetik manfaat dari penelitian ini antara lain : 

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Siak 

terutama Dinas Pekerjaan Umum Permukiman dan Prasarana Wilayah 

Kabupaten Siak dalam upaya membangun infrastruktur daerah melalui 

pemanfaatan Sistem Informasi Jaringan Jalan dan Jembatan yang berbasis data 

spasial menggunakan komputer. 

2. Hasil dari perancangan sistem informasi ini diharapkan dapat memberikan 

konstribusi secara optimal dalam meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan 

Umum Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Siak terutama dalam 

hal pengelolaan jaringan jalan dan jembatan di Kabupaten Siak. 

3. Dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya terutama kepada peneliti 

yang mempunyai bidang kajian di bidang sistem informasi khususnya yang 

berkaitan dengan jaringan jalan dan jembatan. 



 1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

       Penelitian ini ditekankan pada proses pengembangan sistem yang 

digunakan sebagai sumber informasi dan alat bantu pengambilan keputusan dalam 

kegiatan manajemen dan operasional. Proses pengembangan sistem dilakukan 

dengan metode Rapid Application Development (RAD) menggunakan 

prototyping. Pada penelitian ini hanya dilakukan tahapan investigasi sistem, 

analisis sistem dan perancangan sistem, sedangkan tahap implementasi dan 

pemeliharaan sistem di luar lingkup penelitian. Pada tahapan investigasi sistem, 

tidak dilakukan analisis kelayakan ekonomi, namun lebih menitik beratkan pada 

pengembangan sistem. 

Pengembangan sistem informasi spasial untuk jaringan jalan dan jembatan 

di Kabupaten Siak dibatasi aspek informasi yang meliputi informasi jaringan 

jalan, jembatan dan gorong-gorong baik berupa data spasial maupun data atribut. 

Informasi jaringan jalan dan jembatan yang ditampilkan dalam sistem informasi 

ini adalah informasi jaringan jalan dan jembatan yang dikelola oleh pemerintah 

dalam hal ini yang dikelola  oleh pemerintah pusat adalah jaringan jalan negara, 

sedangkan pemerintah propinsi mengelola jaringan jalan propinsi dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Siak mengelola jaringan jalan kabupaten, jalan kecamatan dan 

jalan desa. 

Pertimbangan pemilihan kegiatan pada jaringan jalan dan jembatan diatas 

berdasarkan hasil observasi dan wawancara serta umpan balik dari calon 

pengguna, mengingat aspek-aspek tersebut secara langsung mempengaruhi 

efektifitas dalam hal perencanaan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan 



jalan dan jembatan. Diharapkan dengan adanya sistem informasi yang baik akan 

meningkatkan efektifitas pada aspek-aspek kegiatan diatas. 

       Informasi jaringan jalan dibatasi pada informasi data teknis jalan, riwayat 

jalan, lokasi jalan, foto lokasi atau kondisi jalan dan data pendukung lainnya. 

Untuk informasi jaringan jembatan dibatasi pada data dan informasi teknis 

jembatan, riwayat jembatan, lokasi jembatan, foto lokasi atau kondisi jembatan 

dan data pendukung lainnya. Sedangkan untuk informasi gorong-gorong dibatasi 

pada data dan informasi teknis gorong-gorong, riwayat gorong-gorong, lokasi 

gorong-gorong dan data pendukung lainnya. Data yang digunakan dalam 

pengembangan sistem adalah data yang bersifat spasial berupa peta jaringan jalan 

dan jembatan, data atribut yang berkaitan dengan obyek-obyek geografis beserta 

data lainnya. 




