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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hubungan koordinasi dan 

kewenangan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 

Pemerintah Kota Mataram di Bidang Pekerjaan Umum Bina Marga. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, metode 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, 

konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

Pelaksanaan Hubungan Koordinasi dan Kewenangan tersebut dalam 

praktiknya terjadi tumpang tindih antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Kota yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan masing-masing. Adapun faktor yang mendukung pelaksanaan 

hubungan koordinasi dan kewenangan tersebut adalah jelasnya 

pertanggungjawaban pekerjaan masing-masing kepada Kepala Daerah. Serta 

faktor penghambat adalah Koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah 

yang menangani suatu proyek yang berkaitan dengan pekerjaan umum.  

 

Kata Kunci : Koordinasi, Kewenangan, Pekerjaan Umum. 
 
 

THE IMPLEMENTATION OF RELATIONS COORDINATION AND 

AUTHORITY BETWEEN THE PROVINCIAL GOVERNMENT AND 

DISTRICT/CITY GOVERNMENT IN THE FIELD OF PUBLIC 

WORKS 

This study aims to determine the implementation of relations coordination 

and authority between the Province Government of West Nusa Tenggara 

and the Government of Mataram City in the Field of Public works Bina 

Marga. This type of research is empirical with statute, conceptual, and 

sociological approach method. The results is the Implementation of 

Relations of Coordination and Authority that in practice there are 

overlaps between the Provincial Government and City Government 

related to the implementation of government affairs which become the 

authority of each. As for the factors that support the implementation of 

relations of coordination and authority that is clearly the accountability 

of each work to the Head Area. As well as inhibiting factor is the 

Coordination between the Regional Unit to handle a project related to 

public works. 

Keywords : Coordination, Authority, Public Works. 
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I. PENDAHULUAN 

Negara Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 adalah negara yang berbentuk Negara Kesatuan (unitary).
1
 

Sejak bergulirnya era reformasi 1998, bangsa Indonesia menaruh harapan besar 

terhadap perubahan-perubahan sistem bernegara. Dalam konteks sistem 

ketatanegaraan Indonesia, euforia reformasi yang ditandai dengan gelombang 

otonomi daerah secara besar-besaran.
2
 Hal ini dapat kita lihat setelah dilakukan 

amandemen kedua Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada 

tanggal 18 Agustus Tahun 2000 mengenai Pemerintahan Daerah. Dalam sistem 

Negara Kesatuan ditemukan adanya dua cara yang dapat menghubungkan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu sentralisasi dan desentralisasi.
3
 

Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ditentukan oleh 

peraturan perundang-undangan.
4
 Dalam Pasal 18A UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, hubungan antara pusat dan daerah hanya dirumuskan 

secara garis besar yaitu: 

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

provinsi, kabupaten dan kota, atau provinsi dengan kabupaten dan 

kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan 

kekhususan dan keberagaman daerah; 

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya 

alam lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur 

dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. 

 

                                                             
1
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2
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Hubungan pemerintah pusat dan daerah bersifat struktural dan fungsional. 

hubungan tersebut menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar 

susunan pemerintahan. Infrastruktur Jalan dan jembatan merupakan bagian dari 

sistem transportasi nasional yang mempunyai peranan penting terutama dalam 

mendukung bidang ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan dan 

dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai 

keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan 

memperkukuh kesatuan nasional pertahanan dan keamanan, serta membentuk 

struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.   

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah salah satunya 

adalah urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu 

pekerjaan umum dan penataan ruang. Dalam hal ini yang menjalankan tugas 

tersebut baik di daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota adalah Dinas 

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. Dalam menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya, untuk mencapai sasaran pembangunan di daerah dengan merata maka 

diperlukan koordinasi yang baik antar susunan pemerintahan dalam hal ini di 

Bidang Bina Marga mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan 

seperti yang diamanatkan dalam Pasal 116 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyatakan: “Hubungan 

Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bersifat 

koordinatif dan fungsional untuk menyingkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi 

masing-masing perangkat daerah”.  



 
 

 
 

iii 

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) 

Bagaimanakah Pelaksanaan Hubungan Koordinasi Dan Kewenangan Antara 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kota Mataram di 

Bidang Pekerjaan Umum Bina Marga? 2) Faktor-Faktor Apa Saja yang 

Mendukung dan Menghambat Hubungan Koordinasi Dan Kewenangan Antara 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kota Mataram di 

Bidang Pekerjaan Umum Bina Marga?. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1) Untuk 

Mengetahui Pelaksanaan Hubungan Koordinasi dan Kewenangan Antara 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kota Mataram di 

Bidang Pekerjaan Umum Bina Marga. 2) Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Apa 

Saja yang Mndukung dan Menghambat Hubungan Koordinasi dan Kewenangan 

Antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kota Mataram 

di Bidang Pekerjaan Umum Bina Marga. 

Adapun manfaat penelitian, 1) Manfaat teoritis yaitu memberikan 

sumbangan pikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya, dan 

pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara pada khususnya mengenai bagaimana 

Pelaksanaan Hubungan Koordinasi dan Kewenangan Antara Pemerintah Provinsi 

dan Pemerintah Kabupaten/kota di Bidang Pekerjaan Umum. 2) Manfaat Praktis 

yaitu dapat dijadikan sebagai referensi bagi akademisi dalam mengembangkan 

pemikiran di bidang Hukum Tata Negara, terutama yang berkaitan dengan 

permasalahan dalam penelitian ini.  
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Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Metode 

pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan 

konseptual, dan pendekatan sosiologis. Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data lapangan dan data kepustakaan. Teknik 

pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan dan data lapangan. 
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I. PEMBAHASAN 

Pelaksanaan Hubungan Koordinasi dan Kewenangan Antara Pemerintah 

Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Mataram di Bidang Pekerjaan Umum 

Bina Marga 

 

Pembangunan Infrastruktur berupa Jalan dan Jembatan harus memerlukan 

keterpaduan yang jelas antara rencana Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota agar dapat tercapai pembangunan infrastruktur yang 

terpadu, efektif dan efisien diantara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Jalan 

sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam 

pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan 

dan kesatuan bangsa, wilayah negara dan fungsi masyarakat serta dalam 

memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Adapun wewenang dan tanggung jawab pemerintah  Provinsi NTB di 

Bidang Jalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang 

Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, sebagai berikut: 

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
5
 

(1) Wewenang Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan jalan 

meliputi penyelenggaraan jalan provinsi. 

(2) Wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana yang 

dimaksud pada Ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, 

pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi. 

(3) Dalam hal pemerintah provinsi belum dapat melaksanakan sebagian 

wewenangnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pemerintah 

provinsi dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah. 

 

                                                             
5
 Indonesia, Undang-Undang Tentang Jalan, UU No. 38 Tahun 2004, LN No. 132, TLN 

No. 4444, Ps. 15 
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Maka sudah jelas pada Pasal-Pasal diatas bahwa penguasaan jalan ada pada 

negara, secara yuridis negara bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jalan, 

akan tetapi dalam hal ini negara membagi kewenangan tersebut menjadi beberapa 

kewenangan dalam penyelenggaraan jalan, atau yang sering dikenal dengan 

otonomi daerah. Seperti Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan jalan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan wewenang 

tersebut meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan, dalam 

hal penyelenggaraan jalan pemerintah provinsi tidak bisa melaksanakan 

kewenangannya maka pemerintah provinsi dapat menyerahkan kewenangan 

tersebut kepada pemerintah pusat.  

Adapun kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kota Mataram di 

bidang jalan, sebagai berikut: 

              Pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan 

(1) Wewenang pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan jalan 

meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa. 

(2) Wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi 

penyelenggaraan jalan kota. 

(3) Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan 

desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) meliputi 

pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. 

(4) Dalam hal pemerintah Kabupaten/kota belum dapat melaksanakan 

sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan 

Ayat (2), pemerintah Kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang 

tersebut kepada pemerintah provinsi. 

 

Dalam hal Kewenangan daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan 

jalan disini berbeda, untuk pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan 

meliputi jalan kabupaten dan desa, sedangkan kewenangan pemerintah kota dalam 

penyelenggaraan jalan meliputi jalan kota, apabila dalam hal penyelenggaraan 
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jalan kabupaten/kota pemerintah kabupaten/kota tidak bisa melaksanakan 

sebagian wewenangnya maka pemerintah kabupaten dapat menyerahkan 

wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi. Hal ini diakui oleh Ibu Ety 

Rahmawati, sebagai berikut: 

 “Dalam hal pemerintah provinsi belum mampu melaksanakan 

wewenangnya maka menurut Undang-Undang di perbolehkan dilakukan 

penyerahan wewenang kepada Pemerintah Pusat, begitu juga dengan 

daerah Kabupaten/kota jika belum mampu melaksanakan sebagian 

wewenangnya karena terkendala sesuatu bisa menyerahkan 

kewenangannya kepada Pemerintah provinsi dengan catatan tersedianya 

anggaran”.
6
 

 

 Terkait dengan status dan kewenangan penyelenggaraan jalan Kota diatur juga di 

dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, 

sebagai berikut: 

 “Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas: 

a. Jalan nasional; 

b. Jalan provinsi; 

c. Jalan kabupaten; 

d. Jalan kota; dan 

e. Jalan desa. 

 

Berdasarkan kewenangan di atas yang diatur oleh Undang-Undang 

maupun Peraturan Pemerintah dapat disimpulkan bahwa jenis hubungan yang 

mendasarinya adalah kewenangan atribusi. Dikatakan kewenangan atribusi karena 

dilihat dari pelimpahan wewenangnya didasarkan pada pelimpahan wewenang asli 

dari perundang-undangan melalui redaksi Pasal yang tercantum, jadi sudah jelas 

yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. 

Dalam pelaksanaan tugas pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram lebih 

                                                             
6
 Hasil wawancara dengan Ibu Ety Rahmawati, selaku Kepala Seksi Perencanaan Teknis 

Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB (Jumat, 29 Desember 2017), 

Pukul 10.00 wita  
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mengarah kepada wilayah teknis, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Provinsi NTB lebih mengarah kepada Koordinasi perencanaan 

pembangunan, dan pembinaan serta pengawasan yang dilakukan di wilayah 

kabupaten/kota. Dalam hal pertanggung jawaban dimana Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Provinsi NTB bertanggung jawab kepada Gubernur melalui 

sekretaris daerah sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 

Mataram bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui sekretaris daerah. 

Dari hubungan kewenangan di atas penyusun mencoba untuk menguraikan 

pelaksanaan hubungan kewenangan antara pemerintah provinsi Nusa Tenggara 

Barat dan Pemerintah Kota Mataram di Bidang Pekerjaan Umum Bina Marga 

yang terjadi di lapangan. Berdasarkan hubungan kewenangan diatas dapat dilihat 

Pemerintah Provinsi hanya berperan memberikan pembinaan, edukasi dan bantuan 

pendanaan untuk daerah kabupaten/kota jika dibutuhkan. Namun dalam 

praktiknya dalam hal urusan teknis yang terjadi ialah tumpang tindih antara 

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang berkaitan dengan 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing 

terkait dengan kerusakan jalan Provinsi yang diakibatan penggalian jalan untuk 

kepentingan jaringan utilitas. Utilitas sendiri merupakan fasilitas yang 

menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, 

minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.  
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Ety Rahmawati, peneliti 

mendapatkan informasi terkait dengan kerusakan jalan yang terjadi akibat galian 

utilitas, sebagai berikut:
7
 

“Jika dilakukan penggalian utilitas kabel oleh PLN maupun Telkom, yang 

akan menggali di status jalan Provinsi maka mereka akan mengajukan izin 

kepada bidang Bina Marga terlebih dahulu sebelum melakukan 

penggalian”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak M. Yamin, selaku 

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 

Mataram, menyatakan:
8
 

“Terkait dengan wewenang sudah jelas aturannya mengenai jalan, tetapi 

yang terjadi secara teknis adalah status jalan yang menjadi kewenangan 

pemerintah provinsi di Jalan Panjitilar Negara Kota Mataram yang rusak 

akibat galian utilitas kabel, yang bertanggung jawab adalah Pemerintah 

Kota Mataram dalam hal ini Dinas PUPR Kota Mataram alasannya karena 

hal keselamatan pengguna jalan, masyarakat mengira jalan tersebut adalah 

status jalan kota dan alasan kedua adalah Dinas PUPR Provinsi lama 

merespon untuk memberitahukan kepada Penerima izin”. 

 

Berdasarkan pengaduan masyarakat yang merasa terganggu terhadap 

kerusakan jalan yang diakibatkan oleh galian jaringan utilitas yang menyebabkan 

kemacetan lalu lintas dan terancamnya keselamatan pengguna jalan, kaitannya 

dengan kewenangan dan tanggung jawab penyelenggara jalan terdapat dalam 

Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas Angkutan Jalan, sebagai berikut: 

 

 

                                                             
7
 Hasil wawancara dengan Ibu Ety Rahmawati selaku Kepala Seksi Perencanaan Teknis 

Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB (Jumat, 29 Desember 2017), 

pukul 10.00 wita 
8
 Data Primer Diolah dari Hasil wawancara dengan M. Yamin, selaku Kepala Bidang 

Bina Marga Dinas PUPR Kota Mataram (Rabu, 3 Januari 2018), Pukul 10.30 wita 
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Ayat (1) Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk 

memperbaiki jalan yang rusak dan dapat mengakibatkan 

kecelakaan lalu litas. 

Ayat (2)  Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang 

rusak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), 

penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada 

jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan 

lalu lintas. 

 

Dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa tanggung jawab berada pada 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat jika terjadi kerusakan jalan yang 

disebabkan oleh faktor genangan air hujan, beban muat truck dan tanah, karena 

jalan tersebut merupakan kewenangannya. Terkait dengan kerusakan badan jalan 

yang diakibatkan oleh galian jaringan utilitas seharusnya yang melakukan 

perbaikan jalan tersebut adalah pihak dari kontraktor dengan berkoordinasi 

dengan penyelenggara jalan, mengingat kerusakan jalan yang berada di jalan 

Panjitilar Negara terdapat bekas lubang galian utilitas kabel optic yang dilakukan 

oleh kontraktor pasca penggalian yang tidak diperbaiki secara utuh yang 

mengakibatkan kerusakan jalan, mengingat galian tersebut memasuki daerah 

ruang manfaat jalan (Rumaja). Rumaja sendiri merupakan ruang sepanjang jalan 

yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh 

penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, trotoar, 

lereng, timbunan dan galian, gorong-gorong, pelengkap jalan dan ambang 

pengamannnya. Padahal pelaksanaan pekerjaan penempatan utilitas tidak 

diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan kelancaran drainase serta tidak 

mengotori permukaan jalan. Pelaksanaan kegiatan penggalian, penempatan bahan 

galian, dan bahan material, dan penimbunan kembali harus memenuhi ketentuan 

umum dan ketentuan teknis. Terkait anggaran dalam kenyataannya yang 
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bertanggung jawab adalah Dinas PUPR Kota Mataram, biaya perbaikan jalan 

tersebut menggunakan anggaran rutin dinas. Hal ini diakui oleh Bapak H. 

Mahmuddin selaku Kepala Dinas PUPR Kota Mataram. 

”bekas galian utilitas yang terjadi di Jalan Panjitilar Negara yang 

memperbaiki adalah Dinas PUPR Kota Mataram, yang diakibatkan 

dari galian tersebut adalah terganggunya jalur lalu lintas pengendara 

dan kenyamanan masyarakat, sehingga dalam waktu yang mendesak 

tersebut kami memperbaiki jalan itu”.
9
 

 

Koordinasi ini tidak terbatas dalam organisasinya, tetapi juga mencankup 

diluar organisasinya agar diperoleh hasil kerja yang baik atau dengan kata lain 

terintegrasi. Setiap organisasi/instansi mempunyai tugas pokok yang berbeda, 

sehingga jenis pekerjaan dan jadwal kerja masing-masing tidak sama. Kegiatan 

beberapa instansi ini seharusnya dapat diintergrasikan dalam satu kesatuan 

rencana, untuk memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan pekerjaan agar tidak 

terjadi tumpang tindih, hal seperti inilah yang masih terjadi. Berdasarkan hasil 

wawancara peneliti dengan Bapak Wartan, permasalahan utilitas di Kota Mataram 

memang masih perlu dikaji kembali dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan 

stake holder lainnya, menurutnya sejauh ini pemerintah melakukan koordinasi 

dengan baik dan akan merangkul semua pemangku kepentingan termasuk dari 

pihak PLN, Telkom, PDAM, dan sebagainya untuk mencari titik temu agar 

pembangunan utilitas di Kota Mataram terintegrasi dan tidak merugikan 

siapapun.
10

 “Hal ini juga menjadi perhatian pemerintah Provinsi, kedepannya 

pembangunan jaringan utilitas di bawah tanah akan lebih diintegrasikan agar tidak 

                                                             
9
 Hasil Wawancara dengan Bapak H. Mahmuddin selaku Kepala Dinas PUPR Kota 

Mataram, (Senin, 2 April 2018), Pukul 15.00 wita 
10

 Hasil wawancara dengan Bapak Wartan selaku Asisten Perekonomian dan Administrasi 

Pembangunan Setda Kota Mataram, (Senin 2 April 2018), Pukul 15.00 wita 
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terjadi tumpang tindih dengan proyek lainnya, agar pihak manapun tidak 

dirugikan atas galian-galian tersebut.
11

 

Di sisi lain, terkait dengan koordinasi antara kedua instansi yang kurang 

terjalin tersebut, terlihat pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak 

dilibatkan dalam hal perencanaan pembuatan trotoar di sepanjang jalan Udayana 

Kota Mataram yang memiliki panjang 1,95 km yang telah diperbaiki oleh Pemkot 

Mataram dalam rangka menyambut MTQ Tahun 2016 lalu. Seperti yang kita 

ketahui trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu 

lintas dan angkutan jalan diantara fasilitas-fasilitas lainnya seperti, lajur sepeda, 

tempat penyebrangan pejalan kaki, halte, dan/atau fasilitas khusus lainnya. 

Pemerintah Provinsi membuat trotoar baru dengan kontruksi yang lebih tinggi. 

Hal ini diakui oleh Bapak Arif Rahman selaku Kepala Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian Dinas PUPR Kota Mataram, menyatakan: 

“Dalam hal pengerjaan proyek yang berkaitan dengan bidang 

pekerjaan umum seperti jalan, memang dalam pengerjaannya kota 

tidak terlibat itu merupakan kewenangan provinsi. tetapi dalam 

perencanaan, kota harusnya dilibatkan karena pengerjaannya 

dilakukan di wilayah kota Mataram tetapi sebaliknya”.
12

 

 

Jika dilihat dari segi wewenang, memang pemerintah provinsi memiliki 

wewenang untuk mengubah kontruksi trotoar tersebut dikarenakan status jalannya 

adalah jalan provinsi. Karena itu trotoar yang merupakan utilitas dari jalan 

menjadi kewenangan penuh pemerintah provinsi, padahal jika mengacu pada 

jadwal pemeliharaan, seharusnya trotoar baru dibongkar setelah 5 tahun. 

                                                             
11

 Hasil Wawancara dengan Bapak Chairul Mahsul selaku Asisten II Setda Provinsi NTB 

(Senin, 19 Maret 2018), Pukul 13.00 wita 
12

 Hasil Wawancara dengan Bapak Arif Rahman selaku Kepala Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian Dinas PUPR Kota Mataram (Jumat, 22 Desember 2017) Pukul 10.15 wita 
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Dalam Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi NTB dan Dinas PUPR 

Kota Mataram dalam hal koordinasi, implementasi program fisik menurut 

penyusun masih belum dilakukan dengan baik. Dalam Pasal 25 Peraturan 

Walikota Mataram Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kota Mataram, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya 

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan 

UPTD serta Jabatan Fungsional wajib melakukan prinsip-prinsip koordinasi, 

integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan dinas 

dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Tidak ada 

koordinasi yang dilakukan terkait dengan proyek penggalian jalan untuk jaringan 

utilitas di Jalan Panjitilar Negara dan proyek pembongkaran trotoar di Jalan 

Udayana, adanya koordinasi antara Dinas PUPR Provinsi dengan Dinas PUPR 

Kota Mataram di Bidang Bina Marga yang terkait dengan Infrastruktur jalan 

dilakukan setelah terjadi permasalahan yang timbul di lapangan. 

Koordinasi yang dilakukan setelah timbulnya permasalahan dan adanya 

pengaduan masyarakat mendorong dinas terkait untuk melakukan pertemuan, 

adapun hal-hal yang menjadi pembahasan adalah yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan yang terjadi, yang harus segera diselesaikan oleh pihak-pihak 

terkait.  

Dalam hal koordinasi, sekretariat daerah provinsi dan sekretariat daerah 

kabupaten/kota adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, yang 

dipimpin oleh sekretaris daerah. Sekretaris daerah bertugas membantu kepala 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_daerah
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daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan 

lembaga teknis daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, sekretaris 

daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Sekretaris Daerah dibantu oleh 

beberapa asisten. Sekretariat Daerah Provinsi terdiri atas 3 Asisten, yakni Asisten 

I (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat), Asisten II (Asisten 

Perekonomian dan Pembangunan), Asisten III (Asisten Administrasi Umum). 

Dalam pelaksanaan koordinasi antar perangkat daerah khususnya di bidang 

infrastruktur jalan yang merupakan tugas dari Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan yang membawahi koordinasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Provinsi NTB.  

Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan Hubungan 

Koordinasi dan Kewenangan Antara Pemerintah Provinsi dan Kota 

Mataram di Bidang Pekerjaan Umum Bina Marga 

 

Dalam pelaksanaan hubungan koordinasi dan kewenangan antara 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kota Mataram terdapat 

beberapa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat hubungan koordinasi 

dan kewenangan tersebut. Adapun faktor-faktor tersebut yang merupakan Faktor 

Pendukung adalah: wewenang mengenai status jalan sudah jelas diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan masing-masing memiliki kriteria urusan 

pemerintahan tinggal pemerintah menjalankan kewenangan tersebut. Pertanggung 

jawaban pekerjaan masing-masing sudah jelas  Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Provinsi bertanggung jawab langsung kepada Gubernur 

sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Daerah
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bertanggung jawab langsung kepada Walikota Mataram melalui sekretaris daerah. 

Sedangkan faktor penghambat yang pertama adalah: Koordinasi antar Satuan 

Kerja Perangkat Daerah yang menangani suatu proyek yang tidak melibatkan 

Provinsi dalam perencanaan. Dan kedua berupa faktor anggaran. 
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II. PENUTUP 

Kesimpulan 

Dari penjelasan yang telah penyusun berikan tentang pembahasan skripsi 

ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 1) Berdasarkan pelaksanaan 

hubungan koordinasi dan kewenangan antara Pemerintah provinsi Nusa Tenggara 

Barat dengan Pemerintah Kota Mataram di Bidang Pekerjaan Umum Bina Marga 

dalam praktiknya terjadi tumpang tindih antara pemerintah provinsi Nusa 

Tenggara Barat dan pemerintah Kota Mataram yang berkaitan dengan 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing. Di 

sisi lain, terkait dengan koordinasi antara kedua instansi yang kurang terjalin 

tersebut, terlihat pemerintah Provinsi tidak dilibatkan dalam hal perencanaan 

perbaikan trotoar. Serta kurangnya pengetahuan menejemen kepemimpinan 

mengenai hak dan kewajiban serta tugas kepala daerah. 2) Faktor-faktor yang 

mendukung pelaksanaan hubungan koordinasi dan kewenangan berupa: 

wewenang mengenai status jalan sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 

38 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 termasuk 

pertanggung jawaban pekerjaan masing-masing Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Provinsi bertanggung jawab langsung kepada Gubernur 

sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram 

bertanggung jawab langsung kepada Walikota Mataram melalui sekretaris daerah. 

Sedangkan faktor penghambat yang pertama adalah Koordinasi antar Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang menangani suatu proyek yang tidak melibatkan Provinsi 
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dalam perencanaan. Dan kedua berupa faktor anggaran yang tidak dianggarkan 

oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.  
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