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Pengelolaan jalan Provinsi memiliki tujuan utama berupa “ Mewujudkan Jalan Provinsi 
yang handal, lancar, aman dan nyaman dalam upaya mendukung tercapainya kesejahter-
aan masyarakat Jawa Timur ”dengan arti sederhana adalah Tersedianya Jalan Provinsi yang 
handal, efektif dan esisien serta memenuhi standar dalam memberikan jaminan kenya-
manan serta kemananan dan keselamatan bagi pengguna Jalan. 

Penurunan kondisi kemantapan jalan Provinsi mengindikasikan bahwa tingkat pelayanan 
dan kinerja jalan provinsi di Jawa Timur menurun, guna mempertahankan bahkan mening-
katkan Kinerja Jalan Provinsi dibutuhkan upaya konkrit dalam pengelolaan jalan provinsi 
yang efektif dan e� sien dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik Anggaran, 
SDM, Peralatan maupun dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh Organ-
isasi Perangkat Daerah terkait lainnya dengem mambangun Inovasi yang berupa ROAD 
CARE FOR INTEGRATED COLLABORATION SYSTEM.

Sebagai wujud upaya konkrit pengelolaan jalan provinsi yang efektif dan e� sien dilakukan 
kolaborasi bersama dengan Organisasi perangkat Daerah baik dilingkungan Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur maupun di Kabupaten Jember yaitu dengan tahapan yang dimulai dari 
penyusunan dra�  inovasi/rancangan proyek perubahan dilanjutkan dengan menetapkan 
rencana kerja proyek perubahan, setelah itu dilakukan kolaborasi dan integrasi kegiatan 
untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan pengelolaan jalan provinsi yang terintegrasi 
untuk selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan 
selama masa jangka pendek dan akan dilanjutkan pada masa jangka menengah, hasil mon-
itoring evaluasi akan dipergunakan untuk penyempurnaan Integrasi dan Kolaborasi pada 
masa Jangka Panjang.

Hasil capaian proyek perubahan untuk selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan rekomen-
dasi yang berupa upaya secara konsisten dan terus menerus untuk mengembangkan ROAD 
CARE FOR INTEGRATED COLLABORATION SYSTEM dalam rangka pengembangan 
manajemen pengelolaan Jalan Provinsi kedepan yang lebih baik, efektif dan e� sien.
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ROAD CARE

Jalan merupakan salah satu penyangga utama 
pertumbuhan perkonomian negara, peran dan fungsi 

jalan sangat penting bagi peningkatan perekonomian 
Masyarakat baik yang berskala Internasional, Nasional 
maupun Regional untuk itu perlu perhatian yang besar 
serta kerja keras dalam pengelolaan dan penyelenggaran 
jalan.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 

188/128/KTPS/013/2016 tentang penetapan ruas-ruas 
jalan menurut statusnya sebagai jalan provinsi, merupakan 
dasar utama bagi penyelenggaraan dan pengelolaan jalan 
provinsi di Jawa Timur. Penyelenggaraan jalan provinsi 
tersebut  berupa pengaturan, pembinaan, pembangunan, 
dan pengawasan jalan Provinsi yang meliputi antara lain 
Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan provinsi 
berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan,

FOR INTEGRATED COLLABORATION SYSTEM

“ Mewujudkan Jalan Provinsi yang 
handal, lancar, aman dan nyaman 

dalam upaya mendukung tercapainya 
kesejahteraan masyarakat Jawa Timur”
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Penyusunan pedoman operasional 
penyelenggaraan jalan provinsi 
dengan memperhatikan keserasian 
antar wilayah Provinsi, Penyusunan 
perencanaan jaringan jalan Provinsi, 
Pengembangan dan pengelolaan 
sistem manajemen jalan provinsi, 
perencanaan teknis, pemrograman 
dan penganggaran, pengadaan 
lahan, serta pelaksanaan konstruksi 
jalan provinsi, Evaluasi kinerja 
penyelenggaraan jalan provinsi, 
Pengendalian fungsi dan manfaat 
hasil pembangunan jalan provinsi 
dengan  tujuan utama adalah “ 
Mewujudkan Jalan Provinsi yang 
handal, lancar, aman dan nyaman 
dalam upaya mendukung tercapainya 
kesejahteraan masyarakat Jawa 
Timur” dengan arti sederhana 
adalah Tersedianya Jalan Provinsi 
yang handal, efektif dan esisien 
serta memenuhi standar dalam 
memberikan jaminan kenyamanan 
serta kemananan dan keselamatan 
bagi pengguna Jalan.

Sebagai penyangga urat nadi 
perekonomian baik Regional 
maupun Nasional di Provinsi Jawa 
Timur, keberadaan jalan provinsi 
perlu mendapatkan perhatian besar 
guna mendukung program Nawa 
Bhakti Satya Gubernur Jawa Timur, 
dan dalam rangka mewujudkannya 
diperlukan kontribusi dan kinerja 
jalan provinsi yang handal, mampu 
melayani penggunan jalan dengan 
efektif dan effisien serta mampu 
memberikan jaminan kenyamanan 
dan keselamatan bagi pengguna 
Jalan. 

Sepanjang 3 (tiga) tahun kebelakang 
dilakukan pengukuran terhadap 
kondisi Jalan dan Jembatan Provinsi 
dengan hasil pengukuran terjadi 
penurunan kondisi sebagai akibat 
dari permasalahan-permasalahan 

pengelolaan jalan dan jembatan.
Berikut disampaikan kondisi 
perkembangan kemantapan jalan 
provinsi 3 (tiga) tahun kebelakang 
sebagaimana Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1. Perkembangan kondisi kemantapan jalan provinsi  | Dok. ROAD CARE

Penurunan kondisi kemantapan Jalan Provinsi yang pada 
dasarnya mengakibatkan penurunan tingkat pelayanan 

maupun kinerja Jalan Provinsi disebabkan oleh kerusakan 
yang terus menerus sebagai akibat dari Kondisi eksisting 
Jalan Provinsi yang telah mencapai umur rencana bahkan 
habis umur rencanannya ditambah dengan peningkatan 
jumlah kendaraan utamanya kendaraan berat dan konfigurasi 
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kendaraan yang tidak standar serta kondisi Alam yang ekstrim, 
disamping hal tersebut juga diperburuk dengan drainase jalan 
yang tidak terintegrasi baik dengan system drainase, saluran 
maupun sungai serta perilaku masyarakat yang kurang tertib 
terutama dalam hal membuang sampah yang mengakibatnya 
timbulnya genangan pada jalan provinsi.

Strategi  yang tepat dalam pengelolaan Jalan Provinsi 
yang efektif dan efisien adalah dengan mengoptimalkan 
keterbatasan sumber daya yang dimiliki, membangun dan 
mengembangkan inovasi-inovasi dalam implementasi 

pengelolaan jalan provinsi 
serta melibatkan dan 
membangun peran serta 
aktif Stakeholder eksternal 
utamanya beberapa 
Organisasi Perangkat Daerah 
Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur maupun Organisasi 
Perangkat Daerah Pemerintah 
Kabupaten/Kota yang 
berhubungan langsung 
dengan pelayanan pengguna 
jalan atau lalu lintas dalam 
rangka penyelesaian 
permasalahan pengelolaan 
jalan provinsi serta 
mewujudkan jalan provinsi 
yang handal yang mampu 
menjamin kenyamanan serta 
kemananan dan keselamatan 
pengguna jalan.

 Area Dan Fokus Proyek Perubahan 
Dalam proyek perubahan area perubahan yang ditetapkan 
yaitu pertama Penataan Tata Laksana dan yang kedua 
pada area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagai 
berikut :

A. Penataan Tata Laksana
Menyusun Strategi pengelolaan Jalan dan Jembatan 
Provinsi yang efektif dan Efisien dalam rangka perwujudan 
kinerja dan pelayanan jalan provinsi yang handal dengan 
Road Care for Integrated Collaboration System.

B. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Jalan Provinsi 
yang berkontribusi langsung terhadap perekonomian 

Nasional maupun Regional dilakukan dengan strategi 
pengelolaan Jalan dan Jembatan Provinsi yang 
efektif dan Efisien guna perwujudan kinerja dan 
pelayanan jalan provinsi yang handal. melalui  Strategi 
Pengelolaaan Jalan dan Jembatan melelui Road Care 
for Integrated Collaboration System.

Proyek Perubahan ini difokuskan untuk terwujudnya 
metode dan cara baru yang lebih inovatif dalam 
mendukung Pengelolaaan Jalan dan Jembatan yang 
efektif dan efisien dalam rangka perwujudan kinerja 
dan pelayanan jalan provinsi yang handal yang 
mampu menjamin kenyamanan serta kemananan dan 
keselamatan pengguna jalan (Method Innovation).
Untuk mencapai area tersebut, Fokus  Proyek 
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Perubahan ini dilakukan melalui Strategi Pengelolaaan Jalan dan Jembatan 
yang efektif dan efisien dalam rangka perwujudan kinerja dan pelayanan jalan 
provinsi yang handal, serta mampu memberikan jaminan kenyamanan serta 
kemananan dan keselamatan bagi pengguna Jalan yang akan dilakukan 
dengan pendekatan inovasi Strategi Pengelolaaan Jalan dan Jembatan 
melelui Road Care for Integrated Collaboration System dengan pilot proyek 
pada 5 (lima) ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Jember yang melayani industri 
bahan baku insfrastruktur, Agro Industri serta Industri lainnya.

5 (lima) ruas tersebut adalah sebagai berikut :
1. Batas Kabupaten Lumajang – Kencong ( nomor ruas 202 )
2. Kencong – Kasian ( nomor ruas 203 )
3. Kasian – Puger ( nomor ruas 204 )
4. Kasian – Balung ( nomor ruas 205 )
5. Balung – Rambipuji ( nomor ruas 206 )

Berikut disampaikan kondisi eksisting pilot project pada focus perubahan 
sebagaimana pada table 1.2 berikut

Tabel 1.2. Rekapitulasi Kondisi Eksisting Ruas Jalan pada Fokus Perubahan

 Tujuan Dan Manfaat Proyek Perubahan 
Tujuan proyek perubahan ini adalah mewujudkan kinerja dan pelayanan 
jalan dan jembatan provinsi yang handal, efektif dan efisien serta mampu 
memberikan jaminan kenyamanan serta kemananan dan keselamatan bagi 
pengguna Jalan 

Tujuan jangka Pendek
1. Diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Kolaborasi 

dan kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka 
pengelolaan jalan provinsi yang lebih efektif dan efisien

2. Pelaksanaan Kegiatan Preservasi dengan pemeliharaan rutin jalan serta 
peningkatan struktur maupun kapasitas jalan.

3. Pelaksanaan Kegiatan yang terintegrasi pada beberapa Organisasi 
Perangkat Daerah dalam rangka penanganan jalan provinsi yang efektif 
dan efisien.

4. Mempertahankan  Kinerja Jalan Provinsi dengan melakukan pengukuran 
Kondisi Jalan dan Jembatan yang membandingkan Kondisi pada awal 
Proyek Perubahan diaplikasikan sampai dengan Jangka Pendek (2 bulan 
kedepan).

5. Terwujudnya pelayanan lalu lintas yang optimal dengan kegiatan 
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan

Tujuan Jangka Menengah
1.  Mempertahankan Kinerja 

Jalan dan Jembatan 
dengan Pemeliharaan 
Rutin Jalan dan melakukan 
pengukuran kondisi jalan.

2. Terwujudnya Peningkatan Kinerja 
dengan peningkatan kondisi Jalan 
sebagai hasil dari penanganan 
Preservasi Jalan dan Jembatan 
dengan Peningkatan Struktur dan 
Kapasitas.

3. Terwujudnya pelayanan lalu lintas 
yang optimal dengan kegiatan 
Pemeliharaan Rutin Jalan dan 
Jembatan

Tujuan Jangka Panjang
1. Terwujudnya Jalan Provinsi yang 

mantap dan handal dengan 
pelayanan yang optimal kepada 
pengguna Jalan.

2. Terwujudnya Peningkatan Kinerja 
Jalan dan Jembatan Provinsi.

3. Terwujudnya Konektivitas antar 
Wilayah di Provinsi Jawa Timur 
yang memadai.

Dengan terlaksananya Proyek 
Perubahan ini diharapkan akan 
memberikan manfaat yang sangat 
besar dalam peningkatan kinerja 
dan pelayanan Jalan dan Jembatan 
Provinsi utamanya pelayanan Jalan 
dan Jembatan yang optimal kepada 
pengguna Jalan dan Jembatan.

A. Manfaat Internal :
1. Meningkatkan  Efisiensi  

Penggunaaan Anggaran
2. Meningkatkan Efisiensi  

pelaksanaan pengelolaan 
Jalan dan Jembatan Provinsi.
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B. Manfaat Eksternal :
1. Meningkatkan Pelayanan Jalan dan 

Jembatan, terjaminnya kenyamanan 
serta keamanan dan keselamanatan 
kepada Masyarakat Pengguna Jalan.

2.  Mendukung pertumbuhan ekonomi 
dengan peningkatan kinerja dan 
pelayanan jalan dan jembatan.

3. Meningkatkan Konektivitas antar wilayah.

 Ruang Lingkup Proyek Perubahan 
Batasan kegiatan yang ditetapkan dalam pelaksanaan 
kegiatan di jangka pendek, jangka menengah dan jangka 
panjang antara lain :

Jangka Pendek.
a. Membentuk   Tim Efektif Proyek Perubahan 

dan Tim Pelaksana Strategi Pengelolaan 
Jalan dan Jembatan melalui Road Care 
For Integrated Collaboration System

b. Menyusun Keputusan Gubernur tentang 
Integrated Collaboration System 

c. Melaksanakan kegiatan Road Care for Integrated 
Collaboration System bersama dengan 
Organisasi Perangkat Daerah terkait ( Dinas 
Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Dinas 
Pekerjaan Umum Sumberdaya Air Provinsi Jawa 
Timur, Badan Perencanaan Provinsi Jawa Timur, 
Dinas Perhubungan Kabupaten Jember )

d. Melaksanakan Survey Kondisi Jalan dan Jembatan
e. Melakukan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan 

Preservasi Jalan dan Jembatan
f.  Melakukan Monitoring dan Evaluasi 

Hasil Pelaksanaan.

Jangka Menegah.
a. Melaksanakan kegiatan Road Care for 

Integrated Collaboration System bersama 
dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait 
( Dinas Perhubungan, Dinas Sumberdaya 
Air dan Badan Perencanaan Provinsi)

b. Melaksanakan Survey Kondisi Jalan dan Jembatan
c. Melakukan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan 

Preservasi Jalan dan Jembatan

d.  Melakukan Monitoring dan 
Evaluasi Hasil Pelaksanaan.

Jangka Panjang.
a. Melaksanakan kegiatan Networking Collaboration 

System dengan bersama dengan Organisasi 
Perangkat Daerah terkait ( Dinas Perhubungan, 
Dinas Sumberdaya Air dan Badan Perencanaan 
Provinsi)

b. Melaksanakan Penyusunan Program dan Anggran 
serta kegiatan yang terpadu antar bersama 
dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait 
dalam pengelolaan Jalan dan Jembatan.

 Kriteria Keberhasilan 
Indikator keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan 
adalah sebagai berikut :

Jangka Pendek
Indikator keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan di 
jangka pendek ini antara lain :

1. Terbitnya Surat Keputusan Gubernur 
Jawa Timur tentang Kolaborasi dan 
kerjasama antar Organisasi Perangkat 
Daerah dalam rangka pengelolaan jalan 
provinsi yang lebih efektif dan efisien

2. Terlaksananya Kegiatan Preservasi dengan 
pemeliharaan rutin jalan serta peningkatan 
struktur maupun kapasitas jalan.

3. Terlaksananya kegiatan yang terintegrasi 
pada beberapa Organisasi Perangkat 
Daerah dalam rangka penanganan jalan 
provinsi yang efektif dan efisien

4. Terealisasinya pengukuran Kondisi Jalan 
dan Jembatan yang membandingkan 
Kondisi pada awal Proyek Perubahan 
diaplikasikan sampai dengan Jangka 
Pendek (2 bulan kedepan) sebagai upaya 
mempertahankan  Kinerja Jalan Provinsi.

5. Terwujudnya kelancaran lalu lintas serta 
kondisi Jalan dan Jembatan yang dapat 
melayani lalu lintas dengan optimal.

Jangka Menengah
Kriteria keberhasilan yang ditetapkan pada Jangka 
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Menengah dengan kurun waktu pelaksanaan 2 (dua) 
bulan sampai dengan 1 (satu) tahun adalah sebagai 
berikut :

1. Dipertahankannya Kinerja Jalan dan Jembatan 
dengan Pemeliharaan Rutin Jalan serta 
melakukan pengukuran kondisi jalan.

2. Terwujudnya Peningkatan Kinerja dengan 
peningkatan kondisi Jalan sebagai hasil dari 
penanganan Preservasi Jalan dan Jembatan 
dengan Peningkatan Struktur dan Kapasitas

3. Terwujudnya pelayanan lalu lintas yang 
optimal dengan kegiatan Pemeliharaan 
Rutin Jalan dan Jembatan

Jangka panjang
Kriteria keberhasilan yang ditetapkan pada Jangka 
Panjang dengan kurun waktu pelaksanaan 1 (satu) tahun 
sampai dengan 2 (dua) tahun adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Jalan Provinsi yang mantap 
dan handal dengan pelayanan yang 
optimal kepada pengguna Jalan,

2. Terwujudnya Peningkatan Kinerja 
Jalan dan Jembatan Provinsi

3. Terwujudnya Konektivitas antar Wilayah 
di Provinsi Jawa Timur yang memadai

 Adopsi Dan Adaptasi Hasil Visitasi  

Kepemimpinan Nasional 
Visitasi Kepemimpinan Nasional Pada Badan 
Pembangunan Perencanaan Daerah Kabupaten Gianyar 

Provinsi bali dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 
Menegah Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, pada tanggal 
22 – 25 Maret 2022, memberikan suatu pembelajaran 
dan pengkayaan inspirasi dalam penyusunan rancangan 
proyek perubahan instansional yang sedang project 
leader susun dengan mengangkat  nilai-nilai yang relevan 
antara topik rancangan proyek perubahan dengan lesson 
learn hasil visitasi adalah sebagai berikut :

1. Nilai-nilai karakter kepemimpinan dan 
komitmen yang kuat antar kepala OPD

2. Keberanian berinovasi melalui strategi 
kebijakan anggaran yang bervisi kedepan 

3. Startegi Sinergi dan kolaborasi 
dengan stakeholder terkait

 DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN 
Output Kunci dan Outcome Proyek Perubahan
Output mengacu pada tujuan, merupakan keluaran yang 
akan dihasilkan dalam proyek perubahan, dan dibagi 
menjadi tiga tahapan, yakni jangka pendek, jangka 
menengah, dan jangka panjang. Sedangkan outcome 
merupakan dampak dan mengacu pada manfaat.

Output/keluaran dan Outcome kunci dari tiap pentahapan 
yang sudah ditetapkan tersebut, antara lain sebagai 
berikut :

OUTPUT/OUTCOME DEKSRIPSI

OUTPUT JANGKA PENDEK

Tersusunya rancangan Strategi Pengelolaaan Jalan dan 
Jembatan melelui Integrated Collaboration System.

Rancangan Strategi Pengelolaaan Jalan dan 
Jembatan melalui Integrated Collaboration System 
sebagai acuan rencana kerja pengelolaan jalan 
dan jembatan serta rancangan rencana kerjasama 
antar Lembaga dalam rangka pengelolaan jalan dan 
jembatan.



10

OUTPUT/OUTCOME DEKSRIPSI

OUTPUT JANGKA PENDEK 
(Lanjutan)

 Diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur 
tentang Kolaborasi dan kerjasama antar Organisasi 
Perangkat Daerah dalam rangka pengelolaan jalan 
provinsi yang lebih efektif dan efisien

Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Jawa 
Timur Timur tentang Kolaborasi dan kerjasama 
antar Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka 
pengelolaan jalan provinsi yang lebih efektif 
dan efisien, sebagai dasar untuk melaksanakan 
kerjasama antar Lembaga/MOU utamanya dengan 
OPD terkait pengelolaan jalan dan jembatan. 

Tersusunyan rencana kerja dan strategi penanganan 
Kegiatan Preservasi dengan pemeliharaan rutin jalan 
serta peningkatan struktur maupun kapasitas jalan

Rencana kerja pelaksanaan kegiatan preservasi 
jalan dan jembatan dengan kegiatan pemeliharaan 
rutin, Peningkatan Struktur maupun kapasitas jalan. 

Launching Control Room sebagai Room Center Kegiatan 
Pengelolaan Jalan dan Jembatan Provinsi (kegiatan 
Road Care for Integrated Cillaboration System)

Ruang kontrol utama dalam melakukan monitoring 
terhadap pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Jalan 
dan Jembatan Provinsi (kegiatan Road Care for 
Integrated Cillaboration System) menggunakan 
beberapa system teknologi informasi digital yang 
telah dibangun, yang sedang dikembangkan maupun 
yang sedang dibangun.

Launching pilot proyek Kegiatan Preservasi dengan 
pemeliharaan rutin jalan serta peningkatan struktur 
maupun kapasitas jalan

Pelaksanaan kegiatan Preservasi dengan 
pemeliharaan rutin jalan serta peningkatan struktur 
maupun kapasitas jalan diawali dengan tanda tangan 
kontrak san SPMK.
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OUTPUT/OUTCOME DEKSRIPSI

OUTPUT JANGKA MENENGAH

Mempertahankan Kinerja Jalan dan Jembatan dengan 
Pemeliharaan Rutin Jalan dan melakukan pengukuran kondisi 
jalan.

Pengukuran KInerja Jalan dan Jembatan dengan 
melak ukan pengukuran Kondisi jalan dan jembatan 
sebagai hasil dari kegiatan pemeliharaan jalan.

Terwujudnya Peningkatan Kinerja dengan peningkatan 
kondisi Jalan sebagai hasil dari penanganan Preservasi Jalan 
dan Jembatan dengan Peningkatan Struktur dan Kapasitas

Pengukuran KInerja Jalan dan Jembatan dengan 
melakukan pengukuran Kondisi jalan dan jembatan 
sebagai hasil dari pemeliharaan jalan, Peningkatan 
struktur dan kapasitas.

Terwujudnya pelayanan lalu lintas yang optimal dengan 
kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan

Mewujudkan Kelancaran lalu lintas pengguna jalan dan 
menekan kemacetan serta kecelakaan dijalan dengan 
kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.

OUTPUT JANGKA PANJANG

Terwujudnya Jalan Provinsi yang mantap dan handal 
dengan pelayanan yang optimal kepada pengguna Jalan

Mewujudkan Jalan dan Jembatan Provinsi yang 
mampu melayani lalu lintas dengan optimal baik 
berupa kelancaran lalu lintas dan menekan tingkat 
kecelakaan lalu lintas. 

Terwujudnya Peningkatan Kinerja Jalan dan Jembatan 
Provinsi

Mewujudkan peningkatan kondisi jalan dan jembatan 
serta meningkatkan pelayanan terhadap pengguna 
jalan sehingga tercapai lalu lintas yang lancer aman 
dan nyaman.

Terwujudnya Konektivitas antar Wilayah di Provinsi Jawa 
Timur yang memadai

Menghubungkan jalur lalu lintas antar wilayah sebagai 
upaya untuk mengurangi disparitas antar wilayah serta 
peningkatan pertumbuhan ekonomi maupun untuk 
pengentasan kemiskinan.
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OUTPUT/OUTCOME DEKSRIPSI

OUTCOME

Pengelolaan Jalan dan Jembatan Provinsi yang lebih 
efektif dan effisien.

Dengan Strategi Pengelolaaan Jalan dan Jembatan 
melalui Integrated Collaboration System, maka 
pengelolaan jalan dan jembatan akan semakin efektif 
dan efisien dalam rangka perwujudan pelayanan dan 
kinerja jalan yang handal.

Pengelolaan Jalan dan Jembatan Provinsi yang bersinergi 
dengan kegiatan pengelolaan insfrastuktur pendukung 
jalan dan jembatan

Dengan Strategi Pengelolaaan Jalan dan Jembatan 
melalui Integrated Collaboration System, maka peran 
serta masyarakat dapat ditingkatkan serta kerja sama 
dengan OPD terkait dalam pengelolaan jalan dan 
jembatan melalui kegiatan-kegiatan masing-masing 
dapat dikoordinasikan dan disinergikan, sehingga 
akan mewujudkan kegiatan yang lebih efektif dan 
efisien.

Peningkatan pemanfaatan Sumber Daya yang dimiliki 
dengan optimal

Dengan Strategi Pengelolaaan Jalan dan Jembatan 
melelui Integrated Collaboration System, keterbatasan 
sumber daya yang dimiliki baik berupa SDM, peralatan 
maupun anggaran yang dimiliki dapat dioptimalkan 
sehingga diharapkan mampu mewujudkan Jalan dan 
Jembatan Provinsi yang handal.

Efisiensi penggunaan anggaran oleh pemerintah

Dengan Strategi Pengelolaaan Jalan dan Jembatan 
melelui Integrated Collaboration System, maka alokasi 
anggaran yang terbatas dapat di efisienkan guna 
mendapatkan hasil yang optimal.
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NO. TAHAP UTAMA WAKTU

A. JANGKA PENDEK (2 BULAN)

 1. Konsultasi dengan Mentor 9-10 Maret 2022

2. Konsultasi dengan Coach 9-10 Maret 2022

3. Menyusun Draft Inovasi (Konsep 
Rencana Perubahan) 11-15 Maret 2022

4. Menyusun Draft SK Tim Efektif 16-18 Maret 2022

5. Pengajuan SK Tim Efektif 19 Maret 2022

6. Pengesahan Keputusan Tim Efektif 1 April 2022

7. Koordinasi Rencana Kerja bersama Tim Efektif 4-5 April 2022

8.  Inventarisasi Data Pengelolaan 
Jalan (kondisi jalan) 5-8 April 2022

9. Survey Lapangan Kondisi Awal Pengelolaan Jalan 11-14 April 2022

10. Proses Analisa Kondisi Kemantapan 
Jalan dengan PKRMS 18-22 April 2022

11. Koordinasi dengan Instansi Terkait 
tentang Penanganan Jalan. 25-29 April 2022

12. Pelaksanaan Penanganan Jalan (Kontrak, 
rencana penggunaan Win ODOL, dsb) 4-13 Mei 2022

13. Pemantauan/ Pengawasan Pelaksanaan 
Jalan (Supervisi, Koordinasi) 17-20 Mei 2022

14. Survey Lapangan Kondisi (setelah 
Implementasi) Pengelolaan Jalan 23-25 Mei 2022

15. Evaluasi hasil Pengelolaan Jalan setelah 
dilakukan Integrasi dan kolaborasi 27 Mei 2022

16. Sosialisasi hasil Evaluasi Pengelolaan Jalan 30-31 Mei 2022

NO. TAHAP UTAMA WAKTU

B. JANGKA MENENGAH (6 - 7 BULAN)

1. Mengajukan Usulan Kegiatan Pengelolaan Jalan 
pada masing-masing OPD terkait (PAPBD 2022)

APBD 2022 &
PAPBD 2022

2. Melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi 
Jalan pada lokasi Pilot Project (2022)

APBD 2022 &
PAPBD 2022

C. JANGKA PANJANG (2 TAHUN)

1. Implementasi Integrated Collaboration Sistem 
pada seluruh Ruas Jalan Provinsi (2023 dan 2024)

APBD 2023 &
PAPBD 2024

Pentahapan (Milestone)   

Proyek Perubahan pada  

Rencana Strategis 

Setelah ditetapkan ruang lingkup 
proyek perubahan, selanjutnya 
adalah menetapkan kegiatan 
(milestone) pada masing-masing 
tahapan (jangka pendek, jangka 
menengah dan jangka Panjang) yang 
dapat dijelaskan sebagai berikut :



14

 Tata Kelola Proyek Perubahan 

 Struktur Proyek Perubahan 

Tata kelola dalam proyek perubahan menggambarkan 
peran dari masing- masing unsur yang terlibat. Berikut 

adalah tata kelola proyek perubahan yang masing-masing   
memiliki   tugas   sesuai   kewenangannya   yang   dapat    
di deskripsikan dalam gambar berikut:  
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Rencana Strategi Marketing Proyek Perubahan 

Dalam rangka keberhasilan dalam proyek perubahan ini, sangat 

diperlukan strategi marketing proyek perubahan dengan menentukan tujuan 

yang akan dicapai dalam proyek perubahan ini. 

Identifikasi permasalahan dan kemampuan pengembangan 

sumberdaya yang dimiliki serta Startegi marketing proyek perubahan sangat 

berpengaruh besar terhadap keberhasilan yang akan dicapai termasuk 

didalamnya adalah identifikasi terhadap pemangku kepentingan dalam 

pelaksanaan proyek perubahan ini.  

Dengan melibatkan peran serta aktif terhadap OPD terkait dalam 

melakukan kolaboransi maka diharapkan akan terjadi peningkatan pelayanan 

kinerja jalan provinsi yaitu dengan pengendalian lalu lintas khususnya lalu 

lintas berat oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur maka  akan dapat 

mengendalikan tingkat kerusakan jalan akibat repetisi dan kapasitas 

kendaraan,  disamping hal tersebut juga dalam rangka pengendalian terhadap 

aliran air pada jalan provinsi dilakukan kolaborasi dengan Dinas Sumberdaya 

Air dalam mengendalikan aliran air  menjadi suatu system drainase terpadu 

yang baik. Untuk menjaga agar kerusakan alam tidak terjadi maka Bersama-

sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dapat dilakukan kegiatan pengendalian 

PROJECT SPONSOR
DR. Ir. Wahid Wahyudi, MT 

Pj. Sekretaris Daerah           
Provinsi Jawa Timur 

COACH 
Dr. Ir. Budi Setiawan, M.MT.
Widyaiswara BPSDM Provinsi

Jawa Timur

PROJECT LEADER 
Edy Tambeng Widjaja, ST, M.Si 
Kepala Dinas Pekerjaan Umum 
Bina Marga Provinsi Jawa Timur 

TIM I 
Administrasi dan 

Fasilitator 

TIM II
Perencanaan dan 

Regulator 

TIM III
Pelaksanaan 

TIM IV
Pengawasan, 

Monitoring dan 
Evaluasi 

Rencana Strategi Marketing 

Proyek Perubahan 

Dalam rangka keberhasilan dalam proyek perubahan ini, 
sangat diperlukan strategi marketing proyek perubahan 
dengan menentukan tujuan yang akan dicapai dalam 
proyek perubahan ini.

Identifikasi permasalahan dan kemampuan 
pengembangan sumberdaya yang dimiliki serta Startegi 
marketing proyek perubahan sangat berpengaruh besar 
terhadap keberhasilan yang akan dicapai termasuk 
didalamnya adalah identifikasi terhadap pemangku 
kepentingan dalam pelaksanaan proyek perubahan ini. 

Dengan melibatkan peran serta aktif terhadap OPD 
terkait dalam melakukan kolaboransi maka diharapkan 
akan terjadi peningkatan pelayanan kinerja jalan provinsi 
yaitu dengan pengendalian lalu lintas khususnya lalu 
lintas berat oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur 
maka  akan dapat mengendalikan tingkat kerusakan jalan 
akibat repetisi dan kapasitas kendaraan,  disamping 
hal tersebut juga dalam rangka pengendalian terhadap 
aliran air pada jalan provinsi dilakukan kolaborasi dengan 
Dinas Sumberdaya Air dalam mengendalikan aliran 
air  menjadi suatu system drainase terpadu yang baik. 
Untuk menjaga agar kerusakan alam tidak terjadi maka 
Bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dapat 
dilakukan kegiatan pengendalian tanaman utamanya 
pada lereng dan tebing jalan provinsi serta mewujudkan 
green infrastuktur serta dengan Dinas Pekerjaan Umum 
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Bina Marga dan Sumber Daya Air  
Kabupaten Jember dalam rangka 
pengaturan dan pengelolaan akses 
Jalan Kabupetn menuju Jalan 
Provinsi serta mengendalikan aliran 
air  menjadi suatu system drainase 
terpadu yang baik. 

Dengan terkendalikannya 
permasalahan yang timbul maka   
pengelolaan Jalan Provinsi akan 
dapat dilaksanakan dengan effektif 
dan effisien meskipun dengan 
pembiayaan yang terbatas, Bersama-
sama dengan Bappeprov diharapkan 
kebutuhan pembiayaan pengelolaan 
jalan dan jembatan provinsi hasil 
dari networking collaborating system 

dapat terpenuhi dan  pelayanan 
optimal serta pengelolaan jalan dan 
jembatan provinsi yang effektif dan 
effisien dapat terpenuhi.

Agar Startegi marketing proyek 
perubahan dapat berjalan dengan 
baik  perlu dilakukan identifikasi 
dan pemetaan peran stakeholders 
baik stakeholders internal maupun 
eksternal. Stakeholders yang 
dimaksud adalah seluruh pemangku 
kepentingan yang terlibat dalam 
proyek perubahan, baik berada  
dalam  internal  organisasi project 
leader (stakeholder internal) maupun 
yang berada di luar organisasi project 
leader (stakeholder Eksternal).

Stakeholder Proyek 

Perubahan 

Stakeholder yang terlibat dalam 
pelaksanaan proyek perubahan ini 
terbagi menjadi Stakeholder internal 
(berada di dalam organisasi) dan 
Eksternal (berada di luar organisasi). 

Analisa Stakeholder
Identifikasi Stakeholder
Stakeholder yang terlibat dalam 
proyek perubahan ini terbagi menjadi 
2 (dua) jenis, yaitu stakeholder 
internal dan stakeholder eksternai 
sebagaimana berikut.

No. Stakeholder Internal No. Stakeholder Eksternal

1 Gubernur Jawa Timur 1 Kepala Badan Perencaan Pembangunan Provinsi Jatim

2 Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur 2 Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

3 Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bina 
Marga Provinsi Jawa Timur

3 Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur

4 Kepala Bidang Pengaturan dan Pengendalan Dinas 
Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur

4 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 
dan Sumber Daya Air Kabupeten Jember

5 Kepala Bidang Bina Teknik Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur

5 PT. Imasco selaku pengelola Pabrik Semen Singa Merah

6 Kepala Bidang Pembangunan Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur

6 Masyarakat Pengguna Jalan

7 Kepala Bidang Pemeliharaan Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur

8 Kepala UPT PJJ Jember Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur

9 Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi  pada Dinas 
Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur

10 Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Bina 
Marga Provinsi Jawa Timur
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Identifikasi  Matriks  Kekuatan  Pengaruh,  

Keterlibatan,  Kepentingan Stakeholders 

Seluruh stakeholders kemudian dipetakan atau dilakukan mapping kekuatan 
pengaruh, keterlibatan, dan kepentingannya, dengan matriks identifikasi 
stakeholders, untuk selanjutnya disusun grafik kuadran kategori stakeholder 
sebagai berikut :

Promoters:
infl uence  besar,  interest  besar,  
memiliki  kepentingan besar 
terhadap upaya dan juga kekuatan 
untuk membantu membuatnya 
berhasil (atau menggelincirkannya).

Defenders: 
infl uence   kecil,   interest   
besar,   memiliki   kepentingan 
pribadi   dan dapat   menyuarakan   
dukungannya   dalam komunitas, 
tetapi kekuatannya kecil untuk 
mempengaruhi upaya.

Latents: 
infl uence besar, interest kecil, 
tidak memiliki kepentingan khusus 
maupun terlibat dalam Upaya, 
tetapi memiliki kekuatan besar 
untuk mempengaruhi Upaya 
jika mereka menjadi tertarik.

Apathetics : 
infl uence kecil, interest kecil, kurang 
memiliki kepentingan maupun 
kekuatan, bahkan mungkin tidak 
mengetahui adanya upaya.
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STAKEHOLDER STRATEGI

Promotors (+ +)

-  Koordinasi dan konsultasi
-  Melibatkan promotor dalam pengambilan keputusan 

dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
-  Meningkatkan motivasi dan kompetensi

Latens (+ -)
-  Menjaga koordinasi dan komunikasi
- Menunjukan    upaya    yang    dilakukan memiliki  

efek  positif terhadap  isu  yang menjadi perhatiannya

Defenders (- +) -  Melaksanakan koordinasi
- Sebagai  unsur  kolaborasi  untuk  proyek perubahan

Apathetics (- -) - Pemberitahuan adanya proyek perubahan
- Permintaaan dukungan proyek perubahan

 Strategi Pendekatan 

Stakeholder 
Strategi   yang   digunakan   dalam   
upaya   meningkatkan   koordinasi 
antar stakeholder, sebagaimana 
dijelaskan sebagai berikut.

Dalam  strategi  marketing  proyek  
perubahan,  kegiatan  dan  sasaran 
yang akan dilakukan adalah 
sebagaimana berikut ini.

No. Bentuk kegiatan Sasaran Sarana

1

2

Pelaksanaan 
Kegiatan Preservasi 
dengan kegiatan 
Pemeliharaan Rutin 
pada ruas jalan yang 
menjadi pilot project.

Pelaksanaan 
Kegiatan Preservasi 
dengan kegiatan 
Peningkatan Struktur 
dan Kapasitas pada 
ruas jalan yang 
menjadi pilot project

a. Pengusaha / 
Pelaku Usaha

b. Masyarakat 
Pengguna Jalan

c. Seluruh 
Stakeholder 
Internal

1. Sosialisasi dengan 
pertemuan terbuka.

2. Rambu-rambu jalan
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Kriteria dan Target Capaian Kinerja
Untuk menentukan kriteria dan target capaian kinerja 
pada proyek perubahan dibutuhkan kriteria keberhasilan 
dari proyek perubahan dimaksud dalam rangka 
menjawab Tujuan dan target capaian proyek perubahan 
dapat digambarkan sebagai berikut :

SEBELUM SESUDAH

Pengelolaan Jalan 
dan Jembatan tanpa 
melibatkan langsung 
pemangku kepentingan 
(stakeholder terkait) dalam 
Pengelolaan Jalan

Pengelolaan Jalan dan 
Jembatan yang terpadu 
dan sinergi antar pemangku 
kepentingan (stakeholder terkait) 
dalam pengelolaan jalan

Pengelolaan jalan 
dan Jembatan yang 
berdasarkan kondisi teknis 
lapangan serta kebijakan 
teknis sesuai kebutuhan 
penanganan di lapangan

Pengelolaan jalan dan jembatan 
yang lebih Efektif dan Efi sien 
dengan keterpaduan program 
dan kebijakan pengelolaan 
jalan dan jembatan

Kebutuhan Alokasi 
Anggaran pengelolaan 
jalan yang cukup besar 
dan tersebar pada masing-
masing pemangku kebijakan 
terkait sehingga penggunaan 
anggaran kurang efi sien. 

Efi siensi pengunaan 
anggaran dengan koordinasi 
dan keterpaduan program 
maupun kegiatan pada 
pemangku kebijakan terkait.

Memperhatikan kondisi sebagaimana tersebut diatas 
maka dapat disusun target capaian kinerja berdasarkan 
tujuan proyek perubahan dalam rangka keberhasilan 
proyek perubahan dimaksud.

Penetapan target capaian kinerja dilakukan dengan 

NO OUTPUT BOBOT
(%)

TARGET 
REAL-
ISASI 
(%)

JANGKA PENDEK

1 Diterbitkannya Surat 
Keputusan Gubernur 
Jawa Timur tentang 
Kolaborasi dan 
kerjasama antar 
Organisasi Perangkat 
Daerah dalam rangka 
pengelolaan jalan 
provinsi yang lebih 
efektif dan efi sien

30 100

2 Tersusunyan rencana 
kerja dan strategi 
penanganan Kegiatan 
Preservasi dengan 
pemeliharaan rutin 
jalan serta peningkatan 
struktur maupun 
kapasitas jalan

10 100

3 Launching Control 
Room sebagai Room 
Center Kegiatan 
Pengelolaan Jalan 
dan Jembatan 
Provinsi (kegiatan 
Road Care 
for Integrated 
Cillaboration System)

30 100

4 Launching pilot 
proyek Kegiatan 
Preservasi dengan 
pemeliharaan 
rutin jalan serta 
peningkatan 
struktur maupun 
kapasitas jalan

30 100

JUMLAH 100

memberikan bobot dan target realisasi pada output kunci 
yang telah ditetapkan sebagaimana target capaian kinerja 
dalam proyek perubahan ini :
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Pembobotan dilakukan untuk menetapkan 
urgensi tiap output kegiatan proyek 
perubahan, namun semua kegiatan 
tersebut khususnya pada jangka pendek 
(2 bulan / Breakthrough II) ditargetkan 
terealisasi sampai dengan batas waktu 
yang telah ditetapkan.

PELAKSANAAN PROYEK 

PERUBAHAN
Pengalaman Memimpin Proyek 
Perubahan

Pengalaman dalam memimpin 
pelaksanaan Proyek Perubahan dimulai 
sejak Ide Proyek Perubahan tersebut 
disetujui oleh mentor. Langkah-
langkah nyata harus dilakukan dalam 
melaksanakan proyek perubahan, 
langkah2 tersebut diawali dengan 
menyusun rencana kerja Proyek 
Perubahan serta membentuk Tim 
Efektif.

Tim Efektif
Pembentukan Tim Efektif dilakukan 

JANGKA MENENGAH

NO OUTPUT BOBOT

(%)

TARGET REAL-
ISASI (%)

2 Terwujudnya Peningkatan 
Kinerja dengan 
peningkatan kondisi 
Jalan sebagai hasil dari 
penanganan Preservasi 
Jalan dan Jembatan 
dengan Peningkatan 
Struktur dan Kapasitas

40 100

3 Terwujudnya pelayanan 
lalu lintas yang optimal 
dengan kegiatan 
Pemeliharaan Rutin 
Jalan dan Jembatan

40 100

JUMLAH 100
JANGKA PANJANG

1 Terwujudnya Jalan 
Provinsi yang mantap 
dan handal dengan 
pelayanan yang optimal 
kepada pengguna Jalan

50 100

2 Terwujudnya Peningkatan 
Kinerja Jalan dan 
Jembatan Provinsi

20 100

3 Terwujudnya Konektivitas 
antar Wilayah di Provinsi 
Jawa Timur yang memadai

30 100

JUMLAH 100

atas persetujuan Mentor, Pembentukan Tim Efektif 
berdasarkan Stakeholder Internal sebagai pemangku 
kepentingan dalam pelaksanaan tugas organisasi 
sekaligus sebagai pengguna hasil Proyek Perubahan 
nantinya. Tim Efektif yang dibentuk selain memiliki peran 
membantu secara langsung pelaksanaan penyusunan 
Proyek Perubahan juga Tim berperan memberikan 
masukan guna kesesuaian Proyek Perubahan terhadap 
kebutuhan dalam organisasi.

Pembagian Tugas dalam Tim Internal juga harus 
tersusun dan terbagi dengan baik dan jelas, hal ini untuk 
menghindari tumpang tindih kegiatan pada masing-
masing anggota Tim juga untuk meningkatkan Efisiensi 

dan efektifitas Tim dalam membantu menyusun Proyek 
Perubahan, dengan demikian hal-hal yang dilakukan 
oleh anggota tim efektif benar-benar bermanfaat dan 
dapat memberikan kontribusi yang sangat besar dalam 
penyelesaian serta penyempurnaan Proyek Perubahan.

Pelaksanaan Proyek Perubahan
Pelaksanaan Proyek Perubahan diawali dengan 
menjabarkan ide Proyek Perubahan bersama-sama 
Tim Efektif untuk kemudian dilakukan Identifikasi atas 
kebutuhan Sistem yang akan dibangun. Hasil identifikasi 
awal terhadap kebutuhan sistem inilah sebagai dasar 
untuk membangun sistem yang dibutuhkan organisasi 
untuk kemudian dikembangkan untuk penyempurnaan 
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yang pada akhirnya nanti sangat bermanfaat dalam 
pelaksanaan kegiatan organisasi serta peningkatan 
kinerja organisasi. Pelaksanaan kegiata Proyek 
Perubahan dilaksanakan secara simultan dengan 
membangun sistem bersama-sama yaitu :

•  Menyusun rancangan Strategi Pengelolaaan Jalan 
dan Jembatan melelui Integrated Collaboration 
System, rancangan strategi pengelolaaan jalan 
dan jembatan melalui Integrated Collaboration 
System sebagai acuan rencana kerja pengelolaan 
jalan dan jembatan serta rencana kerjasama antar 
Lembaga dalam rangka pengelolaan jalan dan 
jembatan.

•  Menyusun rencana kerja dan strategi penanganan 
Kegiatan Preservasi dengan pemeliharaan rutin 

jalan serta peningkatan struktur maupun kapasitas 
jalan, rencana kerja pelaksanaan kegiatan 
preservasi jalan dan jembatan dengan kegiatan 
pemeliharaan rutin, Peningkatan Struktur maupun 
kapasitas jalan.

•  Launching pilot proyek Kegiatan Preservasi dengan 
pemeliharaan rutin jalan serta peningkatan struktur 
maupun kapasitas jalan, Pelaksanaan kegiatan 
Preservasi dengan pemeliharaan rutin jalan serta 
peningkatan struktur maupun kapasitas jalan 
diawali dengan tanda tangan kontrak dan SPMK.

•  Ditandatanganinya MOU/ Kerjasama dengan Dinas 
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya 
Air Kabupaten Jember, MOU / Perjanjian Kerjasama 
dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan  
Sumber Daya Air Kabupaten Jember.

 A. Pelaksanaan Penyusunan Proyek Perubahan Jangka Pendek 

1. Konsultasi dengan Mentor 
Konsultasi dengan Mentor untuk menentukan arah 
dari Proyek Perubahan yang akan disusun agar sesuai 
dengan tujuan yang akan dicapai oleh Institusi.  

2. Konsultasi dengan Coach
Konsultasi dengan Coach untuk memastikan 
bahwa penyusunan Proyek Perubahan sesuai 
dengan arahan Mentor dan sesuai dengan kaidah-
kaidah ilmiaah inovasi yang telah ditetapkan.  
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3. Menyusun Draft Inovasi (Konsep 
Rencana Perubahan)
Penyusunan draft atau konsep rencana 
perubahan / Inovasi yang dilaksanakan bersama-
sama dengan Stakeholder internal.    

4. Menyusun Draft SK Tim Efektif
Tim Efektif diajukan atau diusulkan oleh Stakeholder 
Internal, dengan tujuan agar penyusunan Proyek 
Perubahan ini dapat berjalan efektif dan efisien, tepat 
sasaran, tepat waktu pelaksanaan dan sesuai dengan 
tujuan institusi.  

5. Pengajuan SK Tim Efektif
Draft SK Tm Efektif disusun dan diajukan oleh 
Stakeholder Internal yang ditugaskan khusus untuk 
menyusun SK Tim Efektif kepada Project Leader 
dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina 
Marga Provinsi Jawa Timur atas  

6. Pengesahan Keputusan Tim Efektif
Pengesahan atau penandatangan SK Tim Efektif 
oleh Project Leader dalam hal ini Kepala Dinas 
Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa 
Timur pada tanggal  1 April 2022   
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7. Koordinasi Rencana Kerja 
bersama Tim Efektif
Koordinasi Rencana Kerja dan pelaksanaan bersama 
dengan Tim Efektif dilakukan secara berkala, mengingat 
terdapat 4 Tim dalam Tim Efektif.   

8. Inventarisasi Data Pengelolaan 
Jalan (kondisi jalan)
Inventarisasi data dalam rangka pengelolaan jalan 
dilaksanakan secara berkala, baik inventarisasi data jalan 
dan jembatan, kondisi jalan dan jembatan, kebutuhan 
penanganan Jalan dan Jembatan serta kendala maupun 
hambatan dalam pengelolaan jalan Provinsi

9. Survey Lapangan Kondisi 
Awal Pengelolaan Jalan
Survey Lapangan Kondisi Jalan dilaksanakan secara 
berkala dan pada saat pelaksanaan pekerjaan akan 
dilakukan. Hasil survey kondisi Jalan pada Locus 
sebagaimana sebagaimana lampiran  
 

10. Proses Analisa Kondisi Kemantapan Jalan 
dengan PKRMS
Proses analisa terhadap hasil survey kondisi kemantapan 
jalan dilakukan dengan system yang telah dibangun yaitu 
Provincial and Kabupaten Road Managemen System. 
Hasil yang diperoleh dari PKRMS tersebut digunakan 
untuk program penanganan jalan dan jembatan.
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11. Koordinasi dengan 
Instansi Terkait tentang 
Penanganan Jalan
Koordinasi dengan Instansi 
terkait tentang penanganan dan 
pengelolaan jalan dilaksanakan 
beberapa tahap yaitu 

1. Koordinasi dengan OPD 
Provinsi Jawa Timur

2. Koordinasi dengan Bupati 
Jember dan OPD terkait

3. Koordinasi dengan Dinas 
Pekerjaan Umum Bina 
Marga dan Sumber Daya 
Air Kab. Jember.

12. Pelaksanaan 
Penanganan Jalan 
(Kontrak, rencana penggunaan 
alat pengukur beban gandar/WIM, 
ODOL, dsb) KONTRAK
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14. Survey Lapangan Kondisi 
Pengelolaan Jalan
Hasil Survey lapangan kondisi pengelolaan jalan 
dilakukan secara berkala
Hasil survey lapangan kondisi pengelolaan ajaln 
sebagaimana dalam lapiran 

13. Pemantauan/ Pengawasan Pelaksanaan 
Jalan (Supervisi, Koordinasi)

15. Evaluasi hasil Pengelolaan Jalan 
setelah dilakukan Collaboration
Evaluasi terhadap hasil pengelolaan jalan setelah 
dilakukan Collaboration dilakukan secara bertahab dan 
berkala agar collaborasi yang dilaksanakan dapat efektif 
dan efisien.

16. Sosialisasi hasil Evaluasi 
Pengelolaan Jalan



25

B. Pelaksanaan Penyusunan Proyek 

Perubahan Jangka Menengah 

1. Melaksanakan Kegiatan 
Rehabilitasi Jalan pada 
lokasi Pilot Project (2022)
Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi 
Jalan pada Lokasi Pilot Project 
dilaksanakan selama 7 (tujuh) 
Bulan dan dimulai sejak Kontrak 
ditanda tangani (Mei 2022) dan 
akan diselesaikan pada Akhir Bulan 
Desember 2022.  

Dalam setiap tahapan/milestones 
yang dilaksanakan, project leader 
berupaya untuk membangun peran 
serta aktif dengan melibatkan 
langsung serta menjadikannya 
sebagai bagian dalam pelaksanaan 
proses proyek perubahan. Dengan 
strategi pemasaran proyek 
perubahan terhadap para stake 
holder maka diharapkan akan 
terjadi pergeseran kepentingan dari 
beberapa stakeholder baik internal 
maupun eksternal yang dapat kami 
sajikan sebagai berikut. 

 Implementasi Strategi Merketing Proyek Perubahan 
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Dari gambar bagan tersebut dapat dijelaskan bahwa 
terjadi pergesaran posisi dari stakeholder latents 
menjadi promotors yaitu Kepala BAPPEDA, Kepala 
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur  Kepala 
Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, Kepala 
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya 
Air Kabupaten Jember, sedangkan dari stakeholder 
defender keseluruhannya bergeser menjadi promotor, 
dan untuk stakeholder apathetics hanya Pegawai Dinas 
Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur 
Bersama dengan Masyarakat pengguna jalan yang 
berubah menjadi stakeholder defender sedangkan 
Pimpinan PT. Imasco selaku pengelola Pabrik Semen 
Singa Merah sebagai Pengusaha/ Pelaku Usaha tetap 
menjadi stakeholder apathetics, hal tersebut dikarenakan 
Pimpinan PT. Imasco selaku pengelola Pabrik semen 
Singa Merah sebagai Pengusaha/ Pelaku mempunyai 
kepentingan terhadap kelangsungan usahanya akan 
tetapi mereka masih bisa berubah menjadi mitra Dinas 
Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur ketika 
dilakukan komunikasi terus menerus serta melibatkan 
mereka didalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan jalan 
utamanya pada lokasi yang terdampak dari industry/
usaha yang dikelola.

Hasil Capaian Proyek Perubahan
Hasil Capaian Jangka Pendek Proyek Perubahan Road 
Care for Integrated Collaboration System adalah sebagai 
berikut :

1. Terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur 
tentang Kolaborasi dan kerjasama antar Organisasi 
Perangkat Daerah dalam rangka pengelolaan jalan 
provinsi yang lebih efektif dan efisien

2. Tersusunyan rencana kerja dan strategi 
penanganan Kegiatan Preservasi dengan 
pemeliharaan rutin jalan serta peningkatan struktur 
maupun kapasitas jalan.

3. Launching (ruang kendali) room center dan pilot 
proyek Kegiatan Preservasi dengan pemeliharaan 
rutin jalan serta peningkatan struktur maupun 
kapasitas jalan diawali dengan tanda tangan 
kontrak dan SPMK.

4. Terlaksananya Kegiatan Preservasi dengan 
pemeliharaan rutin jalan serta peningkatan 
struktur maupun kapasitas jalan dalam rangka 
mewujudkan kelancaran lalu lintas serta kondisi 
Jalan dan Jembatan yang dapat melayani lalu 
lintas dengan optimal.

Hasil capaian Jangka Pendek Proyek Perubahan ini telah 
sesuai dengan rencana kerja atau Time Line yang telah 
disusun pada Rancangan Proyek Perubahan.

Kendala Implementasi 

Proyek Perubahan 
Dalam pelaksanaan Proyek Perubahan masih terdapat 
kendala-kendala yang harus diselesaikan utamanya 
terkait dengan koordinasi dengan Stakeholder Eksternal 
yang memiliki target capaian organisasi masing-
masing yang telah ditetapkan. Kendala-kendala dalam 
pelaksanaan kolaborasi dimaksud adalah sebagai 
berikut : 

1. Kendala proses penyusunan rencana kerja dan 
sinkronisasi kegiatan Pada masing-masing 
stakeholder pemangku kebijakan, mengingat 
masing-masing stakeholder pemangku kebijakan 
mempunyai skala prioritas yang telah ditetapkan.

2. Kendala keterbatasan anggaran pada masing-
masing stakeholder pemangku kebijakan 
sehingga harus dilakukan sinkronisasi yang 
efektif dan efisien agar keterbatasan anggaran 
tersebut dapat diefisienkan.

3. Kendala waktu sinkronisasi penyusunan 
rencana kegiatan, kegiatan pada masing-masing 
stakeholder pemangku kebijakan disusun 
sesuai dengan jadwal penyusunan program dan 
anggaran (November – Januari)

4. Kendala saat implementasi rencana kerja 
kolaborasi, rencana kerja dan kegiatan masing-
masing stakeholder pemangku kebijakan 
disusun dan di jadwalkan sesuai dengan prioritas 
penanganan, sedangkan setiap stakeholder 
pemangku kebijakan memiliki jadwal rencana 
kerka dan kegiatan yang berbeda.



27

Strategi Mengatasi 

Masalah dan Hambatan 
Strategi dalam mengatasi masalah 
dan hambatan yang terjadi baik 
pada saat proses penyusunan dan 
penyelesaian serta pengembangan 
Proyek Perubahan maupun saat 
Implementasi kedepan dapat 
dijelaskan sebagai berikut :

1. Strategi Penyelesaian 
Masalah saat Proses 
Penyusunan, 
Penyelesaian dan Pengembangan 
Proyek Perubahan.

a) Menyamakan Pola Pikir 
masing-masing stakeholder 
pemangku kebijakan.

b) Membangun kerjasama antar 
anggota Tim Kolaborasi.

c) Membangun Komunikasi aktif 

antar anggota Tim Kolaborasi..
d) Menyusun, menetapkan dan menyepakati Rencana Kerja dan waktu 

penyelesaian target berdasarkan skala prioritas masing-masing Tim 
Kolaborasi.

2. Strategi Penyelesaian Masalah dan Hambatan 
pada saat Implementasi Proyek Perubahan.

Strategi dalam mengatasi masalah dan hambatan yang terjadi dan 
kemungkinan terjadi sebagai upaya untuk menyelesaikan dan merealisasikan 
Proyek Perubahan ini lebih difokuskan pada:

a) Membangun pola pikir yang sama terhadap stakeholder pemangku 
kebijakan atau Tim Kolaborasi agar rencana kerja dan kegiatan dapat 
disusun efektif dan efisien.

b) Melakukan sinkronisasi rencana kerja masing-masing stakeholder 
pemangku kebijakan baik Jadwal maupun kebutuhan anggarannya.

c) Membangun komunikasi aktif dalam pelaksanaan implementasikan 
kegiatan pada masing-masing stakeholder pemangku kebijakan agar 
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien meskipun 
jadwal rencana kegiatan telah disusun dengan baik.
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KESIMPULAN

Dalam penyusunan Proyek Perubahan ini digali 

dari berbagai permasalah dalam pengelolaan 

Jalan Provinsi melalui Road Care for Integrated 

Collaboration  System sebagai berikut :

1. Kinerja Jalan Provinsi dipengaruhi oleh beberapa 
factor baik Internal maupun Eksternal sebagai berikut 
:
A. Faktor Internal

- Umur Rencana Jalan Provinsi yang telah habis 
bahkan terlampaui

- Keterbatasan anggaran untuk penanganan jalan 
provinsi sesuai kebutuhan lapangan

B. Faktor Eksternal
- Terdapat komposisi lalu lintas yang tidak standar 

(ODOL) yang dilayani jalan provinsi sehingga 
mengakibatkan kerusakan dini jalan provinsi.

- Terdapat genangan air pada jalan provinsi akibat 
saluran maupun sungai yang over toping.

- Kerusakan dini akibat kondisi cuaca yang ekstrim

2. Pengelolaan Jalan Provinsi yang hanya dilaksanakan 
oleh DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, sedangkan 
untuk pengendalian lalu lintas yang tidak standar 
maupun penanganan saluran irigasi dan sungai 
adalah tanggung jawab stakeholder eksternal lainnya.

3. Pengelolaan jalan provinsi yang tidak terintegrasi 
dengan baik dengan stakeholder pemangku kebijakan 
lainnya akan mengakibatkan pengelolaan jalan 
provinsi menjadi tidak efektif dan efisien.

4. Sebagai akibat dari tidak efektif dan efisiennya 
pengelolaan jalan provinsi maka proses perencanaan 
pengelolaan Jalan Provinsi (planing, programing 
dan budgeting) untuk penanganan Jalan Provinsi 
menjadi sangat sulit dan tidak dapat optimal sehingga 

Anggaran yang dikeluarkan juga tidak efisien untuk 
penanganan Jalan Provinsi.

Atas permasalahan umum tersebut maka disusunlah 
konsep untuk mengatasi . permasalahan dengan 
membangun sebuah Sistem integrasi dan kolaborasi 
dengan stakeholder pemangku kebijakan dalam 
pengelolaan jalan provinsi dengan Road Care for 
Integrated Collaboration System. Konsep tersebut 
diharapkan mampu mewujudkan Pengelolaan Jalan 
Provinsi yang Efektif dan Effisien dalam rangka 
mewujudkan Tersedianya Jalan Provinsi yang handal, 
efektif dan esisien serta memenuhi standar dalam 
memberikan jaminan kenyamanan dan keselamatan bagi 
pengguna Jalan. 

 REKOMENDASI 
Rekomendasi yang disampaikan pada Proyek Perubahan 
ini adalah sebagai berikut :

1. Membangun Komunikasi aktif dengan Pemangku 
Kebijakan terkait dengan pengelolaan jalan 
provinsi agar pelaksanaan kegiatan pengelolaan 
jalan provinsi dapat dilakukan sinkronisasi.

2. Membangun kerjasama dengan Pemangku 
Kebijakan terkait dengan pengelolaan jalan 
provinsi agar pengelolaan jalan provinsi dapat 
lebih efektif dan efisien.

3. Membangun Sistem Integrasi dan Kolaborasi 
antar Pemangku Kebijakan terkait dengan 
pengelolaan jalan provinsi dengan ROAD CARE 
FOR INTEGRATED COLLABORATION SYSTEM.

4. Secara konsisten dan terus menerus 
mengembangkan ROAD CARE FOR 
INTEGRATED COLLABORATION SYSTEM 
dalam rangka pengembangan manajemen 
pengelolaan Jalan Provinsi kedepan. 






