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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 TINJAUAN UMUM 

Jalan lingkar adalah jalan yang melingkari suatu kawasan, yang berfungsi 

untuk mengalihkan sebagian arus lalu lintas terusan. Biasanya merupakan bagian 

jaringan jalan dengan pola radial membentuk ring radial. Mengingat fungsi diatas, 

jalan lingkar menjadi salah satu sarana transportasi yang memilki peranan yang 

cukup penting dalam kelancaran pergerakan lalu lintas. 

Seiring dengan pembangunan yang semakin pesat dan pertumbuhan 

penduduk yang semakin tinggi, maka kebutuhan akan sarana dan prasarana 

transportasi menjadi semakin meningkat. Hal ini menuntut adanya perbaikan 

dalam pelayanan sarana dan prasarana transportasi baik jalan maupun jembatan, 

agar segala aktifitas masyarakat dapat berjalan dengan baik. Sebab sarana dan 

prasarana transportasi  merupakan urat nadi dalam mendukung mobilitas manusia, 

barang dan jasa yang secara tidak langsung dapat memperbaiki taraf hidup rakyat, 

menggerakkan pembangunan serta mendukung pemerataan hasil pembangunan. 

Perencanaan jalan lingkar merupakan salah satu upaya meningkatkan 

berbagai jenis kegiatan dan menunjang kelancaran lalu lintas pada daerah-daerah 

sehingga untuk menjangkau daerah yang satu dengan daerah yang lain lebih 

efisien dan efektif. Sebagai langkah awal diperlukan suatu perencanaan teknik 

yang cermat sehingga menghasilkan detail disain jalan yang tepat dan efisien 

untuk memenuhi standar yang ditetapkan. 

1. 2 LATAR BELAKANG 

Universitas Diponegoro telah diakui sebagai salah satu perguruan tinggi 

ternama di Indonesia. Hal ini semakin mendorong Universitas Diponegoro untuk 

selalu meningkatkan kualitasnya. Dalam satu tahun mendatang Universitas 

Diponegoro akan memiliki Hospital Teaching yang akan menjadi salah satu 

pendukung UNDIP menjadi sebuah universitas yang mandiri. Pada tahun 2009, 

UNDIP melanjutkan pembangunan kampus seluas 70.000m2. Dan dalam waktu 

terdekat UNDIP juga akan membangun laboratorium untuk kepentingan 
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pengembangan akademis di luas lahan sekitar 24.000m2, selain itu pembangunan 

unit kegiatan ekonomi produktif juga terus dibangun seperti pembangunan Kafe, 

SPBU di Kampus UNDIP, Toko Buku, dan Student Center. 

  Berdasarkan  kondisi UNDIP yang akan datang, diperkirakan mobilisasi di 

sekitar kampus UNDIP Tembalang akan meningkat. Hal ini perlu diimbangi 

dengan penyediaan jalan yang lebih baik sehingga potensi kemacetan di sekitar 

kampus dapat diminimalisir. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan 

adanya rencana pembangunan jalan lingkar luar kampus UNDIP Tembalang. 

Jalan lingkar ini direncanakan melingkari kampus UNDIP Tembalang yang 

berfungsi untuk mengalihkan sebagian arus lalu lintas terusan dan dapat menjadi 

akses penghubung fakultas-fakultas di UNDIP itu sendiri. 

1. 3 MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dari perencanaan jalan lingkar dalam tugas akhir ini adalah: 

1. Memperluas wawasan dalam upaya penguasaan ilmu rekayasa sipil, sehingga 

diharapkan mahasiswa mampu untuk merencanakan struktur jalan yang dapat 

dipertanggungjawabkan dan memiliki nilai useable yang tinggi. 

2. Merancang jalan lingkar yang efektif dan efisien 

3. Merancang suatu sistem pelayanan transportasi yang optimal terhadap 

pengguna jalan 

Sedangkan tujuan dari perencanaan jalan lingkar ini sendiri adalah 

menyediakan jalan lingkar kampus UNDIP Tembalang yang: 

1. Dapat mendukung pengembangan wilayah dan tata kampus UNDIP sehingga 

dapat meningkatkan aksesibilitas kegiatan, khususnya kegiatan pendidikan di 

kampus UNDIP itu sendiri. 

2. Dapat meningkatkan efisiensi waktu dan mengurangi tingkat kecelakan. 

3. Dapat memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan dengan berkurangnya 

tingkat kemacetan di sekitar wilayah kampus UNDIP Tembalang. 

1. 4 LOKASI  STUDI PERENCANAAN 

 Lokasi studi Perencanaan Jalan Lingkar Luar Kampus UNDIP Tembalang 

nantinya akan dimulai dari STA awal yaitu Tugu depan Bank Mandiri sampai 

dengan STA akhir yaitu perempatan Perumahan Permata Hijau.  Berikut adalah 
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penjelasan lebih lanjut mengenai lokasi studi Perencanaan Jalan Lingkar kampus 

UNDIP Tembalang.  

1. Peningkatan jalan eksisting dari STA awal 0+000 yaitu Tugu depan Bank 

Mandiri sampai dengan STA 0+750 yaitu depan Stadion UNDIP Tembalang. 

Untuk hal ini, trase akan disesuaikan dengan as waduk sebelah selatan dimana 

akan dibangun jembatan. Bila dilihat pada Gambar 1.1 sebelah kanan saat ini 

jalan menuju arah LPPU merupakan  jalan dengan 2 lajur namun dapat terlihat 

bahwa jalan telah dipersiapkan untuk pelebaran menjadi 4 lajur . 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Kondisi STA awal (kiri) dan Sisi Timur STA awal (kanan) 

2. Perencanaan jalan baru mulai dari STA 0+750 yaitu depan Stadion UNDIP 

Tembalang sampai dengan STA 1+450 yaitu depan Makam Keluarga Besar 

UNDIP.  Pada STA 0+800 sampai dengan 1+031 merupakan rencana 

jembatan untuk  waduk pendidikan UNDIP, namun dalam perencanan jalan 

lingkar ini penulis hanya membatasi pada perencanaan jalannya saja. Dan 

pada Gambar 1.2 dapat terlihat bahwa kondisi jalan pada STA 1+031 yaitu 

dari as jembatan waduk sebelah utara (setelah jurang) sampai dengan STA 

1+450 yaitu jalan di depan makam keluarga besar UNDIP masih merupakan 

jalan setapak, maka dari itu nantinya perlu di desain untuk jalan baru. 

 

 
 

 

 

 

 

 
Gambar 1. 2 Jalan dari arah jurang (kiri) dan jalan depan makam  

keluarga besar UNDIP (kanan) 
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3. Peningkatan jalan eksisting dari STA 1+450 yaitu depan Makam Keluarga 

Besar UNDIP sampai dengan STA 1+950 yaitu depan Fakultas Ekonomi atau 

depan Perumahan Permata Hijau, yang nantinya akan melewati rumah sakit 

UNDIP dan Fakultas Kedokteran. Seperti pada Gambar 1.3 kondisi jalan saat 

ini sudah mulai mengalami kerusakan sehingga perlu adanya peningkatan 

jalan sepanjang ruas jalan tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. 3 Kondisi jalan  STA 1+450 sampai dengan STA 1+950 

4. Perencanaan jalan baru untuk lajur kiri mulai dari STA 1+950 yaitu depan 

Fakultas Ekonomi sampai dengan STA akhir 2+535 yaitu perempatan 

Perumahan Permata Hijau. Pada Gambar 1.4 dapat terlihat bahwa kondisi 

jalan sepanjang STA 1+950 sampai dengan STA 2+535 untuk lajur kanan 

masih cukup baik sedangkan untuk lajur kiri perkerasan jalan telah rusak total 

sehingga sudah tidak dapat dilalui oleh kendaraan lagi. Oleh karena itu 

nantinya lajur sebelah kiri perlu di desain untuk jalan baru. 

   

      Gambar 1. 4 Kondisi jalan STA 1+950 sampai dengan STA Akhir  2+535 
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1. 5 BATASAN WILAYAH STUDI DAN RUANG LINGKUP 

PERENCANAAN 

Seperti dilihat pada lokasi studi perencanaan, trase jalan lingkar luar 

kampus UNDIP ini nantinya  akan melewati rencana waduk pendidikan UNDIP. 

Namun untuk batasan wilayah studi Perencanaan Jalan Lingkar ini lebih 

dikhususkan terhadap perencanaan jalan itu sendiri, sehingga dalam tugas akhir 

ini penulis tidak merancang jembatan waduk pendidikan UNDIP. Meskipun 

demikian dalam perecanaannya  penulis tetap menyesuaikan kondisi trase dengan 

posisi as waduk dimana akan dibangun jembatan agar terciptanya singkronisasi 

antara trase jalan dengan waduk. Sedangkan untuk trasenya sendiri seperti 

dijelaskan pada lokasi studi diatas akan dimulai dari STA awal 0+000 yaitu Tugu 

depan Bank Mandiri sampai dengan STA akhir 2+535 yaitu perempataan 

perumahan Permata Hijau. 

Adapun ruang lingkup Perencanaan Jalan Lingkar ini meliputi : 

1. Evaluasi perlunya jalan lingkar, 

2. Penentuan trase yang akan digunakan, 

3. Prediksi lalu lintas harian rata-rata dan pertumbuhannya untuk jalur yang akan 

dilewati kendaraan sampai dengan umur rencana, 

4. Penentuan jumlah jalur dan lajur beserta lebarnya, 

5. Penentuan desain struktur jalan lingkar, mencakup didalamnya perencanaan 

alinyemen horizontal, alinyemen vertikal, tebal struktur perkerasan, rencana 

drainase, dan penempatan bangunan pelengkap, 

6. Gambar rencana, 

7. RAB, Time schedule, netwotk planning, dan kurva S. 

1. 6 SISTEMATIKA PENULISAN 

 Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB I       PENDAHULUAN 

Meliputi tinjauan umum, latar belakang, maksud & tujuan, ruang 

lingkup perencanaan, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
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 Berisi tentang dasar-dasar teori dan referensi untuk penyusunan 

Tugas Akhir 

BAB III METODOLOGI 

 Bab ini akan membahas mengenai tahapan-tahapan perencanaan 

yang terdiri dari persiapan, pengumpulan data, analisa 

pengelolahan data hingga perencanaan. 

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISA DATA 

 Bab ini mambahas mengenai isi dari data yang diperlukan, serta 

analisa dari setiap data yang antara lain analisa data topografi, 

analisa data lalu lintas, analisa data hidrologi, analisa data tanah.          

BAB V  PERANCANGAN TEKNIS  

Bab ini membahas tentang analisa pemilihan alternatif trase, 

perancangan geometri, perancangan struktur perkerasan jalan, 

perancangan sistem drainanse, bangunan pelengkap dan fasilitas 

jalan pada jalan lingkar luar kampus UNDIP Tembalang – 

Semarang. 

BAB VI RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN PERSYARATAN 

PEKERJAAN 

 Bab ini berisi tentang analisa anggaran biaya, perhitungan  volume 

pekerjaan, time schedule, network planning, kurva S dan rencana 

kerja serta persyaratan yang mendukung pekerjaan jalan lingkar 

luar kampus UNDIP Tembalang – Semarang. 

BAB VII PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran mengenai hasil-hasil 

analisis perhitungan perhitungan dan perancangan teknik jalan 

lingkar jalan lingkar luar kampus UNDIP Tembalang – Semarang 

 

 

 

 

 

 




