
Pekan Ilmiah Uniska Mab 2019-Social, Humaniora, Science And Technologi In Disruption Era    
 
 

 

  

 

 

 

 

i 



Pekan Ilmiah Uniska Mab 2019-Social, Humaniora, Science And Technologi In Disruption Era    
 
 

 

PROSIDING 

SEMINAR NASIONAL 

SOCIAL, HUMANIORA, SCIENCE AND TECHNOLOGI IN DISRUPTION ERA 

Banjarmasin, 17 – 20  Juli 2019 

 

Panitia Pelaksna : 

Ketua Pelaksana  : Dr. M. Yuliansyah, S.Pd., M.Pd 

Wakil Ketua    : Dr. Didi Susanto, M.I.Kom., M.Pd. 

Sekretaris   : Rudi Haryadi, S.Pd., M.Pd 

Wakil Sekretaris   : Kardi Guntur Idrawan, S.Sos 

Bendahara   : Mujiah, S.Sos 

IT dan Website   : Unan Malikinor, S.Kom 

Humas dan Publikasi  : Aris Setia Noor, S.E,.M.Si  

Sponsor dan Promosi  : Parman Komaruddin, S.HI.,M.HI 

Sarana Prasarana  : Abdul Kadir, M.S, S.E,. M.M 

Acara    : H. Abdul Hafiz, M.Pd.I 

Kesekretariatan   : Junaidi, S.E.,M.M 

      

     

Steering Comite : 

Husnurrofiq, S.E., M.Si (Ketua SC) 

Rahmat Nopliardy, S.H., M.H. 

Dr. Achmad Jaelani, S.Pt., M.Si 

Dr. Afif Khalid, S.HI., S.H., M.H. 

Budi Setiadi, S.Kom., M.Kom 

 

Reviewer : 

Prof. Dr. Sugiyono, M.Pd (Universitas Negeri Yogyakarta) 

Prof. Dr. Ir. Masganti, M.S (Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa Banjabaru) 

Prof. Nury Effendi, S.E., M.A., Ph.D (Universitas Padjadjaran Bandung) 

Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum (Universitas Lambung Mangkurat) 

Dr. Ir. H. Gusti Irhamni, MT (Universitas Islam Kalimantan MAB) 

Abd. Malik, S.Pt., M.Si., Ph.D (Universitas Islam Kalimantan MAB) 

Dr. H. Jarkawi, M.M.Pd (Universitas Islam Kalimantan MAB) 

Dr. Ir. H. M. Marsudi, M.Sc (Universitas Islam Kalimantan MAB) 

Dr. Ir. Drs. H. Sanusi, M.IKom (Universitas Islam Kalimantan MAB) 

Dr. Drs. H. Basuki, M.Si (Universitas Islam Kalimantan MAB) 

Dr. Nurul Listyani, S.H., M.H (Universitas Islam Kalimantan MAB) 

Antoni Pardede, S.Si., M.Si., Ph.D (Universitas Islam Kalimantan MAB) 

 

 

 

 

 

 

ii 



Pekan Ilmiah Uniska Mab 2019-Social, Humaniora, Science And Technologi In Disruption Era    
 
 

 

Editor : 

Muhammad Edya Rosadi, S.Kom, M.Kom 

Lasikin, S.Kom  

Rieza Ahdika, S.Kom 

Ahmad Habibi 

 

Managing Editor : 

Riadul Muttaqin, S. Kom., M. Kom 

Barsihanor, M.Pd. I  

 

Penerbit : 

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary 

 

Redaksi : 

Jl Adhyaksa No 2 Kayu Tangi Banjarmasin 

 

Cetaka pertama, Juli 2019 

 

Isi dan Format bukan Tanggungjawab Penerbit 

Hak cipta dilindungi undang-undang. 

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii 



Pekan Ilmiah Uniska Mab 2019-Social, Humaniora, Science And Technologi In Disruption Era    
 
 

 

 

 

KATA PENGANTAR PANITIA 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan 

karunia-Nya kami dapat menjalani aktivitas, dengan menghadirkan masa depan kepada civitas 

akademika di masa proses akademik dalam pendidikan dan pengajaran.  

Perguruan Tinggi memiliki peranan penting mencetak generasi  penerus bangsa yang akan 

menentukan kehidupan bangsa dan negara. Maka dari itu Perguruan Tinggi harus terus 

mengembangkan pengelolaan kegiatan akademik agar minat civitas akademika dan generasi 

muda  penerus bangsa untuk meningkatkan kualitas dan mutu serta daya saing yang handal sesuai 

bidangnya masing-masing  terus bergelora.  

Selain itu kewajiban Perguruan tinggi dalam memacu civitas akademika sebagai kalangan 

akademis yang memiliki wawasan untuk turut serta mengabdikan ilmunya di masyarakat luas 

dengan harapan dapat membangun bangsa Indonesia yang lebih maju di era transformasi 

penggabungan fisik, digital dan biologi yang penuh tantangan.  

Untuk itu kami Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary yang 

selanjutnya disingkat dengan UNISKA MAAB menyelenggarakan kegiatan akademik yang 

menarik dengan suasana ilmiah dalam upaya membangun sikap-sikap positip dikalangan civitas 

akademika dan generasi muda, beberapa kegiatan ilmiah tersebut dikemas sedemikian rupa dalam 

bentuk Expo Pekan Ilmiah berupa seminar Nasional dengan tema “SOCIAL, HUMANIORA, 

SCIENCE AND TECHNOLOGI ERA DISRUPTIVE “ 

 

Banjarmasin,  Juli 2019 

Ketua Pelaksana, 

 
Dr. M. Yuliansyah, S.Pd., M.Pd   

iv 



Pekan Ilmiah Uniska Mab 2019-Social, Humaniora, Science And Technologi In Disruption Era    
 
 

 

KATA PENGANTAR REKTOR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Alhamdulillahi rabbil’alamin. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT 

yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga prosiding ini dapat terselesaikan 

dengan baik. Prosiding ini menyajikan kumpulan Artikel dan Poster Ilmiah dari Peserta lomba 

Kegiatan  Pekan Ilmiah Nasional I UNISKA MAB Tahun 2019 yang diikuti berbagai Perguruan 

Tinggi di Indonesia, bahkan beberapa dari Perguruan Tinggi Luar Negeri,  yang telah 

dipresentasikan dan didiskusikan dalam Seminar Nasional yang merupakan rangkaian Pekan 

Ilmiah tersebut. 

Pekan ilmiah diselenggarakan oleh UNISKA MAAB di Banjarmasin dari tanggal 17-20 

Juli 2019 dengan beberapa kegiatan lomba Artikel Ilmiah, Pengabdian Masyarakat, Poster Ilmiah,  

Bedah Buku  Campus Expo, Pameran Buku, dengan tema “ Social, Humaniora, Science and 

Technology ini Disruptive Era”. 

Kegiatan  ini dilaksanakan sebagai rangkaian dari Dies Natalis UNISKA XXXVII dan juga 

merupakan momentum dalam mengembangkan atmosfir akademik bagi mahasiswa dan  Dosen,  

kegiatan ini merupakan kegiatan Pekan Ilmiah yang pertama dan akan dilaksanakan setiap tahun. 

Dengan dilaksanakannya lomba-lomba dalam Pekan Ilmiah diharapkan dapat memotivasi para 

dosen dan mahasiswa lebih giat melakukan penelitian dan melaksanakan pengabdian kepada 

masyarakat,  kemudian hasilnya dipublikasikan melalui Jurnal dan Prosiding ini.  

Terselenggaranya acara Pekan Ilmiah ini, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak 

Ibu semua, terutama kepada: 

1. Ketua Pembina yayasan pendidikan UNISKA 

2. Ketua Yayasan UNISKA 

3. Rektorat dan Seluruh Jajaran 

4. Para Dekan Fakultas  

5. Pembicara dan moderator 

6. Panitia Pelaksana 

7. Para peserta Kegiatan Pekan Ilmiah. 

Akhir kata, jika dalam penerbitan buku prosiding ini belum sempurna mohon dimaafkan. 

Semoga apa yang telah kita lakukan ini bermanfaat bagi kemajuan kita di masa depan. Aamiiin 

Ya Rabbal Alamin. 

Wassalamualaikum wr. wb. 

Banjarmasin,   Juli 2019 

Rektor, 

 

 

 

Abd. Malik, S.Pt,. M, Si,. Ph.D. 

 

 

 

 

v 



Pekan Ilmiah Uniska Mab 2019-Social, Humaniora, Science And Technologi In Disruption Era    
 
 

 

DAFTAR ISI 

Halaman Judul ...........................................................................................................  i 
KATAPENGANTAR PANITIA ................................................................................  iv 
KATAPENGANTAR REKTOR ...............................................................................  .v 
DAFTAR ISI ..............................................................................................................  vi 
 

Penyuluhan Teknik Pembuatan Lubang Biopori Dalam Pencegahan Banjir Di 

Desa Pemalongan Kecamatan Pelaihari Kabupaten  

Tanah Laut   

(Akhmad Gazali, Fathurrahman, Nasrudin, Puteri Maulida) 

1-6 

  

Analisis Kapasitas dan Tingkat Pelayanan Ruas Jalan Brigjen H. Hasan Basri 

Kota Banjarmasin   

(Adhi Surya)
 

7-14 

  

Individu, Kunci Dalam Perubahan Sosial Untuk Mencapai Pembangunan 

Nasional 

(Risa Dwi Ayuni, Sri Andayani, Adelia Winda Hapsari) 

15-27 

  

Eco-pavement: paving block beton non-pasir permeabel dengan agregat abu 

batu pecah sebagai perkerasan Lapisan tanah ramah lingkungan (Hari Nukta 

Ramadani, Khukuh Isdyanto, Syari Salju Sofyan) 

28-33 

  

Analisis karakteristik aspal modifikasi polimer 

Substitusi limbah plastik low density polyethylene 

Pada lapis aspal beton ac-wc (Syari Salju Sofyan, 

Hari Nukta Ramadani, Muhammad Herdin 
Tamasaputra) 

34-40 

  

Inovasi Kampung Tanggui Sebagai Kampung Role Model Di Kalimantan 

Selatan Berbasis Edutourism Untuk Peningkatan Ekonomi Berkelanjutan 

Dengan Didukung(Bahriannor, Erwin, Ria Marzella) 

41-49 

  

Perbandingan Nilai Sifat-Sifat Campuran Lapis Tipis Aspal Beton (Lataston) 

Hrs-Base Gradasi Senjang Dengan Agregat Quary Martadah Dengan Awang 

Bangkal (Khukuh Isdyanto, Syari Salju Sofyan, Rahmandani) 

50-54 

  

Analisis Daya Dukung Dan Stabilitas Tanah Timbunan Dengan Perkuatan 

Turap Kayu Galam Di Daerah Rawa Kabupaten Barito Kuala Kalimantan 

Selatan(Muhammad Herdin Tamasaputra, Rahmandani, Khukuh Isdyanto) 

55-61 

  

Etika Pemilu : Fanatisme Dan Demokrasi  Di Tahun Politik 
(Aina Rosyida, Muhammad Amirul Mukminin, Fauziah) 

62-78 

  

Peran Komunikasi Dalam Interaksi Guru Dan Siswa Pada Proses 

Pembelajaran (Nurul Hikmah) 

 

79-87 

 

   



Pekan Ilmiah Uniska Mab 2019-Social, Humaniora, Science And Technologi In Disruption Era    
 
 

 

 

SOCIAL AND HUMANIORA 

 

 

Penggunaan Alokasi Dana Desa (Add) Untuk Meningkatkan Pembangunan 

Infrastruktur Desa (Depi Ilahi) 

88-99 

  

Pencegahan Krisis Moral Dikalangan Remaja Dengan Layanan Informasi 
Bernuansa Nilai-Nilai Keislaman (Kabul Budiono,Akhmad Rizki Ridhani) 

100-107 

  

Menumbuhkan Sopan Santun Di Generasi Remaja Dengan Bimbingan 

Kelompok Bermuatan Nilai-Nilai Keislaman (Fadliyannor, Akhmad Rizkhi 

Ridhani) 

108-113 

  

Peran Bimbingan Konseling Islami Untuk Remaja Diera Milenial (Akhmad 

Rizkhi Ridhani,Siti Hajanah) 

114-122 

  

Proses Komunikasi Antara Guru Dan Siswa 
Kelas Ii Min 4 Balangan Dalam Kegiatan 

Pembelajaran (Norjanah) 

123-130 

  

Observasi Komunikasi Di Sd Islam Al-Hidayah (Astuti Wahidah) 131-138 

  

Peningkatkan Metode Diskusi Dalam Keaktifan Belajar Pada Siswa Sd Islam Al-

Hidayah (Erma) 

139-142 

  

Komunikasi Dalam Proses Pendidikan Pembelajaran (Eva Maysi) 143-147 

  

Inovasi kampung tanggui sebagai kampung role model di kalimantan selatan 

berbasis edutourism untuk peningkatan ekonomi berkelanjutan dengan didukung 

aplikasi “go tanggui” 

(Bahriannor, Erwin, Ria Marzella) 

148-155 

  

Observasi Komunikasi Di Sd Islam Al-Hidayah (Astuti Wahidah) 156-158 

  

Judul Artikel: Peran Metode Diskusi Dalam Keaktifan Belajar Pada Siswa Sd 
Islam Al-Hidaya (Erma) 

159-161 

  
Pengaruh Komunikasi Guru Terhadap Motivasi Belajar Siswa Di Mi Negeri 8 
Banjar (Fitriani) 

162-168 

  
Komunikasi Dalam Proses Pembelajaran (Hamdanah Rizkiyanti) 169-174 
  
Komunikasi Yang Terjadi Dalam Interaksi Antara Guru Dan Siswa Pada Proses 
Pembelajaran Di Kelas 1 Sdn Kenanga (Mahrita) 

175-179 

  
Bentuk Komunikasi Pendidikan Di Min 8 Banjar  (Nika Rahmi) 180-184 
  



Pekan Ilmiah Uniska Mab 2019-Social, Humaniora, Science And Technologi In Disruption Era    
 
 

 

Pola Komunikasi Dalam Pendidikan Disekolah Min 8 Banjar Yang Dilakukan Oleh 
Wali Kelas V (Nirmala) 
 
 

185-191 

Komunikasi pendidikan 
Di sd islam al-hidayah banjarmasin (Noor Ayu Maulina, Noor Ayu Maulina) 

192-195 

  
Penggunaan Komunikasi Di Madrasah Ibtidaiyah Nahdatul Ulama Tarbiyatul 
Islamiah Desa Tabanio (Khalifah) 

196-199 

  
Bentuk Komunikasi Pendidikan Di Min 5 Barito Kuala (Sarinah) 200-203 
  
Komunikasi Pendidikan Dua Arah Di Sd Islam Al Hidayah Banjarmasin (Said 
Ahda) 

204-206 

  
Berbagai jenis komunikasi yang digunakan di lingkungan MIN 8 Banjar (Siti 
Rohmana) 

207-211 

  
Observasi Komunikasi Pendidikan Di-Sd Al-Hidayah Banjarmasin Utara (Sumiati) 212-217 
  
Jenis Komunikasi Pendidikan Dalam Belajar Mengajar  Di Sekolah Min 8 Banjar 
(Tri Muliani) 

218-221 

  
An observation on english teachers’ teaching method at the tenth grade of ust 
junior high school manila 
School year 2018/2019 (Dwita Darmawati, Iwan Perdana, Ratna ) 

222-225 

  
A Descriptive Study On The Students’ Difficulties In Mastering English 
Vocabulary At The Seventh Grade Of Smpn 27 Banjarmasin School Year 
2018/2019 (Dyah Ayu Ning Tyas, Andrea Chandra, Nurhasanah) 
 

226-231 

  
The Students’ Perception In Learning Listening Using English Song At The Ninth 
Grade Of Smpn 1 Banjarmasin 
(Rizky Safitri Lubis, Iwan Perdana,,Andrea Chandra, ) 

 

232-238 

  
The Students’ Difficulties On The Writing Paragraph In English At The Fifth 
Semester Of English Department Uniska (Sri Indahwati,. Hengki, , Raudhatul 
Haura,  

239-244 

  
Peran Guru Bimbingan Konseling  Dalam Menyukseskan Pendidikan Dan 
Karakter Anak Di Era Millenial (denny maulana ,renaldi) 

245-256 

  
The Influence Of Electronic Dictionary Toward Students’ English Learning 
Achievement School Year 2018/2019  
(Hanna Pratiwi Fazri, Neneng Islamiah, ,  Yudha Aprizani, ) 

257-261 

  



Pekan Ilmiah Uniska Mab 2019-Social, Humaniora, Science And Technologi In Disruption Era    
 
 

 

The Use Of Songs In Teaching Simple Present Tense At Eighth Grade Of Smpn 21 
Banjarmasin 2018/2019 
(Miswati Arifin, Ratna, Neneng Islamiah,) 

262-269 

  
The Students’  Ability In Differentiating Simple Past Tense And Present Perfect 
Tense At The First Semester Of English Department Fkip Uniska 
(Nadia Ayu Vilanta, Iwan Perdana, Ratna, ) 

270-274 

  
The Role of Primary School Teachers in Facing the Era of Industrial Revolution 
4.0 (Husnul Khotimah) 

275-282 

  
Pola pembelajaran menggunakan media video animasi 
Untuk anak usia dini (Ahmad habibi  Akhmad Rizkhi Ridhani) 

283-288 

  
The Teaching And Learning Of Relative Clause At The Twelfth Grade Of Man 2 
Barito Kuala School Year 2018/2019 
(Wahyudi, Ratna, Neneng Islamiah,) 

289-293 

  
Peran layanan bimbingan dan konseling islam dalam menangani 
anak usia dini  di era millenial (Sheila Salsabilla, Akhmad Rizkhi Ridhani) 

294-302 

  
The Teacher’s Strategies Using Mind Mapping In Writing Descriptive Text At The 
Eighth Grade Of Smp Nu Banjarmasin School Year 2018/2019 (Aulia 
Rahmawati, Raudhatul Haura, , Angga Taufan Dayu,) 

303-310 

  
Bimbingan Kelompok Islam Untuk Meminimalisir Remaja Yang Menyerupai  
Lawan Jenis (Tia Warni Astuti, Akhmad Rizkhi Ridhani) 

311-315 

  
Konseling Online Di Era Milenial (Rizky Adelia, Wafa Istiqomah, Aminah) 316-323 
  
The Teaching And Learning Of Reading Comprehension Of Descriptive Text At 
The Seventh Grade Students Of Smp Muhammadiyah 3                                                                                                  
School Year 2018/2019 
(Nuzul Ramadani, Ratna, ,  Hengki, ) 

324-329 

  
A Strategy Of Brain-Based Learning In Teaching Writing Descriptive Text At The 
Tenth Grade Students Of Ust Junior High School Manila School Year 2018/2019 
(Tri Dieni Utami, Dr. Hengki, , Iwan Perdana) 

330-336 

  
Meningkatkan Kemampuan Berinteraksi Sosial Bagi Anak Usia Dini Dengan 
Teman Sebaya (Novika Delvia, Ahmad Rizkhi Ridhani) 

337-343 

  
Bimbingan Untuk Mengatasi Keagresifan Sosial Anak Di Sekolah Dasar 
(Indah Permata Sari) 

344-352 

  
Penggunaan Art Therapy Sebagai Layanan Orientasi Sekolah Terhadap Anak 
Usia Dini (Indah Permata Sari, Akhmad Rizkhi Ridhani) 
 

353-359 



Pekan Ilmiah Uniska Mab 2019-Social, Humaniora, Science And Technologi In Disruption Era    
 
 

 

Membangun Pertumbuhan Ekonomi Dalam Konsep Perencanaan Pembangunan 
Daerah Abad Ke-21 (Sari Indriani) 

360-369 

  
Bayang-Bayang Fundamentalis, Moderat Dan Liberal Dalam Dunia Islam 
Terakhir Agama Islam Menjawab Tantangan Global di Abad ke-21 
(M. Noor Aspihan) 

369-377 

  
Membangun Pertumbuhan Ekonomi Dalam Konsep Perencanaan 
Pembangunan Daerah Abad Ke-21 (Sari Indriani) 
 

378-386 

  
 

 

 

SCIENCE AND TECHNOLOGI  

 

 

Kajian karakteristik ruang parkir sepeda motor roda dua di uniska mab 

Banjarmasin (adhi surya) 

387-405 

  

Tinjauan sistem drainase di kawasan permukiman pada ruas jalan getah 

tunggal kelurahan cempaka 

Kota banjarbaru (Fathurrahman
,
 Akhmad Gazali) 

406-411 

  

Sosialisasi dampak kerusakan bahu jalan dan cara penanganannya agar 

perkerasan jalan tidak cepat rusak di desa bagagap kecamatan barambai 

Kabupaten barito kuala (Fathurrahman, Akhmad Gazali, Hari Nukta 

Ramadani, Anang Rakhman) 

412-416 

  

Flexible box recycle 

Teknologi terbarukan dalam upaya pengelolaan limbah cair domestik 

(Qolbi Lutfiansyah Sufiana, Laode Rafi, Ellysa) 

417-429 

  

Inovasi alat maintenance peternakan ikan 

dalam mengatasi krisis air (Qolbi lutfiansyah 

sufiana Bambang priambadha Dhafin qintara 

nurimaba) 

430-447 

  

Pentingnya Al-Quran Bagi Pedoman dan Petunjuk Hidup Manusia 

(Jarot Anton  Frastyo Wibowo, Khadijah, Herni, Ghina Khairun Nabilah, Gt. 

Norsa’adah)  

448-468 

  

Pemanfaatan Cakelor (Cangkang Kerang Lorjuk) Sebagai Katalis Heterogen 

Pada Pembuatan Biodiesel Ramah Lingkungan (Aprilia Winda) 

469-477 

  
Metode pemanfaatan limbah cair domestik Dengan metode resapan dalam 

flexible box recycle (Qolbi Lutfiansyah Sufiana.) 

478-484 

  
Sistem Taman Berbasis Sumur Resapan Untuk Pengatasan Masalah Banjir 

Perkotaan (Qolbi Lutfiansyah Sufiana) 

485-496 

  



Pekan Ilmiah Uniska Mab 2019-Social, Humaniora, Science And Technologi In Disruption Era    
 
 

 

 

 

Mekanisme Sumur Resapan Fleksible Berbasis Teknologi Terbarukan 

(qolbi lutfiansyah Sufiana, Mochammad Rifqy Gymnastiar, Laode 

Muhammad Naufal Fadlurohmman) 

 

 
497-509 

  

Pemanfaatan Plastik sebagai Bahan Dasar Utama Pembuatan Komponen 

Straphone dan Grassblok dalam Media Sumur Resapan (Qolbi Lutfiansyah 

Sufiana, Mochammad Rifqy Gymnastiar ,Laode Muhammad Naufal 

Fadlurohmman 

510-521 

  

 



Pekan Ilmiah Uniska Mab 2019-Social, Humaniora, Science And Technologi In Disruption Era   1 
 

PENYULUHAN TEKNIK PEMBUATAN LUBANG BIOPORI DALAM 

PENCEGAHAN BANJIR DI DESA PEMALONGAN 

KECAMATAN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT 

 
Akhmad Gazali1, Fathurrahman2, Nasrudin3, Puteri Maulida4 

 
1, 2 Dosen Prodi (S-1) Teknik Sipil, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin 

3, 4 Mahasiswa Prodi (S-1) Teknik Sipil, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin 

Jalan Adhyaksa No. 2, Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 

E-mail: akhmadgazali51@gmail.com / +6285249529517 

 
 

ABSTRAK 

 

Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi dan melampaui 

kemampuan daya dukungnya, akan menyebabkan terjadinya lahan kritis. Disamping itu perilaku 

masyarakat yang belum mendukung pelestarian tanah dan lingkungan  menyebabkan terjadinya 

bencana alam banjir pada musim penghujan. Dalam upaya untuk meningkatkan pengelolaan 

sumber daya air, yaitu untuk menjaga agar kuantitas air tanah tetap terjaga sehingga menjamin 

ketersediaan air bagi masyarakat, melalui Program Perlindungan dan Konservasi SDA dalam Buku 

Putih Sanitasi Kabupaten Tanah Laut, Bupati Tanah Laut telah menginstruksikan untuk 

mengembangkan sumur resapan dan pembuatan lubang biopori yang dimaksudkan sebagai media 
menahan dan menyimpan air hujan. Lubang biopori adalah teknologi lingkungan yang murah dan 

baik. Modal utama adalah keinginan dan kesadaran manusia untuk menyelamatkan lingkungan 

mereka dari ketersediaan air dan polusi air. Penyuluhan teknik pembuatan lubang biopori 

dilakukan dengan metode ceramah disertai tanya jawab, dan demonstrasi. Metode ceramah 

diperlukan untuk menjelaskan konsep upaya pengelolaan dan kelestarian keberadaan sumber air 

serta lubang biopori secara umum, sedangkan tanya jawab untuk memberi kesempatan para peserta 

lebih memahami konsep sehingga bagi yang belum paham dapat menanyakan. Metode 

demonstrasi diperlukan untuk memperjelas proses teknik dan tahapan cara pembuatan biopori.  

 

Kata kunci: Lubang Biopori, Konservasi SDA, Banjir, Desa Pemalongan  

 

PENDAHULUAN 

Analisis Situasi 

Pembuatan lubang biopori 
merupakan solusi teknologi ramah 

lingkungan untuk mengatasi ketersediaan 

air tanah dengan memanfaatkan sampah 
organik melalui lubang kecil dalam 

tanah. Air dan sampah adalah dua hal 

yang tidak akan lepas dari kehidupan 
makhluk hidup, termasuk manusia. 

Setiap manusia setiap hari menghasilkan 

sampah dari aktifitas hidupnya. 

Terkadang sampah menjadi sumber 
masalah pencemaran lingkungan, padahal 

sampah mempunyai potensi besar dalam 

menyelamatkan lingkungan, jika 
diperlakukan secara arif dan bijaksana. 

Sementara air, sangat penting bagi 

makhluk hidup. Tanpa air, makhluk 
hidup akan mati. oleh karena itu, perlu 

dilakukan pengolahan air dan sampah 

untuk melangsungkan kehidupan. 

Pembuatan biopori dapat 

dilakukan dimana saja, dengan 

ketersediaan tanah yang tidak terlalu 
luas. Teknologi yang dikembangkan oleh 

Kamir (2006) ini sangat cocok diterapkan 

di wilayah perkotaan yang tanahnya 
penuh bangunan sehingga penyerapan air 

menjadi minim. Dengan memanfaatkan 

lubang kecil dan sampah organik maka 
wilayah perkotaan yang terlihat kering 

dan gersang akan berubah menjadi 

wilayah yang ramah lingkungan. 

Pemanfaatan sumber daya alam 
yang berupa tanah dan air sebagai salah 

satu modal dasar pembangunan nasional, 

harus dilaksanakan sebaik-baiknya 
berdasarkan azas kelestarian, keserasian 

dan azas pemanfaatan yang optimal, yang 

dapat memberikan manfaat ekonomi, 
ekologi dan sosial secara seimbang. 

Penggunaan pemanfaatan tanah dan 

lahan yang tidak sesuai dengan kaidah-

mailto:akhmadgazali51@gmail.com
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kaidah konservasi dan melampaui 

kemampuan daya dukungnya, akan 
menyebabkan terjadinya lahan kritis. 

Disamping itu perilaku masyarakat yang 

belum mendukung pelestarian tanah dan 

lingkungan  menyebabkan terjadinya 
bencana alam banjir pada musim 

penghujan.  

           Untuk menghindari hal tersebut di 
atas perlu dilakukan upaya pelestarian 

lahan kritis, dan pengembangan fungsi 

lubang biopori terus ditingkatkan dan 

disempurnakan. Lubang Biopori pada 
lahan kritis dimaksudkan untuk 

memulihkan kesuburan tanah, 

melindungi tata air, dan kelestarian daya 
dukung lingkungan.  

           Dalam rangka pemanfaatan 

sumber daya alam baik berupa tanah dan 
air perlu direncanakan dan dikelola 

secara tepat melalui suatu sistem 

pengelolaan Lubang Resapan Biopori 

(LRB). Salah satu upaya pokok dalam 
pengelolaan LRB adalah berupa 

pengaturan keseimbangan pada 

lingkungan yang kurang daerah 
peresapan.   

 Ir. Kamir R. Brata, Msc 

(2008)  menjelaskan biopori adalah 
lubang sedalam 80-100cm dengan 

diameter 10-30 cm, dimaksudkan sebagi 

lubang resapan untuk menampung air 

hujan dan meresapkannya kembali ke 
tanah. Biopori memperbesar daya 

tampung tanah terhadap air hujan, 

mengurangi genangan air, yang 
selanjutnya mengurangi limpahan air 

hujan turun ke sungai. 

Dari aspek perencanaan ditempuh 

melalui penyempurnaan pembuatan 
biopori di lingkungan sekitar masyarakat. 

Di akspek inilah diharapkan akan dapat 

menjadi acuan pelaksanaan pembuatan 
biopori oleh semua kalangan masyarakat. 

Biopori secara umum, dapat mengurangi 

resiko bahaya banjir di daerah yang 
kurang lahan peresapan air. Tidak hanya 

sebagai pencegah banjir, penerapan 

biopori yang secara rutin akan 

menghasilkan pupuk kompos yang 
sangat bermanfaat. 

 

 

Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas, muncul 

beberapa permasalahan antara lain 

sebagai berikut: 
1. Bagaimana  upaya  yang  dilakukan  

dalam  rangka  menyadarkan  warga  

masyarakat terhadap pengolahan 
kelebihan sampah organik dan 

kekurangan ketersediaan air tanah, 

masyarakat di Desa Pemalongan, 

Kecamatan Pelaihari, Kabupaten 
Tanah Laut? 

2. Bagaimana cara pembuatan lubang 

resapan biopori yang efektif dan 
efisien? 

 

SOLUSI DAN TARGET LUARAN 

Solusi Permasalahan 

Solusi pemecahan masalah yang 

diajukan secara operasional untuk 

menjawab rumusan masalah yang telah 
diajukan yaitu dengan menyelenggarakan 

penyuluhan pentingnya pembuatan 

lubang biopori dan teknik pembuatan 
lubang biopori di Desa Pemalongan, 

Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah 

Laut. 
 

Target Luaran 

Target luaran yang ingin dicapai adalah 

meningkatkan  kesadaran  manusia  akan  
pentingnya  ketersediaan  air  dan  

pengolahan sampah organik serta 

mengetahui tentang cara pembuatan 
lubang resapan biopori yang efektif dan 

efisien untuk masyarakat di Desa 

Pemalongan, Kecamatan Pelaihari, 

Kabupaten Tanah Laut. 
 

Cara Pembuatan Lubang Resapan 

Biopori 
Setelah kita mengetahui 

pemahaman tentang biopori, manfaat apa 

saja yang dapat kita peroleh dari 
penerapannya, dan lokasi perencanaan 

yang tepat untuk biopori. Maka langkah 

terakhir yaitu mengetahui bagaimana 

cara pembuatan biopori yang disarankan 
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oleh para ahli. Adapun cara 

pembuatannya adalah sebagai berikut: 

1. Membuat lubang silindris di tanah 

dengan diameter 10-30 cm dan 

kedalaman 30-100 cm serta jarak 

antar lubang 50-100 cm. 

2. Mulut lubang dapat dikuatkan dengan 

semen setebal 2 cm dan lebar 2-3 

centimeter serta diberikan pengaman 

agar tidak ada anak kecil atau orang 

yang terperosok. 

3. Lubang diisi dengan sampah organik 

seperti daun, sampah dapur, ranting 

pohon, sampah makanan dapur non 

kimia, dan lain-lain. Sampah dalam 

lubang akan menyusut sehingga perlu 

diisi kembali dan di akhir musim 

kemarau dapat dikuras sebagai pupuk 

kompos alami. 

4. Jumlah lubang biopori yang ada 

sebaiknya dihitung berdasarkan besar 

kecil hujan, laju resapan air dan 

wilayah yang tidak meresap air 

dengan rumus = intensitas hujan 

(mm/jam) x luas bidang kedap air 

(meter persegí) / laju resapan air 

perlubang (liter /jam). 

 

 
Gambar 1. Lubang Resapan Biopori 

 
METODE PELAKSANAAN 

Metode Pelaksanaan Kegiatan 
1. Tahap persiapan 

Tahap persiapan dalam kegiatan 

pengabdian ini adalah penyusunan pre 

planning. Persiapan media berupa 
power point dengan materi 

penyuluhan mengenai teknik 

pembuatan lubang biopori. Langkah 
pertama adalah membuat kontrak, 

waktu dan tempat penyuluhan dengan 

mitra setempat. 

2. Tahap pelaksanaan 

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan 

dengan cara mengumpulkan warga 

dengan koordinasi mitra. Materi akan 
diberikan kepada para peserta berupa 

buku dan gambar-gambar. Diakhir 

pemberian ceramah peserta 

dipersilahkan diberi kesempatan 
untuk melakukan tanya jawab dengan 

narasumber. Diharapkan dari sini 

maka para peserta akan mengerti dan 
dapat memberikan masukan kepada 

orang tua dan keluarga mereka. 

 

Khalayak Sasaran 
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Kegiatan ini direncanakan diikuti 

oleh warga Desa Pemalongan, Kecamatan 
Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dengan 

melibatkan Ibu-Ibu anggota PKK di 

beberapa RW. Hal ini disebabkan karena 

kaum Ibu adalah orang pengguna air dan 
penghasil sampah terbesar sebagai 

dampak dari aktivitas memasak di dapur. 

Kegiatan penyuluhan ini dengan 

melibatkan 30 orang. Kegiatan dilakukan 
pada beberapa RW di Desa Pemalongan, 

Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah 

Laut yang potensial terhadap genangan 

air dan sempitnya tanah sebagai penyerap 
air. 

 

 
Gambar 2. Diagram Alir Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Gambar 3. Kegiatan Penyuluhan Bersama Warga Desa Pemalongan 

Pembuatan Lubang resapan 

biopori, membutuhkan kemampuan dan 
kesadaran yang tinggi terhadap upaya 

penyelamatan lingkungan dari kurangnya 

ketersedaiaan air pada musim kemarau 
dan melimpahnya air hujan disaat musim 

penghujan. Pembuatan lubang resapan 

biopori lebih tepat dilakukan oleh kaum 

ibu rumah tangga, karena lubang ini diisi 
oleh sampah organik sisa rumah tangga 

yang kemudian dibiarkan membusuk dan 

menjadi tempat berkembangnya mikrobia 
tanah untuk membuat pori-pori dalam 

tanah sebagai tempat untuk menjebak air 

hujan, sehingga proses penyerapan air 
hujan dalam tanah lebih maksimal. 

Pembuatan lubang resapan biopori 

sangat penting dilaksanakan terutama di 

daerah yang padat penduduk, dan lokasi 
tanah penyerapan air sangat minim, 

sehingga lokasi tersebut sering 

bermasalah dengan air hujan, seperti 
genangan air, banjir bahkan munculnya 

berbagai penyakit yang diakibatkannya, 

seperti demam berdarah, malaria dan 

sebagainya. Kelebihan dari lubang 
resapan biopori adalah minimnya lahan 

yang digunakan untuk menanam sampah 

organik, karena hanya membutuhkan 
tanah seluas 10-30 cm2 dengan 

kedalaman 50-100 cm. Lubang yang 

dibuat dapat menampung sampah organik 
dengan volume kurang lebih 30 L tanpa 

menimbulkan bau busuk karena 

sempitnya luas permukaan tempat 

pembusukan sampah bau dan lubang 
tersebut bisa ditutup untuk mengurangi 

penyebaran bau. 

Beberapa kendala dalam 
pembuatan lubang resapan biopori bagi 

warga di perkotaan, antara lain mahalnya 

alat pembuat lubang di dalam tanah (bor 

tanah) seharga dua ratus ribu rupiah jika 
harus di miliki oleh setiap warga (rumah 

tangga). Namun kendala seperti ini bisa 

disiasati dengan pembelian secara 
berkelompok oleh beberapa rumah 

tangga yang penggunaannya dapat 

dilakukan secara bersama-sama 
(bergiliran). Beberapa kelompok warga 

di perkotaan sudah mulai menerapkan 

sistem seperti ini. misalnya dalam satu 

kelompok dasa wisma. 
Pemerintah  sebagai pihak yang  

berfungsi untuk mengatur dan 

mengendalikan kesejahteraan warga, 
seharusnya bertanggung jawab untuk 

menyediakan alat bor tanah untuk 

mengatasi minimnya ketersediaan air di 

musim kemarau dan banjir di musim 
hujan. Kepedulian ini antara lain bisa 

diwujudkan dalam bentuk pemberian alat 

bor tanah bagi lokasi-lokasi yang rawan 
genangan air, khususnya didaerah 

perkotaan yang padat penduduk dengan 

luas tanah penyerap air sangat minim.  
Berdasarkan kebutuhan lapangan 

dalam rangka mendukung program 
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pemerintah dalam mengatasi kesediaan 

air dan penyelamatan lingkungan ini, 
maka tim pengabdian pada masyarakat 

UNISKA melakukan kegiatan 

penyuluhan dan praktek pembuatan 

lubang biopori di wilayah Kabupaten 
Tanah Laut, terutama kecamatan 

Pelaihari. Hal ini dilakukan sebagai 

upaya untuk menyadarkan masyarakat 
terhadap pentingnya biopori dalam 

mengatasi kelebihan sampah dan 

kekurangan ketersediaan air. 

 

PENUTUP 

Pembuatan lubang resapan biopori 

masih sangat perlu untuk digalakkan di 
wilayah Kabupaten Tanah Laut yang 

mempunyai 34 titik genangan air. 

Sementara saat ini baru tersedia 8.000 
lubang biopori di wilayah Pelaihari. 

Jumlah tersebut masih sangat kurang 

untuk menampung air hujan yang 

semakin meningkat, sehingga Kabupaten 
Tanah Laut mentargetkan tersedianya 

lima puluh ribu lubang resapan biopori 

pada tahun 2020. Pemerintah dan seluruh 
elemen masyarakat harus mendukung 

pelaksanaan program satu juta biopori 

tersebut, termasuk perguran tinggi yang 
mempunyai tugas untuk pengabdian 

kepada masyarakat. 

 
REFERENSI 

Anonim. 2007. Mencegah banjir Lewat 

Lubang Serapan Biopori. Suara 

Merdeka, (Online), (http://Nules-
Nules.wordpress.com, diakses 25 

September 2018). 

Anonim. 2008. Biopori. (Online). 
(http://wikipedia-bahasa-

Indonesia-ensiklopedia-bebas.com, 

diakses 26 September 2018). 
Anonim. 2008. Pengertian Biopori dan 

Cara Membuat Lubang Resapan 

Biopori Air (LRB) pada 

Lingkungan Sekitar Kita. (Online). 
(http://organisasi.org.com, diakses 

26 September 2018). 

Anonim. 2009. Jakarta Butuh 76 Juta 
Lubang Biopori. Republika, 

(Online), (http://diglib-

AMPL.com, diakses 26 September 
2018). 

Biopori, TIM IPB. 2007. Biopori 

Teknologi Tepat Guna Ramah 
Lingkungan-Alat dan Pemesanan 

Alat. (Online). (http://biopori.com, 

diakses 25 September 2018). 

Biopori, TIM IPB. 2007. Biopori 
Teknologi Tepat Guna Ramah 

Lingkungan-Pengantar. (Online). 

(http://biopori.com, diakses 26 
September 2018). 

Biopori, TIM IPB. 2007. Biopori 

Teknologi Tepat Guna Ramah 

Lingkungan-Jumlah LRB yang 
disarankan. (Online). 

(http://biopori.com, diakses 26 

September 2018). 
Biopori, TIM IPB. 2007. Biopori 

Teknologi Tepat Guna Ramah 

Lingkungan-Keunggulan dan 
Manfaat. (Online). 

(http://biopori.com, diakses 26 

September 2018). 

Biopori, TIM IPB. 2007. Biopori 
Teknologi Tepat Guna Ramah 

Lingkungan-Lokasi Pembuatan. 

(Online). (http://biopori.com, 
diakses 26 September 2018). 

Biopori, TIM IPB. 2007. Biopori 

Teknologi Tepat Guna Ramah 
Lingkungan-Peringati hari Bumi, 

Bogor buat 5250 Biopori. (Online). 

(http://biopori.com, diakses 26 

September 2018). 
Biopori, TIM IPB. 2007. Biopori 

Teknologi Tepat Guna Ramah 

Lingkungan-Cara Pembuatan. 
(Online). (http://biopori.com, 

diakses 26 September 2018). 

Biopori, TIM IPB. 2007. Biopori 

Teknologi Tepat Guna Ramah 
Lingkungan-Jumlah LRB yang 

disarankan. (Online). 

(http://biopori.com, diakses 26 
September 2018). 

Biopori, TIM IPB. 2007. Biopori 

Teknologi Tepat Guna Ramah 
Lingkungan-Lubang Resapan 

Biopori (LBR). (Online). 

(http://biopori.com, diakses 26 

September 2018). 
Griya. 2008. Mengenal dan 

Memanfaatkan Lubang Biopori. 

(Online). 

http://nules-nules.wordpress.com/
http://nules-nules.wordpress.com/
http://wikipedia-bahasa-indonesia-ensiklopedia-bebas.com/
http://wikipedia-bahasa-indonesia-ensiklopedia-bebas.com/
http://organisasi.org.com/
http://diglib-ampl.com/
http://diglib-ampl.com/
http://biopori.com/
http://biopori.com/
http://biopori.com/
http://biopori.com/
http://biopori.com/
http://biopori.com/
http://biopori.com/
http://biopori.com/
http://biopori.com/


Pekan Ilmiah Uniska Mab 2019-Social, Humaniora, Science And Technologi In Disruption Era   7 
 

(http://kumpulaninfo.com, diakses 

25 September 2018). 
Herf, Jhon. 2008. Biopori sebagai 

Peresapan Air yang Mengatasi 

Banjir dan Sampah. (Online). 

(http://jhonherf.wordpress.com, 
diakses 25 September 2018). 

Pokja Sanitasi Kabupaten Tanah Laut. 

2012. Program Percepatan 
Pembangunan Sanitasi 

Permukiman. Pelaihari.  

Prana, Y. 2009. Lubang Resapan 

Biopori. (Online). (http://Yayasan-
Prana-Nasional-

Indonesia.wordpress.com, diakses 

25 September 2018). 
R, Kamir Brata. 2009. Lubang Resapan 

Biopori untuk Mitigasi Banjir, 

Kekeringan dan Perbaikan. 
Prosiding Seminar Lubang Biopori 

(LBR) dapat Mengurangi Bahaya 

banjir di Gedung BPPT 2009. 

Jakarta. 
Salman. 2008. Biopori Pertama di 

Rumah. (Online). 

(http://Perempuan-
Banget!.wordpress.com, diakses 

25 September 2018). 

San. 2008. Biopori di Halaman Rumah. 
(Online). (http://titik-

mol.wordpress.com, diakses 26 

September 2018). 

Tirza, Pratama. 2009. Ada yang Baru. 
Plasa Teen, 20 Maret, hlm. 6-7. 

Yusuf, Muhammad. 2009. Solusi Banjir 

dengan Membuat Biopori. 

 

http://kumpulaninfo.com/
http://jhonherf.wordpress.com/
http://yayasan-prana-nasional-indonesia.wordpress.com/
http://yayasan-prana-nasional-indonesia.wordpress.com/
http://yayasan-prana-nasional-indonesia.wordpress.com/
http://titik-mol.wordpress.com/
http://titik-mol.wordpress.com/


 Pekan Ilmiah Uniska Mab 2019-Social, Humaniora, Science And Technologi In Disruption Era   8 
 

 

ANALISIS KAPASITAS DAN TINGKAT PELAYANAN              

RUAS JALAN BRIGJEN H. HASAN BASRI 

KOTA BANJARMASIN 
 

1) Adhi Surya 
1) Teknik Sipil Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari 

E-mail : adhisurya1998@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Kota Banjarmasin termasuk kota tua yang berumur 493 Tahun. Banjarmasin 

dikenal sebagai kota Pelabuhan. Banjarmasin juga disebut sebagai kota Seribu 

Sungai. Di umur 493 Tahun banyak terjadi perkembangan yang tadi sistem 

transportasi air sekarang lebih banyak menggunakan sistem transportasi darat. 

Dengan pola jalan sistem grid radial dimana jala-jalan menghubungkan antar 5 

kecamatan yaitu Banjarmasin Utara ke Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Selatan 

ke Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Barat ke Banjarmasin Tengah dan 

Banjarmasin Timur ke Banjarmasin Tengah. Banjarmasi Tengah menjadi pusat 

Kota. Jalan Brigjen H. Hasan Basri merupakan jenis jalan kolektor primer, 

kepemilikannya merupakan jalan Nasional yang melayani angkutan kendaraan 

kelas berat, sedang dan ringan. Dan satu-satunya jalan poros yang menghubungkan 

ke luar kota yang menghubungkan Kota Banjarmasin ke Kabupaten Batola dan 

Kalimantan Tengah. Mengingat pentingnya peran dan fungsi ruas jalan                           

Brigjen H. Hasan Basri maka di ruas jalan ini perlu diadakan analisis kapasitas dan 

tingkat pelayanan jalan. Hasil analisis akan memberikan gambaran apakah ruas 

jalan ini masih memadai atau memerlukan peningkatan seperti pelebaran jalan atau 

perubahan rekayasa lalu lintas. 

Kata Kunci : Analisis Kapasitas, Tingkat  Pelayanan Jalan 

 

ABSTRACT 

The city of Banjarmasin includes an old city that is 493 years old. Banjarmasin is 

known as the port city. Banjarmasin is also referred to as the city of the Thousand 

Rivers. At the age of 493 years there have been many developments that the water 

transportation system now uses more land transportation systems. With a radial 

grid system road pattern where roads connect between 5 sub-districts namely North 

Banjarmasin to Central Banjarmasin, South Banjarmasin to Central Banjarmasin, 

West Banjarmasin to Central Banjarmasin and East Banjarmasin to Central 

Banjarmasin. Central Banjarmasi becomes the center of the City. Jalan Brig. H. 

Hasan Basri is a primary collector road type, its ownership is a National road that 
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serves heavy, medium and light vehicles. And the only axle road that connects 

outside the city that connects Banjarmasin City to Batola and Central Kalimantan 

Districts. Considering the importance of Brigadier H. Hasan Basri's role and 

function, on this road there needs to be an analysis of the capacity and level of road 

services. The results of the analysis will provide an illustration of whether this road 

segment is still adequate or requires improvements such as road widening or 

changes in traffic engineering 

Keywords: Capacity Analysis, Level of Road Services 

 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Jalan Brigjen H. Hasan Basri terletak di Kota Banjarmasin tepat Kecamatan 

Banjarmasin Utara merupakan jenis jalan kolektor primer, kepemilikannya 

merupakan jalan Nasional yang melayani angkutan kendaraan kelas berat, sedang 

dan ringan. Dan satu-satunya jalan poros yang menghubungkan ke luar kota yang 

menghubungkan Kota Banjarmasin ke Kabupaten Batola dan Kalimantan Tengah. 

Mengingat pentingnya peran dan fungsi ruas jalan Brigjen H. Hasan Basri maka di 

ruas jalan ini perlu diadakan analisis kapasitas dan tingkat pelayanan jalan. Hasil 

analisis akan memberikan gambaran apakah ruas jalan ini masih memadai atau 

memerlukan peningkatan seperti pelebaran jalan atau perubahan rekayasa lalu 

lintas.Menurut RTRK Kota Banjarmasin, Banjarmasin Utara merupakan kawasan 

perkantoran dan pendidikan sepanjang Jalan Brigjen H. Hasan Basri serta kawasan 

ibadah dan kesehatan bercampur pemukiman. 

 

 

  
    

Gambar 1. Ruas Jalan Brigjen H. Hasan Basri 

Sumber : www.google.com 
 

Permasalahan 

Permasalahan yang dihadapi sesuai dengan materi dan judul penelitian adalah  

1. Apakah kapasitas jalan Brigjen H. Hasan Basri masih memadai?  
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2. Sejauh mana tingkat kenyamanan pengendara di ruas jalan Brigjen H. Hasan 

Basri? 

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dengan penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis kapasitas jalan Brigjen H. Hasan Basri  

2. Menganalisis tingkat pelayanan jalan Brigjen H. Hasan Basri 

 

Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan kita dapat mengetahui secara objektif, sejauh 

mana kinerja ruas jalan Brigjen H. Hasan Basri, baik dari segi kapasitas ruas jalan 

maupun tingkat pelayanan jalan. 

 

Pembatasan Masalah 

1. Batasan masalah hanya meninjau kinerja pelayanan ruas jalan Brigjen H. Hasan 

Basri hanya dikhususkan pada Kapasitas Jalan dan Level of Service (LOS) 

2. Analisis menggunakan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Kapasitas Jalan 

Kapasitas adalah volume kendaraan maksimum yang dapat melewati suatu ruas 

jalan atau persimpangan dalam kondisi yang umum. Atau kapasitas lebih dikenal 

sebagai “ Daya tampung maksimum” suatu ruas jalan atau persimpangan terhadap 

volume lalu lintas yang melewati dalam satuan waktu tertentu. Satuan kapasitas 

atau daya tampung suatu ruas jalan dinyatakan dengan smp/jam. 

 

Sedangkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) Tahun 1997 mendefinisikan 

Kapasitas sebagai arus lalulintas maksimum melalui suatu titik di jalan yang dapat 

dipertahankan per-satuan waktu pada kondisi yang ideal. Untuk jalan dua lajur dua 

arah, kapasitas ditentukan untuk arus dua arah (kombinasi dua arah), tetapi untuk 

jalan dengan banyak lajur, arus dipisahkan per-arah dan kapasitas ditentukan per-

lajur. Rumus untuk menghitung kapasitas jalan kota berdasarkan Manual Kapasitas 

Jalan Indonesia (MKJI) Tahun 1997 adalah : 

C = Co x Fw x Fsp x Fsf x Fcs 

C = Kapasitas (smp/jam) 

Co   = Kapasitas dasar (tabel) 

Fw  = Faktor penyesuaian lebar jalan (tabel) 

Fsp  = Faktor penyesuaian arah lalu lintas (tabel) 

Fsf  = Faktor hambatan samping (tabel)  

Fcs = Faktor ukuran kota (tabel) 

 

MKJI mendefinisikan hal-hal sebagai berikut : 

Kapasitas dasar (Co) sebagai kapasitas ideal untuk kondisi ideal. Jika kondisi 

sesungguhnya adalah sama dengan kondisi ideal, maka semua factor penyesuaian 

bernilai 1,0 dan kapasitas menjadi sama dengan kapasitas dasar (Co). 

a. Kondisi ideal untuk jalan dua lajur – dua arah (2/2 UD) didefinisikan sebagai : 
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 Lebar jalur lalulintas adalah 7 meter, 

 Lebar bahu efektif paling sedikit 2 m pada setiap sisi, 

 Tidak ada median, 

 Pemisahan arah (split) lalulintas adalah 50 : 50, 

 Hambatan samping rendah, 

 Ukuran kota 1,0 – 3,0 juta, 

 Tipe alinemen datar. 

b. Kondisi ideal untuk jalan empat lajur - dua arah terbagi (4/2D) dan tak terbagi    

   (4/2 UD) didefinisikan sebagai berikut : 

 Lebar lajur 3,5 m (lebar jalan lalu lintas total 14,0 m), 

 Kerb (tanpa bahu jalan), 

 Jarak antara kerb ke penghalang terdekat pada trotoar ≥ 2 m, 

 Median, pemisahan arah lalulintas (split) adalah 50 : 50, 

 Hambatan samping rendah, 

 Ukuran kota 1,0 – 3,0 juta, 

 Tipe alinemen datar. 

c. Kondisi ideal untuk jalan enam lajur-dua arah terbagi (6/2 D) didefinisikan    

   sebagai berikut : 

 Lebar lajur 3,5 m (lebar jalan lalulintas total 21,0 m), 

 Kerb (tanpa bahu jalan), 

 Jarak antara kerb ke penghalang terdekat pada trotoar ≥ 2 m, 

 Median, pemisahan arah lalulintas (split) adalah 50 : 50, 

 Hambatan samping rendah, 

 Ukuran kota 1,0 – 3,0 juta, 

 Tipe alinemen datar. 

d. Kondisi ideal untuk jalan satu arah didefinisikan sebagai berikut : 

 Lebar jalan adalah 7,0 m, 

 Lebar bahu jalan efektif minimal 2 m pada setiap sisi, dan tidak ada median, 

 Hambatan samping rendah, 

 Ukuran kota 1,0 – 3,0 juta, 

 Tipe alinemen datar. 

 

Kapasitas dasar jalan tergantung pada tipe jalan, jumlah lajur dan apakah jalan 

dipisah dengan pemisah fisik atau tidak. 

 

Tabel 1. Kapasitas Dasar Jalan 
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Tabel 2. Faktor Penyesuaian Lebar Jalan 

 
 

 

Tabel 3. Faktor Pemisahan Arah 

 
 

 

Tabel 4. Faktor Hambatan Samping 
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Tabel 5. Faktor Ukuran Kota 

 
 

 

Tingkat Pelayanan Jalan 

Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI, 1997) mendefinisikan Tingkat Pelayanan 

suatu ruas jalan sebagai ukuran kualitatif yang mencerminkan persepsi pengemudi 

tentang kualitas mengendarai kendaraan. Tingkat pelayanan jalan (LOS) adalah 

suatu metode yang mungkin untuk memberikan batasan-batasan ukuran untuk dapat 

menjawab pertanyaan “Apakah kondisi suatu ruas jalan yang ada saat ini masih 

memenuhi syarat untuk dilalui oleh volume maksimum lalu lintas”. 

Tingkat pelayanan A dengan kondisi: 

1. arus bebas dengan volume lalu lintas rendah dan kecepatan tinggi; 

2. kepadatan lalu lintas sangat rendah dengan kecepatan yang dapat dikendalikan 

oleh pengemudi berdasarkan batasan kecepatan maksimum/minimum dan 

kondisi fisik jalan; 

3. pengemudi dapat mempertahankan kecepatan yang diinginkannya tanpa atau 

dengan sedikit tundaan. 

Tingkat pelayanan B dengan kondisi: 

1. arus stabil dengan volume lalu lintas sedang dan kecepatan mulai dibatasi oleh 

kondisi lalu lintas; 

2. kepadatan lalu lintas rendah hambatan internal lalu lintas belum memengaruhi 

kecepatan; 

3. pengemudi masih punya cukup kebebasan untuk memilih kecepatannya dan 

lajur jalan yang digunakan 

Tingkat pelayanan C dengan kondisi: 

1. arus stabil tetapi kecepatan dan pergerakan kendaraan dikendalikan oleh 

volume lalu lintas yang lebih tinggi; 

2. kepadatan lalu lintas sedang karena hambatan internal lalu lintas meningkat; 

3. pengemudi memiliki keterbatasan untuk memilih kecepatan, pindah lajur atau 

mendahului. 

Tingkat pelayanan D dengan kondisi: 

1. arus mendekati tidak stabil dengan volume lalu lintas tinggi dan kecepatan 

masih ditolerir namun sangat terpengaruh oleh perubahan kondisi arus; 

2. kepadatan lalu lintas sedang namun fluktuasi volume lalu lintas dan hambatan 

temporer dapat menyebabkan penurunan kecepatan yang besar; 

3. pengemudi memiliki kebebasan yang sangat terbatas dalam menjalankan 

kendaraan, kenyamanan rendah, tetapi kondisi ini masih dapat ditolerir untuk 

waktu yang singkat 
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Tingkat pelayanan E dengan kondisi: 

1. arus lebih rendah daripada tingkat pelayanan D dengan volume lalu lintas 

mendekati kapasitas jalan dan kecepatan sangat rendah; 

2. kepadatan lalu lintas tinggi karena hambatan internal lalu lintas tinggi; 

3. pengemudi mulai merasakan kemacetan-kemacetan durasi pendek 

Tingkat pelayanan F dengan kondisi: 

1. arus tertahan dan terjadi antrian kendaraan yang panjang; 

2. kepadatan lalu lintas sangat tinggi dan volume sama dengan kapasitas jalan 

serta terjadi kemacetan untuk durasi yang cukup lama; 

3. dalam keadaan antrian, kecepatan maupun arus turun sampai 0. 

 

Tingkat Pelayanan Jalan (LOS) 

Tingkat pelayanan jalan (level of service) adalah suatu ukuran yang digunakan 

untuk mengetahui kualitas suatu ruas jalan tertentu dalam melayani arus lalu lintas 

yang melewatinya. 

LOS  =  V/C 

V  =  Volume kendaraan (smp) 

C         =  Kapasitas Jalan (smp/jam) 

  

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu analisis 

kapasitas dan tingkat pelayanan ruas jalan menggunakan MKJI 1997. Yang inputan 

dari data primer yaitu Traffic Counting (TC) lalu lintas di ruas Jalan Brigjen H. 

Hasan Basri sehingga dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah sebuah 

cara atau teknik yang dilakukan untuk memaparkan suatu permasalahan sehingga 

dapat dengan jelas dianalisis dan ditarik kesimpulan. Adapun tahapan metode 

penlitian sebagai berikut : 

1. Sumber Data terdiri dari data primer (didapatkan melalui Traffic Counting 

(TC) dan mengukur lansung ke lapangan) dan data sekunder (didapatkan dari 

kajian-kajian sejenis atau kajian literatur). 

2. Teknik Pengumpulan Data terdiri dari studi kepustakaan (teori kapasitas dan 

tingkat pelayanan dengan MKJI 1997) dan studi lapangan (pengukuran di 

lapangan). 

3. Teknik Pengumpulan data lalu – lintas di lapangan dengan Traffic Counting 

dan mengukur kondisi ruas jalan Brigjen H. Hasan Basri di lapangan. 

4. Teknik Analisis Data. Data diolah dengan menggunakan metode deskriptif 

yaitu analisis kapasitas dan tingkat pelayanan ruas jalan Brigjen H. Hasan Basri 

menggunakan MKJI 1997, kemudian dari analisis yang telah dilakukan diambil 

suatu kesimpulan. 

5. Diagram Alir Penelitian bisa dilihat pada Gambar 2.  
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Gambar 2. Diagram Alir Penelitian 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil survei lalu lintas (Traffic Counting) di ruas Jalan Brigjen H. Hasan Basri 

sebagai berikut : 

Tabel 6. Traffic Counting di Ruas Jalan Brigjen H. Hasan Basri (Hari Kerja) 

Waktu  
Kendaraan Berat 

(HV) 

Kendaraan Sedang 

(LV) 

Kendaraan Ringan 

(MC) 

09:00 – 09:15 

(Pagi) 
12 398 921 

09:15 – 09:30 

(Pagi) 
19 286 954 

09:30 – 09:45 

(Pagi) 
17 360 756 

Mulai 

Studi Kepustakaan 

Data Traffic Counting di Ruas Jalan Brigjen H. Hasan Basri  

Analisa Data 

Hasil dan Pembahasan 

Kesimpulan 

Selesai 
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09:45 – 10:00 

(Pagi) 
25 406 801 

17:00 – 17:15 

(Sore) 
10 398 980 

17:15 – 17:30 

(Sore) 
3 490 1098 

17:30 – 17:45 

(Sore) 
6 436 1040 

17:45 – 18:00 

(Sore) 
4 320 906 

Sumber : Analisis, 2019 

Setelah kita memperoleh data volume lalu lintas yang dibutuhkan, data jumlah 

kendaraan dikoversi ke satuan mobil penumpang dengan menggunakan emp 

(ekivalensi mobil penumpang). Perhitungan Voluma jalan dengan menghitung nilai 

ekuivalensi dikalikan dengan traffic counting yang sudah dilakukan perkelompok 

kendaraan. Untuk setiap kelompok terdapat nilai ekuivalensi yang berbeda 

tergantung dari standar yang telah ditentukan. Dan untuk mengetahui nilai 

ekuivalensi sebagai berikut: 
HV ekivalensi mobil penumpang : 1.2 x HV 
LV  ekivalensi mobil penumpang : 1 x LV 
MC ekivalensi mobil penumpang : 0.25 x MC 
 

Tabel 7. Ekivalensi Traffic Counting 

Waktu  

Kendaraan 

Berat 

(HV) 

Kendaraan 

Sedang 

(LV) 

Kendaraan 

Ringan 

(MC) 

 Volume SMP/15 

Menit 

09:00 – 09:15 

(Pagi) 
14,4 398 230,25 642,65 

09:15 – 09:30 

(Pagi) 
22,8 286 238,5 547,3 

09:30 – 09:45 

(Pagi) 
20,4 360 189 569,4 

09:45 – 10:00 

(Pagi) 
30 406 200,25 636,25 

17:00 – 17:15 

(Sore) 
12 398 245 655 

17:15 – 17:30 

(Sore) 
3,6 490 274,5 768,1 

17:30 – 17:45 

(Sore) 
7,2 436 260 703,2 

17:45 – 18:00 

(Sore) 
4,8 320 226,5 551,3 

   Volume  5073,2 

Sumber : Analisis, 2019 
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Kapasitas Jalan adalah jumlah lalu lintas kendaraan maksimal yang dapat 

ditampung pada ruas jalan selama kondisi tertentu. Untuk rumus perhitungan dapat 

sebagai berikut : 

 

C = Co X FCw X FCsp X FCsf X FCcs  

 

Keterangan : 

C = Kapasitas (smp/15min)  

Co = Kapasitas Dasar 

FCw = Faktor Penyesuaian Lebar Jalan  

FCsp = Faktor Penyesuaian Pemisah Arah 

FCsf = Faktor Penyesuaian Hambatan Samping kerb  

FCcs = Faktor Penyesuian Ukuruan Kota (jumlah penduduk) 

 

Dengan menggunakan Tabel dari MKJI 1997 diperoleh  

 

Tabel 8. Kapasitas Jalan Brigjen H. Hasan Basri (C) 

Co FCw FCsp FCsf FCcs C 

4/2D 
Lebar Lajur 

(4m) 

Split 

(50:50) 

Lebar Kereb 

(1m) 

Penduduk 

(1-3 Juta) 

Kapasitas 

Jalan 

3300 1,80 1 0,95 1 5643 

Sumber : Analisis, 2019 

 

Tingkat pelayanan jalan (level of service) adalah suatu ukuran yang digunakan 

untuk mengetahui kualitas suatu ruas jalan tertentu dalam melayani arus lalu lintas 

yang melewatinya. 

LOS    =  V/C 

V    =  Volume kendaraan (smp) 

C           =  Kapasitas Jalan (smp/jam) 

Volume  (V)   = 5073 (emp/15menit) 

Kapasitas Jalan (C) = 5643 (smp/15menit) 

LOS   = 0,899025 = 0,899 

 

 

Tabel 9. Tabel Tingkat Pelayanan Jalan (LOS) 

Level of 

Service  

(LOS) Rasio (V/C) Detail  
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A 

< 0,60 

Arus bebas, volume rendah dan kecepatan 

tinggi, pengemudi dapat memilih kecepatan 

yang dikehendaki 

B 

0,60 < V/C < 0,70  

Arus stabil, kecepatan sedikit terbatas oleh lalu 

lintas, pengemudi masih dapat bebas dalam 

memilih kecepatannya 

C 
0,70 < V/C < 0,80  

Arus stabil, kecepatan dapat dikontrol oleh 

lalu lintas 

D 
0,80 < V/C < 0,90 

Arus mulai tidak stabil, kecepatan rendah dan 

berbeda-beda, volume mendekati kapasitas 

E 
0,90 < V/C <1  

Arus tidak stabil, kecepatan rendah dan 

berbeda-beda, volume mendekati kapasitas 

F 

 >1 

 Arus yang terhambat,  kecepatan  rendah, 

volume diatas kapasitas, sering terjadi 

kemacetan pada waktu yang cukup lama 

 

Hasil Perhitungan LOS = 0.899 diatas maka untuk tingkat pelayanan Jalan Brigjen 

H. Hasan Basri termasuk dalamTingkat pelayanan D dengan kondisi: 

1. arus mendekati tidak stabil dengan volume lalu lintas tinggi dan kecepatan 

masih ditolerir namun sangat terpengaruh oleh perubahan kondisi arus; 

2. kepadatan lalu lintas sedang namun fluktuasi volume lalu lintas dan hambatan 

temporer dapat menyebabkan penurunan kecepatan yang besar; 

3. pengemudi memiliki kebebasan yang sangat terbatas dalam menjalankan 

kendaraan, kenyamanan rendah, tetapi kondisi ini masih dapat ditolerir untuk 

waktu yang singkat 

  

Hasil penelitian diperoleh bahwa tingkat pelayanan ruas jalan Brigjen H. Hasan 

Basri sudah tidak memadai atau over capacity dan kedepannya perlu diperlakukan 

rekayasa lalu-lintas untuk pemisahan kendaraan berat dan kendaraan ringan. Kalau 

untuk alternatif pelebaran jalan sudah tidak memungkinkan karena habis lahan 

pelebarannya. 

 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

1. Kapastitas ruas jalan Brigjen H. Hasan Basri adalah 5643 (smp/15menit) 

2. Kelas Tingkat Pelayanan Jalan ruas jalan Brigjen H. Hasan Basri adalah 

Tingkat pelayanan D, dengan nilai Volume Capacity Ratio = 0,899 

(emp/15menit) 

 

Saran 
1. Diadakan juga penelitian lanjutan tentang rekayasa arus lalu lintas pada saat 

jam puncak untuk mengetahui tingkat pelayanan jalan dengan kapasitas 5643 

smp/15 menit 

2. Perlu dibuatkan jalan alternatif untuk memisahkan kendaraan berat dan 

kendaraan ringan terutama sepeda motor yang angkanya paling besar pengguna 

jalan Brigjen H.Hasan Basri. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini adalah hasil pemikiran konseptual yang bertujuan untuk menganalisis individu sebagai kunci 

dalam perubahan sosial dalam sebuah sistem pembangunan nasional negara. Dalam era disrupsi abad 21 

ini, tiap Negara melakukan perubahan sosial guna mencapai suatu kemajuan dalam pembangunan nasional. 

Namun dalam hal ini, Negara sebagai sistem struktural tidak akan kuat jika tidak ditopang oleh kelompok, 

dan kelompok tidak dapat utuh tanpa kekuatan individu, sehingga individu lah kunci dari perubahan sosial. 

Untuk itu, peneliti  menerapkan pemikiran konseptual berdasar fakta dan konsep untuk menganalisis 

pentingya individu sebagai sasaran perubahan sosial. Penulis juga menggunakan penalaran induktif 

berdasar pengamatan dan pengetahuan untuk memberikan solusi bagaimana perubahan sosial dapat 

diterapkan dalam masyarakat guna mendukung pembangunan nasional terutama dalam bidnag kesehatan, 

pendidikan dan daya saing SDM. 

 

Kata Kunci: Individu Sosial; Perubahan Sosial; Pembangunan Nasional; Kesehatan; Pendidikan; Daya 

Saing; Sumber Daya Manusia. 
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PENDAHULUAN 

 

Era disrupsi abad 21 ini adalah momentum yang 

tepat untuk melakukan perubahan sosial. 

Perubahan sosial harus dilakukan demi mencapai 

pembangunan nasional dan untuk mengejar cita 

cita menjadi negara maju. Dalam Martono 

(2012), diterangkan bahwa perubahan sosial 

Lauer perubahan sosial adalah perubahan  

femoneman sosial di berbagai tingkat kehidupan 

manusia mulai dari tingkat individu – individu 

hingga tingkat dunia. Perubahan ini berkaitan 

dengan perubahan struktur sosial yang dimulai 

dari individu individu. Sedangkan menurut 

Macionis, perubahan sosial merupakan 

transformasi dalam organisasi masyarakat dalam 

pola berpikir dan perilaku pada waktu tertentu. 

Artinya, perubahan sosial sangat ditentukan oleh 

pola pikir dan perilaku masyarakat atau individu 

itu sendiri. Perubahan menuju modernism ini 

tidak hanya dalam satu asepk namun banyak 

aspek yaitu aspek kesehatan, pendidikan, sumber 

daya manusia (SDM), ekonomi, politik, agama, 

dan teknologi, 

 

 Sedangkan pembangunan nasional 

dapat dibayangkan sebagai bentuk suatu sistem 

dan strategi terencana  untuk membangkitkan, 

memperbaiki, dan memajukan suatu Negara, 

termasuk penduduknya. Meujuk pada buku 

Harun dan Ardianto (2012:14), Pembangunan 

sebagai suatu proses perubahan sosialdengan 

partisipasi yang luas dalam suatu masyaraklat 

kemajuan sosial dan materiil bagi mayoritas 

rakyat melalui control yang lebih besar yang 

mereka peroleh terhadapa lingkungan mereka 

(Rogers, dalm Dilla 2007:58). Pembangunan 

dapat pula merupakan suatu proses melalui usaha 

dan prakarsa masyarakat sendiri ataupun 

kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya (PBB, 

dalam Dilla (2007:59). 

 

 Dari riset Bappenas diterangkan bahwa 

Prinsip Penyusunan Program pembangunan 

salah satunya adalah Pembangunan manusia,   

yang bertujuan untuk meningkatkan memperkuat 

visi pembangunan, meningkatkan kualitas hidup, 

dan meningkatkan daya saing manusia 

Indonesia.  Pembangunan manusia. 

Pembangunan manusia adalah pembangunan 

yang memanusiakan manusia. Prinsip demikian 

diarahkan pada upaya mempertahankan dan 

meningkatkan martabat manusia. Tujuan 

pembangunan manusia adalah meningkatkan 

memperkuat visi pembangunan, meningkatkan 

kualitas hidup, dan meningkatkan daya saing 

manusia Indonesia. 

 

Pembangunan merupakan proses perubahan 

struktur yang berlangsung secara alami. 

Pembangunan sendiri baru ada jika ciri-ciri 

utama pembangunan dapat tercapai, yaitu: 

terwujudnya kemajuan, kemandirian, dan 

kesejahteraan dalam suasana yang berkeadilan, 

dapat tercapai. Suasana berkeadilan dalam 

konteks pembangunan merupakan pendekatan 

utama dari pembangunan nasional di Indonesia, 

yang mengandung arti: (1) Persamaan hak dan 

kewajiban. Semua lapisan masyarakat 

mempunyai peluang yang sama sesuai dengan 

kemampuan (capability), potensi (capacity), dan 

kebutuhannya (needs) dalam mewujudkan cita-

cita pembangunan; (2) Efisiensi. Semua lapisan 

masyarakat melakukan aktivitas pembangunan 
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secara efisien agar tidak mengganggu 

kesetimbangan pasar; (3) Kesinambungan 

pembangunan. Segenap sumberdaya 

pembangunan harus dimanfaatkan dan 

dilestarikan oleh seluruh rakyat demi sebesar-

besarnya kepentingan rakyat; (4) Masyarakat 

sebagai aktor. Masyarakat merupakan pelaku 

dan penggerak utama pembangunan baik 

pembangunan nasional (sektor-sektor nasional) 

maupun pembangunan daerah (sektor-sektor 

nasional di daerah); dan (5) Pemerintah sebagai 

fasilitator. Pemerintah merupakan 

penyelenggara negara yang memfasilitasi 

pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan 

sendiri oleh masyarakat (dalam arti luas baik 

yang belum maju maupun yang sudah maju, 

termasuk dunia usaha) dalam rangka 

mewujudkan cita-cita pembangunan. 

 

PEMBAHASAN 

Dalam bahasan pembanguna nasional ini penulis 

menekankan dalam tiga hal yaitu kesehatan, 

pendidikan, dan daya saing SDM. 

 

Kesehatan 

Kesehatan adalah syarat dari produktivitas. 

Produktivitas ini yang menyumbang angka 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehingga 

berdampak pada pembangunan nasional. Untuk 

menunjang pelaksanaan kesehatan, negara 

melalui APBN menganggarkan 123,1 Triliun 

Rupiah untuk tahun 2019 atau 5% dari total 

APBN. Angka ini telah bertumbuh 10,8% dari 

anggaran APBN tahun 2018. Sasaran target 

anggaran ini salah satunya adalah untuk 

menutupi Jaminan Kesehatan Nasional sebanyak 

96,8 juta jiwa (PIB) dari total 162,8 juta jiwa 

(Kemenkeu 2019) 

 

 Namun JKN atau BPJS Kesehatan 

tenryata mau tak mau menanggung defisit yang 

semakin membengkak setiap tahunnya. Tahun 

2018 tercatat BPJS Kesehatan harus menutupi 

deficit sebanyak 9,1 Triliun Rupiah. 

 

 Penyebab defisit ini adalah banyaknya 

peserta iuran menunggak terutama peserta 

mandiri. Dilansir dari detik finance hanya 53% 

dari peserta mandiri yang taat membayar iuran 

BPJS. Padahal, iuran BPJS sudah sangat rendah 

yaitu mulai dari Rp 30.000. Tunggakan ini 

akhirnya ditutupi dengan mengambil dana 

cadangan APBN yang berujung kepada utang 

negara. Tentu saja ini dapat disimpulkan bahwa 

perlunya kesadaran individu untuk mendukung 

program pemerintah yang pada dasarnya adalah 

untuk kesejahteraan dirinya sendiri.  
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Gambar 1: Grafik Defisit BPJS Kesehatan 

(Sumber: tirto id) 

 

Pendidikan dan Daya Saing SDM 

Individu adalah roda penggerak dari suatu 

perekonomian bangsa. Individu ini seharusnya 

dibekali oleh pndidikan yang mumpuni, Semakin 

maju sistem pendidikan, semakin cepat 

perubahan sosial yang terjadi.  Tujuan akhir 

pendidikan adalah menyediakan SDM yang 

berdaya saing, terutama di era globalisasi ini, 

SDM Indonesia harus dapat bersaing dengan 

SDM Internasional. Namun saat ini pendidikan 

yang di Indonesia SDM menjadi perhatian lebih. 

Menyadur dari tiro id, Indonesia menempati 

perungkat keenam di ASEAN dengan skor 38,61 

dalam Global Talent Competitiveness Index 

(GTCI) (PDF) yangadalah pemeringkatan daya 

saing negara berdasarkan kemampuan atau 

talenta sumber daya manusia yang dimiliki 

negara tersebut. Beberapa indikator penilaian 

indeks ini adalah pendapatan per kapita, 

pendidikan, infrastruktur teknologi komputer 

informasi, gender, lingkungan, tingkat toleransi, 

hingga stabilitas politik. Indonesia masih 

dibawah SIngapura (77,27), Malaysia (58,62), 

Brunei Darussalam (49,91), dan Filipina (40,94).  
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Gambar 2: Global Talent Competitiveness Index 2019 

 (Sumber:  Tirto Id) 

 

 

Berdasarkan Education Index yang dikeluarkan 

oleh Human Development Reports, pada 2017, 

Indonesia ada di posisi ketujuh di ASEAN 

dengan skor 0,622. Skor tertinggi diraih 

Singapura, yaitu sebesar 0,832. Peringkat kedua 

ditempati oleh Malaysia (0,719). Rata rata 

penduduk Individu di Indonesia bersekolah 

hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) atau rata rata masa lama sekolah 8 tahun 

saja. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses 

pendidikan secara merata. Terjadi ketimpangan 

yang tinggi antara penduduk di perkotaan yang 

rata rata lama sekolah 9 tahun dengan pedesaan 

rata rata sebanyak 7 tahun. 

 

 Untuk pendidikan, Negara 

menganggarkan sebanyak 20% dari APBN untuk 

pendidikan dengan angka 492,5 triliun rupiah 

yang naik 11% dari anggaran APBN tahun 2018 

yaitu 444,1 triliun rupiah. Dari angka 492,5 

triliun ini, 308,4 triliun ditransfer ke daerah. 

Kebijakan pendidikan meyasar kepada Program 

Indonesia Pintar, Dana Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS), Beasiswa Bidik Misi, dan 

Pembanguna Sekolah secara merata. 

 

 Selain itu, Negara juga memberlakukan 

sistem zonasi yang bertujuan untuk mencapai 

pemerataan kualitas sekolah, Sistem zonasi ini 

juga sudah lama diterapkan di Negara Negara 

seperti Jepang, Inggris, dan Australia. Namun hal 

ini pun masih menjadi polemik di masyarakat 

karena sulitnya penerimaan sistem ini di tengah 

masyarakat. 

 

 Pendidikan ini menjadi faktor penyebab 

rendahnya daya saing SDM di 

Indonesia.Lapangan pekerjaan yang tidak 

mencukup dianggap menjadi biang kerok dari 

pengangguran di Indonesia. Di sisi lain yang tak 

kalah pentingnya adalah rendahnya minat literasi 

penduduk Indonesia. Menurut survey 
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 Program for International Student 

(PISA), Indonesia berada di peringkat 62 dari 70 

negara berdasarkan tingkat literasi (detiknews: 

2019). Beberapa faktor menjadi penyebab 

Indonesia darurat literasi yaitu salah satunya 

adalah budaya menonton daripada membaca. 

Untuk itu dari individu sendiri diharapkan untuk 

selalu mengedepankan pendidikan dan gemar 

membaca buku dan mencari ilmu pengetahuan, 

karena pendidikan adalah bekal individu dalam 

bertahan di seleksi masyarakat. 

 

 Pendidikan memang mekanisme 

penting untuk menyeleksi individu dan perannya 

di masyarakat. Instrumen seleksi yang lazim 

digunakan dalam pendidikan seperti indeks 

prestasi, nilai sekolah, tingkat pendidikan saja 

tidak cukup. Setiap individu baiknya 

meningkatkan soft skill atau keahlian  khusus 

yang tidak didapat dengan belajar di kelas. Soft 

skill ini tumbuh dari pembangunan karakter diri, 

yaitu melatih diri menjadi mandiri dan kreatif. 

Tingkat pengangguran yang tinggi biasanya 

menyalahkan kurangnya lapangan kerja, namun 

mengapa tidak menciptakan lapangan kerja 

sendiri misalnya menjadi wirausaha.  

 

  Selain itu di Indonesia masih 

mengalami ketertinggalan budaya teknologi. 

Rohmad (2016) menuliskan bahwa 

ketertinggalan budaya teknologi ini terjadi 

apabila teknologi telah berkembang pesat, 

namun budaya perilaku dalam mempergunakan 

teknologi tersebut tertinggal jauh. Contohnya 

adalah penggunaan media sosial untuk hal hal 

kurang bermanfaat seperti penyebaran berita 

bohong (hoaks), ujaran kebencian (hate speech). 

PAdahal media sosial adalah alat yang 

dimanfaatkan untuk menyebarkan atau mencari 

konten konten positif seperti pendidikan. Media 

sosial juga dapat digunakan sebagai alat untuk 

berwirausaha karena media sosial dapat menjadi 

media untuk jual beli dan mencari pendapatan.  

 

 

PENUTUP 

 

 Dari uraian di atas maka ada perlu 

ditemukan jalan keluar untuk mengembangkan 

peran individu sebagai actor dalam 

pembangunan nasional. Penulis menyimpulkan 

ada tiga solusi yaitu, Pertama, kepatuhan 

masyarakat sebagai kunci dalam pembangunan. 

Sebagaimana dibahas bahwa masyarakat adalah 

actor dalam pembangunan nasional, sedangkan 

Negara adalah fasilitator. Sehingga mutlak 

diperlukan kesadaran dan partisipasi masyarakat 

dalam membangun Negara. Saat ini individu 

masih dihantui dengan sikap skeptisme, atau 

kurangnya rasa percaya baik bagi diri sendiri 

maupun negaranya. Padahal kesadaran individu 

ini sangat penting. Contoh perlunya kesadaran 

bidang kesehatan yaitu menjaga kebersihan diri 

dan lingkungan, mengkonsumsi makanan sehat, 

serta taat membayar iuran BPJS JKN.  

 

 Dalam bidang pendidikan, individu 

dapat meningkatkan kegemaran literasi baik 

buku maupun digital. Di samping itu, Di era 

internet saat ini, semua ilmu sangat mudah 

diakses. Dengan modal individu yang mandiri, 

kreatif, dan taat, maka akan tercipta sinergi yang 

baik antara individu dan Negara yang sehingga 

roda pembanguna nasional terus bergerak cepat. 
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Selain itu perlu juga keterampilan dalam 

emmanfaatkan media sosial sebagai sumber mata 

pencaharian, ilmu pengatahun dan pembangunan 

nasional. 

 

 Kedua, memperbanyak program 

kemitraan masyarakat secara inisiatif dan 

berkelanjutan. Program kemitraan masyarakat 

ini hendaknya terjadwal rutin dan menyasar 

masyarakat di daerah terpencil. Tri Darma 

Perguruan Tinggi memiliki potensi yang begitu 

besar dalam pembangunan nasional, terutama 

adalah program pengabdian., Dengan program 

pengabdian ini, pengajar atau dosen dapat 

memperbanyak melakukan program kemitraan 

masyarakat yang bertujuan untuk melatih dan 

mendampingi masyarakat baik secara individual 

atau kelompok. Program kemitraan masyarakat 

ini dilaksanakan sesuai dengan bidang keilmuan 

masing masing yang bertujuan untuk 

meningkatkan Iptek, ekonomi, dan sosial 

masyarakat. 

 

 Ketiga, adalah komunikasi 

Pembangunan. Komunikasi bukan hanya 

berfungsi sebagai sebuah interaksi antar 

individu, kelompok, dan massa. Komunikasi 

pembangunan dapat menciptakan efek yang 

besar dalam perubahan sosial. Dengan adanya 

komunikasi pembangunan, Negara dan 

kelompok dapat menyampaikan kepada individu 

tentang informasi pembangunan nasional, 

Sehungga mereka dapat difokuskan untuk 

memiliki kebutuhan akan perubahan dan nilai 

nilai yang merujuk pada modernisasi. Ada 

beberapa strategi komunikasi pembangunan 

yang bisa dilakukan yaitu strategi berdasar media 

(media based strategies, dan strategi desain 

instruksional, serta strategi pemasaran atau 

sosialisasi. 

 

 Pada strategi berdasar media, media 

dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk 

menyampaikan pesan pembangunan, contohnya 

iklan layanan masyarakat pentingnya 

berpartisipasi dalam program JKN yang 

digemakan di radio dan televisi. Strategi ini harus 

dilakukan terjadwal dan berulang sehinga 

menjadi agenda bagi masyarakat. Media harus 

terus menerus menyebarkan komunikasi 

informatif dan persuasif baik melalui media 

konvensional maupun media online. Hal ini 

bertujuan untuk menggerakkan sikap, pendapat, 

dan perilaku masyarakat yang akhirnya 

berdampak apada perubahan sosial. 

 

 Yang kedua adalah strategi desain 

instruksional. Metode ini dapat digunakan oleh 

para pendidik untuk menyasar individu individu 

dalam kelompok dan berfokus pada pendekatan 

sistem pembelajaran maupun sosialisasi tatap 

muka. Keikutsertaan kalangan pendidik dari 

berbagai kalangan merupakan kunci penting dari 

stretegi ini. 
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ABSTRAK 

 

Pembangunan perkerasan jalan, trotoar, lahan parkir, dan area terbuka pada wilayah perkotaan dan 

pemukiman saat ini, secara umum menggunakan perkerasan yang kedap air, menyebabkan 

berkurangnya ruang terbuka hijau yang berdampak pada berkurangnya daerah resapan air. 

Penerapan konsep beton non-pasir yang diaplikasikan dalam bentuk paving block dengan agregat 

abu batu pecah, merupakan alternatif yang ramah lingkungan, penggunaannya diharapkan dapat 

meresapkan limpasan air di permukaan dan sekaligus menambah cadangan air tanah. Penelitian 

dilakukan dengan metode eksperimen. Agregat abu batu pecah yang digunakan asal Awang 

Bangkal berukuran 5-10 mm. Pengujian yang dilakukan berupa uji kuat tekan dan kemampuan 

porous terhadap benda uji variasi campuran (1:4), (1:6), (1:8), (1:10) dengan FAS 0,4. 
Berdasarkan hasil pengujian diketahui campuran 1 (semen) : 4 (agregat abu batu pecah) 

merupakan campuran paling ideal untuk diaplikasikan dalam bentuk Eco-Pavement (Paving Block 

Beton Permeabel) dengan kuat tekan sebesar 5,312 MPa, tingkat penyerapan air sebesar 4,250%, 

kecepatan air sebesar 8,501 cm/dt, dan persentase lolos air sebesar 91,96%. Kuat tekan beton 

tersebut masih kurang dari kuat tekan minimum yang disyaratkan oleh SNI 03-0691-1996 yaitu 

sebesar 8,5 MPa maka beton ini dapat digunakan sebagai beton non-struktural seperti trotoar, 

paving block, maupun jalan di area taman. 

  

Kata Kunci: paving block; beton non-pasir; ramah lingkungan; abu batu pecah; awang bangkal 

 
 

PENDAHULUAN 

Pembangunan perkerasan jalan, 
trotoar, lahan parkir, dan area terbuka 

pada wilayah perkotaan dan pemukiman 

saat ini, umumnya menggunakan 
perkerasan lentur dan perkerasan kaku 

yang kedap air, menyebabkan 

berkurangnya ruang terbuka hijau yang 

berdampak pada berkurangnya daerah 
resapan air. Ketika terjadi hujan akan 

mengakibatkan waktu berkumpulnya air 

menjadi jauh lebih pendek, sehingga 
akumulasi air hujan yang terkumpul 

melampaui kapasitas drainase yang ada, 

dan pada akhirnya mengakibatkan banjir 
atau limpasan permukaan.  

Beton non-pasir dapat menjadi 

solusi alternatif untuk permasalahan 

tersebut. Beton non-pasir merupakan 
beton yang tidak menggunakan atau 

hanya menggunakan sedikit agregat 

halus. Dengan tidak adanya agregat halus 

mengakibatkan beton memiliki lubang-

lubang pori yang dapat dilalui oleh air. 
Kadar rongga beton non-pasir berkisar 

antara 12% - 25%. Beton non-pasir 

diharapkan memiliki porositas yang 
tinggi dan permeabilitas yang baik, 

sehingga dapat digunakan untuk 

menyerap limpasan air di permukaan dan 

sekaligus menambah cadangan air tanah 
(Trisnoyuwono, 2014). 

Konsep beton non pasir dinilai 

cocok jika diterapkan dalam bentuk 
paving block beton permeabel dengan 

menggunakan agregat abu batu pecah 

sebagai perkerasan lapisan tanah ramah 
lingkungan serta bernilai ekonomis. Abu 

batu pecah dapat dikatakan sebagai 

limbah atau bahan hasil sampingan 

dalam industri pemecahan batu 
menggunakan stone crusher yang 

jumlahnya tidak sedikit. Salah satu 

daerah penghasil terbesar abu batu pecah 

mailto:harinukta@gmail.com
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di Kalimantan Selatan terdapat di desa 

Awang Bangkal, Kecamatan Karang 
Intan, Kabupaten Banjar. Ketersediaan 

abu batu pecah pada daerah tersebut 

berlimpah karena masih kurang 

dimanfaatkan secara optimal. Saat ini 
abu batu pecah kurang bernilai ekonomi 

karena pemakaian dalam industri 

konstruksi sangat sedikit. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Definisi Beton Non-Pasir 

Beton non pasir (no-fines concrete) 
ialah bentuk inovasi dari jenis beton 

normal yang diperoleh dengan cara 

menghilangkan bagian halus agregat 
pada pembuatan beton. Beton non-pasir 

dapat dikenal dengan berbagai istilah 

seperti beton porous, no-fines concrete, 
permeconcrete, dan previous concrete.  

Tidak adanya agregat halus dalam 

campuran menghasilkan suatu sistem 

berupa keseragaman rongga yang 
terdistribusi di dalam massa beton, serta 

berkurangnya berat jenis beton. Rongga 

ini juga mengakibatkan berkurangnya 
kepadatan dari beton serta berkurangnya 

jumlah luasan yang perlu diselimuti oleh 

pasta semen, sehingga berdampak 
langsung terhadap porsi semen dalam 

campuran dan mampu menghemat biaya 

konstruksi. Kadar pori beton non pasir 

berkisar antara 13-28% untuk rasio 
semen-agregat 1:4 dan 1:6 (Harber, 

2005). Beton porous yang dibuat dengan 

menghilangkan agregat halus (pasir) 
mampu meloloskan air dengan baik 

(Prasetya Adi, 2013). 

Kuat tekan tertinggi beton non 

pasir sebesar 9,05 Mpa pada rasio semen-
agregat 1:3, kuat tekan beton masih 

kurang dari 10 Mpa maka beton non 

pasir dapat dimanfaatkan sebagai beton 
non-struktural seperti trotoar, Paving 

Block, dan jalan di area taman (Alkhaly, 

2013). 
Menurut Trisnoyuwono (2014), 

Salah satu keuntungan yang didapatkan 

dengan menggunakan beton non-pasir 

sebagai perkerasan ialah mengurangi 
potensi banjir, penanganan air hujan 

membantu peresapan air lebih baik 

dimana lahan permukaan peresapan air 

ke dalam tanah menjadi lebih luas. 
 

Komposisi Beton Non-Pasir 

Material yang digunakan dalam 

proses pembuatan beton non-pasir 
adalah: 

1. Agregat Kasar 

Agregat Kasar adalah agregat 
dengan ukuran butir lebih besar 

dari 5 mm. Agregat kasar yang 

digunakan pada penelitian ini 

adalah abu batu pecah. Abu batu 
pecah adalah agregat buatan yang 

merupakan limbah dari proses 

pengolahan batu pecah dengan 
Stone Crusher, dengan ukuran 

yang berkisar antara 5 – 10 mm. 

2. Semen  
Semen adalah senyawa yang jika 

bercampur dengan air akan 

menghasilkan senyawa yang 

bersifat mengikat. Fungsi semen 
ialah untuk mengikat butir-butir 

agregat hingga membentuk suatu 

massa padat (SK SNI S-04-
1989F). 

3. Air 

Fungsi air pada campuran beton 
adalah untuk membantu reaksi 

kimia semen portland dan sebagai 

bahan pelicin antara semen dengan 

agregat agar mudah dikerjakan. 
Air diperlukan pada adukan beton 

karena berpengaruh pada sifat 

pengerjaan beton (workability) 
(Tjokrodimuljo, 2007).  

 

Definisi Paving Block 

Bata beton (paving block) adalah 
suatu komposisi bahan bangunan yang 

dibuat dari campuran semen portland 

atau bahan perekat hidrolis sejenisnya, 
air dan agregat dengan atau tanpa bahan 

tambahan lainnya yang tidak mengurangi 

mutu bata beton itu (SNI 03-0691-1996). 
 

Kegunaan dan Keuntungan Paving 

Block 

Keberadaan paving block bisa 
menggantikan aspal dan pelat beton, 

dengan banyak keuntungan yang 

dimilikinya. Adapun beberapa 
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keuntungan yang dimiliki paving block 

antara lain: 
1. Dapat diproduksi secara massal. 

2. Perbandingan harganya lebih 

rendah dibandingkan dengan jenis 

perkerasan lainnya. 
3. Pemasangannya cukup mudah dan 

biaya perawatannya pun murah. 

 

Kuat Tekan Beton 

Kekuatan tekan adalah 

kemampuan beton untuk menerima gaya 

tekan per satuan luas. Kuat tekan beton 
mengidentifikasikan mutu dari sebuah 

struktur. Kekuatan tekan beton dihitung 

dengan rumus: 
 

f’c = 
𝑷

𝑨
  ............................. (2.1) 

 

Dimana,  
f’c = Kuat tekan beton (MPa);      

A = Luas permukaan sampel (mm2); 

P = Beban tekan (N); 
 

Absorbsi (Penyerapan Air) 

Absorbsi adalah kemampuan suatu 

bahan untuk menyerap air. Nilai absorbsi 
sangat berkaitan dengan berat jenis 

maupun porositas suatu bahan. Besarnya 

absorbsi pada beton dihitung 
menggunakan rumus: 

 

A = 
𝑴𝒃−𝑴𝒌

𝑴𝒃
  ................... (2.2) 

 

Dimana, 

A = Absorbsi (%); 
Mb = Massa sampel dalam keadaan 

    jenuh air (gram); 

Mk = Massa sampel dalam keadaan 
    kering oven (gram). 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini ialah penelitian 
eksperimen. Penelitian dilakukan untuk 

menyelidiki hasil karakteristik pengujian 

Eco-Pavement: paving block beton 
permeabel dengan konsep beton non-

pasir yang beragregat abu batu pecah, 

dari setiap perlakuan yaitu berupa variasi 

rasio perbandingan volume abu batu 
pecah dan semen, guna mendapatkan 

komposisi bahan pembuatan paving 

block yang tepat dan memenuhi syarat 
mutu SNI 03-0691-1996 ditinjau dari 

kuat tekan dan kemampuan porousnya 

pada umur 28 hari. 

Sampel dalam penelitian ini adalah 
beton silinder dengan rasio perbandingan 

volume antara abu batu pecah dan semen 

sebesar (1:4), (1:6), (1:8), dan (1:10). 
Faktor air semen yang digunakan 

berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Darwis (2017), dimana 

faktor air semen atau porsi air terhadap 
semen yang optimal adalah sebesar 0,4. 

Benda uji dibuat dengan cetakan silinder 

15 x 30 cm. Jumlah benda uji yang 
diperlukan sebagai sampel untuk setiap 

rasio adalah 3 (buah) untuk pengujian 

kuat tekan dan 3 (buah) untuk pengujian 
kemampuan porous. 

Alat-alat yang digunakan pada 

penelitian ini adalah timbangan, saringan 

standar, bak air, gelas ukur 100 ml, alat 
uji slump, mesin uji tekan beton, dan 

peralatan lainnya yang berada di 

laboratorium. Bahan yang digunakan 
adalah semen portland (Tipe I), abu batu 

pecah 5-10 mm (asal Awang Bangkal, 

Kalimantan Selatan) dan air bersih. 
Tahapan pelaksanaan dalam 

penelitian ini terdiri dari: tahap 

pemeriksanaan dan pengujian bahan, 

tahap perencanaan campuran beton, 
tahap pembuatan benda uji, tahap 

perawatan benda uji, tahap pengujian 

benda uji. Adapun jenis pemeriksaan 
material antara lain, Berat Jenis Semen 

Portland, Konsistensi Normal dari Semen 

Hidrolis, Waktu Pengikatan dari Semen 

Hidrolis, Berat Volume Semen, Berat 
Volume Agregat Kasar, Analisa Saringan 

Agregat Kasar, Kadar Air Agregat Kasar, 

Analisa Specific Gravity dan Absorpstion 
Agregat Kasar, serta Uji Abrasi. 

Pengujian benda uji yang dilakukan 

meliputi: pengujian kuat tekan (SNI 03-
0691-1996), uji penyerapan air 

(persamaan 2.1), uji kecepatan air, dan 

uji persentase lolos air. Tahapan 

penelitian tersebut sesuai dengan 
diagram alir pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Pengujian Material 
 

Tabel 1. Hasil Uji Agregat Kasar 

(Abu batu pecah asal 

Awang Bangkal) 

Pengujian Hasil Keterangan 

Berat Jenis 

SSD 

2,72 Sesuai SNI 

Kadar Air 0,25% Sesuai SNI 

Analisa 
Saringan 

Zona I Ukuran maks. 
10 mm 

Keausan 

Agregat 

37,5% Sesuai PBI 

dan SNI 
Kadar 

Lumpur 

0,625% Sesuai SNI 

Berat Isi 
Agregat 

1490 Kg/m3 Agregat Berat 

Absorpsi 0,88% Sesuai SNI 

 

Tabel 2. Hasil Uji Semen (Semen  

portland Tipe I) 

Pengujian Hasil Keterangan 

Berat Jenis 3,16 Sesuai ASTM 
Konsistensi 

Normal  

26% Tercapai 

Berat Volume 1130 Kg/m3  

 

 

Proporsi Campuran Beton 

 

Tabel 3. Job Mix Design beton silinder 

Rasio 

Pc : Ak 
Air (Kg) 

Semen 

(Kg) 

Agregat 

Kasar 

(Kg) 

1 : 4 2,7238 6,8095 27,2382 

1 : 6 1,8158 4,5397 27,2382 
1 : 8 1,3618 3,4047 27,2382 

1 : 10 1,0895 2,7238 27,2382 

 

Faktor Air Semen (FAS) untuk campuran 

beton digunakan FAS 0,40. 

 

Hasil Uji Kuat Tekan 

Uji kuat tekan beton dilakukan 

sehari sebelum benda uji mencapai umur 
uji yang telah ditentukan yaitu pada 

umur 28 hari, benda uji dikeluarkan dari 

bak air dan dikeringkan hingga kondisi 
jenuh kering permukaan (SSD). Hasil 

pengujian dapat dilihat pada Tabel 4.  

 

Tabel 4. Hasil Uji Kuat Tekan 

Sampel 

Rasio (Pc : Ak) 

1 : 4 

(MPa) 

1 : 6 

(MPa) 

1 : 8 

(MPa) 

1 : 10 

(MPa) 

1 5,733 4,924 3,656 3,690 

2 4,815 4,735 4,255 3,885 

3 5,387 4,872 4,134 3,431 

Rata-rata 5,312 4,844 4,015 3,669 

 

 
Gambar 2. Grafik Uji Kuat Tekan 

Mulai 

Studi Pustaka 

Persiapan 

Pemeriksaan dan Pengujian Bahan 

Perencanaan Campuran 

Pembuatan Benda Uji 

Perawatan Benda Uji 

Pengujian Benda Uji: 
1. Uji Kuat Tekan 

2. Uji Kemampuan Porous 

Perhitungan dan Analisis Data 

Kesimpulan dan Saran 

Selesai 
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Dari Tabel 4 dan Gambar 2 dapat 

diketahui bahwa sampel 1:4 memiliki 
nilai kuat tekan terbesar dan sampel 1:10 

terkecil. Hal ini berbanding lurus dengan 

jumlah semen pada campuran, semakin 

banyak semen maka kuat tekan akan 
semakin besar, begitupun sebaliknya. 

 

 

Hasil Uji Kemampuan Porous 

 

Tabel 5. Hasil Uji Penyerapan Air 

Sampel 

Rasio (Pc : Ak) 

1 : 4 

(%) 

1 : 6 

(%) 

1 : 8 

(%) 

1 : 10 

(%) 

1 4,032 4,213 3,874 3,235 

2 3,797 3,768 3,463 3,868 

3 4,920 4,696 4,054 3,541 

Rata-rata 4,250 3,892 3,797 3,548 

 

 
Gambar 3. Grafik Uji Penyerapan Air 

 

 

Tabel 6. Hasil Uji Kecepatan Air 

Sampel 

Rasio (Pc : Ak) 

1 : 4 

cm/dt 

1 : 6 

cm/dt 

1 : 8 

cm/dt 

1 : 10 

cm/dt 

1 8,124 9,255 8,655 8,434 

2 8,545 8,463 8,711 8,272 

3 8,833 8,187 8,899 9,631 

Rata-rata 8,501 8,635 8,755 8,779 

 

 
Gambar 4. Grafik Uji Kecepatan Air 

 

Tabel 7. Hasil Uji Persentase Lolos Air 

Sampel 

Rasio (Pc : Ak) 

1 : 4 

(%) 

1 : 6 

(%) 

1 : 8 

(%) 

1 : 10 

(%) 

1 94,68 94,66 93,22 92,43 
2 87,54 91,55 96,88 92,27 

3 91,67 92,67 88,89 94,43 

Rata-rata 91,96 92,96 93,00 93,05 

 

 
Gambar 5. Grafik Uji Persentase 

Lolos Air 
 

Dari Tabel 5 dan Gambar 3 dapat 

diketahui bahwa sampel 1:4 memiliki 
tingkat penyerapan air paling tinggi yaitu 

sebesar 4,25% dan sampel 1:10 terendah 

yaitu sebesar 3,548%. 

Secara umum dari Tabel 5 s.d. 7 
maupun Gambar 3 s.d. 5, menunjukkan 

bahwa sampel 1:10 memiliki tingkat 

kemampuan porous terbaik, dimana 
penyerapan hanya sebesar 3,548%, 

kecepatan air sebesar 8,779 cm/dt, dan 

persentase lolos air sebesar 93,05%. 
Sehingga apabila ingin mendapatkan 

perkerasan non pasir yang dapat 

meneruskan air ke dalam tanah secara 

maksimal yaitu dengan menggunakan 
variasi sampel 1:10. 

Sedangkan jika ditinjau dari kuat 

tekan, maka didapat sampel yang 
memiliki kuat tekan tertinggi adalah 

sampel 1:4. Tetapi sampel 1:4 terdapat 

kelemahan dari segi kemampuan porous 

karena memiliki nilai terendah.  
Jika dibandingkan antara sampel 

1:4 dan 1:10, keduanya sama-sama 

memiliki keunggulan dan kelemahan, 
akan tetapi jika ditinjau dari segi 

pemanfaatan sampel 1:4 lebih 

memungkinkan untuk diterapkan 
mengingat nilai kuat tekannya yang lebih 

optimal dan kemampuan porousnya yang 
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tidak terlalu jauh dibanding variasi 

sampel yang lain. 
Maka jika ditinjau sekaligus dari 

kuat tekan dan porositas, sampel 1:4 

merupakan campuran paling ideal untuk 

diaplikasikan dalam bentuk Eco-
Pavement: paving block beton non-pasir 

permeabel, yang kemudian diharapkan 

dapat menjadi alternatif lapisan 
perkerasan tanah yang ramah lingkungan 

karena kemampuannya yang dapat 

meresapkan air ke dalam tanah. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu 
jika ditinjau secara sekaligus dari kuat 

tekan dan kemampuan porous maka 

campuran 1 (semen) : 4 (agregat abu batu 
pecah) merupakan campuran paling ideal 

untuk diaplikasikan dalam bentuk Eco-

Pavement (Paving Block Beton 

Permeabel) dengan kuat tekan sebesar 
5,31 Mpa, tingkat penyerapan air sebesar 

4,25%, kecepatan air sebesar 8,501 

cm/dt, dan persentase lolos air sebesar 
91,96%, serta pemanfaatan material yang 

lebih ekonomis. Kuat tekan beton 

tersebut masih kurang dari kuat tekan 
minimum yang disyaratkan oleh SNI 03-

0691-1996 yaitu sebesar 8,5 Mpa maka 

beton ini dapat digunakan sebagai beton 

non-struktural seperti trotoar, paving 
block, maupun jalan di area taman yang 

ramah lingkungan karena 

kemampuannya yang dapat meresapkan 
air ke dalam tanah. 
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ABSTRAK 

 

Kerusakan jalan di Indonesia sebagian besar diakibatkan oleh konstruksi jalan yang tidak sesuai 

dengan pemakaian dan beban lalu lintas yang besar. Iklim tropis juga menjadi faktor penyebab 

kerusakan dini seperti hancurnya lapisan permukaan jalan aspal akibat perubahan cuaca yang 

sangat cepat dan temperatur yang relatif tinggi. Untuk itu diperlukan aspal dengan mutu yang 

memiliki titik lembek lebih tinggi agar ketahanan terhadap temperatur lebih besar daripada aspal 

konvensional. Dari kandungan senyawa yang ada pada aspal sangat memungkinkan diperkuat 

ketahananya melalui reaksi dengan bahan polimer sintetis berupa limbah plastik atau dikenal 

dengan aspal modifikasi. Penggunaan plastik sebagai bahan tambah pada campuran beraspal dapat 

membantu mengurangi limbah plastik. Metode penelitian berupa eksperimen terhadap sampel 
benda uji yang kemudian dianalisis berdasarkan karakteristik marshall, sifat volumetrik, daya 

tahan (stability), dan kelelehan plastis (flow) dari campuran aspal beton. Berdasarkan analisis 

data pengujian marshall, diperoleh pengaruh penambahan limbah plastik Low Density 

Polyethylene (LDPE) terhadap karakteristik dan kekuatan aspal modifikasi pada kadar plastik 5% 

terjadi peningkatan stabilitas nilai marshall yaitu mencapai 2345 kg, naik 30,42% dari aspal Pen 

60/70 (konvensional). Kadar plastik LDPE optimum yang memenuhi syarat kriteria nilai 

stabilitas, flow, MQ, VIM, VMA, dan VFA adalah 5% dengan kadar aspal efektif 5,99%.  

 

Kata Kunci: laston; aspal modifikasi; low density polyethylene; marshall  

 
 

PENDAHULUAN  
Banyaknya jalan yang mengalami 

kerusakan di Indonesia, sebagian besar 

diakibatkan oleh konstruksi jalan yang 

tidak sesuai dengan pemakaian dan beban 
lalu lintas yang besar. Selain itu, 

Indonesia yang beriklim tropis menjadi 

faktor penyebab kerusakan dini seperti 
hancurnya lapisan permukaan jalan aspal 

akibat perubahan cuaca yang sangat cepat 

maupun beban lalu lintas yang melewati 
jalan tersebut, karena pada waktu dan 

daerah tertentu, suhu jalan bisa mencapai 

70ºC yang menyebabkan aspal menjadi 

meleleh sehingga aspal yang melekat 
pada agregat terpisah. Pemisahan agregat 

dan aspal (bleeding) merupakan 

penyebab aspal begitu mudah tererosi 
akibat kikisan air atau tidak tahannya 

terhadap beban yang begitu berat saat 

melintas diatas aspal jalan raya. 

Aspal adalah bahan pengikat pada 
lapisan perkerasan lentur. Aspal dibuat 

dari distilat terakhir dari minyak bumi 

yang mengandung rantai karbon, oksigen 

dan hidrogen serta sedikit sulfur dan 
nitrogen. Dari kandungan senyawa yang 

ada pada aspal sangat memungkinkan 

diperkuat ketahanannya melalui reaksi 
dengan bahan polimer sintetis berupa 

plastik atau dikenal dengan aspal 

modifikasi. Untuk meningkatkan mutu 
aspal dapat dilakukan dengan 

menambahkan limbah plastik ke dalam 

aspal atau menambahkan polimer (Rezza, 

2009).  
Campuran laston AC-WC dengan 

penambahan limbah plastik PE 

(Polyethylene terephthalate), LDPE (Low 
Density Polyethylene) dan PP 

(Polypropylene) dapat meningkatkan 

stabilitas sekitar 36% dari campuran 

mailto:syarisalju@gmail.com
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normal, sehingga ketahanan laston lebih 

baik (Dwi Kartikasari, 2018). 
LDPE merupakan plastik dengan 

mutu rendah yang memiliki karakteristik 

tingkat resistansi kimia yang sangat baik. 

Plastik bersifat termoplastik, yaitu pada 
suhu tinggi akan mencair tetapi pada 

suhu lingkungan akan menjadi keras, 

tidak reaktif pada temperatur kamar, 
kecuali oleh oksidator kuat dan beberapa 

jenis pelarut dapat menyebabkan 

kerusakan. LDPE memiliki densitas 

antara 0,910-0,940 g/cm3 (Bustamin, 
2016). 

Dr. R. Vasudevan (2013), juga 

menyatakan bahwa penggunaan limbah 
plastik dalam aspal meningkatkan sifat 

pengikat dibandingkan dengan aspal 

konvensional. Ini meningkatkan sifat 
bitumen yang mengakibatkan 

peningkatan titik leleh dan penurunan 

nilai penetrasi sehingga meningkatkan 

daya tahan. 
Selain dapat mengoptimalkan 

karakteristik aspal, penggunaan plastik 

sebagai bahan tambah pada campuran 
beraspal juga dapat mengurangi masalah 

lingkungan yang timbul akibat 

meningkatnya limbah plastik tiap 
tahunnya. Berdasarkan data Jambeck 

(2015), Indonesia berada di peringkat 

kedua dunia penghasil sampah plastik ke 

laut yang mencapai 187,2 juta ton setelah 
Cina yang mencapai 262,9 juta ton. 

Melalui aspal modifikasi ini diharapkan 

dapat menjadi alternatif dalam 
meningkatkan kinerja dari perkerasan 

jalan dan solusi pemanfaatan dalam 

upaya menjaga kelestarian lingkungan 

dengan mengurangi jumlah limbah 
plastik. 

 

METODE 
Metode penelitian berupa 

eksperimen yang dilakukan di 

laboratorium terhadap sampel benda uji 
yang kemudian dianalisis berdasarkan 

karakteristik marshall, sifat volumetrik, 

daya tahan (stability), dan kelelehan 

plastis (flow) dari campuran aspal beton. 
Pembuatan benda uji aspal modifikasi 

dilakukan dengan menggunakan 

menggunakan cara kering (dry process), 

yaitu suatu cara pencampuran dimana 

plastik yang telah dibersihkan dan 
dicacah sebelumnya, dimasukkan ke 

dalam agregat yang dipanaskan pada 

temperatur campuran (175°C) dan diaduk 

selama 20-60 detik, kemudian aspal 
panas ditambahkan (Suroso Wasiah, 

2008). 

Benda uji dibuat dengan kadar 
aspal efektif yang ditambahkan dengan 

plastik, dimana persentase penambahan 

plastik 1%; 2%; 3%; 4%; 5% dari berat 

aspal efektif sebanyak masing-masing 
tiga benda uji setiap kadar plastik 

kemudian dirata-ratakan. 

Limbah plastik yang digunakan 
dalam penelitian ini berfungsi sebagai 

pengganti sebagian aspal yang 

digunakan. Limbah plastik yang 
digunakan adalah jenis LDPE. Aspal 

yang digunakan adalah aspal 

konvensional (pen 60). Pengujian aspal 

dan agregat yang dilakukan dalam 
penelitian ini menggunakan pedoman 

dari Bina Marga yang merujuk pada 

standar yang dikeluarkan oleh American 
Society for Testing and Materials 

(ASTM), meliputi pengujian berat jenis, 

keausan agregat dan penyerapan air. 
Tahapan penelitian tersebut sesuai 

dengan diagram alir pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Bagan alir penelitian 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Rancangan AC-WC dengan bahan 

tambah plastik 

Kadar aspal efektif campuran 

AC-WC yang digunakan adalah 

6,31% dari berat campuran yang 
diperoleh dari hasil pengujian 

sebelumnya, selanjutnya membuat 

benda uji dengan kadar aspal efektif 
yang ditambahkan dengan plastik, 

dimana persentase penambahan plastik 

1%; 2%; 3%; 4%; 5% dari berat aspal 

efektif sebanyak tiga benda uji setiap 

kadar plastik kemudian dirata-ratakan. 

 
Tabel 1. Berat Jenis dan Penyerapan Bahan 

Material 
Berat jenis 

bulk 

Berat jenis 

semu 

Berat jenis 

efektif 

Komposisi 
terhadap total 

agregat (%) 

 A B C = (A+B)/2 D 

Agregat 1-2 2,58 2,69 2,64 14 

Agregat 0,5-1 2,55 2,69 2,79 26 

Abu Batu 2,72 2,79 2,75 58 
Filler 3,14 3,14 3,14 2 

Aspal 1,040 

 

 

Tabel 2. Daftar Timbangan Agregat dengan Menggunakan Plastik 

Kadar plastik rencana 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 

Total campuran 

kadar aspal efektif 

(6,31% x 1200) 

Kebutuhan aspal 

Kebutuhan plastik 

 

Berat agregat 

 

Agregat (1-2)                 14% 
Agregat (0,5-1)              26% 

Abu batu                        58% 

Filler                                2% 

                                     100% 

Berat komulatif agregat 

Agregat (1-2) 

Agregat (0,5-1) 

Abu batu 

Filler 

1200 

 

75,7 

75,7 

0 

 

1124,3 

 

157,4 
292,3 

652,1 

22,5 

 

 

157,4 

449,7 

1101,8 

1124,3 

1200 

 

75,7 

74,9 

0,8 

 

1124,3 

 

157,4 
292,3 

652,1 

22,5 

 

 

157,4 

449,7 

1101,8 

1124,3 

1200 

 

75,7 

74,2 

1,5 

 

1124,3 

 

157,4 
292,3 

652,1 

22,5 

 

 

157,4 

449,7 

1101,8 

1124,3 

1200 

 

75,7 

73,4 

2,3 

 

1124,3 

 

157,4 
292,3 

652,1 

22,5 

 

 

157,4 

449,7 

1101,8 

1124,3 

1200 

 

75,7 

72,7 

3,0 

 

1124,3 

 

157,4 
292,3 

652,1 

22,5 

 

 

157,4 

449,7 

1101,8 

1124,3 

1200 

 

75,7 

71,9 

3,8 

 

1124,3 

 

157,4 
292,3 

652,1 

22,5 

 

 

157,4 

449,7 

1101,8 

1124,3 

 
Hasil karakteristiknya sebagai berikut: 

 

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Parameter-Parameter Marshall Test 

Kadar 

plastik (%) 

VIM 

(%) 

VMA 

(%) 

VFB 

(%) 

Stabilitas 

(kg) 

Flow 

(mm) 

Kepadatan 

(gr/cm2) 

Koef. Marshall 

(kg/mm) 

0,0 4,34 17,2 74,75 1798 3,48 2,35 477,67 

1,0 4,26 17,12 75,03 1854 3,92 2,35 482,89 

2,0 4,04 16,85 75,59 1951 4,06 2,36 486,43 

3,0 3,82 16,74 76,07 2058 4,27 2,36 497,33 

4,0 3,75 16,49 76,96 2123 4,37 2,37 534,65 

5,0 3,68 16,37 77,29 2345 4,42 2,37 607,21 
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2. Analisis Data 

Dari hasil data pengujian marshall 
kemudian dapat digambarkan dan 

dianalisis melalui grafik hubungan antara 

kadar aspal ditambah plastik dengan 

parameter-parameter yang telah dihitung. 
 

a) Hubungan kadar plastik dan 

stabilitas 

 
Gambar 2. Hubungan antara kadar 

plastik dengan nilai stabilitas 

 
Dari grafik di atas menunjukkan 

bahwa nilai stabilitas dengan 

menggunakan persentase plastik jenis 
LDPE sebagai bahan tambah pada 

rancangan campuran AC-WC 

mengalami kenaikan dan penurunan 
dari stabilitas tanpa menggunakan 

bahan tambah. Nilai stabilitas tertinggi 

terdapat pada kadar plastik 5%. 

Pengaruh penambahan plastik 
pada aspal terhadap nilai kadar aspal 

efektif, yaitu untuk aspal murni (plastik 

0%), plastik 1%, 2%, 3%, 4% dan 5% 
berturut-turut sebesar 6.25%, 6.18%, 

6.12%, 6.06%, 5.99% dari berat total 

campuran. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa dalam sumber data hasil 
penelitian ini, penambahan plastik 

mempengaruhi nilai stabilitas. 

 
b) Hubungan kadar plastik dengan 

flow (kelelahan) 

 
Gambar 3. Hubungan antara kadar 

plastik dengan flow 

Dari grafik diatas menunjukkan 

bahwa nilai tertinggi flow dengan 
menggunakan persentase plastik 

sebagai bahan tambah pada rancangan 

campuran AC-WC berada pada kadar 

persentase 5% dari hasil data pengujian 
yang dilakukan. Nilai flow terendah 

terdapat pada aspal murni (plastik 0%). 

Penambahan plastik pada 
campuran aspal mempengaruhi nilai 

flow. Hal ini dapat dilihat pada 

campuran aspal murni (plastik 0%) 

dengan nilai flow 3,48 mm dan 
campuran kadar aspal 5,99% (plastik 

5%) dengan nilai 4,42 mm mengalami 

kenaikan flow apabila ditambah dengan 
plastic. 

Jadi dapat dikatakan bahwa 

plastik dapat bersifat sebagai aspal 
sehingga menyebabkan kenaikan nilai 

flow. 

 

c) Hubungan kadar plastik dan 
marshall quotient (MQ) 

 

 
Gambar 4. Hubungan antara kadar 

plastik dengan nilai MQ 
 

Dari grafik diatas menunjukkan 

bahwa nilai Marshall Quotient 

menggunakan persentase plastik 
sebagai bahan tambah pada rancangan 

campuran AC-WC mengalami 

kenaikan dan penurunan dari hasil 
pengujian yang dilakukan. Namun 

demikian penambahan plastik dari 

persentase 1% sampai 5% memenuhi 

syarat spesifikasi yaitu minimum 250 
kg/mm. 

Penambahan plastik pada 

campuran aspal mempengaruhi nilai 
MQ. Hal ini dapat dilihat pada 

campuran aspal murni (plastik 0%) 

dengan nilai Marshall Quotient 477,67 
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kg/mm dan campuran kadar aspal 

5,99% (plastik 5%) dengan nilai MQ 
607,21 kg/mm mengalami kenaikan 

apabila ditambah dengan plastik. 

Semakin tinggi nilai kadar aspal 

maka nilai MQ semakin menurun, 
artinya semakin bertambahnya kadar 

aspal akan menyebabkan campuran 

menjadi getas, sedangkan penambahan 
plastik pada aspal menyebabkan 

peningkatan dan penurunan nilai 

Marshall Quotient.  

 
d) Hubungan kadar plastik dengan 

void in mix (VIM) 

 

 
Gambar 5. Hubungan antara kadar 

plastik dengan nilai VIM 

 

Dari grafik diatas menunjukkan 
bahwa nilai VIM campuran AC-WC 

dengan persentase plastik mengalami 

penurunan nilai VIM. Pada campuran 

aspal murni (plastik 0%) nilai VIM 
yaitu 4,34%, sedangkan pada campuran 

kadar aspal 5.99% (kadar plastik 5%) 

memiliki nilai VIM 3,68% mengalami 
penurunan. 

Nilai VIM berpengaruh terhadap 

keawetan lapis perkerasan, semakin 
tinggi nilai VIM menunjukkan semakin 

besar rongga dalam campuran sehingga 

campuran bersifat porous. 

Sedangkan dalam sumber data 
hasil penelitian ini, nilai VIM yang 

diperoleh semakin rendah sehingga 

menunjukkan semakin kecil rongga 
dalam campuran. Hal ini 

mengakibatkan campuran menjadi rapat 

sehingga air dan udara sulit memasuki 
rongga-rongga dalam campuran yang 

menyebabkan aspal tereduksi. 

 

 

e) Hubungan kadar plastik dan void 

in mineral aggregate (VMA) 
 

 
Gambar 6. Hubungan antara kadar 

plastik dengan nilai VMA 

 

Dari grafik diatas menunjukan 
bahwa nilai VMA pada campuran AC-

WC dengan menggunakan plastik 

mengalami penurunan pada saat 
penambahan mulai 1% sampai 5%. 

Nilai VMA tertinggi diperoleh pada 

kadar plastik 0% dengan nilai VMA 
17,20% dan terendah terdapat pada 

kadar plastik 5% dengan nilai VMA 

16,37%. 

Penambahan plastik pada 
campuran aspal mempengaruhi nilai 

VMA. Agregat bergaradasi baik atau 

bergradasi rapat memberikan rongga 
antar butiran agregat (VMA) yang 

kecil. Hal ini disebabkan lapisan plastik 

telah menyelimuti agregat dan menutup 

sebagian besar rongga antara butiran. 
 

f) Hubungan kadar plastik dan void 

fill bitumen (VFB) 

 
Gambar 7. Hubungan antara kadar 

plastik dengan nilai VFB 
 

Dari grafik di atas menunjukkan 

bahwa nilai VFB pada campuran AC-

WC dengan menggunakan plastik 
mengalami peningkatan pada saat 

penambahan persentase kadar plastik 

dari 1% sampai 5%. Nilai VFB 
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terendah diperoleh pada kadar plastik 

0%, dan nilai VFB tertinggi terjadi 
pada kadar 4%. 

Pada campuran aspal murni 

(plastik 0%) nilai VFB 74.75%, 

sedangkan pada campuran kadar aspal 
5.99% (kadar plastik 5%) memiliki 

nilai VFB 77,29% mengalami 

kenaikan, sehingga dapat dikatakan 
bahwa dalam sumber data hasil 

penelitian ini, penambahan plastik 

mempengaruhi nilai VFB. Hal ini 

disebabkan karena penambahan 
persentase kadar plastik yang berada 

dalam aspal mengakibatkan rongga 

yang berada dalam VMA yang terisi 
akan semakin bertambah, sehingga 

mengakibatkan rongga terisi aspal yang 

bercampur plastik bertambah. 
 

3. Analisis Kadar Plastik Optimum 

Berdasarkan parameter marshall 

dari sumber data hasil penelitian ini, 
kadar LDPE optimum yang memenuhi 

syarat maksimum dan minimum dari 

keenam kriteria berupa stabilitas, flow, 
MQ, VIM, VMA, dan VFA adalah 5% 

dengan kadar aspal efektif 5,99%. 

Sehingga, melalui perhitungan 
perencanaan kuantitas untuk sebuah 

pekerjaan jalan dengan asumsi tebal 

lapisan 4 cm, lebar 7 m dan panjang 1 

km, akan dapat menyerap penggunaan 
limbah plastik (LDPE) sebanyak 2-2,5 

ton.  

 
4. Keunggulan Aspal Modifikasi 

a) Kelelahan yang lebih kecil dengan 

adanya penambahan plastik. Selain 

itu juga marshall quotient yang 
lebih besar daripada campuran 

aspal tanpa penambahan plastik. 

Hal ini menunjukan bahwa 
campuran lebih tahan terhadap 

deformasi plastis, gelombang 

(washboarding), alur (rutting) dan 
bleeding. 

b) Dapat mengurangi limbah plastik 

yang sukar terurai untuk 

dimanfaatkan sebagai filler pada 
campuran beraspal. 

c) Dapat mengurangi kebutuhan 

aspal. 

d) Aman terhadap panas dan tidak 

mudah meleleh. Biasanya, suhu 
permukaan aspal hanya berkisar 

55°C. Sementara itu, untuk 

membuat plastik meleleh 

dibutuhkan suhu di atas 100°C. 
e) Tidak mengeluarkan racun saat 

dihampar sebagai aspal panas, 

ketika diukur suhunya yaitu 150-
180°C, yang artinya plastik tidak 

terdegradasi dan masih jauh dari 

batas degradasi sampah yaitu 250-

280°C atau suhu dimana plastik 
mengeluarkan racun. 

 

PENUTUP 
Berdasarkan hasil pembahasan 

dalam penelitian ini, dapat ditarik 

beberapa kesimpulan, sebagai berikut: 
1. Terdapat dua cara pencampuran 

plastik untuk menaikkan kinerja 

campuran beraspal yaitu cara 

basah (wet process) dan cara 
kering (dry process). Cara basah 

menghasilkan mutu aspal yang 

lebih baik dibanding cara kering, 
karena campuran diaduk dengan 

mixer sampai homogen, namun 

membutuhkan dana produksi yang 
sedikit lebih besar.  

2. Pengaruh penambahan limbah 

plastik Low Density Polyethylene 

(LDPE) terhadap karakteristik dan 
kekuatan aspal modifikasi adalah 

terdapat peningkatan stabilitas 

pada nilai marshall yaitu mencapai 
2345 kg, naik 30,42% dari aspal 

Pen 60/70 (konvensional). 

Peningkatan nilai MQ sebesar 

27,12%, yaitu mencapai 607,21 
kg/mm. Peningkatan nilai flow 

sebesar 27,01%, yaitu mencapai 

4,42 mm. 
3. Kadar LDPE optimum yang 

memenuhi syarat maksimum dan 

minimum dari keenam kriteria 
yaitu stabilitas, flow, MQ, VIM, 

VMA, dan VFA adalah 5% dengan 
kadar aspal efektif 5,99%.  
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ABSTRAK 

Perkembangan abad ke 21 ditandai dengan munculnya istilah Revolusi Industri 4.0 yang merupakan otomatisasi 
kemajuan teknologi yang telah mengintegrasikan dunia fisik, digital, biologis menjadi satu dan mempengaruhi 

semua disiplin ilmu. Perhitungan ekonomi berkelanjutan sangat penting dalam memberdayakan masyarakat dan 

optimalisasi potensi daerah. Kampung Tanggui di Kecamatan Banjarmasin Utara belum mendapatkan perhatian 

khusus dari pemerintah dan pengelolaannya yang belum maksimal, padahal Kota Banjarmasin dalam transisi 

menuju kota dengan suguhan wisata terbaik di Indonesia. Inovasi Kampung Tanggui berbasis edutourism 

menawarkan kepada para wisatawan dapat belajar secara langsung pembuatan tanggui dari daun nipah, selain itu 

juga pemanfaatan limbah produksi tanggui menjadi gantungan kunci, sendal, dan sampul buku. Adapun sampah 

plastik yang ada dikampung tanggui akan dikelola menjadi bata ramah lingkungan dengan teknik ecobrik, sehingga 

menghasilkan rupiah bagi masyarakat setempat serta dalam pengelolaannya akan dibentuk Kelompok Sadar Wisata 

(POKDARWIS) yang langsung dibina oleh Dinas Pariwisata. Untuk mempermudah para wisatawan yang ada diluar 

daerah untuk membeli tanggui, aplikasi “Go Tanggui” menjadi alternatif solusi yang berbasis android dengan menu 

: 1) Sejarah Kampung Tanggui, 2) Galeri Tanggui, 3)Order Tanggui, 4)Forum Diskusi, dan 4)Live streaming yang 

terhubung langsung ke youtube ketika masyarakat membuat tanggui. Gagasan konseptual ini menjadikan Kampung 

Tanggui sebagai Role Model di Kalimantan Selatan, sehingga wisata edukasi benar-benar tercipta dan Kampung 
Tanggui bisa mendunia. 

Kata Kunci ; Kampung Tanggui, Edutourism, Go Tanggui 

PENDAHULUAN 

Banjarmasin merupakan Ibu Kota 

Provinsi Kalimantan Selatan yang disebut 

sebagai Kota BAIMAN (Bertakwa, Aman, 

Indah, Maju, Amanah dan Nyaman) 

sebagaimana visi Walikota Banjarmasin 

Bapak Ibnu Sina dan terkenal sebagai Kota 

Seribu Sungai yang menjadi menjadi daya 

tarik tersendiri di Kota Metropolitan ini. 

Berbagai macam keindahan yang ditawarkan 

melalui pariwisata salah satunya wisata 

Pasar Terapung (Floating Market) yang 

merupakan objek wisata unggulan yang 

tersebar di tiga lokasi yaitu Pasar Terapung 

Lok Baintan, Pasar Terapung Muara Kuin 

mailto:2bahriannor34@gmail.com
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dan Pasar Terapung Siring Menara Pandang 

yang menjadi ikon Kota Banjarmasin 

sekaligus primadona bagi wisatawan 

domestik maupun mancanegara. 

Pasar Terapung yang terletak di tiga 

lokasi ini tidak jauh berbeda dalam segi 

karakteristik kegiatan pasar yang 

dilaksanakan. Pasar Terapung adalah 

sebuah pasar tradisional yang letaknya di 

atas Sungai Barito dan pasar ini beroperasi 

mulai pukul 06.30 sampai dengan pukul 

08.00 WITA. Ada berbagai macam pangan 

lokal seperti hasil produksi perkebunan dan 

pertanian yang ditawarkan di pasar ini 

diantaranya, Pisang, Kasturi, Rambutan, 
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Sayur mayur sampai dengan kuliner khas 

lokal yaitu Soto Banjar. Tidak hanya  itu 

para pengunjung datang yang  akan 

disajikan sensasi turun langsung 

menggunakan jukung, sebutan  perahu  

dalam bahasa Banjar untuk menikmati 

berbelanja di Pasar Terapung (Wahyu, 

2015). Akses untuk dapat berkunjung ketiga 

lokasi Pasar Terapung ini ada beberapa rute 

berbeda yang akan dilewati, terutama rute 

perjalanan ke Pasar Terapung Lok Baintan 

dan Muara Kuin. 

Akses menuju Pasar Terapung Lok 

Baintan menggunakan klotok, sejenis 

sampan bermesin dan rute perjalanan bisa 

dijumpai dari Siring Menara Pandang 

sebagai pusat kota atau bisa berangkat dari 

tepian sungai Soto Banjar Bang Amat 

menuju Pasar Terapung membutuhkan 

waktu sekitar 40 menit (Yustiana, 2017). 

Sepanjang perjalanan akan dijumpai 

hamparan hijau kawasan mangrove Rambai 

(Sonneratia caseolaris) yang memanjakan 

mata di pagi hari dan aktivitas masyarakat di 

bantaran sungai yang melambangkan 

kehidupan tradisional masyarakat Banjar. 

Berbeda dengan Pasar Terapung Lok 

Baintan, Pasar Terapung Muara Kuin yang 

terletak di Muara Sungai Kuin dapat 

ditempuh sekitar 15 menit dengan jalur darat 

maupun sungai dari pusat kota dan 
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merupakan Pasar Terapung tertua yang 

berlokasi dekat permukiman masyarakat di 

bantaran sungai (Yustiana, 2017). 

Berdasarkan data

 yang 

dipublikasikan oleh Antara News Kalsel 

Pasar Terapung Muara Kuin yang 

merupakan primadona kota Banjarmasin 

mengalami penurunan kuantitas 

pengunjung. Data laporan jumlah 

kunjungan tamu Pasar Terapung Muara 

Kuin di Banjarmasin yang dihimpun oleh 

Organisasi Kelotok Wisata “Karya 

Bersama” bahwa tahun 2016 mencapai 

3155 pengunjung, sedangkan tahun 2017 

hanya mencapai 1221 pengunjung dan 

sekitar 56.689 pengunjung untuk tujuan 

Pasar Terapung Siring Menara Pandang. 

Dikatakan oleh Hairun Nisa anggota komisi 

II DPRD Banjarmasin Pasar Terapung 

mulai sepi pengunjung sehingga sebagian 

penggiat Pasar Terapung Muara Kuin mulai 

berpindah ke Pasar Terapung buatan di 

Siring Menara Pandang. Padahal 

seharusnya ikon wisata tahun 90 ini tetap 

mendapat perhatian Pemerintah Kota 

sehingga tidak terancam musnah. Hal ini 

dibenarkan, sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 25 Tahun 2016 pasal 2 

tentang trategi pengembangan pariwisata 

yang salah satu implementasinya 

menciptakan Pasar Terapung buatan yang 

letaknya berada di tengah kota dengan 
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waktu akses pada siang hari menjelang 

malam, yaitu Pasar Terapung Siring Menara 

Pandang. Hal tersebut mengakibatkan Pasar 

Terapung Muara Kuin kehilangan peran dan 

fungsi sekaligus terhadap kampung produksi 

tanggui. Tanggui merupakan aksesoris topi 

khas Banjar yang dianyam dengan daun 

nipah yang sarat akan nilai budaya dan 

kearifan lokal. Tanggui sering digunakan 

oleh penggiat Pasar Terapung ketika sedang 

berjualan. Produksi tanggui terletak di 

Kampung Kuin, Sungai Pandan. Padahal 

kampung ini selalu dipadati oleh wisatawan 

yang mampir selepas menikmati pesona 

Pasar Terapung Muara kuin dikarenakan 

ingin melihat secara langsung produksi 

tanggui dan sekaligus membeli sebagai 

koleksi, selain itu merasakan suasana asli 

khas Banjar serta kearifan lokal yang masih 

sangat kental. Ada berbagai kerajinan khas 

Banjar yang mudah ditemui dikampung 

tanggui ini. Rumah Panggung khas Banjar 

dan menjulang tinggi masih sangat mudah 

ditemui (Abbas dkk, 2010). Namun, seiring 

ditetapkan peraturan pemerintah Nomor 25 

Tahun 2016 pasal 2, tingkat kunjungan 

wisatawan sangat berkurang, hal ini 

didukung dengan permasalahan diantaranya 

kurangnya pengetahuan sumber daya 

masyarakat untuk berinovasi seperti desain 

tanggui yang monoton, regenerasi penggiat 
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tanggui yang tidak diberdayakan, sampah 

dan banyaknya fasilitas umum yang 

mendukung ketertarikan wisatawan datang 

tidak memadai serta kurangnya media 

promosi dalam bentuk digital yang 

mendukung eksistensi kampung tanggui 

(Syafaruddin, 2018). 

Berdasarkan isu permasalahan 

tersebut yang sekaligus menjadi dasar 

pemikiran, penulis mengemukakan solusi 

inovatif berupa desain kampung wisata 

tanggui sebagai kampung role model di 

Kalimantan Selatan berbasis edutourism 

untuk peningkatan ekonomi berkelanjutan 

yang dikemas dalam aplikasi “Go 

Tanggui”. 

PEMBAHASAN 

 
Salah satu potensi lokal  yang 

dimiliki Kalimantan Selatan adalah 

Kampung Tanggui yang terletak di 

dikawasan Kuin Kelurahan Alalak Selatan 

Kecamatan Banjarmasin Utara. Kampung 

Tanggui memiliki keunikan dari segi 

produk dan nilai budaya yang diberikan, 

sehingga tak jarang banyak pengunjung 

yang mampir ke Kampung Tanggui selepas 

menikmati keindahan pesona Pasar 

Terapung. Untuk memberdayakan 

masyarakat Kampung Tanggui dan 

memperkenalkan tanggui ke level nasional 

maka melalui gagasan ini dibentuklah 

Kelompok Sadar Wisata 
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ng Tanggui 

(POKDARWIS) yang dibina secara 

langsung oleh Dinas Pariwisata Kota 

Banjarmasin. Konsep wisata ini berbasis 

edutourism atau wisata edukasi yang 

memberikan pengalaman pembelajaran 

secara langsung kepada para pengunjung 

dengan belajar membuat tanggui hingga 

memotifnya. Motif tanggui sendiri akan 

berkolaborasi dengan corak sasirangan (kain 

khas banjar, red) sehingga memunculkan 

khas kebudayaan yang elegaan. Selain itu 

para pengunjung ketika memasuki area 

Wisata Edukasi Kampung Tanggui sejak 

dari gerbang utama akan mengenakan alas 

kaki dari purun yang dianyam berbentuk 

sandal dan dikasih penutup khas daun nipah, 

tujuannya agar pengunjung merasakan 

wisata yang benar-benar berkarakter dan 

ramah lingkungan. 

Untuk mempercantik disetiap sudut 

rumah warga maka dibuatlah vertical 

garden dari tanaman hias serta dalam 

memanjakan lidah para pengunjung dapat 

menikmati kuliner khas banjar seperti soto 

banjar, lontong, ketupat, pekasam dan lain- 

lain. Selain itu dalam menyudahi penat 

pengunjung dapat melihat atraksi hiburan 

tradisionl seperti musik panting, kuriding, 

dan tarian daerah. Terakhir untuk 

memperoleh buah tangan pengunjung dapat 

membeli oleh-oleh khas Banjar di galeri 

oleh-oleh, galeri ini akan di isi oleh hasil 

kerajinan tanggui serta limbah dari tanggui 

(daun nipah) yang telah dibuat gantungan 

kunci, sendal, sampul buku sehingga 

memiliki manfaat dan mengurangi 

pencemaran lingkungan. 

 

 
 

 

Gambar 1 Konsep Gerbang Wisata Edukasi Kampung Tanggui 
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Gambar 2 Denah Wisata Kampung Tanggui 

 

 

 

Berdasarkan denah diatas para 

pengunjung juga dapat mempelajari sejarah 

Kampung Tanggui melalui Arsip Mini 

Tanggui. Keuntungan dari inovasi Kampung 

Tanggui berbasis edutourism ini adalah akan 

memperkenalkan Kampung Tanggui lebih 

luas lagi dan masyarakat setempat akan 

mendapatkan perekonomian yang lebih baik 

seperti membuka usaha warung makan, 

oleh-oleh dan jasa pemandu wisata. Untuk 

menanggulangi sampah rumah tangga yang 

ada di Kampung Tanggui terutama sampah 

plastik maka perlu adanya pelatihan ecobrik. 

Ecobrik adalah seni menumpuk 

kertas/sampah plastik ke dalam botol untuk 

dijadikan bata ramah lingkungan. 

Memasuki abad ke 21 saat ini maka 

untuk mempermudah para wisatawan asing 

maupun luar daerah untuk belajar dan 

membeli tanggui maka penulis membuat 

aplikasi yang bernama “Go Tanggui”. Go 

Tanggui akan menjadi aplikasi pertama 
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dalam sejarah pengembangan Kampung 

Tanggui dan menjadi jembatan untuk 

mempermudah para konsumen terhadap 

produsen. Berikut adalah logo dari Go 

Tanggui : 

 

Gambar 3 Logo Aplikasi Go Tanggui 

 
 

Aplikasi Go Tanggui ini berbasis 

android, sehingga siapa saja bisa 

menggunaannya dimana dan kapanpun. 

Dalam menjawab tantangan revolusi 

industri maka Go Tanggui memiliki 

beberapa fitur unggulan yakni. 
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1. Sejarah Kampung Tanggui, berisi 

konten sejarah adanya kampung 

tanggui di Kuin Keluraha Alalak 

Selatan Kecamatan Banjarmasin 

Utara mulai dari terbentuknya dan 

juga cerita kebudayaannya. 

mingguan mengenai diskusi online 

tanggui. 

5. Live Streaming, fitur ini akan 

mempermudah masyarakat luas 

menyaksikan secara langsung 

pembuatan tanggui yang disiaran 

 

  

Gambar 4 Fitur-fitur di Aplikasi Go Tanggui 

 

2. Galeri Tanggui, yakni sebuah fitur di 

aplikasi Go Tanggui yang berisi 

macam-macam jenis tanggui serta 

motifnya yang disuguhkan dalam 

bentuk foto. 

3. Order tanggui, ini adalah fitur yang 

sangat penting dimana para 

wisatawan yang jauh atau diluar 

daerah bisa membeli tanggui hanya 

dengan mengklik dan mengikuti 

prosedur yang ada di order tanggui 

ini, selain itu juga tersedia pilihan 

jasa pengirimannya beserta total 

harga. 

4. Forum Diskusi, berisi ruang online 

untuk berdiskusi antara konsumen 

dan produsen serta akan ada tema 
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secara live setiap minggu dan 

terhubung langsung ke youtube. 

Aplikasi Go Tanggui saat ini 

dalam proses coding dan nantinya akan 

bisa kita temui di playstore android, 

cara masuk aplikasi Go Tanggui pun 

cukup mudah dengan mendaftarkan 

email kita dan membuat password 

loginnya. Kita juga bisa membagikan 

segala informasi di aplikasi Go Tanggui 

ke sosial media seperti twitter, 

facebook, whatshapp, Instagram, dan 

line. 

Dalam tahap pengembangan 

inovasi ini juga diperlukan promosi 

yang besar- besaran, selain kerjasama 

terhadap Dinas Pariwisata, Kominfo 

Kota Banjarmasin, Pakar IT juga 

diperlukan kepekaan 
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masyarakat luas ikut mensosialisasikan 

Wisata Edukasi Kampung Tanggui baik 

secara offline maupun online. Adapun 

contoh brosur yang bisa di bagikan atau 

diposting di media sosial seperti berikut ini. 

juru pemangku kepentingan seperti 

Dinas Pariwisata, Kominfo Kota 

Banjarmasin, Akademisi IT, dan 

masyarakat Kampung Tanggui 

sendiri. 

 

 
Gambar 5 Contoh Brosur Promosi Wisata Kampung Tanggui 

 

 
PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Konsep Kampung Tanggui 

berbasis edutourism akan 

mendukung kemajuan ekonomi 

keberlanjutan di masyarakat kuin 

kelurahan Alalak Selatan. Aplikasi 

Go Tanggui akan menjadi 

pendongkrak dalam menopang 

pengembangan inovasi Kampung 

Tanggui tersebut. 

2. Saran 

Hal ini akan terwujud dengan 

pemikiran satu arah dari beberapa 
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ABSTRAK 

 

Dalam pengujian ini bertujuan untuk mengetahui hasil sifat-sifat yang dimiliki campuran beraspal 

HRS-Base gradasi senjang serta perbandingan berdasarkan agregat yang digunakan. Agregat yang 

digunakan dalam pengujian ini adalah Quary Martadah dengan Awang Bangkal. Perancangan 

campuran ini menggunakan metode Ideal Gradasi yang berdasar pada nilai tengah batas-batas 

spesifikasi umum gradasi agregat campuran HRS-Base. Pada perancangan yang telah dilakukan 

dengan metode Ideal Gradasi didapatkan proporsi campuran yaitu CA 55%, FA 39,5% dan FF 

5,5%. Dari hasil pengujian didapat sifat-sifat campuran dengan agregat quary Martadah yaitu, 

VIM 4,89%, VMA 17,56%, VFB 72,32%, Flow 4,00 mm, Marshall Quotient 271,86 kg/mm, 

Stabilitas Marshall 1083,41 kg, VIM PRD 4,10%, Stabilitas Sisa 90,16% dan Kadar Aspal 
Optimum 6,55% sedangkan dengan agregat quary Awang Bangkal yaitu, VIM 5,51%, VMA 

17,29%, VFB 68,20%, Flow 3,49 mm, Marshall Quotient 250,30 kg/mm, Stabilitas Marshall 

865,30 kg, VIM PRD 4,60%, Stabilitas Sisa 90,49% dan Kadar Aspal Optimum 6,40%. Dari 

hasil/nilai pada pengujian Marshall pada kedua agregat maka dapat kita simpulkan bahwa secara 

garis besar nilai sifat-sifat campuran pada Lataston quary Martadah lebih besar dibandingkan 

dengan quary Awang Bangkal. 

 

Kata Kunci: Sifat campuran; ideal spesifikasi; martadah; awang bangkal  

 

 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pada pelaksanaan pekerjaan 
konstruksi jalan raya, komponen 

material terdiri dari bahan-bahan di 

atas permukaan tanah yang harus 

tahan terhadap beban lalu lintas 
kendaraan serta terhadap pengaruh 

cuaca. Untuk menunjang hal tersebut 

sangatlah diperlukan peninjauan pada 
produksi  campuran  aspal  panas  yang  

dilakukan  dengan  campuran  rancangan  

(Design Mix Formula) untuk 
mendapatkan komposisi yang sesuai. 

Campuran yang dibuat untuk 

lapisan aspal panas adalah campuran 

antara agregat dan aspal dalam keadaan 
panas, dengan atau tanpa bahan 

tambahan yang telah sesuai dengan 

proporsi yang ditentukan. Perancangan 
proporsi dapat dilakukan dengan 

berbagai metode, yaitu metode Trial 

Error, metode Grafis dan Ideal Gradasi. 

Ideal Gradasi merupakan metode 

perancangan berdasar pada nilai dengan 
ketentuan spesifikasi. 

Pada pelaksanaan penelitian dan 

pengujian akan dapat diketahui 

perbandingan parameter pada bahan 
agregat dan parameter bahan aspal. 

Bahan agregat utama yang digunakan 

adalah batu pecah dari Gunung  
Martadah dan Awang Bangkal yang  

telah dikenal materialnya memiliki 

kekuatan dan hasil parameter yang cukup 
bagus. Parameter pada bahan agregat 

dapat diketahui dalam penelitian seperti 

analisa saringan, penyerapan agregat, 

berat jenis, gradasi dan abrasi. 
Sedangkan pada bahan aspal dapat 

diketahui dalam penelitian seperti berat 

jenis, penyerapan agregat, daktilitas, 
penetrasi dan titik lembek. 

 

mailto:khukuh88@gmail.com
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Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui hasil sifat-sifat  campuran 
yang dimiliki Lataston HRS-Base 

Gradasi Senjang dengan agregat kasar 

quary Martadah. 

2. Mengetahui hasil sifat-sifat campuran  
yang dimiliki Lataston HRS-Base 

Senjang dengan menggunakan agregat 

kasar quary Awang Bangkal. 
3. Mendapatkan hasil perbandingan 

hasil/nilai sifat-sifat campuran 

Lataston HRS-Base gradasi senjang 

antar quary Martadah dengan Awang 
Bangkal. 

 

METODE PENELITIAN 
Perancangan campuran bahan 

dalam pembuatan benda uji Marshall. 

Tata cara pembuatan rencana campuran 
benda uji Marshall yaitu dengan 

menggunakan Spesifikasi Umum 2010 

dan syarat-syarat dalam hasil pengujian. 

Penentuan proporsi campuran ini 
berdasarkan batasan nilai spesifikasi 

gradasi gabungan (Ideal Gradasi) dengan 

diambilnya nilai tengah dari batasan 
tersebutlah mendapatkan hasil tertahan 

saringan. 

Sebuah benda uji memiliki berat 
campuran 1200 gram. Dari hubungan 

berat campuran dan  hasil  tertahan  

saringan  yang  telah  ditemukan  maka  
kita  juga  akan  mendapatkan  hasil 

persentasi gradasi agregat dan kadar 

aspal rencana yang merupakan proporsi 

campuran HRS-Base. Pembuatan benda 
uji sesuai dengan proporsi yang telah 

ditentukan. Jumlah pembuatan benda uji 

adalah 24 buah, yaitu 15 buah untuk 
pengujian Marshall, 6 buah untuk 

pengujian Kepadatan Membal (Refusal 

Density) dan 3 buah untuk pengujian 

stabilitas Marshall sisa (Perendaman 
dalam air 60ºC selama 24 jam). 

Tes Marshall adalah untuk    

mengetahui sifat-sifat campuran aspal,  
yaitu: Stability, Density, Rongga Udara, 

Kelelehan (Flow), Koefisien Marshall, 

Terisi Aspal, Penyerapan Aspal, 
Kepadatan Membal (Refusal). 

Pelaksanaan tes Marshall juga 

akan memperoleh besarnya beban 

maksimum yang dapat dipikul oleh benda 
uji sebelum hancur (Stabilitas Marshall) 

dan besarnya deformasi dari benda uji 

sebelum hancur (Kelelehan). 
Perbandingan  stabilitas  dan  kelelehan  

merupakan  gambaran kekakuan benda 

uji terhadap deformasi (Marshall 
Quotient). 

 
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah pengujian pada 15 buah 
benda uji dalam pengujian Marshall, 

maka didapatkan hasil Kadar Aspal 

Optimum. Pada hasil yang ditelah 

diamati maka didapatkan hasil Kadar 
Aspal Optimum (KAO) campuran, yaitu 

adalah 6,55% untuk quary Martadah dan 

6.40% untuk quary Awang Bangkal. 

Dengan adanya hasil kadar aspal 

optimum yang ada dilanjutkan dengan 
pembuatan 9 buah benda uji kembali, 

yaitu 6 buah benda uji untuk pengujian 

Kepadatan Mutlak (Refusal) dan 3 buah 

benda uji untuk Stabilitas Sisa Marshall 
(Perendaman dalam air waktu 24 jam, 

60ºC). 

 

Tabel 1. Sifat-sifat Campuran Aspal Lataston HRS-Base Hasil Pengujian Marshall 

  (Kadar Aspal optimum 6,55% dan 6,40%) 

Sifat-sifat Campuran 

Lataston Lapis Pondasi 

Hasil 
Spesifikasi 

Martadah Awang Bangkal 

Kadar Aspal Efektif (%) Min. 5,74 5,57 5,5 

Penyerapan Aspal (%) Maks. 0,815 0,905 1,7 

Rongga dalam Campuran (VIM) (%) 
Min. 

4,89 5,51 
4 

Maks. 6 

Rongga dalam Agregat (VMA) (%) Min. 17,56 17,29 17 

Rongga Terisi Aspal (%) Min. 72,32 68,20 68 

Stabilitas Marshall (Kg) Min. 1083,41 865,30 800 

Pelelehan (mm) Min. 4,00 3,49 3 

Marshall Quotient (kg/mm) Min. 271,86 250,30 250 

Stabilitas Marshall sisa (%) setelah 

perendaman 24 jam, 60°C 
Min. 90,159 90,49 90 

Rongga dalam Campuran (%) pada 

Kepadatan Membal (Refusal) 
Min. 4,10 4,60 3 

 
Dari hasil data tersebut adalah 

hasil pelaksanaan pembuatan benda uji 

Marshall dengan agregat quary   
Martadah dan quary Awang Bangkal   

yang dasarnya dirancang dengan 

menggunakan Spesifikasi Umum 2010 
yang telah dijelaskan. Sifat-sifat 

campuran Lataston hasil perhitungan 

Marshall ini secara keseluruhan telah 

memenuhi spesifikasi yang telah 
ditentukan.  

 

 
Gambar 2. Perbandingan Kadar 

Aspal Efektif 

 
Gambar 3. Perbandingan 

Penyerapan Aspal 

 
Gambar 4. Perbandingan Rongga 

Dalam Campuran
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Gambar 5. Perbandingan Rongga Dalam 

Agregat 

 

 
Gambar 6. Perbandingan Rongga Terisi 

Aspal 

 
Gambar 7. Perbandingan Stabilitas 

 

Gambar 8. Perbandingan Kelelehan 

 

 
Gambar 9. Perbandingan Stabilitas 

Marshall Sisa 

 

 
Gambar 10. Perbandingan Hasil 

Bagi Marshall 

 

 
Gambar 11. Perbandingan 

VIM Refusal 

 
PENUTUP 

1. Dari hasil pengujian Marshall yang 

telah dilakukan maka diketahui nilai 

sifat-sifat campuran yang dimiliki 

Lataston HRS-Base Gradasi Senjang 

dengan menggunakan agregat kasar 

quary Martadah, yaitu dengan Kadar 

Aspal Efektif 5,74%; Penyerapan 

aspal 0,815%; nilai VIM 4,89%; nilai 

VMA 17,56%; Rongga terisi aspal 

72,32%; Stabilitas Marshall 1083,41 

kg; Pelelehan 4 mm; Marshall 
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Quotient 271,86 kg/mm; Stabilitas 

Marshall sisa 90,16%; dan Ronggal 

dalam campuran pada kepadatan 

membal (refusal) 4,10%. 

2. Dari hasil pengujian Marshall yang 
telah dilakukan maka diketahui nilai 

sifat-sifat campuran yang dimiliki 

Lataston HRS-Base Gradasi Senjang 
dengan menggunakan agregat kasar 

quary Awang Bangkal, yaitu dengan 

Kadar Aspal Efektif 5,57%; 

Penyerapan aspal 0,905%; nilai VIM 
5,51%; nilai VMA 17,29%; Rongga 

terisi aspal 68,20%; Stabilitas 

Marshall 865,30 kg; Pelelehan 3,49 
mm; Marshall Quotient 250,30 

kg/mm; Stabilitas Marshall sisa 

90,49%; dan Ronggal dalam 
campuran pada kepadatan membal 

(refusal) 4,60%. 

3. Dari hasil pengujian Marshall pada 

kedua agregat maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa secara garis besar 

nilai sifat-sifat campuran pada 

Lataston quary Martadah lebih besar 
dibandingkan dengan quary Awang 

Bangkal. Hal tersebut dapat kita lihat 

pada Tabel 1 bahwa 6 dari 10 nilai 
sifat campuran yang dimiliki Lataston 

quary Martadah lebih   tinggi daripada 

Lataston quary Awang Bangkal. 
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ABSTRAK 

 

Kabupaten Barito Kuala merupakan salah satu daerah di Kalimantan Selatan  yang sebagian besar 

wilayahnya adalah lahan rawa. Penggunaan kayu galam ialah salah satu alternatif untuk konstruksi 

penahan kelongsoran pada tepi jalan di daerah rawa. Kelongsoran sering terjadi pada tepi timbunan 

jalan di daerah rawa. Tidak jarang terjadi kerusakan akibat kelongsoran pada beberapa ruas jalan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perkuatan turap kayu galam terhadap 

peningkatan daya dukung tanah dan stabilitas tanah timbunan akibat bekerjanya gaya luar. Faktor 

keamanan lereng timbunan secara manual dengan metode irisan fellenius didapatkan hasil SF = 0,74 

< 1,0 ”tidak aman” sehingga akan terjadi keruntuhan pada lereng timbunan. Maka alternatif yang 

dipakai adalah menggunakan cerucuk kayu galam sebagai perkuatan yang panjangnya 6 m dan 
diameternya 10 cm. Untuk menahan berat sendiri timbunan dan beban lalu lintas diperlukan 22 buah 

cerucuk kayu galam/m2. Sedangkan untuk menahan kelongsoran lereng tersebut diperlukan cerucuk 

galam sebanyak 13 buah/m.Untuk hasil simulasi dengan program PLAXIS menunjukan bahwa terjadi 

penurunan sebesar 3,1 cm. 

 

Kata Kunci: lahan rawa; kayu galam; perkuatan turap 

 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kabupaten Barito Kuala merupakan 

salah satu daerah di Kalimantan Selatan 
yang sebagian besar wilayahnya adalah 

lahan rawa. Tanah rawa termasuk tanah 

lunak atau tanah berbutir halus. Tanah 

lunak mempunyai  kekuatan geser rendah, 
kemampatan  tinggi dan kapasitas daya 

dukung yang rendah. Kelongsoran sering 

terjadi pada tepi timbunan jalan di daerah 
rawa. Tidak jarang terjadi kerusakan akibat 

kelongsoran pada beberapa ruas jalan. 

Kelongsoran yang terjadi oleh beberapa 
faktor yaitu terlalu tingginya timbunan 

jalan, stabilitas dari tanah timbunan 

maupun tanah dasar, pengaruh beban yang 

terjadi di atas tanah maupun parameter 
tanah yang menentukan bagaimana sifat 

dari tanah. 

Penggunaan kayu galam ialah salah 
satu alternatif konstruksi penahan 

kelongsoran pada tepi jalan di daerah 

rawa. Kayu galam dimanfaatkan sebagai 
bahan pembuatan turap untuk menahan 

kelongsoran yang terjadi pada tepi jalan di 
daerah rawa. Perlu diperhatikan sifat serta 

untung ruginya pemakaian kayu galam 

dalam mengatasi kelongsoran tersebut. 
Kayu galam dipilih karena dinilai lebih 

ekonomis, mudah didapat di daerah 

Kalimantan Selatan yang banyak  memiliki  

rawa serta mudah  dalam pengerjaannya. 
Kerugian kayu galam sendiri adalah harus 

terendam agar tahan lama serta umur yang 

lebih kecil dibanding bahan lain. Perlu 
analisa yang lebih akurat untuk 

mengetahui apakah kayu galam dapat 

menjadi bahan turap untuk menahan 
kelongsoran yang akan terjadi. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Perkuatan tanah (reinforcement of 
earth) didefinisikan sebagai suatu inklusi 

(penggabungan) elemen-elemen penahan 

kedalam massa tanah yang bertujuan 
untuk menaikkan perilaku mekanis. (Ir. 

Masyhur Irsyam, MSE. Ph.D, 1994). 

Manfaat perkuatan tanah ini pada 
site dimana kondisi tanah pondasinya 

mailto:herdints1@gmail.com
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jelek dan areanya marginal, sehingga 

apabila digunakan teknik perbaikkan tanah 
yang lainnya umumnya akan lebih mahal. 

 

Daya Dukung Tiang Kayu Galam 

Tiang galam selalu digunakan 
berdasarkan prinsip friction piles karena 

panjangnya yang terbatas. Selama ini, daya 

dukung tiang galam diperhitungkan hanya 
berdasarkan teoritis atau berdasarkan data 

hasil uji sondir. 

Pada tanah rawa, apabila suatu 

tiang dipancang masuk ke dalam tanah, 
maka tanah di sekeliling tiang akan 

rusak/terganggu sehingga tanah berkurang 

kekuatannya (sensitivity) yang 
mengakibatkan daya dukung ultimit tiang 

lekatan mengecil. Namun seusai fungsi 

waktu akan terjadi proses pulihnya 
kembali kekuatan tanah tersebut 

(thixotropy) hingga pada waktu tertentu 

kekuatan tanah akan pulih kembali 100%, 

yang berarti daya lekatan tanah pada tiang 
akan maksimal sehingga daya dukung 

ultimit tiang juga akan maksimal. 

 

Penggunaan Konstruksi Cerucuk Untuk 

Meningkatkan Daya Dukung Tanah 

Pengggunaan cerucuk dimaksud 

untuk menaikan tahanan geser tanah. Bila 
tanah terhadap geser meningkat, daya 

dukung tanah juga meningkat. Asumsi 

yang dipergunakan  dalam  kontruksi  
cerucuk  dapat  dilihat  pada  Gambar  1. 

 

 
Gambar 1. Asumsi gaya yang diterima cerucuk (NAVFAC DM-7,1971) 

 

Adapun  prosedur  dari  perhitungan 

kebutuhan  cerucuk  adalah  sebagai  
berikut (NAVFAC DM-7,1971): 

a. Menghitung Faktor Kekakuan Relative 

(T) 

T = (EI/f)1/5
 

dimana: 

E = modulus elastisitas tiang cerucuk 

(kg/cm2) 
I = momen inersia tiang cerucuk 

(cm4) 

f = koefisien dari variasi modulus 
tanah (kg/cm3) 

T = faktor utama kekakuan relatif 

(cm) 

 
Elastisitas dasar kayu basah untuk galam: 

E = 97,3 G + 13,1 (1000 x kg/cm2) 

Tegangan lentur kayu basah untuk galam: 

σlt = 173,3 G + 124,8 (1000 x kg/cm2) 

 

Berat jenis kayu: 

G = 0,4 – 0,6 

b. Menghitung gaya horisontal yang 

mampu ditahan 1 (satu) tiang 

Mp = FM ( P x T ) 

dimana: 

Mp = momen lentur yang bekerja pada 

cerucuk akibat beban P (Kg.cm) 
FM = koefisien momen akibat gaya 

lateral P 

P = gaya horisontal yang diterima 
cerucuk (Kg) 

T = faktor kekakuan relatif (cm) 

Jadi gaya horizontal yang mampu dipikul 
oleh 1 (satu) cerucuk adalah: 

P = Mp/(FM.T) 

 

c. Menghitung banyaknya tiang cerucuk 
per-meter 

n = 
(SF diinginkan − SF yang ada ) .  OM

Pmax 1 cerucuk  .  R
 

dimana: 
SF = Safety Factor 

OM = momen penggerak 

R = Jari-jari putar bidang gelincir (m) 
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Perkuatan Turap Kayu Galam 

Metode perbaikan yang dipakai   
pada cara ini adalah menggunakan 

perkuatan tanah dengan cerucuk galam. 

Metode ini sebagai perkuatan yang 

termurah dan memungkinkan. Sistem ini 
lebih sesuai untuk lapisan tanah yang 

selalu basah atau muka air selalu 

dipermukaan.Prinsip dasar yang harus 
dipahami adalah beban timbunan dan lalu 

lintas diatas tanah dasar adalah harus lebih 

kecil dari daya dukung tanahnya. 

  Beban Timbunan 

P   t (H  0,8) 

dimana: 
P = beban timbunan+beban lalu lintas 

 t = berat volume tanah timbunan 

0,8 = Hek = beban lalu lintas ekivalen 

H = tinggi timbunan 

  Tinggi Timbunan Kritis 

Hk  = 5,14.cu /  t 

pada kondisi: 

H + 0,8 < Hcr
  tidak perlu cerucuk                     

SF < 1,0 cari metode perkuatan/ 

  Perhitungan lainnya 

1 < SF < 1,5 Perhitungan diulang 
jarak cerucuk 

diperkecil 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam penyusunan penelitian ini 

metode penulisan yang digunakan berupa 
tahapan-tahapan dimulai dari tahapan studi 

literatur, survey lapangan, tahap 

pengumpulan data, tahap analisis dan tahap 

mengambil kesimpulan. 

 

 
Gambar 2. Bagan Alir Penelitian 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Parameter Data Tanah 
Data tanah asli ini diambil dari  hasil 

penelitian di Kabupaten Batola yaitu di 

Desa Simpang Nungki Kecamatan Cerbon, 

Kalimantan Selatan. 
Data timbunan berupa tanah 

lempung berplastisitas sedang, yang 

diambil di Gunung Kupang, Kota 

Banjarbaru Kalimantan Selatan. Data tanah 

timbunan sebagai berikut : 
Kohesi (c) = 0,308 kg/cm2 

Daya Dukung (qu) = 1,792   t/m2 

Sudut geser dalam () = 15° 

γt = 1,86 gr/cm2 

IP = 9,7 % 

 
Gambar 3. Lapisan tanah dari rencana timbunan 

 

Rencana Timbunan 

 
Gambar 4. Rencana Timbunan 

 

Beban dari timbunan: 

qtimb  = (H + 0,8) γtimb 
 = (3,5 + 0,8) . 1,86 

 = 7,998 t/m2 

 
Faktor keamanan: 

FK = 5928 / 7998 

 = 0,74 < 1 

(FK yang diizinkan jika tinggi timbunan 

Htimb = 3,5 m) 

 

Jika diketahui tinggi timbunan rencana 
(Hr = 3,5 m) sedangkan tinggi timbunan 

kritis (Hcr = 2 m), maka: 

Hr = 3,5 m  >  Hcr = 2 m 
adalah stabilitas timbunan ”tidak aman”. 

Ditinjau dari konsepsi faktor keamanan 

maka FK < 1,0; timbunan ”tidak aman” 
terhadap penurunan   dan kemungkinan 

terjadi keruntuhan dasar lereng. 

 

Cerucuk galam harus kuat memikul beban 
sebagai berikut: 

Timbunan setinggi (H) = 3,5 m 
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Beban lalu lintas yang besarnya ekivalen 

dengan timbunan setinggi Hek = 0,8 m 
 

Beban yang dipikul oleh cerucuk setiap 

meter persegi dihitung: 

Pvu = ( H+0 ,8). γ t  
 = 1860 kg/m3 . (3,5 + 0,8) 

 = 7998 Kg/m2 

 
Data: 

Panjang Galam (L) = 6 m 

Dia. Galam (d) = 10 cm 

JHP   = 60 kg/cm 
 

Qs = Qf, karena kekuatan daya dukungnya 

berdasarkan perletakan antara tiang dan 
tanah. 

Qs = (O . JHP) / 5 

 = (3,14 . 10 . 60) / 5 
 = 376,99 kg 

N = Pvu / Qs 

= 7998 / 376,99 

= 21,215 ≈ 22 buah/ m2 
 

Daya dukung kelompok cerucuk galam: 

Qpg = Qs . n 
 = 22 . 376,99 = 8293,78 Kg 

Syarat: 

Pvu < Qpg 
7998 Kg < 8293,78 Kg ... OK! 

 

 
Gambar 5. Kelompok cerucuk kayu galam 

per meter persegi 

 

Penurunan Timbunan 

Besar total penurunan timbunan nya 

adalah:  
S = Si + Sc + Ss 

 = 25,72 cm + 258,9 cm 

 = 2,8462 m 
 ≈ 2,85 m 

 

 
Gambar 6. Kurva Penurunan Vs Waktu 



60 
Pekan Ilmiah Uniska Mab 2019-Social, Humaniora, Science And Technologi In Disruption Era 

Hasil Analisis Simulasi Pada  

Timbunan Secara Bertahap Dengan 

Program PLAXIS 

 

 
Gambar 7. Pergerakan arah horizontal 

 

 
Gambar 8. Pergerakan arah vertikal 

 

 
Gambar 9. Pergerakan arah horizontal 

 

 
Gambar 10. Simulasi Penurunan 

yang Terjadi 

 

Dari gambar di atas terlihat bahwa 

nilai total penurunan besarnya 3,1 m, 
penurunan yang terbesar terjadi pada 

tengah timbunan, sedangkan arah 

pergerakan gaya horisontal, vertikal, dan 

pergerakan gaya total tanah dapat terlihat 
pada gambar 7, gambar 8, gambar 9. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Untuk ketinggian timbunan 3,5 m. 

Faktor keamanan lereng timbunan dengan 

metode irisan fellenius didapatkan hasil 
SF = 0,74 < 1,0 ”tidak aman” sehingga 

akan terjadi keruntuhan pada lereng 

timbunan. Dalam mengatasi terjadinya 
keruntuhan tanah dasar dan kelongsoran 

lereng timbunan, alternatif yang dipakai 

adalah menggunakan cerucuk kayu galam 
sebagai perkuatan yang panjangnya 6 m 

dan diameternya 10 cm. Untuk menahan 

berat sendiri    timbunan dan beban lalu 

lintas diperlukan 22 buah cerucuk kayu 
galam/m2. Sedangkan untuk menahan 

kelongsoran lereng tersebut diperlukan 

cerucuk galam sebanyak 13 buah/m. Hasil 
simulasi program PLAXIS menunjukan 

bahwa terjadi penurunan sebesar 3,1 m. 
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ABSTRAK 

Indonesia merupakan Negara demokrasi. Rakyat berpartisipasi sebagaimana dalam prasyarat 

Negara demokrasi. Pemilu merupakan bentuk pertama dari hal tersebut. Pelaksanaan pemilu 

menstimulus bagaimana respons yang akan diberikan masyarakat. Dalam hal ini kami 

mengkaji bagaimana Etika politik yakni yang membahas norma – norma moral yang 

menimbulkan sikap dan tindakan antar manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana sikap masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu yang dikotakkan menjadi dua 

kecenderungan sikap yakni fanatisme dan demokrasi. Metode penelitian yang digunakan 

adalah kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif, menggunakan 101 mahasiswa sebagai 

subjek penelitian untuk mengetahui bagaimana kecenderungan sikap mereka. Pengumpulan 

data menggunakan kuisioner yang telah melalui uji validitas ahli. Data tersebut dianalisis 

menggunakan teknik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) sikap fanatisme 

yang muncul dominan pada komitmen aktif dan kesetiaan berlebih pada organisasi ataupun 

tokoh politik. (2) sikap demokrasi muncul dominan pada kebebasan politik dan paling rendah 

dalam kesadaran pluralisme dan musyawarah sehingga memerlukan pendidikan demokrasi 

dan multicultural untuk menanamkan sikap demokrasi pada pandangan hidup mahasiswa 

sebagai warga negara. 

Kata kunci : etika ; pemilu ; demokrasi ; fanatisme 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia dikenal sebagai Negara 

demokrasi, Abraham Lincoln (1809 – 

1865), mendefinisikan demokrasi sebagai 

pemerintahan yang berasal dari rakyat, 

oleh rakyat dan untuk rakyat (Government 

of the people, by the people, for the 

people). (Suroto, 2017: 54). Karena dari 

pelaksanaan demokrasi tersebut, sistem 

pemerintahan Indonesia terlebih dalam 

pemilihan wakil rakyat menggunakan 

sistem berasal dari rakyat dan rakyat bebas 

mengemukakan aspirasi berupa pendapat, 

harapan, atau cita -  citanya.  

Demokrasi ditandai oleh adanya 

tiga prasyarat, yakni: (1) kompetisi di 

dalam memperebutkan dan 

mempertahankan kekuasaan, (2) 

partisipasi masyarakat, (3) adanya jaminan 

hak – hak sipil dan politik.  (Marijan, 
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2010: 83). Pemilhan umum merupakan 

contoh dari poin pertama kompetisi dalam 

memperebutkan dan mempertahankan 

kekuasaan dan kursi – kursi 

dipemerintahan. Pada tahun ini dilansir 

oleh Kompas, Komisi Pemilihan Umum 

menetapkan ada 7.968 orang yang 

tercantum dalam daftar caleg yang berasal 

dari 20 partai politik yang mengikuti Pileg 

2019.  

Secara sederhana, sistem pemilu 

berarti instrument untuk menerjemahkan 

perolehan suara di dalam pemilu ke dalam 

kursi – kursi yang dimenangkan oleh 

partai atau calon (Marijan, 2010: 83). 

Dalam pelaksanaan sistem pemilu, 

partisipasi publik merupakan hal vital 

yang tak dapat dipisahkan. Sebagai 

pemegang demokrasi. Dari bentuk 

keterlibatan tersebut masyarakat Indonesia 

memiliki sesuatu sikap yang dimana 

memiliki konsep seperti benar, salah, baik, 

buruk dan tanggung jawab yang dikenal 

sebagai etika.  

Ada 3 bentuk partisipasi menurut 

Charles Andrain dan James Smith (2006: 

67 dikutip dari Marijan, 2010: 111) bentuk 

partisipasi pertama adalah memandang 

politik sebagai sesuatu yang penting, 

memiliki minat terhadap politik, dan 

berdiskusi mengenai isu – isu politik.  

Bentuk keterlibatan pertama sering 

ditemui ketika  masyarakat berdiskusi 

mengenai isu – isu politik, dan 

memperbincangkannya secara langsung 

maupun melalui jaringan daring seperti 

postingan lini masa di media sosial. Tak 

heran media juga berperan banyak dalam 

budaya politik dan demokrasi yang 

melibatkan partisipasi rakyat secara aktif 

maupun pasif.  

Praktek sifat fanatisme terjadi 

dimana – mana dan tak mengenal sistem 

kasta hingga taraf inteligensi. Sikap 

fanatisme memiliki standarisasi yang ketat 

dalam pola pikirnya sehingga cenderung 

tidak tolerir terhadap hal yang 

bertentangan darinya, secara psikologis 

penyebab dari fanatisme adalah hormon 

oksitosin atau dikenal sebagai hormon 

cinta sehingga menimbulkan bias 

cognitive atau kesesatan dalam berpikir 

yang mendorong seseorang yang memiliki 

ikatan kuat terhadap satu hal dan 

membenci hal yang bertentangan.  

Beranjak dari itu lah fanatisme 

tidak memandang taraf inteligensi 

seseorang untuk ikut dalam praktek 
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kefanatikan politik. Dewasa ini praktek 

fanatisme di Indonesia terjadi dimana – 

mana, dimulai dari masa kampanye hingga 

pasca hari pemilihan. Kasus yang ditemui 

adalah pemboikotan kuliner nasi padang 

dilansir dari suara.com karena salah satu 

pasangan politik dinyatakan kalah di 

daerah sumatera versi perhitungan hasil 

cepat (quick count). Sehingga pendukung 

paslon tersebut ramai – ramai berniat 

melakukan boikot kepada sejumlah 

kuliner di pulau sumatera yang mereka 

suarakan di sejumlah media sosial. 

Membuktikan pemilu yang awalnya 

sebagai bentuk penyampaian keterlibatan 

dan partisipasi public menjadi ajang 

boikot, kasus tersebut merupakan bagian 

dari bentuk partisipasi politik bentuk 

ketiga sesuai rujukan World Value Survey, 

Charles Andrain dan James Smith (2006, 

dikutip dari Marijan, 2010: 111) dimana 

masyarakat berpartispasi aktif berupa 

kegiatan protes seperti petisi, melakukan 

boikot, dan demonstrasi.  

Parahnya perbedaan politik 

membuat seseorang kehilangan nyawa 

nya, kejadian ini terjadi pada Rabu 21 

Nopember 2018 di Sampang, Jawa Timur. 

Dilansir dari Tirto.id. Dimana seseorang 

kehilangan nyawa nya karena peluru panas 

yang ditembak ke dada kirinya karena 

kefanatisan seseorang yang bermula dari 

media sosial yang berisikan ancaman 

pembunuhan dari kasus ini praktek 

fanatisme sungguh sangat ekstrim dalam 

pelaksanaan partisipasi publik dalam hal 

demokrasi yakni pemilu. 

Bertalian dengan sikap keterlibatan 

yang ekstrem yang memuat afeksi yang 

berlebihan, penelitian mengenai sikap 

fanatisme atau keterlibatan ekstrim yang 

dilakukan oleh Wahyudi Setiawan (2014) 

dalam jurnal “Fanatisme dalam 

Berorganisasi” yang menggunakan 

metode kualitatif (qualitative research) 

yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata – kata tertulis atau lisan dari orang 

dan perilaku yang diamati (Moleong, 

2002: 3). penelitian ini memaparkan 

bahwa sikap fanatisme muncul karena 

keterbatasan ilmu dan pemahaman 

seseorang terhadap suatu objek. Dalam 

konsep pemikiran, semakin dangkal 

pemahaman seseorang maka yang terjadi 

adalah kesempitan pula dalam 

memandang suatu objek. Begitu pula 

sebaliknya, semakin luas wawasan 
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seseorang maka semakin luas pula sudut 

pandang yang dipakai.  

Penelitian diatas bertalian dengan 

fenomena fanatisme yang menghasilkan 

tumbuhnya sikap agresif ketika 

menemukan pemikiran yang bertentangan 

dari standard seseorang yang dinyatakan 

sebagai orang yang fanatik. Dalam 

penelitian skripsi Jenni Eliani pada tahun 

2018 yang berjudul “Fanatisme dan 

Perilaku Agresif Verbal di Media Sosial 

Penggemar Idola K-Pop”. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif 

koresional yang menggunakan subjek 

sebanyak 915 orang. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa adanya 

hubungan positif antara sikap fanatisme 

dengan perilaku agresif di media sosial 

dengan pengukuran menggunakan skala 

yang menghasilkan indeks analasis yang 

menggunakan analisa product moment. 

Hal tersebut menunjukkan semakin tinggi 

fanatisme yang dimilki maka akan 

semakin tinggi pula perilaku agresif verbal 

di media sosial. Presentase koefisien 

determinasi sebesar 0,391 yang artinya 

fanatisme menyumbang 39% terhadap 

perilaku agresif verbal di media sosial. 

Perilaku agresif pada saat pemilu 

juga terjadi di media sosial terlebih 

platform seperti facebook dan twitter. 

Menjelang pemilu media sosial 

merupakan medan tempur paling panas 

antar pendukung, pertempuran ini 

dilakukan para buzzer politik. Melihat 

fenomena sekarang sebelum pemilu 

berlangsung fenomena perilaku agresif 

dari para pendukung menjadi pembelah 

masyarakat. Menurut pengamat politik 

Universitas Brawijaya Wawan Sobari, 

kondisi terebut tak lain disebabkan oleh 

perilaku elite politik. Kampanye sehat 

bukan menjadi hal menarik, melainkan 

justru membangun fanatisme sampai 

berujung keterbelahan di tengah 

masyarakat.  

Selain itu, hasil survei Kompas 

yang dilansir dari detiknews.com, menurut 

Wawan hanya 33 persen masyarakat yang 

mengetahui program kebijakan kedua 

calon, sisanya 67 persen hanya paham 

sifat, berita hoaks dan kampanye tak sehat 

yang membahas hal tak penting seperti 

penyerangan hal bersifat pribadi 

ketimbangan isu dan program yang 

ditawarkan.  
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Berangkat dari masalah fanatisme, 

dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) mengembangkan 

demokrasi yang berdasarkan ideologi 

pancasila. Ranah demokrasi pancasila 

meliputi bidang politik, sosial, dan 

ekonomi untuk mewujudkan keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

(Suroto, 2017: 75).  

Untuk mewujudkan hal tersebut, 

maka dilaksanakannya sistem pendidikan 

nasional yang tertuang dalam UU RI No. 

20 Tahun 2003. Pada pasal 2 “pendidikan 

nasional berdasarkan Pancasila dan 

Undang – Undang Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945” dan pada Pasal 3 

yakni “Pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga Negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. (Winarso, 2016: 

101). 

Sudah dipaparkan bahwa salah satu 

faktor penyebab munculnya fanatisme 

berkenaan dengan pemilu adalah 

kurangnya pemahaman yang mendalam 

sehingga menghasilkan sudut pandang 

yang sempit, maka dari itu untuk 

melaksanakan pemilu yang beretika perlu 

pendidikan. Peran pendidikan terlebih 

dalam hal demokratisasi yang membina 

peserta didik menjadi warga Negara yang 

demokratis dan bertanggung jawab atas 

kesejahteraan masyarakat dan tanah air. 

Secara umum dipercaya bahwa 

naiknya tingkat literasi (pendidikan) 

mengarah pada kemunculan institusi – 

institusi sosial yang rasional dan 

demokratis; juga pada perkembangan 

industrial serta pertumbuhan ekonomi. 

Sebaliknya kemunduran dalam tingkat 

literasi (pendidikan) menimbulkan 

ancaman terhadap kemajuan dan 

demokrasi. (Winarso, 2016: 102). 

Pelaksanaan pendidikan di 

Indonesia terlebih membahas mengenai 

kewarganegaraan dan politik dimulai sejak 

1962 dikenal sebagai mata pelajaran 

Civics yang berisikan disiplin ilmu 

sejarah, geografi, ekonomi dan politik, 

pidato – pidato presiden, deklarasi Hak 
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Asasi Manusia, dan pengetahuan tentang 

Perserikatan Bangsa – Bangsa. Saat ini 

Indonesia menggunakan Kurikulum 2013 

yang juga mengubah istilah Pendidikan 

Kewarganegaraan atau PKn menjadi 

Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan atau dikenal sebagai 

PPKn. (Arif Prasetyo, 2017: 200).  

Pendidikan Kewarganegaraan 

dalam Kurikulum 2013 dalam penelitian 

Setiawati pada tahun 2016 yang berjudul 

“Implementasi Penilaian Keterampilan 

Kewarganegaraan Berdasarkan 

Kurikulum 2013” yang menggunakan 

jenis penelitian kualitatif dengan metode 

deskriptif. Pada penelitian tersebut 

menyebutkan perubahan kurikulum 

menghasilkan kecenderungan 

pembelajaran yang hanya mengutamakan 

ranah sikap (afektif) dan ranah 

pengetahuan (kognitif). (Setiawati, 2016: 

72). 

Di sisi lain Pendidikan 

Kewarganegaraan, berdasarkan hasil 

penelitian memiliki pengaruh signifikan 

untuk meningkatkan partisipasi pemilih 

pemula dalam pemilihan umum yakni 

pilkada yang dilaksanakan pada tahun 

2018 di 171 daerah di Indonesia, tercatat 

partisipasi pemilih mencapai 73, 24% dari 

daftar jumlah pemilih tetap. (Helen & Ade, 

2019: 185). 

Dilansir dari detiknews.com, 

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) 

menyebut angka golput pada pilpres 2019 

menurun dengan persentase 19,24%. 

Tercatat di tahun 2004 suara golput 

sebesar 23,30% , tahun 2007 sebesar 27, 

45%, dan di tahun 2014 sebesar 30, 24%. 

Menurunnya angka golput 

mengindikasikan bahwa masyarakat mulai 

mengerti untuk menjadi warga Negara 

yang demokratis, karena partisipasi yang 

tinggi itu pemilu di  Indonesia 

menghasilkan angka yang tinggi yakni di 

atas 90%. Jadi dengan partisipasi di 

Indonesia dengan demikian tingginya 

dapat ditafsirkan bahwa pemilihan umum 

telah menjadi bagian penting dari budaya 

politik Indonesia sebagai lambang 

demokrasi. (Miriam Budiardjo, 2008: 

479). 

Tidak hanya itu, masyarakat 

melaksanakan beberapa kegiatan atau hal 

yang mencirikan sebagai warga Negara 

demokrasi yakni melalui kedaulatan 

rakyat seperti penyampaian aspirasi 

pendapat rakyat, yang dimana rakyat 
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bebas menyuarakan pendapatnya dan 

mengeluarkan hak suaranya dalam segala 

aspek termasuk pemilihan umum, yang 

kedua adalah pengambilan keputusan 

bersama, ciri ketiga adalah pelaksanaan 

keputusan bersama, dan terakhir adalah 

pengawasan pelaksanaan, (Suroto, 2017: 

61) 

Selain itu, pihak lain beranggapan 

bahwa kadar atau kualitas demokrasi 

masyarakat diukur dari tingkat kebebasan 

masyarakat dalam menyampaikan aspirasi 

tanpa memandang bentuk atau cara 

menyampaikannya. (Suroto, 2017: 63). 

Masyarakat Indonesia juga sadar akan 

adanya pluralisme dan menolak 

totaliterisme yang menginginkan satu 

paham entitas saja, memiliki pemahaman 

akan kesetaraan dan keadilan.  

Melihat dari situ, peneliti 

berpandangan bahwa sikap masyarakat 

terhadap pemilu cenderung memiliki dua 

arah, yakni fanatisme dan demokratis. Dari 

beberapa temuan yang memaparkan sikap 

fanatisme dan penyebab nya serta 

runtutannya yang lain berbelakangan 

dengan sikap demokrasi. Maka dari itu, 

dengan penemuan lapangan yang ada 

peneliti berpandangan ingin 

menindaklanjuti bagaimana sikap atau 

etika masyarakat dalam berpartisipasi 

ketika pemilu dengan dua kecenderungan 

sikap tersebut. 

 

 

METODE 

Rancangan penelitian ini 

menggunakan metode penelitian 

kuantitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif karena peniliti ingin mengetahui 

bagaimana etika masyarakat terlebih 

mahasiswa terhadap pemilu dengan dua 

kecenderungan sikap yakni 

kedemokrasian dan fanatisme di pesta 

demokrasi persetengah decade tersebut. 

Subjek yang digunakan sebanyak 101 

partisipan dalam penelitian ini dengan 

jumlah sebanyak yang terdiri dari 21 laki – 

laki dan 80 perempuan mahasiswa 

universitas di kota Banjarmasin. Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan kuesioner. Pengujian 

instrument penelitian melalui uji validitas 

ahli. 
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HASIL PENELITIAN 

 

 

Gambar 2. Diagram Fanatisme. 

 

 

Melihat diagram tersebut, dapat 

diketahui bahwa dalam bagan 

Keterkaitan Emosi memiliki angka 

sebesar 34,7% kurang setuju dan 64,4 

% tidak setuju. Berdasarkan angka 

tersebut memperlihatkan bahwa 

tingkat fanatisme dalam hal 

keterkaitan emosi seperti rasa cinta 

berlebih antara responden yakni 

mahasiswa dengan tokoh figur dalam 

politik pilihannya dinyatakan negatif.  

Begitu juga dalam bagan Standarisasi 

Ketat dalam Pola Pikir memiliki angka 

sebesar 29,7 % kurang setuju dan 67,3 

% tidak setuju, dalam bagan ini 

mendeskripsikan bagaimana 

standarasisasi ketat pola pikir yang 

dimiliki subjek apabila menemukan 

hal yang bertentangan pola pikirnya 

maka akan menjauhi hal tersebut. 

Sedangkan dalam bagan 

Kesetiaan Berlebih memiliki angka 

yang bervariasi dimulai dari 4% sangat 

setuju 37,6% setuju, 47,6% kurang 

setuju dan 10,9% tidak setuju. Bagan 

ini mendeskripsikan bagaimana dalam 

pengambilan keputusan yang salah dan 

merugikan subjek tetap mengikuti 

keputusan tersebut karena kesetian 

terhadap objek sehingga mewakilkan 

indikator sikap fanatisme yang setia 

berlebih walaupun resiko yang 

merugikan. 
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Berdasarkan data bagan 

terakhir dalam hal fanatisme bagian 

Komitmen Aktif sebesar 29,75 % 

sangat setuju, 56,45% setuju dan 24,25 

% tidak setuju. bagan ini 

mendeskripsikan kefanatisan dalam 

indikator komitmen aktif dimana 

subjek yakni mahasiswa percaya 

dengan apayang disampaikan oleh 

tokoh yang ia sukai dan setia menjadi 

bagian dari suatu kelompok dan 

organisasi tersebut. 

 

 

Gambar 1. Diagram Demokrasi 

 

 

Melihat diagram tersebut, dapat 

diketahui bahwa dalam indikator 

Sistem Pemerintahan memiliki angka 

sebesar 7,2 % sangat setuju, 29,2 % 

setuju, 48,5 % kurang setuju dan 

35,6% tidak setuju. Berdasarkan 

indikator ini, mahasiswa memiliki 

pandangan akan sistem pemerintahan 

yang ada di Indonesia yang saling 

bekerja sama dan terbuka antar 

masyarakat dan pemerintah dan ikut 

aktif akan hal tersebut. 

Pada bagan Kebijakan 

Mayoritas sebesar 42,6% sangat setuju 

dan 52,45% setuju. dalam bagan ini 

mendeskripsikan bagaimana 

mahasiswa dalam mengambil 

keputusan karena dalam demokrasi  

pengambilan keputusan dengan 

kebijakan mayoritas merupakan hal 

yang vital sehingga pengukuran ini 

melihat bagaimana pengambilan 

keputusan tersebut diambil dan angka 

tersebut menghasilkan hasil yang 
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signifikan, mahasiswa membuat 

keputusan dengan pemikiran yang 

panjang dan memikirkan hasil yang ia 

pilih apakah berimbas kepada orang 

lain disekitarnya.  

Dibagian bagan Pengawasan 

Rakyat menunjukkan angka sebesar 

4,11 %, 19,46% setuju, 14,2 % kurang 

setuju dan 33,3 % kurang setuju. 

Bagian ini membahas partisipasi 

mahasiswa dalam mengawasi jalannya 

roda pemerintahan dari kinerja wakil 

rakyat yang duduk dikursi pemerintah 

dan apabila ada sesuatu yang salah 

atau kejanggalan dalam perjalanan 

pemerintahan maka mahasiswa siap 

mengkritisi, dan dari angka yang 

cukup tinggi dibagian kurang setuju 

dan tidak setuju adalah hasil dari item 

mahasiswa sebagai anggota 

masyarakat yang tidak peduli dengan 

roda pemerintahan yang berjalan. 

Sehingga mahasiswa ikut dalam 

menjalankan jalannya demokrasi 

untuk melakukan partisipasi aktif 

melalui pengawasan terhadap jalannya 

pemerintahan. 

Bagan Kesamaan Politik 

sebesar 30,2 % sangat setuju, 36,65 % 

setuju, 26,75 % kurang setuju dan 6,45 

% tidak setuju. Pada bagan ini 

mahasiswa memiliki pandangan 

kesamaan hak dan posisi antara 

mereka sebagai rakyat dengan mereka 

yang duduk dikursi pemerintahan dan 

berhak untuk mendapatkan fasilitas 

yang sama. 

Bagan Kebebasan Politik 

sebesar 56,73 % sangat setuju dan 40,6 

% setuju. Bagian ini membahas 

mengenai kebebasan dalam 

mengeluarkan pendapatnya termasuk 

dalam bentuk partisipasi public 

termasuk pemilu dimana diberikan 

mahasiswa menganggap untuk 

memberikan kebebasan pada siapapun 

untuk memilih pemimpin yang disukai 

tanpa perlu mempermasalahkannya, 

selain itu juga pada setiap kebijakan 

yang akan dikeluarkan oleh 

pemerintah mahasiswa berpandangan 

siapapun memiliki hak untuk 

menyuarakan aspirasi mereka dalam 

bentuk apapun. 

Namun dalam bagan Kesadaran 

Pluralisme sebesar 6,56 % sangat 

setuju, 32,36 % setuju, 47,53 % kurang 

setuju dan 13,56 % tidak setuju. Dalam 
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pengambilan keputusan tetap 

menghargai perbedaan tetapi subjek 

penelitian masih belum sepenuhnya 

menerima kemajemukan yang ada 

terlebih dalam perbedaan arah 

pandangan sehingga menjadikan lebih 

tertutup. 

Bagan Musyawarah memiliki 

angka sebesar 0,5 % sangar setuju, 

11,9 % setuju, 58,9 % kurang setuju 

dan 24,75 % tidak setuju angka 

tersebut mendeskripsikan sikap 

mahasiswa sebagai subjek penelitian 

dalam hal mengambil keputusan dalam 

musyawarah tanpa memproses dan 

meneliti lebih dalam terlebih dahulu. 

Berdasarkan bagan Kerjasama 

antar Warga menghasilkan angka 

sebesar 16,3 % sangat setuju, 45,23 % 

setuju, 28,73 % kurang setuju dan 8,93 

% tidak setuju. dapat diketahui bahwa 

dalam kerjasama antar warga apabila 

ada kegiatan disekitar lingkungan 

subjek, kegiatan tersebut dilaksanakan 

bersama – sama dan untuk pemahaman 

akan fungsi adanya kegiatan tersebut 

masih kurang beserta pemahaman 

fungsi lembaga kerjasama antar warga 

seperti koperasi atau pusat pengaduan 

hukum. 

Berdasarkan data dalam tabel 

diatas, bagian bagan Pendidikan 

Demokrasi sebesar 28,2 % sangat 

setuju, 21,3 % setuju, 19,3 % kurang 

setuju dan 25,25 % tidak setuju. 

diketahui bahwa pengaruh pendidikan 

kewarganegaraan yang ada 

dilingkungan responden sebagai 

bentuk berjalannya demokrasi 

pancasila yang berlaku di Indonesia. 

Berdasarkan data pada bagan 

Pertimbangan Moral menghasilkan 

angka sebesar 3 % sangat setuju, 18,8 

% setuju, 61,4 % kurang setuju dan 

16,8 % tidak setuju. dalam hal setiap 

pengambilan keputusan mahasiswa 

mengacu kepada moral yang ia pegang 

dan yang ada dilingkungannya. 

Etika politik termasuk dalam 

kelompok sosial yakni yang 

membahas norma – norma moral yang 

seharusnya menimbulkan sikap dan 

tindakan antar manusia. Etika politik 

dapat memberikan patokan – patokan, 

orientasi, dan pegangan normative 

bagi mereka yang memang ingin 

menilai kualitas tatanan dan kehidupan 
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politik dengan tolak ukur martabat 

manusia. (Runi Hariati, 2003). 

Berkaitan dalam Penelitian ini yang 

membahas bagaimana sikap 

mahasiswa terhadap pemilu yang 

memiliki kecendrungan merespons 

dengan sikap fanatisme yakni 

kecintaan berlebih dan memiliki 

standarisasi pemikiran yang ketat 

karena keterkaitan emosi yang 

mendalam dan sikap demokrasi 

sebagai pandangan hidup yang 

mengakui kesetaraan, pluralisme, kerja 

sama antar warga, dan kebebasan 

berpendapat serta musyawarah.  

Sikap fanatisme yang muncul 

memiliki angka yang bervariasi namun 

dalam hal keterikatan emosi seperti 

rasa cinta berlebih terhadap suatu 

golongan yang mereka pilih dalam 

pemilu menghasilkan angka negatif 

begitu juga dengan pola pikir yang 

terstandar dengan ketat, karena 

mahasiswa memiliki rata – rata umur 

yang memasuki periodesasi 

perkembangan yakni remaja dari 18 

hingga 22 hingga memasuki dewasa 

awal. Hal tersebut terjadi karena 

perkembangan kognitif subjek 

penelitian berada dalam pertumbuhan 

otak mencapai kesempurnaan yakni 

perkembangan prontal lobe yang 

menghasilkan kemampuan penalaran 

yang memberinya suatu tingkat 

pertimbangan moral dan kesadaran 

sosial baru (Desmita, 2016: 194). 

Kesadaran tersebut menghasilkan 

pemikiran yang lebih luas dan 

didukung oleh literasi yang tinggi 

sehingga tidak menghasilkan 

pemikiran yang cenderung mengikuti 

emosi dan memiliki standarisasi yang 

ketat terhadap pola pikir yang 

bertentangan. Sedangkan fanatisme 

dalam hal kesetiaan dan komitmen 

aktif terhadap objek kefanatikan 

seperti tokoh dan organisasi politik 

memiliki angka yang bervariasi. 

Dalam hal ini subjek penelitian 

memiliki komitmen dan kesetiaan 

yang kuat karena walaupun terdapat 

dampak negatif yang merugikan akan 

terjadi maka akan mengikuti hal 

tersebut karena janji dan kesetiaan. 

Berangkat dari hasil penelitian 

dan kajian fanatisme, kecenderungan 

sikap terhadap kepada arah intensitas 

positif yakni sikap demokrasi, sebagai 
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suatu system dan pandangan hidup, 

sikap demokrasi berkaitan dengan 

pengambilan kebijakan dari rakyat 

berdasarkan mayoritas, pengawasan 

rakyat yang ikut berpatisipasi terhadap 

jalannya pemerintahan, kesamaan 

politik dan kebebasan untuk 

menyampaikan aspirasinya terhadap 

pemerintahan, serta sikap yang sadar 

akan adanya pluralisme dalam 

berbagai aspek kehidupan yang 

menghasilkan kerja sama antarwarga 

berdasarkan pertimbangan moral yang 

juga bisa didapatkan dalam bentuk 

pendidikan demokrasi. Dari hasil 

penelitian menunjukkan mahasiswa 

berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan 

jalannya pemerintahan seperti yang 

dilansir oleh dari detiknews.com, 

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) 

menyebut angka golput pada pilpres 

2019 menurun dengan persentase 

19,24%. Tercatat di tahun 2004 suara 

golput sebesar 23,30%, tahun 2007 

sebesar 27, 45%, dan di tahun 2014 

sebesar 30, 24% angka tersebut 

merupakan hasil dari antusiasme 

pemilih yang pemula. Untuk 

kebebasan berpendapat memiliki hasil 

yang cukup tinggi hingga dalam 

pemilu pada tahun ini media sosial 

menjadi tempat untuk penyampaian 

aspirasi karena perkembangan zaman 

dan melalui hal tersebut menjadi 

tempat buzzer politik untuk 

berkampanye dan menekan angka 

golput.  

Dalam bidang lain, hasil 

penelitian dari sikap demokrasi seperti 

kesadaran pluralisme masih cenderung 

kurang terlebih pada hal berbeda 

pandangan sehingga mahasiswa 

cenderung tertutup kepada hal yang 

berbeda walaupun dalam pengambilan 

suara tetap menghormati terhadap 

perbedaan tersebut dalam 

permusyawarahan serta dalam 

menjalankan aktivitas seperti 

kerjasama antar warga sebagai bentuk 

partisipasi aktif sebagai warga Negara. 

Kerja sama yang terlihat pada pemilu 

adalah kerja sama untuk melawan 

golput antara pemerintah dan warga 

seperti dilansir oleh polkam.go.id 

dimana Menko Polhukam menegaskan 

masyarakat untuk tidak golput dan 

menentukan nasib masa depan bangsa 

5 tahun ke depan, selain itu Menko 
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Polhukam untuk meminta kerja sama 

dengan masyarakat, aparat keamanan, 

kontestan, relawan untuk menjaga 

keamanan pemilu.  

Pandangan hidup yang 

mencerminkan demokrasi juga tak 

lepas dari sistem pendidikan nasional, 

terlebih pelaksanaan pendidikan 

kewarganegaraan yang menjadi bagian 

kurikulum di perguruan tinggi sebagai 

mata kuliah wajib umum yang 

dijalankan berdasarkan landasan 

yuridis yakni (1) pembukaan UUD 

1945 dalam Alinea II dan IV, (2) 

Batang tubuh UUD 1945 Pasal 31 ayat 

1 – 5 tentang pendidikan, (3) Surat 

keputusan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 

232/U/2000 dan Nomor 045/U.2002, 

(4) Undang – Undang Nomor 20 

Tahun 2003 Pasal 37 ayat 2, (5) 

Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No. 19 Tahun 2005, (6) SK 

Dirjen Dikti Dediknas RI No. 

43/Dikti/Kep/2006, (7) Undang – 

Undang No. 12 Tahun 2012. Melalui 

pendidikan kewarganegaraan ini 

diharapkan mahasiswa dapat 

menetapkan kepribadiannya sebagai 

manusia yang berkarakter Indonesia 

seuntuhnya. (Suroto, 2017: 3) 

Selain itu, sikap yang tercermin 

dalam demokrasi sebagai pandangan 

hidup adalah pertimbangan moral 

termasuk dalam pengambilan 

keputusan. Dalam penelitian ini 

menghasilkan kurangnya mahasiswa 

dalam mengikuti pertimbangan moral 

masyarakat disekitarnya. Sesuai dari 

rata – rata umur mahasiswa 

menghasilkan pola pikir yang masih 

cenderung egosentris sehingga 

menganggap pemikirannya lebih benar 

dari orang disekitarnya. (Desmita, 

2016: 205) 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian sikap 

mahasiswa atau bagaimana 

kecenderungan sikap yang dimiliki oleh 

mahasiswa yang masuk dalam Etika 

Pemilu : Fanatisme dan Demokrasi, dapat 

disimpulkan bahwa kecenderungan 

fanatisme mahasiswa sebagai subjek yang 

merupakan remaja yang hendak memasuki 

dewasa awal begitu juga egosentrisme 

menghasilkan setiap keputusan yang 

diambil kurang dalam pertimbangan 
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moral. Pada aspek pendidikan demokrasi 

yang di interpretasikan dalam pendidikan 

kewarganegaraan masih kurang merasuk 

karena hanya mencapai dalam aspek 

kognitive, belum sampai kepada 

pengamalan sehingga tujuan diadakannya 

pendidikan kewarnegaraan masih belum 

terpacai secara implisit. 

Berdasarkan hasil penelitian, saran 

yang dapat dikemukakan untuk 

meningkatkan kualitas sikap demokrasi 

dan menekan kecenderungan fanatisme 

adalah perlunya kerja sama pemerintah 

dan rakyat untuk membangun pendidikan 

dari keluarga hingga pendidikan formal 

untuk mengajarkan pendidikan 

multikultural. Melalui pendidikan 

multikultural masyarakat akan memahami 

pluralisme dan kemajemukan termasuk 

dalam hal pengambilan suara seperti 

pemilu. Dimulai dari memasukkan 

pendidikan multikultural kepada 

kurikulum melalui strategi atau metode 

mengajar ataupun memberikan layanan 

rutin untuk pemberian informasi. Selain 

itu, perlu untuk mengkaji ulang dalam 

pemberian materi ajaran tidak hanya 

menyentuh aspek kognitif tetapi perlu 

untuk kerja nyata sehingga sikap 

demokrasi yang didapat dari pendidikan 

kewarganegaraan dapat diaplikasikan 

dalam kehidupan untuk menciptakan 

generasi literasi yang tinggi untuk 

menghindari keterpurukan moral disetiap 

pemilihan umum maupun seluruh aspek 

kehidupan.  
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ABSTRAK 

     Manusia sebagai makhluk sosial dan hidup berkelompok dalam kehidupan sehari-hari, tentu tidak luput 

dari interaksi atau komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada 

komunikan baik itu dalam bentuk simbol,  lambang dan yang  bisa membawa atau memahami pesan itu 

kepada peserta didik (siswa) atau pada masyarakat serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku. Dalam 

dunia pendidikan proses pembelajaran akan efektif, jika komunikasi dan interaksi antara guru dengan siswa 

terjadi secara intensif. Dalam pembelajaran di dalam kelas, proses komunikasi akan berlangsung baik 
antara guru ke siswa atau sebaliknya antara siswa ke guru di mana materi pembelajaran merupakan pesan 

dalam proses komunikasi pembelajaran yang sering dipandang sebagai inti kegiatan pembelajaran. Dalam 

komunikasi pembelajaran inilah terjadi Interaksi yang berlangsung dalam bentuk pertukaran pesan yang 

tidak lain adalah materi pembelajaran. Dalam konteks komunikasi pembelajaran Guru ditempatkan dalam 

posisi sebagai komunikator karena tugas dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran sedangkan siswa 

ditempat sebagai komunikan atau peserta didik. Guru harus mampu menguasai pola interaksi dan teknik 

komunikasi yang baik dalam proses pembelajaran. Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan oleh Bapak Drs. Ahmad Tahar S.Pd selaku kepala 

sekolah SD Islam Al-Hidayah Banjarmasin. 

Kata Kunci : Komunikasi; Interaksi; Pembelajaran 

mailto:Emai-nh16520066@gmail.com


 

Pekan Ilmiah Uniska Mab 2019-Social, Humaniora, Science And Technologi In Disruption Era 80 

 

A. PENDAHULUAN 

      Pendidikan merupakan usaha mendewasakan dan memandirikan manusia melalui 

kegiatan yang telah direncanakan dan disadari dalam kegiatan belajar dan pembelajaran 

yang melibatkan siswa dan guru. 

     Dalam meningkatkan kualitas hasil pendidikan, khususnya proses pembelajaran 

disekolah terus dilakukan seiring dengan kemajuan-kemajuan kehidupan masyarakat 

yang membutuhkan hasil pendidikan tersebut. Hal ini tergambar pada fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 dijelaskan bahwa : Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

     Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok dan saling 

membutuhkan satu sama lain. Sebagai makhluk sosial dan hidup berkelompok dalam 

kehidupan sehari-hari, tentu tidak luput dari interaksi atau komunikasi. Komunikasi 

adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan baik itu dalam 

bentuk simbol, lambang dengan harapan bisa membawa atau memahamkan pesan itu 

kepada peserta didik (siswa) atau pada masyarakat serta berusaha mengubah sikap dan 

tingkah laku.  

     Dari sisi terminologi interaksi berarti hal saling melakukan aksi saling berhubungan 

dan mempengaruhi. Interaksi selalu berhubungan dengan istilah komunikasi.Oleh karena 

itu, Komunikasi harus ada timbal balik (feed back) antara komunikator dengan 

komunikan. Begitu juga dengan pendidikan membutuhkan komunikasi yang baik, 

sehingga apa yang disampaikan dalam materi pelajaran oleh komunikator (guru) kepada 

komunikan (siswa) bisa dicerna dengan optimal, sehingga tujuan pendidikan yang ingin 

dicapai bisa terwujud.
 

     Pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan pendidik atau guru secara sengaja 

dengan tujuan menyampaikan ilmu pengetahuan, dengan cara mengorganisasikan dan 

menciptakan suatu sistem lingkungan belajar dengan berbagai metode sehingga dapat 
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melakukan kegiatan pembelajaran secara optimal. Dalam pembelajaran di dalam kelas 

proses komunikasi akan berlangsung baik antara guru ke siswa sebaliknya antara peserta 

didik ke guru. Dan materi pembelajaran merupakan pesan dalam proses komunikasi 

pembelajaran yang sering dipandang sebagai jantung atau inti kegiatan pembelajaran. 

Dalam komunikasi pembelajaran inilah terjadi Interaksi edukatif yang berlangsung dalam 

bentuk pertukaran pesan yang tidak lain adalah materi pembelajaran. Dalam konteks 

komunikasi, pembelajaran Guru ditempatkan dalam posisi sebagai komunikator karena 

sebagai pemimpin pembelajaran sedangkan siswa ditempat sebagai komunikan atau 

peserta didik . Guru mempunyai peran ganda dan sangat strategis dalam kaitannya 

dengan kebutuhan siswa. Peran dimaksudkan adalah guru sebagai guru, guru sebagai 

orang tua, dan guru sebagai teman sejawat belajar. 

1) Guru sebagai guru, pekerjaan utama guru adalah mengajar dan mendidik siswa agar 

semua siswanya mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang diajarkan 

dengan baik. 

2) Guru sebagai orang tua, tempat mencurahkan segala perasaan siswa, tempat mengadu 

siswa ketika mengalami gangguan. Siswa merasa aman dan nyaman ketika dekat 

dengan guru, bahkan merasa rindu jika tidak bertemu guru. Interaksi guru dan siswa 

bagaikan hubungan orang tua dan anak, hangat, akrab, harmonis, dan tulus. Peran guru 

sebagai orang tua dilakukan di lingkungan sekolah lebih bersifat hubungan emosional 

dan penyeteraan perasaan guru dan siswa. Siswa akan merasa aman dan nyaman di 

lingkungan sekolah. Interaksi lebih berdasarkan kasih sayang dan saling pengertian 

oleh karenanya keterbukaan siswa dalam hal permasalahan pribadi maupun masalah 

yang berhubungan dengan pembelajaran dapat terungkap. 

3) Guru sebagai teman sejawat, sebagai pasangan untuk berbagai pengalaman dan beradu 

argumentasi dalam diskusi secara informal. Guru tidak merasa direndahkan jika siswa 

tidak sependapat, atau memang pendapat siswa yang benar, dan menerima saran siswa 

murid yang masuk akal. Hubungan guru dan siswa mengutamakan nilai-nilai 

demokratis dalam proses pembelajaran. 

     Peran guru sebagai guru lebih dominan dilakukan dalam proses pembelajaran di kelas. 

Dalam proses pembelajaran sehebat apapun perangkat pembelajaran dibuat oleh guru dan 

kompetensi guru yang baik tanpa interaksi antara guru dan siswa yang harmonis maka 

tujuan pembelajaran tidak dapat tercapai optimal. Guru harus mampu menguasai pola 
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interaksi dan teknik komunikasi yang baik dalam proses pembelajaran. Interaksi dalam 

pembelajaran lebih dikenal dengan istilah interaksi edukatif. 

     Dalam proses pembelajaran antara pendidik dan peserta didik harus ada interaksi. 

Untuk mencapai tujuan pendidikan, yang berlangsung dalam lingkungan tertentu. 

Lingkungan ini diatur serta diawasi agar kegiatan belajar terarah sesuai dengan tujuan 

pendidikan. Pendidikan berfungsi membantu peserta didik dalam pengembangan dirinya, 

yaitu mengembangkan semua potensi, kecakapan, serta karakteristik pribadinya ke arah 

yang positif, baik bagi dirinya maupun lingkungannya. Macam-macam interaksi dalam 

pembelajaran : 

1) Komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah, yaitu guru sebagai pemberi aksi 

dan siswa sebagai penerima aksi. Guru aktif, siswa pasif, mengajar dipandang sebagai 

kegiatan menyampaikan bahan pelajaran. 

2) Komunikasi sebagai interaksi atau komunikasi dua arah, yaitu guru bisa berperan 

sebagai pemberi aksi atau penerima aksi. Sebaliknya siswa, bisa penerima aksi bisa 

pula pemberi aksi. Dialog akan terjadi antara guru dengan siswa. 

3) Komunikasi sebagai transaksi atau komunikasi banyak arah, yaitu komunikasi tidak 

hanya terjadi antara guru dengan siswa, tetapi juga antara siswa dengan siswa. Siswa 

dituntut aktif dari pada guru. Siswa, seperti halnya guru, dapat berfungsi sebagai 

sumber belajar bagi siswa lain. 

     Keadaan pembelajaran atau proses interaksi belajar mengajar bisa terjadi dalam 

berbagai pola komunikasi di atas, akan tetapi komunikasi sebagai transaksi yang 

dianggap sesuai dengan konsep cara belajar siswa aktif (CBSA) Menurut Profesor Djaali 

ada Empat Interaksi Pendidikan yaitu : 

1) Interaksi murid dengan murid 

2) Interaksi murid dengan guru 

3) Interaksi murid dengan sumber belajar 

4) Interaksi  murid dengan lingkungan 

     Keempat interaksi tersebut jika dikaitkan dengan proses belajar menagajar, maka 

interaksi belajar mengajar adalah suatu hal yang saling melakukan aksi di dalam proses 

belajar mengajar yang di dalamnya ada suatu hubungan antara siswa dan guru untuk 

mencapai suatu tujuan. Tujuan dari intraksi tersebut adalah suatu hal yang sudah disadari 
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serta disepakati sebagai milik bersama dan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk 

mencapai tujuan itu.dalam kegiatan pengajaran. Belajar cenderung kepada apa yang 

dilakukan oleh siswa sedangkan mengajar cenderung kepada apa yang dilakukan oleh 

guru sebagai pemimpin dalam belajar. Dua kegiatan itu menjadi terpadu dalam satu 

kegiatan ketika terjadi hubungan timbal balik atau intraksi antara guru dan siswa pada 

saat pengajaran berlangsung. 

     Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis dalam penelitian dapat dirumuskan 

bahwa peran komunikasi dalam interaksi guru dan siswa pada proses pembelajaran 

sangatlah penting karena akan berpengaruh terhadap keterampilan komunikasi dan 

interaksi siswa. Tujuan diadakan penelitian ini untuk mengetahui hubungan komunikasi 

antara guru dan siswa di SD Islam Al-Hidayah, untuk mengetahui metode apa yang 

digunakan di SD Islam Al-Hidayah, dan untuk mengetahui pola komunikasi apa yang 

digunakan di SD Islam Al-Hidayah. 

B. METODE 

     Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan oleh Bapak Drs. Ahmad Tahar S.Pd 

selaku kepala sekolah SD Islam Al-Hidayah Banjarmasin. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Tempat observasi dan wawancara : 

SD Islam Al-Hidayah Jln. Sungai Andai RT. 01 Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan  

 Waktu pelaksanaan 

Observasi dan wawancara ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 20 April 2019 pukul  

8 pagi - selesai 

 Narasumber 

Bapak Drs. Ahmad Tahar, S.Pd selaku kepala sekolah SD Islam Al-Hidayah 

     Hasil wawancara yang saya dapatkan di SD Islam Al-Hidayah mengenai Komunikasi 

Pendidikan, baik pada proses pembelajaran, lingkungan sekolah, dan lingkungan 

masyarakat. Pada proses pembelajaran sering kali kita menjumpai dengan keadaan siswa-

siswi yang bermacam-macam sifat, baik tingkah laku, kepribadiaan, dan karakter setiap 
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anak yang mempunyai perbedaan. Disini lah peran guru sebagai seorang pendidik dalam 

kerangka peningkatan kualitas pendidikan yang tentunya sangat ditentukan oleh kualitas 

guru itu sendiri. Dalam komunikasi harus ada timbal balik (feed back) antara 

komunikator dengan komunikan. Begitu juga dengan pendidikan membutuhkan 

komunikasi yang baik, sehingga apa yang disampaikan, dalam hal ini materi pelajaran, 

oleh komunikator (guru) kepada komunikan (siswa) bisa dicerna dengan optimal, 

sehingga tujuan pendidikan yang ingin dicapai bisa terwujud. SD Islam Al-Hidayah pada 

saat proses pembelajaran sering menggunakan metode pembelajaran seperti ceramah, 

diskusi, dan praktek. Metode ceramah sering kali disebut dengan metode tradisional dan 

tidak asing lagi dan telah lama dijalankan dalam sejarah pendidikan, walaupun metode 

ini membosankan namun metode ini bertujuan agar siswa mendapatkan informasi tentang 

suatu pokok materi atau persoalan pada pembelajaran, sedangkan metode diskusi ialah 

metode yang erat hubungannya dengan belajar memecahkan masalah, didalam diskusi ini 

proses belajar mengajar terjadi, dimana interaksi antara dua atau lebih individu yang 

terlibat, saling tukar menukar pengalaman, informasi, dan memecahkan masalah. Dan 

metode praktek ialah metode yang mana siswa langsung melakasanakan tugas yang telah 

diberikan oleh guru. Bapak Ahmad Tahar selaku kepala sekolah mengatakan, beliau 

sering mengajar menggunakan metode diskusi. Karena, metode diskusi ini dapat 

membantu siswa dalam bekerjasama serta memiliki kebersamaan dan tanggung jawab 

terhadap tugas yang telah diberikan sehingga komunikasi antara siswa dan siswa terjadi 

secara aktif, guru bukan hanya sekedar menjelaskan dalam sebuah materi saja tetapi 

mengadakan beberapa variasi dalam pembelajaran agar pembelajaran tersebut tidak 

menonton dan tidak membosankan. Di dalam pembelajaran guru tidak lepas dari 

Rencana Proses Pembelajaran (RPP), guru meminta siswa untuk membaca dan 

mempelajari, membentuk kelompok, berdiskusi, dan mengadakan evaluasi. Media 

penunjang proses pembelajaran sudah menggunakan laptop, LCD, sound system, 

gambar, dan poster-poster yang dapat membantu selama proses pembelajaran 

berlangsung. Respon siswa terhadap metode diskusi mereka lebih senang dan aktif, pada 

pembelajaran ini bukan hanya menggunakan metode diskusi saja akan tetapi diiringi juga 

dengan metode cermah agar lebih efektif. Mengatasi siswa yang pasif terhadap 

pembelajaran baik terhadap komunikasi antar teman maupun ke guru yang mempunyai 

sifat pendiam, guru harus bisa mengaktifkan siswa tersebut seperti memberikan 



 

Pekan Ilmiah Uniska Mab 2019-Social, Humaniora, Science And Technologi In Disruption Era 85 

 

pertanyaan kepada dia agar lebih berpikir dan aktif terhadap proses pembelajaran. 

Komunikasi antara guru dan siswa saling terjalin dengan baik dimana pun berada baik 

dikantor dan lingkungan sekolah saling bertegur sapa, semua merangkul baik guru 

dengan siswa, maupun siswa antar siswa, begitupun sebaliknya dengan orang tua siswa 

terhadap lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat setempat.  

     Hubungan sekolah dengan orang tua terjalin juga dengan baik pada saat diadakan 

rapat yang mana rapat tersebut dilaksanakan pada satu semester sekali, tujuan 

diadakannya rapat untuk menjalin silaturahmi antara orang tua dengan guru-guru yang 

membahas mengenai perkembangan belajar anak dan kebijakan-kebijakan mengenai 

hubungan sekolah yang dilaksanakan oleh komite sekolah, respon orang tua terhadap 

rapat sering meberikan solusi dan menerima dengan baik. Hubungan komunikasi sekolah 

dengan masyarakat tidak pernah ada persoalan, selalu tegur sapa antara guru dengan 

lingkungan masyarakat sekolah, dan masyarakat sering juga membantu dalam fasilitas 

sekolah. Dari kemitraan perusahaan juga pernah berpartisipasi, baik promosi makanan 

maupun minuman seperti milo, nestle, yakult, dan sebagainya. Dengan cara membagikan 

produk tersebut kepada siswa-siswi SD Islam Al-Hidayah. SD Islam Al-Hidayah lebih 

dominan menggunakan komunikasi multi arah baik proses pembelajaran berlangsung 

maupun di luar pembelajaran, baik antar interkasi komunikasi terhadap guru ke siswa, 

siswa ke siswa, guru ke orang tua siswa dan sekolah terhadap lingkungan masyarakat. 
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D. KESIMPULAN 

     Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa proses interaksi itu terjadi dalam 

rangka untuk mencapai tujuan pribadi untuk mengembangkan potensi pendidikan. Di 

dalam interaksi harus ada perubahan tingkah laku dari siswa sebagai hasil dari belajar. 

Interaksi belajar mengajar merupakan kegiatan timbal balik antara guru dengan siswa. 

Ada tiga pola komunikasi dalam proses interaksi guru-siswa, yakni komunikasi sebagai 

aksi, interaksi dan transaksi. 

1) Komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah, yaitu guru sebagai pemberi aksi 

dan siswa sebagai penerima aksi. Guru aktif, siswa pasif, mengajar dipandang sebagai 

kegiatan menyampaikan bahan pelajaran. 

2) Komunikasi sebagai interaksi atau komunikasi dua arah, yaitu guru bisa berperan 

sebagai pemberi aksi atau penerima aksi. Sebaliknya siswa, bisa penerima aksi bisa 

pula pemberi aksi. Dialog akan terjadi antara guru dengan siswa. 

3) Komunikasi sebagai transaksi atau komunikasi banyak arah, yaitu komunikasi tidak hanya 

terjadi antara guru dengan siswa, tetapi juga antara siswa dengan siswa. Siswa dituntut 

aktif dari pada guru. Siswa, seperti halnya guru, dapat berfungsi sebagai sumber belajar 

bagi siswa lain. 

     SD Islam Al-Hidayah lebih dominan menggunakan komunikasi multi arah baik proses 

pembelajaran berlangsung maupun di luar pembelajaran, baik antar interkasi komunikasi 

terhadap guru ke siswa, siswa ke siswa, guru ke orang tua siswa dan sekolah terhadap 

lingkungan masyarakat. 
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