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Kota Serang Usul Alihkan Status Jalan 

 

 
(Sumber: www.radarbanten.co.id) 

 

Pemkot Serang mengusulkan pengalihan status beberapa ruas jalan kota menjadi jalan provinsi. 

Usulan itu terkait rencana pengembangan Kota Serang menjadi kota metropolitan dan kesiapan 

APBD Kota Serang. 

 

Beberapa ruas jalan tersebut di antaranya ruas jalan melalui kabupaten kota seperti halnya Jalan 

Baros-Petir. Kemudian, Jalan Priyayi-Ciruas melalui Bendung. Jalan Sayabulu, mulai dari 

Ciracas sampai Karundang. “Atau jalan belakang Terminal Pakupatan. Saat ini masih nonstatus, 

akan tetapi menghubungkan jalan provinsi dan terminal, yang mana Terminal Pakupatan itu 

kewenangan pusat saat ini,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) 

Kota Serang M Ridwan dihubungi Radar Banten, Kamis (12/3). 

 

Kata Ridwan, usulan ini bukan tanpa alasan. Rencana umum Pemprov Banten dalam penanganan 

jalan provinsi sangat baik. Sementara di sisi lain penanganan jalan Kota Serang sebagai ibukota 

provinsi terkendala anggaran. “Kondisi penanganan jalan milik Pemkot terkendala anggaran. 

Jadi, peningkatan status merupakan satu solusi juga,” jelasnya. 

 

Peralihan status jalan tersebut bakal mendukung pengembangan Kota Serang menjadi Kota 

Metropolitan. Selain itu, DPUPR Kota Serang akan meningkatkan sinergisitas dengan Pemprov 

Banten. Tujuannya, agar struktur jalan kota metropolitan tercipta sesuai perencanaan. 

 

“Dukungan kami, mengikut pola ruang yang dikembangkan. Yaitu, menunjang pembangunan 

infrastruktur dan pengembangannya. Jadi masih dalam tahap perencanaan,” katanya. 

http://www.radarbanten.co.id/
https://i0.wp.com/www.radarbanten.co.id/wp-content/uploads/2020/03/Banjir-jalan-sudirman-4.jpg?fit=666%2C455&ssl=1
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Sebelumnya, Walikota Serang Syafrudin mengatakan, pengembangan kota metropolitan saat ini 

sedang didesain oleh Pemprov Banten. Menurutnya, realisasi pengembangan kota tak lepas dari 

bantuan Pemprov Banten. “Pemkot Serang siap. Tentu atas bantuan Pemprov,” katanya. 

 

Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang itu menjelaskan, ada beberapa hal yang 

dilakukan di 2020. Diantaranya, revitalisasi Alun-alun Kota Serang dan tiap kecamatan. “Iya, 

revitalisasi alun-alun itu salah satu langkah menuju pengembangan kota metropolitan,” jelasnya. 

Dia berharap, selain memenuhi delapan syarat untuk menjadi Kota Metropolitan, peralihan aset 

dari Pemkab Serang dan Pemkot Serang berjalan lancar. Sehingga, penataan kota bisa dilakukan 

sesuai rencana. “Harapannya, kantor Walikota segera pindah ke sana. Biar menata kotanya enak,” 

katanya. 

 

Sementara itu, anggota DPRD Banten dari Fraksi PKS, Juheni M Rois mengatakan, ada beberapa 

jalan Kota Serang yang diusulkan menjadi kewenangan Pemprov. Di antaranya Jalan Sayabulu, 

Bhayangkara, Taktakan, Drangong, Parung-Priyayi, Warungpojok-Cikutuk, dan Baros-Petir. 

“Infrastruktur jalan jadi prasyarat menjadi kota metropolitan. Kalau dilihat status ibukota provinsi 

ada beberapa ruas jalan harus diambil alih kewenangannya oleh Pemprov,” kata Juheni saat Reses 

di ruang kerja Walikota Serang, Rabu (11/3). 

 

Senada dengan Juheni, Encop Sofia dari Fraksi Gerindra ini mengatakan, kota Serang harus 

memenuhi delapan syarat untuk menjadi kota metropolitan. Di antaranya, rumah sakit tipe A, 

transportasi masal, instalasi pembuangan air limbah, hingga land mark kota. “Kita masih punya 

delapan pekerjaan rumah. Koordinasi pemkot dan pemprov Banten harus ditingkatkan,” 

pungkasnya. 

 

Sumber Berita:  

www.radarbanten.co.id, Kota Serang Usul Alihkan Status Jalan, 13 Maret 2020. 

 

Catatan: 

Peraturan Pemerintah  Nomor 34 Tahun 2006 mengatur tentang Jalan, yaitu pada: 

1. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi 

segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang 

diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, 
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di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di ataspermukaan air, kecuali jalan kereta api, 

jalan lori, dan jalan kabel. 

2. Pasal 5 menyatakan bahwa Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

dikelompokkan dalam sistem jaringan jalan, fungsi jalan, status jalan, dan kelas jalan. 

3. Pasal 25 menyatakan bahwa jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas: 

a. Jalan nasional; 

b. Jalan provinsi; 

c. Jalan kabupaten; 

d. Jalan kota; dan 

e. Jalan desa. 

4. Pasal 27 menyatakan bahwa jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b 

terdiri atas: 

a. jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten 

atau kota; 

b. jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten atau kota; 

c. jalan strategis provinsi; dan 

d. jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kecuali jalan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 26. 

5. Pasal 29 menyatakan bahwa Jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d adalah 

jalan umum pada jaringan jalan sekunder di dalam kota. 

6. Pasal 62 menyatakan bahwa pada ayat: 

(1) penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan nasional dilakukan secara berkala dengan 

keputusan Menteri dengan memperhatikan fungsi jalan yang telah ditetapkan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1). 

(2) penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan provinsi dilakukan dengan Keputusan 

Gubernur yang bersangkutan, dengan memperhatikan keputusan Menteri sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan fungsi jalan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 61 ayat (2). 

7. Pasal 65 menyatakan bahwa pada ayat: 

(1) Status jalan suatu ruas jalan dapat berubah setelah perubahan fungsi jalan ditetapkan. 

(2) Perubahan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat dapat diusulkan oleh 

penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima. 

(3) Dalam hal usulan perubahan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, 

maka penyelenggara jalan yang menyetujuinya menetapkan status jalan tersebut. 



 

 
Sub Bagian Hukum  
BPK RI Perwakilan Provinsi Banten 

 

4 

 

(4) Penyelenggara jalan sebelumnya tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan 

tersebut sebelum status jalan ditetapkan. 


