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Perkembangan teknologi dalam bidang teknik sipil dan elektro semakin hari semakin 

maju pesat. Penemuan-penemuan baru yang didukung oleh teknologi di bidang teknik 

sipil/konstruksi, teknik elektro, telekomunikasi dan komputer, dirasakan sangat membantu para 

peneliti yang menekuni bidang ilmu teknik dalam menemukan serta mengembangkan konsep 

teknologi yang aplikatif dan berkualitas.  

Perkembangan serta kemajuan itu, tentu harus senantiasa dimanfaatkan oleh para 

peneliti untuk melakukan riset-riset inovatif yang semakin tinggi kuantitasnya dari waktu-

kewaktu. Oleh karena itu, naskah-naskah yang diterbitkan dalam Jurnal Teknika Edisi Ketiga; 

Volume 2, Nomor 3, Maret 2012, berupaya menampilkan hasil riset dan pemikiran yang dapat 

bermanfaat bagi multipihak dalam meningkatkan aplikasi di bidang teknologi sipil dan elektro 

yang lebih berkualitas dengan daya dukung penerapan teknologi yang tepat  guna.  

Pada edisi kali ini dapat dihimpun lima naskah, yaitu; Pada edisi kedua ini (Volume 2, 

Nomor 3), diterbitkan lima naskah baik hasil penelitian maupun hasil pemikiran, sebagai 

berikut; (1). Analisa Kerusakan Jalan di Desa Kesambirata Kecamatan Pengandonan 

Kabupaten Ogan Komering Uku (Azwar, Hal: 1-11). (2). Analisis Penataan dan Kebutuhan 

Ruang Parkir di Kampus C Universitas Baturaja (Lindawati M.Z., Hal: 12-29).  

Selanjutnya, (3). Pengembangan Alat Sambung Konstruksi Kayu (Ferry Desromi, Hal: 30-

39). (4). Bangkitan Perjalanan pada Perumahan Baturaja Permai Kabupaten Ogan Komering 

Ulu – Sumatera Selatan (Yuliantini Eka Putri, Hal: 40-48). (5). Sistem Pendeteksi Kapasitas 

Tempat Sampah Secara Otomatis pada Kompleks Perumahan (Yuli Ermawati, Hal: 49-55). 

Kendala dan hambatan dalam proses penerbitan jurnal ilmiah, tentu selalu ada dan 

bahkan lumrah terjadi. Akan tetapi kondisi ini adalah tantangan sekaligus peluang untuk 

memperkuat eksistensi periodesitas penerbitan menjadi lebih baik, lebih tepat dan inovatif di 

edisi-edisi mendatang. Oleh karena semua itu, Redaksi Jurnal Ilmiah Teknika Fakultas Teknik 

Universitas Baturaja mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terus mendukung 

penerbitan jurnal ini.  

Semoga naskah yang disajikan dalam edisi kali ini dapat bermanfaat dan dapat dikritisi 

bersama guna meningkatkan kualitas penerbitan jurnal ini di masa-masa yang akan datang. (*) 
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