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Efisiensi pekerjaan teknik dan elektro adalah salah satu kunci untuk mendukung 

pelaksanaan pembangunan. Perbaikan dalam teknologi teknik dan elektro merupakan sarana 

utama melakukan hal ini. Teknologi dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat, peluang 

tenaga kerja dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana umum. Teknologi infrastruktur telah 

menjadi faktor utama yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas perekonomian di 

negara-negara berkembang selama setengah abad. Meskipun masih ada kerawanan infrastruktur 

yang luas, keadaan seperti ini adalah dampak dari pengembangan teknologi khususnya di sektor 

infrastruktur. 

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 Ilmiah Teknika Edisi Keempat; 

Volume 2, Nomor 4, September 2012, berupaya menampilkan hasil riset dan pemikiran yang 

dapat bermanfaat bagi multipihak dalam meningkatkan tata kelola infrastruktur yang berkualitas 

yang didukung oleh penerapan teknologi yang tepat  guna. 

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

Nomor 4 September 2012), diterbitkan enam naskah baik hasil penelitian maupun hasil 

pemikiran, sebagai berikut; (1) Analisis Dampak Kegiatan Retribusi Angkutan di Depan 

Terminal Tipe B Kota Martapura Ogan Komering Ulu Timur Terhadap Karakteristik Lalu-

Lintas Jalan Lintas Tengah Sumatera (Ferry Desromi, Hal: 1-15). (2) Peranan Manajer 

Proyek Dalam Pengendalian Biaya Mutu dan Waktu (Lindawati M.Z., Hal: 16-22). (3) Analisa 

Penyebab Keruskan Jalan di Desa Tanjung Baru Kemiling sampai Lekis Desa Banuayu Kec. 

Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu (Yuliantini Eka Putri, Hal: 23-33). 

Selanjutnya; (4) Analisis Kebutuhan dan Penyediaan Parkir Kendaraan pada Kawasan 

Pasar Baru di Kota Baturaja (Iskandar, Hal: 34-48). (5) Kajian Kebutuhan Parkir Bus Antar 

Kota di Terminal Baturaja (Priyadi Hengki, Hal: 49-55). (6) Analisa Kebutuhan Infrastruktur 

Pejalan Kaki (Trotoar) dan Penentuan Nilai Level of Service di Jalan Dr. Setia Budi Pasar 

Baru Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu (Rooswinany Mutiara Hartawanty, Hal: 

56-64). 

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. (*) 

Redaksi Jurnal Ilmiah Teknika, September 2012) 
 


