
BABIX
 

RENCANA ANGGARAN BIAYA
 

9.1 Pendahuluan 

Rencana anggaran biaya Simpang Susun Kopo merupakan sebagian dari 

rencana anggaran biaya dari proyek Jalan Tol Padalarang - Cileunyi. Panjang 

jalan Simpang susun Kopo adalah 4959,3245 meter, lermasuk 3562,8108 meter 

jalan penghubung ("ramp"), dan jalan keluar masuk ("acces road"). Besarnya 

biaya proyek ditentukan oleh komponen pokok yaitu : 

1. Biaya langsung : 

a. Harga material. 

b. Upah buruh. 

c. Biaya operasi peralatan. 

2. Biaya tidak langsung 

a. Biaya pelelangan. 

b. Biaya sarana pendukung. 

c. Asuransi. 

d. Bunga Bank. 

e. Pajak dan lain - lainnya. 

Biaya langsung dipengaruhi oleh volume pekeIjaan pada proyek tersebut. 

Jenis pekerjaan pada proyek ini adalah : pekerjaan tanah, pekerjaan perkerasan, 
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drainasi jalan serta bangunan pelengkap lainnya. Selain itu besamya biaya juga 

dipengaruhi oleh faktor - faktor : syarat teknis yang harus dipenuhi (RKS), lokasi, 

topografi, waktu pelaksanaan dan metoda pelaksanaannya. 

Analisa biaya didasarkan pada harga upah/bahan pada tahun 1983 sehingga 

apabila pelaksanaan fisik tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang telah 

ditetapkan maka besarnya biaya akall meningkat sesuai dengan perubahan harga 

upahlbahan yang ber1aku. 

Perhitungan biaya ini berpedoman pada Peraturan Standarisasi Analisa 

I ')
Biaya PembangunaJalan dan Jembatan (No. 02/ST/BMI73), yang ditebitkan o1eh 

~.J/ 

Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum. 

9.2 Uraian Jenis Pekerjaan 

Dari gambar rencana dan syarat - syarat kerja (RKS) dapat ditentukanjenis 

jenis pekerjaan yang ada pada lingkup kegiatan proyek, sehingga untuk 

sclanjutnya dapat dibuat uruffin dan jadwal pelaksanaannya. Da1am proyek ini 

ditentukan dengan batas - batas sebagai berikut : 

- .Ialan utama: Sta. 23 + 567,2963 sampai dengan Sta. 24 + 739,03 

- Ramp 4001 Sta. 0 +.000 sampai dengan Sta. 0 + 708,800. 

- Ramp 4002 Sta. 0 + 000 sampai dengan Sta. 0 + 822,400. 

- Ramp 4003 : Sta. 0+000 sampai dengan Sta. 0 + 894,7594. 

- Ramp 4004 Sta. 0 + 000 sampai dengan Sta. 0 + 967,9851 

- Jalan keluar masuk : Sta. 0 + 000 sampai dengan Sta. I + 115.758. 

Apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan pekeIjaan maupun syarat 

syarat teknis pelaksanaan, maka dalam perjanjian pekerjaan (kontrak) harns 

/ 
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dipersiapkan suatu "Adendum" yang memungkinkan untuk menyesuaikan harga 

konstruksi secara keseluruhan. Di dalam Adendum harus memuat ketentuan 

ketentuan pekerjaan tambah dan atau pekeIjaan kurang serta tata cara perhitungan 

dan pembayarannya. 

9.2.1 Tahap Perancangan dan Pengadaan LokasiProyek 

Kegiatan awal pada tahap perancangan suatu proyek adalah : 

- Pengumpulan data ("Survey"). 

- Penelitian dan penyelidikan ("Investigation"). 

- Perancangan teknik ("Engineering Design"). 

Setelah diperoleh biaya yang diperlukan untuk melaksanakan konstruksi dari 

rencana yang sudah ada, diperlukan persiapan - pesiapan untuk tahap konstruksi 

yaitu: 

- ("Final Engineering"). 

- Pengukuran trase ("stake out"). 

- Pembebasan tanah dan pembayaran ganti rugi. 

"Final engineering" adalah hasil evaluasi dari rencana teknis sebelumnya, 

yaitu dengan memperhatikan kondisi lapangan, kondisi sosial dan kondisi 

masyarakat setempat. Dengan demikian merupakan pilihan terbaik dan 

perancangan yang ada. 

Selanjutnya peket:iaan pengukuran trase jalan, garis tengah serta batas 

batas ROW yang diperlukan untuk pembangunan jalan tersebut dengan 

pertimbangan pengembangannya dikemudian han. Berdasarkan hasil pengukuran 

diadakan inventarisasi luas tanah, letak, status pemilikan, bangunan - bangunan 

1
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serta tanam - tanaman yang ada di atasnya. Pembebasan tanah dilakukan oleh 

pihak Pelaksana proyek bersama Pemerintah Daerah, dengan memusyawarahkan 

besamya ganti rugi kepada pemilik tanahlbangunan sekaligus melaksanakan 

pembayaran ganti rugi tersebut. 

9.2.2 Mobilisasi 

Mobillsasi meliputi penyediaan sarana pelaksanaan proyek di lapangan, 

yaitu: mendatangkan pekeIja, mendirikan bedeng ("work shop"), mempersiapkan 

mateial, peralatan dan lain - lain. Umumnya untuk daerah yang aksesibilitasnya 

tinggi biaya mobilisasi sebesar 5 % dan total biaya proyek. 

9.2.3 Pembongkaran dan Pembersihan 

Tahap ini mencakup pembebasan lokasi ROW, dapat berupa pembongkaran 

bangunan, pembersihan pohon - pohon besar, padang rumput dan tanaman jenis 

lain serta penimbunan terhadap rawa dan daerah petanian. Jadi peketjaan ini 

meliputi: 

- Pembersihan (bangunan, pohon - pohon dan lain lain). 

- Pengupasan tanah. 

9.2.4 Pekerjaan Tanah 

Yang dimaksud dalam pekerjaan tanah ini adalah pekerjaan yang 

berhubungan dengan pembentukan badan jalan, umumnya adalah berupa 

pekerjaan 

- Pembongkaran (perkerasan lama beton dan bangunan batu).
 

- Pekerjaan galian.
 

I 
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!-. Pekerjaan timbunan. 
! 

- Transportasi tanah. 

9.2.5 Pekerjaan Drainasi 

Drainasi adalah penyediaan saluran guna pembuangan air, kebutuhannya 

disesuaikan dengan topografi, data hidrologi, pertimbangan ekonomis dan lain 

lainnya. 

Untuk proyek ini sistem drainasi berupa : 

a. Drainasi permukaan, berupa saluran samping, saluran median, gabion, bak
 

penampung, inlet/outlet dan lain - lain.
 

b. Drainasi bawah permukaan, berupa under drain, gorong - gorong ("box
 

culvert"), loose riprap dan lain lain.
 

Secara sistematis pekeJjaan drainasi dapat dikelompokkan atas : 

- Penggalian saluran. 

i 
- Pekerjaan pelapisan ("lining").
 

- Pembuatan Concrete drain.
 

- Pemasangan saluran dan gorong - gorong. I
 
9.2.6 Pekerjaan Konstruksi latan 

Adalah pembuatan badan jalan dan merupakan lajur yang dilalui lalu lintas. 

Kostruksi perkerasan jalan terdiri dari Slab beton, pondasi dan tanah dasar 

termasuk juga pekerjaan bahu jalan. Secara terperinci pekerjaan perkerasan jalan 

adalah: 

- Persiapan tanah dasar (subgrade).
 

- Pembuatan lapis pondasi.
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- Pelapisan Slab beton. 

- Bahu jalan .
 

- Concrete Curb.
 

9.2.7 Pekcrjaan Pelengkap 

Adalah pekerjaan untuk menambah keamanan, kenyamanan dan keindahan 

jalan, terdiri dari : 

- Pembuatan pagar pelindung. 

- Pemasangan rambu lalu lintas. 

- Pembuatan marka j alan. 

- Penerangan jalan. 

Pemasangan patok kilometer dan patok hekto meter dan lain - lain. 

9.2.8 Demobilisasi dan Lain - Lain 

Termasuk pembongkaran sarana pelaksanaan lapangan, pembongkaran 

peralatan, pemulangan personil dan lain - lain dimaksudkan untuk memindahkan 

atau membongkar bangunan - bangunan penunjang agar pada daerah ROW tidak 

terdapat bangunan - bangunan yang (idale dipelgCIITIilcan ragi=bllgi=ja:ICfn=ya:ng 

bersangkutan dalam pengoperasiannya. 

9.3	 Volume Pekerjaan 

Penentuan volume masing - masing unit pekerjaan ditentukan dari gambar 

rencana yang telah dibuat, baik profil memanjang ataupun profil melintang, yang 

meliputi seluruh lajur masuk menuju Simpang susun Kopo dan lajur tambahan 

yang menunjang lajur tersebut. Berikut ini merupakan hasil perhitungan volume 

pekerjaan Simpang susun Kopo. 
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Tabel 9.1 : Volume unit pekerjaan 

No. Jenis Pekerjaan Satuan Volume 

[ 

1 Pekerjaan persiapan dan pembebasan tanah. (berupa tanah 

pekarangan, tegalan, sawah, bangunan, dan tanam - tumhuh 

pada lokasi proyek). 
./~) 

2 Pembersihan dan Pengupasan m 2 320.000 

3 Pekerjaan Tanah: 

- Pembongkaran bangunan m 2 9.600 

- Pembongkaran jalan lama m 2 2.200 

- Galian saluran m" 12.000 

- Galian gorong - gorong m" 1.860 

- Timbunan tanah m" 209.830 

- Penggantian tanah dasar m) 282.961 

- Pemadatan badan jalan m 2 20.330 

i 
I 

3 Pekerjaan Subgrade: 

- Persiapan subgrade m 2 81.002 

4 Pekerjaan Pondasi (Base Course) 

- Memasang Japisan pondasi (sirtu) m" 10.968 

5 Lapison pcrmuknnn (SInh Beilln) m" fi752 

6 Pekerjaan Drainasi: 

- Pipa beton (01.0 meter) m 620 

- Box Culvert: * 2.0 

* 5.0 

x 

x 

2.0 meter 
,-'\ 

3.5 meter 

m 

m 

50 

100 

- Concrete head wall m" SO 

- Granular back fill filter material m) 8.000 

- Inlet buah 16 

- Gabions m" 100 
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- Under drain m 50 

- Loose riprap m] 25 

7 Pekerjaan pe1engkap: 

- Pagar pengaman 

- Pintll gerbang Tol 

- Concrete Curb 

- Kilometer pos 

- Top soil 

- Solid soding 

- Marka jalan 

- RfW sign 

- Road sign A 

- Road sign 8 

- Road sign C 

- Traffic light dan perlengkapan operasional 

m 

m 2 

m 

buah 

m 2 

m 

m 2 

buah 

buah 

buah 

buah 

1 set 

3.000 

500 

1.035 

2 

75.560 

9.850 

900 

7 

2 

2 

3 

-

9.4 Harga Satuan 

Harga satuan masing - masing unit peker:jaan, merupakan penjumJahan dari 

biaya - biaya: 

J. Upah tenaga kerja/personel. 

2. Harga bahan/material. 

3. Biaya operasi peralatan. 

4. Keuntungan. 

5. Pajak - pajak 

i 
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9.4.1 Harga Satuan Upah Pel{erjaan 

Upah seorang pekerja dalam satu jam efektif ialah : selama jam - jam kerja 

pekerja yang bersangkutan harus bekerja dengan konsentrasi penuh, sesuai dengan 

bidangnya masing - masing. Karena bila mereka lengah, kemungkinan besar akan 

terjadi akibat yang fatal, baik bagi pekerja atau bagi peralatan kerja, dan hal ini 

dapat menimbulkan kerugian proyek. 

Dalam sistem pengupahan yang bam, upah kerja dihitung dengan 

menggunakan satuan hari orang standar ("standard man-day"), disingkat h.o. 

Jadi dalam standar hari orang (h.o.), yang dimaksud dengan: 

1. Satu hari kerja adalah : 8 jam. 

2. Satu bulan adalah : 25 hari. 

Hal - hal yang mempengaruhi antara lain: 

1. Pengaruh lamanya kerja, 

2. Pengaruh adanya persaingan kelja. 

3. Pengaruh adanya kepadatan penduduk. 

4. Tenaga pinjaman dan lain - lain. 

5. Pengaruh tersedianya tenaga kerja . 

Daftar upah pekerja dapat dilihat pada daftar berikut : (berdasarkan tahun 1983) 

]. Mandor Rp. SOO,-/jam. 

2. Pekerja telatih Rp. S40,-/jam. 

3. Pekerja kasar Rp. 2S0,-/jam. 

4. Tukang Rp. 4S0,-/jam. 

5. Operator Rp. SOO,-/jam.
 

6, Mekanik Rp. SOO,-/jam.
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7. Supir Truk Rp. 3S0,-/jam. 

8. Pengawas Rp. SOO,-/jam. 

9. Penjaga Rp. 2S0,-/jam. 

9.4.2 Harga Satuan Bahan 

Perhitungan harga satuan bahan/material telah termasuk semua biaya yang
 

diperlukan untuk angkutan, bongkar muat dari gtidang ("quarry") sampai ke
 

tempat pekeIjaan.
 

Daftar harga satuan bahan/material yang dimaksud adalah sebagai berikut
 

(berdasarkan tahun 1983)
 

1. Tanah urug Rp. 1.000,-/m3 

2. Portland Cement Rp. 75.000,-/ton 

3. n€(oprcncc Rp. lS00,-/kg 

4. Pasir beton Rp. 9.000,-/JIl3 

lO. 
I 

5. Kerikil/split b~to / Rp. 12.000,-/m3
 

<
 
6. Kayu Rp. 90.000, ../m3 

====7. gil La Pp. S 000, lm
3 

8. Agregate Rp. 7.500,-/mJ 

9. Batu bulat - koral Rp. 7.500,-/mJ 

10. Besi beton ("dowel bar") Rp. 450,-/kg 

9.4.3 Barga Satuan Penggunaan Peralatan 

Dalam perhitungan biaya eksplotasi peralatan pembangunan, untuk
 

mendapatkan harga satuan tiap pekeIjaan ("unit price") selain memperhitungkan
 

biaya eksplotasi tiap - tiap peralatan besar untuk setiap jam kelja atau jam efektif,
 

perlu diketahui ketentuan lain seperti:
 

-----~ 



-'1 

248 

1. Kemampuan atau kapasitas tiap - tiap peralatan untuk setiap jamnya. 

2.	 Kombinasi peralatan yang diperlukan setiap macam pekeIjaan. 

3. Bahan - bahan yang diper1ukan untuk setiap macam pekerjaan. 

4.	 Biaya - biaya lain diluar biaya eksplotasi peralatan dan harga bahan - bahan 

yang diperhitungkan. 

Setelah data tersebut di atas diketahui, maka perhitungan harga satuan 

penggunaan peralatan pembangunan bisa dilakukan. Namun dalam menghitung 

biaya eksplotasi peralatan pembangunan, ada beberapa hal penting yang harus 

diperhatikan yaitu: 

l. Biaya pasti per jam ialah: biaya angsuran/pengembalian modal tiap jam 

efektif. 

2.	 Biaya operasi langsung per jam adalah biaya yang diperlukan untuk 

menggerakkan dan mengerahkan peralatan tersebut. 

Biaya tidak langsung adalah biaya kantor, biaya resikolkeuntungan dihitung per 

jam efektif. 

Total harga operasi adalah jumlah semua biaya yang dlperhltungkan untuk 

setiap jam keIja efektif atau jumlah biaya pasti, biaya operasi dan biaya tak 

langsung. 

Daftar harga satuan penggunaan peralatan adalah sebagai berikut : 

Bulldozer D 6 D Powershift (1 SO HP) Rp. 35.384,-/jam 

2 Bulldozer 0 7 0 Powershift Rp. 39.584,-/jam 

3 Bulldozer D 8 0 Powershift Rp. 52.540,-/jam 

4 12 G Motor Grader Rp. 22.104,-/jam 

5 930 Wheel Loader Rp. 17.300,-/jam 
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9.4.4 Keuntungan dan Overhead 

Persentase keuntungan dalam suatu pelaksanaan proyek biasanya ditentukan 

secara rata - rata dari biaya langsung. Sedangkan overhead adalah biaya yang 

dibebankan kepada biaya proyek secara keseluruhan dan di distribusikan pada 

masing - masing bentuk pekerjaan yang dilaksanakan. Hal ini disebabkan 

overhead tidak dapat digolongkan dalam bentuk material, upah dan peralatan. 
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9.5. Perhitungan 

Dengan mempergunakan harga satuan pekerjaan dan volime pekerjaan, 

maka dapat disusun secara tabelaris perhitungan rencana anggaran biaya (RAB) 

sebagai berikut : 

Tabel 9.2 : Perhitungan biaya Simpang susun Kopo 

No 

I. 

I 

Jenis Pekcrjaan 

Pckcrjaan Pcrsiapan 

- Biaya opcrasionaVProyck 

- Ganli rugi lnh pckarangan 

- Ganli rugi'lanah sawah 

- Ganli rugi bangumm 

- Ganli mgi lanaman 

I 

Satuan 

m 2 

m 2 

m2 

pohon 

Volume 

Pckcrjaan 

lump sump 

32.000 

288.000 

9.600 

2.000 

I 

Harga saluan 

(x Rp. 1(00) 

10,000 

32,000 

1,750 

50,000 

5,000 

Harga 

(Jula Rupiah) 

10 

320 

504 

480 

to 

! 
i 

i 

-

I 

2. 

3. 

Pcmbcrsihan & pcngupasan 

Pckcrjaan lanah : 

- Pcmbongkaran bangunan 

- Pembongkaran jalan lama 

- Galian Baluran 

- Galian gorong gorong 

- "I lIl1lJunan lanan 

- Pcngganlian lanah dasar 

- Pcmadalan badan jalan 

m 2 

m2 

m2 

m3 

mJ 

III 

m 3 

m 2 

320.000 

9.600 

2.200 

12.000 

I. l\ 60 

/-U7.0.JU 

282.961 

81.002 

0,2135 

3,000 

2,500 

1,765 

1,765 

-
~,. -
1,765 

0,156 

68,320 

28,800 

5,500 

21,180 

3,2l\3 
~ . 

499.426 

12.636 

4 

5. 

6. 

Pckcrjaan Subgradc 

Pckcrjaan pondasi : 

- Mcmasang lapis pondasi 

Lapis pcrmukaan 

(Slab Bclon) 

m2 

mJ 

lon 

81.002 

10.968 

6.752 

0,217 

9,972 

250 

17,577 

17,383 

1688,000 
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No Jenis PckeriaaJl Saluan Volume Barga satuan Barga 
Pekerjaan 

(x Rp. 1000) (Juta Rupiah) 

7. Pekerjaan Drainasi : I 
I 

- Pipa bcton (d) I m m 620 47,410 29,394 

- Box Culvert: 2,0 x 2,Om m 50 228,000 11,400 

- Box Culvert: 5,0 x 3,5 m m 100 650,650 65,065 

- Concrete headwal1 m3 50 45,000 2,250 

- Granular back fill filler m3 3000 11,000 33,000 

material 

- Inlets buah 16 500,000 8,000 

- Gabions m3 100 50,250 5,025 

~ Under drain m 50 40,36 2,018 

- Loose riprap m3 25 30,000 0,750 

8. Pekerjaan pelengkap : 

- Pagar pengaman m 3000 10,000 30,000 

- Pintu gerbang 111
2 500 250,000 12,500 

- Concrete curb III 1035 18,000 18,630 
i 

- Kilometer post 

- lOp soil 

- Solid soding 

buah 

-m 

m 

2 

• J.J"V 

. 9850 

29,230 

, 

5,000 

0,05l\ 

-- , 
49,250 

I
I, 
r 

I 

- Markajalan 111
2 900 0,750 0,675 

- RIW sib't1 buah 7 45,000 0,315 

- Road sign A buah 2 75,000 0,150 

- Road sign B buah 2 10,500 0,210 

- Road sign C buah 3 135,000 0,405 

- Traffic Ijght dan 

perlengkapan operasional set I 15.000,000 15,000 

JUMLAH KESELURUHAN Rp. 4.804,947,
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Rekapitulasi biaya 

Biaya konstruksi total adalah sebagai berikut : 

Rp.4.804.949.000,1. Biaya Konstruksi 

2.	 Biaya mobilisasi dan demobilisasi (5 %) Rp. 240.247.450,

Rp. 5.045.196.450,

3. Biaya tak terduga (15 %)	 Rp. 756.779.465,

Rp.5.801.975.915,

4.	 Supervisi dan administrasi (7%) Rp. 406.138.300,

Rp.6.208.114.215,-

Jadi biaya kostruksi pembangunan Simpang susun Kopo serta jalan keluar 

masuk yang menuju ke Jalan Kopo (termasuk Tol PIasa) memerlukan dana 

sebesar Rp.6.208.1 14.215,- (Enam Milyar Dua Ratus Delapan Juta Seratus Empat 

Belas Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah). Biaya tersebut adalah perkiraan tahun 

1983. 

T
I

I
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9.6 Pembahasan 

Rancangan biaya merupakan hal yang perlu diperhatikan secara cermat 

karena penentuan biaya tersebut mempengaruhi kualitas dari pemilihan bahan, 

material, alat dan pekerja yang terlibat dalam pekerjan proyek tersebut. Selain itu . 

juga menyangkut masalah sosial ekonomi dan politik pada masyarakat 

berhubungan dengan penggunaan tanah untuk proyek dan pembayaran ganti rugi 

pada masyarakat yang terkena proyek terebut. 

Pada proyek jalan Tol Padalarang - Cilcunyi ini perhitungan biaya proyek 

memakai Peraturan Standar Analisa Biaya Pembangunan Jalan dan Jembatan, 

(No: 02/ST/BM/73). 

Sebelum pelaksanaan proyek, ditentukan dahulu Rencana Kerja dan Syarat 

(RKS) untuk menentukan jenis pekerjaan, urutan dan jadwal pelaksanaannya. 

Adapun uraian jenis pekerjaan yang dilaksanakan pada proyek Jalan Tol 

Padalarang - Cileunyi adalah sebagai berikut : 

1. Tahap perencanaan dan pengadaan lokasi proyek 

~ehputl pekerjaan . SUI vet1apaligan, penclilian==dan penyehdik-an-----tematlap----= 

lokasi yang akan dipakai proyek, kemudian dilakukan perancangan teknik 

dengan memperhatikan kondisi lapangan dan pemilihan altematif terbaik. 

Selanjutnya dilakukan pengukuran lapangan dan pembayaran ganti rugi 

tanah dan bangunan. 

2. Mobilisasi 

Penyediaan sarana pelaksanaan proyek antara lain: kantor pelaksana, tenaga 

kerja , alat dan penyediaan material. 
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3. Pembongkaran dan pembersihan 

Pembebasan lokasi jalan dengan melakukan pembongkaran bangunan, 

pohon, penimbunan rawa dan pengupasan tanah. 

4. Pekerjaan tanah 

Melakukan pembentukan badan jalan dengan pekeIjaan gaIian, timbunan 

dan transportasi tanah. 

5. Pekerjaan drainasi 

Membuat drainasi permukaan dan bawah permukaan untuk mengalirkan air 

dari jalan ke saluran pembuang. 

6. Pekerjaan konstruksi jalan 

Membuat konstruksi jalan yang telah dirancang yaitu pekerjaan pondasi dan 

beton sebagai lapis permukaan jalan. 

7. Pekerjaan pelengkap 

Pemasangan pagar pengaman, penerangan jalan, rambu dan marka, serta 

sarana lain yang merupakan pc1engkap yang menambah kearnanan, 

kenyarnanan dan kemdahan. 

8. Demobilisasi 
I
i
I 

I·
 
iMelakukan pembongkaran bangunan sarana mobilisasi dan pernbersihan 

kernbalt lokasi proyek. 

Dari uraian pekeIjaan tersebut rnaka dapat dilakukan perhitungan teknis 

volume masing - masing pekerjaan. Kemudian sesuai dengan standar penentuan 

harga satuan yang telah ditetapkan oleh Dinas PekeIjaan Urnurn tahun 1981 rnaka 

~.-~~
 



255 

dapat ditentukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan jadwal urutan pelaksanaan 

proyek. 

Rekapitulasi biaya konstruksi secara total adalah besamya RAB ditambah 

5% RAB untuk mobilisasi dan demobilisasi, ditambah 15% untuk biaya tak 

terduga dan ditambah 7% untuk biaya supervisi dan administrasi. Jadi jumlah total 

biaya konstruksi untuk Simpang Susun Kopo adalah Rp. 6.208.114.215,-. Harga 

ini lebih mahal jika dibanding dengan perkerasan lentur (Rp. 5.325.813.600,-) 

yang telah dirancang oleh konsultan. Tetapi kelebihan perkerasan kaku adalah 

hampir tidak ada biaya perawatan selama umur rencana. Lain halnya dengan 

perkerasan lentur yang memerlukan biaya perawatan tinggi selama umur rencana. 

-.------.-.-~j
 


