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PRAKATA

Dalam rangka mewujudkan peranan penting jalan dalam mendorong
perkembangan kehidupan bangsa, sesuai dengan U.U. no. 13/1980 Tentang Jalan,
Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan yang menjurus ke arah profesionalisme
dalam bidang pengelolaan jalan, baik di pusat maupun di daerah.

Adanya buku-buku standar, baik mengenai Tata Cara Pelaksanaan, Spesifikasi,
maupun Metoda Pengujian, yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan,
pengoperasian dan pemeliharaan merupakan kebutuhan yang mendesak guna  menuju ke
pengelolaan jalan yang lebih baik, efisien dan seragam.
Sambil menunggu terbitnya buku-buku standar dimaksud, buku Bangunan
Pengaman Tepi Jalan ini dikeluarkan guna memenuhi kebutuhan intern di lingkungan
Direktorat Pembinaan Jalan Kota. 

Menyadari akan belum sempumanya buku ini, maka pendapat dan saran dari semua pihak akan
kami hargai guna penyempurnaan di kemudian hari.

  J a k a r t a , Janari 1990.

DIREKTUR PEMBINAAN JALAN KOTA

DJOKO ASMORO
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I. DESKRIPSI

1.1. Maksud dan Tujuan.
Maksud dan tujuan dari buku bangunan pengaman tepi jalan adalah untuk
memberikan bimbingan kepada aparat yang terlibat dalam pembuatan ba- 
ngunan tepi jalan, sebagai penyangga atau pencegah kendaraan menabrak
sesuatu obyek di pinggir jalan atau untuk mencegah kendaraan keluar dari 
jalur jalan pada daerah-daerah yang berbahaya seperti di daerah-daerah pe-
gunungan/daerah timbunan dengan lereng yang curam. Bangunan pengaman tepi
jalan itu sendiri tidak dapat mencegah kecelakaan. Dia hanya dapat meng-
urangi akibat kecelakaan yang lebih besar dengan mengarahkan kendaraan kembali
kedalam jalur lalu lintas. 

1.2. Ruang Lingkup.
Bangunan pengaman tepi jalan yang akan dijelaskan dalam buku ini meliputi
bangunan pengaman tepi jalan Rigid dan semi rigid. Perencanaan penempatan      dari
setiap jenis bangunan pengaman tepi tersebut disesuaikan dengan kebutuhannya.

1.3. Batasan dan Pengertian.
Bangunan pengaman tepi yang baik adalah : 

- Bangunan pengaman tepi yang merupakan suatu struktur yang kokoh ter-
padu. Kendaraan tidak dapat memecahkannya / mematahkan /
menjebolkanya.

- Bangunan pengaman tepi hendaklah dapat mengurangi kecepatan kendaraan
yang menabraknya dengan wajar tanpa mendatangkan kecelakaan pada
manusia.

- Bangunan pengaman tepi hendaklah dapat mengarahkan kembali kendara-
an ke jalur lalu lintas dengan baik. 

Bangunan pengaman tepi jalan seperti telah disinggung dalam butir 1.2. dapat dibagi
atas 3 type yaitu :

- Bangunan pengaman tepi jalan rigid
- Bangunan pengaman tepi jalan semi rigid.
- Bangunan pengaman tepi jalan fleksibel.

1.3.1.   Bangunan pengaman tepi jalan kaku (rigid) adalah bangunan tepi jalan yang
dibuat dari beton. Tipe yang terkenal, adalah bangunan pengaman tepi kaku
(Rigid barriers) dari New Jersey. Bangunan pengaman tepi kaku ini
dipakai pada sisi jalan yang hanya dapat menampung sudut tabrakan
kendaraan dengan bangunan pengaman tepi jalan kecil atau nol.
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1.3.2. Bangunan pengaman tepi semi kaku (semi rigid bariers) Tipe ini
terbuat dari beri baja dapat berbentuk kotak (box beam), berbentuk
W(Wbeam), yang dipotong-potong tiang-tiang (lihat gambar). Tipe 
ini memungkinkan adanya sudut tabrakan antara pengaman tepi dan
kendaraan cukup besar, selanjutnya dapat menghasilkan tingkat
percepatan menjadi rendah. Tekukan yang terjadi akibat tabrakan
pada tipe pengaman tepi ini, besarnya adalah fungsi dari jarak tiang
yang menyokong bangunan pengaman tepi ini.

1.3.3. Bangunan pengaman tepi fleksibel adalah bangunan pengaman tepi
yang memungkinkan adanya sudut tabrakan dengan kendaraan cukup
besar dan menghasilkan tingkat percepatan menjadi rendah. Di 
samping itu dapat mengurangi kerusakan kendaraan.

 II.   PELAKSANAAN
2.1. Penentuan Lokasi Pemasangan Bangunan Pengaman Tepi Jalan.

Penetapan pemasangan bangunan pengaman tepi jalan pada suatu segment ja-
Ian, haruslah secara hati-hati dapat ditentukan, jika tidak dia bisa merupakan
suatu rintangan yang besar pengaruhnya terhadap kapasitas jalan. 
Dalam praktek sebanyak mungkin dihindari pemasangan bangunan pengaman
tepi jalan dengan cara memindahkan/meniadakan halangan/keadaan yang ber-
bahaya tersebut. Apalagi hal itu tidak mungkin, pemasangan bangunan peng-
aman tepi jalan haruslah dipertimbangkan sematang mungkin dengan mengkaji
semua risiko dan analisa ekonomi.
Berikut ini disarankan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan
pemasangan bangunan pengaman tepi jalan sebagai berikut
- Pemasangan bangunan pengaman tepi jalan dilaksanakan hanya apabila kita

tidak dapat memindahkan/atau meniadakan halangan atau rintangan yang
berbahaya bagi keamanan lalu lintas.

-   Penentuan pemasangan bangunan pengaman tepi pada suatu segmen jalan
     haruslah dilaksanakan berdasarkan suatu studi kecelakaan dan analys biasa.
- Pemasangan bangunan pengaman tepi jalan harus dilaksanakan pada jem-

batan jembatan sempit, dimana arus lalu lintas yang masuk jembatan diatur
berdasarkan prioritas. 

- Pemasangan bangunan pengaman tepi jalan harus dilaksanakan pada tikungan
tajam, dimana kecepatan kendaraan secara umum pada keadaan normal
berkurang menjadi 20 km/jam selanjutnya harus dipasang pula tanda-tanda
pengaman lalu lintas.
-   Pemasangan bangunan pengaman  tepi jalan haruslah   memperhatikan

juga bentuk bangunan pengaman tepi jalan pada awal dan ujungnya.
- Pemasangan bangunan pengaman tepi jalan pads bahu jalan dituntut
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adanyapelebaran bahu jalan.
- Pemasangan bangunan  tepi jalan  haruslah dilaksanakan  pada  segmen-

segmen jalan pada dataran tinggi/pegunungan dimana kecuraman lerengnya lebih
besar dari 2; 4 dan ketinggiannya lebih besar dari 2 m.

-  Pemasangan bangunan pengaman tepi jalan harus dilaksanakan pada segmen-
segmen jalan dimana terdapat rintangan-rintangan/kondisi berbahaya terhadap
arus lalu lintas yang tidak jauh berada dari pinggir perkerasan jalan (< 10 m).

- Pemasangan bangunan pengaman tepi jalan harus dilaksanakan pada median-
median, yang sempit, untuk mencegah terjadinya tabrakan pada ujung median
dimana volume lalu lintas melebihi 5000 (AADT).

-  Pemasangan bangunan pengaman tepi jalan harus dilaksanakan pada keadaan
jalan menyempit yang disebabkan oleh adanya jembatan atau gorong-gorong.

- Pemasangan bangunan pengaman tepi jalan harus dilaksanakan pada bagian-bagian
jalan dengan tujuan untuk melindungi bangunan-bangunan atau pejalan kaki.

2.2. Pengakhiran Ujung Bangunan Pengaman Tepi Jalan.

Pengakhiran bangunan pengaman tepi harus direncanakan sebaik-baiknya.
Pengakhiran bangunan pengaman tepi dapat dibuat secara ditanamkan dan tidak
ditanamkan.
Pengakhiran yang ditanamkan tidak dengan baik dapat menyebabkan kendara-
an yang menabraknya akan naik dan terguling. Pengakhiran yang tidak ditanamkan
tanpa konstruksi yang baik dapat menyebabkan kendaraan yang menabraknya akan
tertusuk atau terbelah, yang dapat membahayakan manusia
dalam kendaraan itu. Pengakhiran untuk bangunan pengaman tepi dari baja
(steel semi rigid guard rails) haruslah dapat memenuhi kriteria sebagai beri-
kut :

a. Anker guard rail pada pengakhirannya harus dibuat/ditanamkan dengan baik
sehingga dapat menahan tabrakan kendaran dan dapat mengarahkannya
dengan baik ke jalur lalu lintas.

b. Dapat menahan tabrakan kendaraan dengan baik.
c.  Dapat memperkecil resiko tabrakan kendaraan.
d. Tidak dapat menyebabkan kendaraan yang menabraknya terlontar kejalur
 lalu lintas.
e. Dapat mengurangi kerusakan kendaraan.
f. Dapat lebih ekonomis dan secara visual cukup baik.
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III. UKURAN/DIMENSI  BANGUNAN  PENGAMAN  TEPI JALAN YANG DIANJUR--
KAN.
3.1. Bangunan Pengaman Tepi Jalan Rigid (dari beton).

Pengaman tepi dari beton (Parapet) 

Catatan : 
1. Mutu beton K 350 
2 . Untuk Cast ini Situ, panjang segment dibuat antara 2.00 sampai dengan 5.00 meter, 

disesuaikan dengan jari jari tikungan.
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3. Lantai kerja beton Bl.

3.2. Bangunan Pengaman Tepi Semi Rigid 
3.2.1. Guar rail

a. Guardrail dengan pengakhiran tidak ditanamkan (ujung di atas
    permukaan tanah).

1 . Guard rail ini harus dibuat sesuai dengan spesifikasi yang
dite-tapkan dalam standar Industri Indonesia. 

5



2. Tiang penyangga dibuat dari pipa besi baja (baja kanal) 
atau dari kayu.

b. Guarrd rail dengan pengakhiran yang ditanamkan (ujung masuk
tanah)

TAMPAK ATAS

TAMPAK MUKA

“O    F    F    S    E    T” 
X 4 8 12 16 20 24

Y 0.00 0,16 0.36 6.64 1.00 1.44
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3.2.2. Bangunan Pengaman tepi dan balok kayu 

CATATAN:
1. BAHAN KAYU KELAS MINIMAL I B DAN DIAWETKAN
2. BAGIAN YANG DI CAT CREOSOTE TIDAK BOLEH TERLUKA (LUBANG)
3. DIANJURKAN PADA JALAN DENGAN KECEPATAN RENCANA

40 KM/JAM DAN PADA DAERAH PARKIR
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3.2.3. Bangunan Pengaman tepi dari Pasangan Batu Kali.

1.

2.

CATATAN
1. UKURAN BATU KALI DISESUAIKAN

DENGAN  KEADAAN SE TEMPAT. 
2. DIGUNAKAN SEBAGAI ALTERNATIF

BANGUNAN PENGAMAN TEPI 
3. TIPE INI DIKAITKAN TERUTAMA

UNTUK KEINDAHAN (STETIKA) DAN
PADA JALAN DENGAN DESIGN SPEED
< 60 KM/JAM

4. BATU DAPAT DIPAS TANPA ATAU
DENGAN PAS MAN MORTAR 1 : 3.

5. SEMUA UKURAN DALAM CM.
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3 .4. Bangunan Pengaman tepi dari Tanah Timbunan.

CATATAN
1 PENGERJAAN TANAH DILAKUKAN DENGAN PEMADATAN LAPIS DEMI

LAPIS DI ATAS TANAH TIMBUNAN
2. JENIS TANAH YANG DISARANKAN ADALAH JENIS TANAH BUKAN

GRANULAR (FINE GRAIN) DAN CUKUP SUBUR UNTUK DITUMBUHI
RUMPUT.

3 . JARAK "CROSS DRAIN" < 3,00 M.
4 . DIANJURKAN PADA JALAN DENGAN KECEPATAN RENCANA

 <80km/jam
5. DIGUNAKAN SEBAGAI ALTERNATIF PENGAMAN DI TEPI BILA DIMUNG-

KAN UNTUK INI DAN DIKAITKAN UNTUK KEINDAHAN.
6 . SEMUA UKURAN DALAM CM.
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