
PEDOMAN PERENCANAAN FASILITAS 
PENGENDALI KECEPATAN LALU LINTAS

1    Ruang lingkup

Pedoman ini meliputi ketentuan untuk perencanaan fasilitas pengendali kecepatan lalu lintas 

di jalan kecuali jalan bebas hambatan. 

2    Acuan normatif

Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan.

Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1985 tentang Jalan.

Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan.

Keputusan Menteri  Perhubungan No. KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu - Rambu Lalu 
Lintas di Jalan.

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu 
Lintas.

Keputusan  Menteri  Perhubungan  No.  KM.  65  Tahun  1993  tentang  Fasilitas  Pendukung 
Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Highways Act 1980 and Amandments. UK.

Highway (Traffic Calming) Regulations 1993. Statutory Instrument 1993 No. 1849. UK.

Traffic Signs Regulations and General Directions 1994. UK.

The Highway (Road Humps) Regulations. Statutory Instrument 1990 No. 703. UK.

3 Istilah dan definisi 

Istilah dan definisi yang digunakan dalam pedoman ini sebagai berikut:

3.1
daun rambu

pelat aluminium atau bahan logam lainnya tempat ditempelkan/ dilekatkannya rambu

[Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu - Rambu Lalu 

Lintas di Jalan]
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3.2
jalur

bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan

[Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan]

3.3
jendulan melintang jalan (road humps GB)

peninggian melintang permukaan  jalan  yang  digunakan  untuk  mengendalikan  kecepatan 

kendaraan.

3.4
kecepatan operasi

kecepatan  yang  dianjurkan  dan  bisa  tetap  dipertahankan,  dengan  pertimbangan  faktor 

keamanan,  pada suatu ruas jalan,  sesuai dengan kondisi  lapangan dan yang ditentukan 

dalam perencanaan

3.5
kecepatan rencana

kecepatan  maksimum yang  aman  dan  bisa  tetap  dipertahankan  pada  suatu  ruas  jalan, 

apabila keadaan jalan tersebut baik dan sesuai dengan yang ditentukan dalam perencanaan

[Standar Perencanaan Geometrik Untuk Jalan Perkotaan Tahun 1988]

3.6
kelokan (chicanes GB)

dua atau lebih penyempitan, selang-seling di sisi jalan, sebagai perluasan bahu jalan atau 

trotoar, untuk membentuk suatu defleksi horisontal.

3.7
lalu lintas

gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan

[Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan]

3.8
lajur

bagian dari  jalur  yang memanjang,  dengan atau tanpa marka jalan,  yang memiliki  lebar 

cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor

[Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan]
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3.9
marka jalan

tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan 

atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang 

lainnya  yang  berfungsi  untuk  mengarahkan  arus  lalu  lintas  dan  membatasi  daerah 

kepentingan lalu lintas

[Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan]

3.10
papan tambahan

papan yang dipasang di bawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari 

suatu rambu

[Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu - Rambu Lalu 

Lintas di Jalan]

3.11
pembedaan tekstur permukaan

perubahan  kekasaran  permukaan  yang  direncanakan  dapat  menghasilkan  getaran  atau 

suara yang dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan pengemudi.

3.12
pengendali kecepatan lalu lintas 

fasilitas yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mempertahankan kecepatan lalu lintas 

(kendaraan) pada tingkatan tertentu secara teoritis dan praktis, pada kondisi khusus yang 

berhubungan dengan aspek geometrik jalur maupun tata guna lahan di sekitarnya termasuk 

pembatas kecepatan seperti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 43 pasal 35. 

3.13
pita penggaduh (rumble strip GB)

kelompok pita melintang jalan yang direncanakan dapat menghasilkan getaran atau suara 

berderap yang dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan pengemudi.

3.14
pulau lalu lintas

bagian dari persimpangan yang ditinggikan dengan kereb, yang dibangun sebagai pengarah 

arus lalu lintas serta merupakan tempat untuk pejalan kaki pada saat menunggu kesempatan 

menyeberang.

[Standar Perencanaan Geometrik Untuk Jalan Perkotaan Tahun 1988]
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3.15
rambu

salah  satu  dari  perlengkapan  jalan,  berupa  lambang,  huruf,  angka,  kalimat  dan/atau 

perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai 

jalan

[Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu - Rambu Lalu 

Lintas di Jalan]

3.16
rambu larangan

rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai 

jalan

[Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu - Rambu Lalu 

Lintas di Jalan]

3.17
rambu peringatan

rambu yang digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada 

jalan di depan pemakai jalan

[Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu - Rambu Lalu 

Lintas di Jalan]

3.18
rambu perintah

rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan 

[Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu - Rambu Lalu 

Lintas di Jalan]

3.19
rambu petunjuk

rambu yang digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, 

tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan

[Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu - Rambu Lalu 

Lintas di Jalan]
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3.20
refleksi retro

sistem pemantulan cahaya sinar yang datang,  dipantulkan kembali  sejajar  ke arah sinar 

datang, terutama pada malam hari atau cuaca gelap.

[Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu - Rambu Lalu 

Lintas di Jalan]

3.21
tiang peringatan

tiang  atau  kelompok  tiang  yang  dimaksudkan  untuk  mengarahkan  arus  lalu  lintas  dan 

sebagai peringatan akan adanya daerah pengendalian kecepatan lalu lintas. 

3.22
tiang rambu

batangan logam atau bahan lainnya untuk menempelkan/melekatkan daun rambu

[Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu - Rambu Lalu 

Lintas di Jalan]

4 Ketentuan umum

Fasilitas pengendali ini merupakan pendukung dari fasilitas pengendali kecepatan yang telah 

ada, dengan tetap mengacu pada persyaratan geometrik dan kaidah perencanaan lalu lintas 

jalan lainnya.

4.1. Fungsi pengendali kecepatan lalu lintas

Fungsi dari pengendali kecepatan lalu lintas ini adalah sebagai fasilitas untuk mengendalikan 

kecepatan lalu lintas pada tingkatan tertentu sesuai dengan kebutuhan akan keselamatan 

serta kenyamanan pengguna jalan dan lingkungan jalan.

4.2. Penempatan fasilitas pengendali kecepatan lalu lintas

Penempatan fasilitas pengendali kecepatan ini haruslah didasarkan kepada pertimbangan 

adanya  kebutuhan  dan  perencanaan  fasilitas  dengan  memperhatikan  hal  -  hal  sebagai 

berikut :

- persyaratan geometrik jalan,

- persyaratan keselamatan lalu lintas jalan,

- aspek legalitas,  

- sejalan atau merupakan pelengkap dari fasilitas yang telah ada,

- drainase jalan,
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- persyaratan aksesibilitas penyandang cacat,

- ramah lingkungan.

5 Ketentuan teknis

5.1 Kriteria lokasi penempatan

Lokasi  yang diidentifikasi  sebagai  lokasi  pelaksanaan fasilitas pengendali  kecepatan lalu 

lintas berdasarkan kriteria berikut :

a) ruas  jalan  yang  merupakan  bagian  dari  jalan  yang  berfungsi  sebagai  jalan  arteri, 

kolektor maupun lokal; (sistem primer maupun sistem sekunder)

 b) lokasi  rawan kecelakaan atau yang cenderung akan terjadi  kecelakaan disebabkan 

oleh kondisi tata guna lahan, geometrik, dan lingkungan;

5.1.1 Fungsi jalan 

Jalan merupakan suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan 

pusat-pusat  pertumbuhan  dengan  wilayah  yang  berada  dalam  pengaruh  pelayanannya 

dalam satu hubungan hirarki. Fungsi jalan dapat dikelompokan menjadi 3(tiga) kelompok, 

antara lain :

(1). Jalan Arteri  adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri  perjalanan 

jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.

(2). Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/ pembagian dengan 

ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk 

dibatasi.

(3). Jalan Lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan 

jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi

5.1.2  Rawan kecelakaan lalu lintas

a) memiliki angka kecelakaan yang tinggi;

b) lokasi terjadinya kecelakaan relatif “menumpuk” (black spot);

c) lokasi kecelakaan pada persimpangan atau segmen pada ruas jalan perkotaan 

sepanjang 100 m – 300 m, dan sepanjang 1000 m untuk jalan antar kota;

d) kecelakaan terjadi dalam ruang dan rentang waktu yang relatip sama;

e) memiliki penyebab kecelakaan dengan faktor yang spesifik berdasarkan statistik;
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5.1.3 Tata guna lahan untuk jalan dan permintaan masyarakat

Tata guna lahan untuk jalan sesuai dengan Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 25, menerangkan bahwa :

1. Penggunaan  jalan  untuk  keperluan  tertentu  di  luar  fungsi  sebagai  jalan,  dan 

penyelenggaraan  kegiatan  dengan  menggunakan  jalan  yang  patut  diduga  dapat 

mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan 

setelah memperoleh izin

2. Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

diatur lebih lanjut dengan PP No. 26 Tahun 1985

Adapun permintaan masyarakat untuk menjaga lingkungan, kenyamanan dan keselamatan 

terhadap kemungkinan kecelakaan yang timbul hanya diberlakukan pada jalan kolektor dan 

lokal.

Kriteria umum permintaan masyarakat tersebut antara lain :

- aktivitas tata guna lahan untuk jalan dengan intensitas tinggi

- banyaknya pemakai kendaraan

- dan lain-lain

5.2  Karakteristik jenis fasilitas pengendali kecepatan

Karakteristik  jenis  fasilitas  pengendali  kecepatan  pada  umumnya  dapat  dikelompokkan 

sebagai berikut :

(1) fasilitas yang memberikan efek getaran mekanik maupun suara yang menyebabkan 

ketidak nyamanan berkendaraan

(2) fasilitas yang memberikan gangguan geometrik horisontal menyebabkan efek paksaan 

kepada pengemudi untuk menurunkan kecepatan

(3) fasilitas yang memberikan gangguan geometrik vertikal menyebabkan efek paksaan 

kepada pengemudi untuk menurunkan kecepatan

5.2.1 Karakteristik fisik fasilitas dan kemampuan fasilitas

Karakteristik fisik fasilitas dan kemampuan fasilitas ini dimaksudkan :

(1) secara visual, memberikan informasi dini (awal) untuk melaksanakan tindakan antisipatif

(2) secara fisik menimbulkan getaran atau suara

(3) secara fisik membantu meningkatkan kewaspadaan

(4) secara fisik memaksa pengendali untuk menurunkan kecepatan
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Bentuk fisik fasilitas ini ditempatkan/ dipasang diatas permukaan jalan pada sebelum dan 

sesudah daerah ruas jalan yang dikendalikan.

Bentuk fisik fasilitas disebut sebagai jenis/ type fasilitas yang ditempatkan sesuai dengan 

kebutuhan  pengendalian  dan  tujuan  yang  ingin  diharapkan  dengan  mempertimbangkan 

fungsi jalan.

Setiap  fasilitas  mempunyai  karakteristik  fisik  yang  berbeda  dan  dapat  disesuaikan 

penempatannya berdasarkan keperluan lingkungan.  Disamping memiliki karakteristik yang 

khusus, bila ditinjau dari pendekatan pengendalian kecepatan lalu lintas, setiap fasilitas juga 

memiliki karakteristik tertentu terhadap lingkungan sekitar. Kondisi ini kemudian menentukan 

kesesuaian dengan lingkungan pelaksanaannya. 

Karakteristik tersebut antara lain:

a. Menimbulkan suara gaduh atau getaran yang mengganggu kegiatan penduduk sekitar, 

sehingga kurang sesuai bila dilaksanakan pada daerah pemukiman;  

b. Tidak memberikan dampak berupa suara maupun getaran, tetapi lebih kepada gangguan 

fisik, sehingga sesuai  untuk dilaksanakan pada daerah pemukiman.

Karakteristik dari setiap fasilitas pengendali kecepatan yang digunakan dapat dilihat pada 

tabel 1 dan tabel 2 berikut. 
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Tabel 1   Karakteristik fasilitas pengendali

No. Fasilitas Pendekatan
Kesesuaian pelaksanaan

Fungsi jalan Lingkungan sekitar

1 Pita penggaduh

Meningkatkan kewaspadaan 
pengendara dengan 
menurunkan tingkat 
kenyamanan secara fisik

Arteri, Kolektor dan 
Lokal

Tidak pada daerah 
pemukiman

2
Pembedaan 
tekstur 
permukaan jalan

Meningkatkan kewaspadaan 
pengendara dengan 
menurunkan tingkat 
kenyamanan secara fisik

Kolektor dan Lokal Tidak pada daerah 
pemukiman

3 Kelokan
Memaksa pengendara untuk 
menurunkan kecepatan 
dengan gangguan fisik

Lokal Pada daerah 
pemukiman

4 Penyempitan
Memaksa pengendara untuk 
menurunkan kecepatan 
dengan gangguan fisik

Lokal Pada daerah 
pemukiman

5 Jendulan 
melintang jalan

Memaksa pengendara untuk 
menurunkan kecepatan 
dengan gangguan fisik

Lokal Pada daerah 
pemukiman

6
Peninggian 
datar melintang 
jalan

Memaksa pengendara untuk 
menurunkan kecepatan 
dengan gangguan fisik

Lokal Pada daerah 
pemukiman

7 Pulau pemisah

Meningkatkan kewaspadaan 
pengendara dengan 
menurunkan tingkat 
kenyamanan secara visual

Lokal Pada daerah 
pemukiman

8

Kombinasi 
fasilitas kelokan 
dan jendulan 
melintang jalan

Memaksa pengendara untuk 
menurunkan kecepatan 
dengan gangguan fisik

Lokal Pada daerah 
pemukiman

9

Kombinasi 
fasilitas pita 
penggaduh dan 
kelokan

Memaksa pengendara untuk 
menurunkan kecepatan 
dengan gangguan fisik

 Lokal Tidak pada daerah 
pemukiman
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Tabel 2   Pemilihan jenis fasilitas

No Uraian 
Masalah

Permasalahan 
utama

Fungsi Pilihan Fasilitas b

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Tata guna 

lahan Pasar

Arteri 
Kolektor  

Lokal         

Sekolah

Arteri 
Kolektor  

Lokal         

Daerah 

pemukiman

Arteri

Kolektor

Lokal      
Kolektor

Lokal      
Rumah Sakit Arteri

2 Geometrik 

Tikungan

Arteri
Kolektor

Lokal

Turunan

Arteri 
Kolektor  

Lokal   
Persimpangan 

jalan lokal / 

akses dengan 

jalan arteri

Arteri


Lokal  

3 Persilangan Jalan raya 

dengan jalan 

rel KA

Arteri 
Kolektor  

Lokal    

b Jenis fasilitas:

1. Pita penggaduh

2. Pembedaan tekstur permukaan jalan

3. Kelokan

4. Penyempitan

5. Jendulan melintang jalan

6. Peninggian datar melintang jalan

7. Pulau pemisah

8. Kombinasi fasilitas kelokan dan jendulan melintang jalan

9. Kombinasi fasilitas pita penggaduh dan kelokan
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5.2.2. Rambu yang digunakan

Pada   pemasangan  fasilitas  pengendali  kecepatan,  persyaratan  mengenai  rambu  harus 
sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Adapun persyaratan tersebut adalah :

5.2.2.1 Jenis rambu

Jenis rambu yang digunakan dalam fasilitas ini meliputi antara lain:

Peringatan turunan (contoh, lihat Gambar 1)
[Rambu No. 2a, Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu - 
Rambu Lalu Lintas di Jalan]

Larangan melebihi batas kecepatan tertentu (contoh, lihat Gambar 2)
[Rambu No. 9, Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu - 
Rambu Lalu Lintas di Jalan]

Batas akhir kecepatan (contoh, lihat Gambar 3)
[Rambu No. 11a., Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu 
- Rambu Lalu Lintas di Jalan]

5.2.2.2 Bahan rambu

Bahan rambu yang digunakan adalah plat alumunium standar.
[Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu - Rambu Lalu 
Lintas di Jalan]

5.2.2.3 Dimensi dan jarak penempatan rambu

Dimensi  dan  jarak  penempatan  rambu  mengikuti  persyaratan  yang  ditetapkan  oleh 
Keputusan Menteri  Perhubungan No. KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu - Rambu Lalu 
Lintas  di  Jalan,  sebagai  contoh  dapat  digunakan  dimensi  dan  jarak  penempatan  rambu 
sebagai berikut :

Contoh rambu yang digunakan adalah sesuai tabel berikut:

Gambar 1   Rambu peringatan turunan
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Tabel 3  Dimensi rambu

Fungsi 
Jalan

Kecepatan 
Operasi
(km/h)

Sisi a
(mm)

Sisi b
(mm)

Keterangan

Arteri
Arteri /Kolektor

Kolektor 

> 80
60 – 80

< 60

900
750
600

900
750
600

Rambu Besar
Rambu Sedang
Rambu Kecil

Sumber : [Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu – 
Rambu Lalu Lintas]

Gambar 2   Contoh rambu larangan kecepatan kendaraan lebih dari 40 km/h

Catatan: 
Angka pada rambu larangan adalah sesuai dengan tingkat kecepatan yang diharapkan

Gambar 3   Contoh rambu batas akhir kecepatan maksimum 40 km/h
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Untuk  kepentingan  pelaksanaan  lapangan,  jarak  penempatan  untuk  setiap  rambu  pada 
fasilitas mengikuti tabel berikut.

Tabel 4   Jenis rambu dan jarak penempatan

No. Kode
Fungsi

Jalan

Kecepatan 
Operasi

(km/h)

Jarak

(m)
Keterangan

1. X Arteri
Arteri /Kolektor

Kolektor 

>100
80 – 100
60 – 80

< 60

180
100
80
50

Tinggi Penempatan 
Rambu

2,00 m – 2,65 m

2. Y Arteri
Arteri /Kolektor

Kolektor

>100
80 – 100
60 – 80

< 60

15
15
15
15

Tinggi Penempatan 
Rambu

2,00 m – 2,65 m

3. Z Arteri
Arteri /Kolektor

Kolektor

>100
80 – 100
60 – 80

< 60

15
15
15
15

Tinggi Penempatan 
Rambu

2,00 m – 2,65 m

Sumber : [Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu – 
Rambu Lalu Lintas]

5.2.3 Persyaratan marka yang digunakan

5.2.3.1 Bahan marka

Material  yang digunakan adalah thermoplastik putih yang terdiri  dari  campuran homogen 
antara pewarna, material pengisi, resin dan material kaca reflektor.
[Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan]
[AASHTO 247, 248 dan 249 atau SNI No. 06 - 4825 - 1998 ]

5.2.3.2 Dimensi marka

Dimensi adalah sesuai standar dengan lebar marka 12 cm dan tebal maksimum 6 mm diatas 
permukaan perkerasan jalan 
[Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan]

5.3 Jenis fasilitas pengendali 

5.3.1 Pita penggaduh (rumble strip)

1). Karakteristik

Pita penggaduh dirancang untuk memberikan efek getaran mekanik maupun suara. 

Pada prakteknya fasilitas ini efektif digunakan pada jalan antar kota, dengan maksud 
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untuk meningkatkan daya konsentrasi pengemudi sehingga akan meningkatkan daya 

antisipasi, reaksi dan perilaku. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan, adalah sebagai berikut :

- kemampuan  fasilitas  dalam  mengendalikan  tingkat  kecepatan  akan  mengalami 

penurunan setelah beberapa waktu berselang;

- fasilitas  ini  menimbulkan  kebisingan  (noise)  sehingga  kurang  tepat  bila 

dilaksanakan di daerah permukiman;

- perlu diberikan rambu dan fasilitas pendukung lain untuk meningkatkan efektifitas 

fasilitas.

2). Kriteria

Fasilitas pengendali ini dilaksanakan untuk jalan dengan fungsi jalan arteri  kolektor 

dan lokal, tetapi tidak direkomendasikan untuk digunakan pada jalur jalan di kawasan 

pemukiman.

Pelaksanaan  dapat  dilakukan  untuk  jalan  searah  maupun  dua  arah,  baik  terpisah 

(divided) maupun tidak terpisah (undivided).

3). Tujuan/ fungsi

Menurunkan  kecepatan  kendaraan  dengan  memberikan  efek  getaran  pada  daerah 

yang  dikendalikan,  sehingga  diharapkan  dapat  meningkatkan  kewaspadaan 

pengemudi dan mengurangi angka kecelakaan yang ada.

4). Bahan pita penggaduh

Material perkerasan pita penggaduh yang digunakan adalah thermoplastik putih yang 

terdiri  dari campuran homogen antara pewarna, material pengisi, resin dan material 

kaca reflektor, material tersebut sesuai dengan persyaratan yaitu :

• Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan, 

• Spesifikasi teknik untuk material marka jalan, AASHTO 247, 248 dan 249 atau  SNI 

No. 06 - 4825 - 1998 dan SNI No. 06 - 4826 - 1998 ]

5). Dimensi

Dimensi pita penggaduh adalah sesuai dengan persyaratan spesifikasinya

Lebar : 10 cm - 20 cm.

Tinggi  :   8 mm - 15 mm.
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6) Marka jalan

Material  yang  digunakan  adalah  thermoplastik  putih  yang  terdiri  dari  campuran 

homogen antara pewarna, material pengisi, resin dan material kaca reflektor.

[Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan]

[AASHTO 247, 248 dan 249 atau SNI No. 06 - 4825 - 1998 dan SNI No. 06 - 4826 - 

1998 ]

Dimensi adalah sesuai standar dengan lebar marka12 cm.

[Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan]

7). Rambu

Jenis rambu yang digunakan dalam fasilitas ini meliputi:

• Peringatan (contoh, lihat Gambar 1)

[Rambu No. 2a, Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 61 Tahun 1993 tentang 

Rambu - Rambu Lalu Lintas di Jalan]

• Rambu peringatan  lainnya  sesuai  kebutuhan  lokasi  [Sesuai  Keputusan  Menteri 

Perhubungan No.  KM.  61 Tahun 1993 tentang Rambu -  Rambu Lalu Lintas di 

Jalan]

• Larangan melebihi batas kecepatan tertentu (contoh, lihat Gambar 2)

[Rambu No. 9, Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 61 Tahun 1993 tentang 

Rambu - Rambu Lalu Lintas di Jalan]

• Batas akhir kecepatan (contoh, lihat Gambar 3)

[Rambu  No.  11a.,  Keputusan  Menteri  Perhubungan  No.  KM.  61  Tahun  1993 

tentang Rambu - Rambu Lalu Lintas di Jalan]
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Gambar 4   Tipikal pita penggaduh
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Bahu 
Luar

Bahu Luar / 
Median / 
Separator / 
Garis 
sumbu

Badan 
Jalan

3,6 m
16 garis

16,7 m untuk 
kecepatan 60 km/h

(1 detik)

3,6 m
16 garis

Daerah yang dikendalikan

zy

Arah
Arus 
Lalu Lintas

Rambu Peringatan 
disesuaikan dengan lokasi
Rambu Larangan Melebihi 
Batas Kecepatan (No. 9)

x

Rambu Batas Akhir Kec.epatan 
Maximum (No. 11a)

catatan:
x, y  dan z sesuai dengan tabel 3
[Sumber: Kepmen Perhubungan No. 61 tahun 1993]

Bahu Luar

Bahu Luar / 
Median / Separator 
/ Garis Sumbu 
Jalan

100 
mm

130 
mm

100 
mm

130 
mm

100 
mm

8 mm - 15 mm

Potongan A-A

A A

Daerah yang dikendalikan

zy

Arah
Arus 
Lalu Lintas

Rambu Peringatan 
disesuaikan dengan lokasi
Rambu Larangan Melebihi 
Batas Kecepatan (No. 9)

x

Rambu Batas Akhir Kec.epatan 
Maximum (No. 11a)

catatan:
x, y  dan z sesuai dengan tabel 3
[Sumber: Kepmen Perhubungan No. 61 tahun 1993]

Bahu Luar

Bahu Luar / 
Median / Separator 
/ Garis Sumbu 
Jalan

Daerah yang dikendalikan

zy

Arah
Arus 
Lalu Lintas

Rambu Peringatan dan 
disesuaikan lokasi 

Rambu Larangan Melebihi 
Batas Kecepatan (No. 9)

x

Rambu Batas Akhir Kecepatan 
Maximum (No. 11a)

catatan:
x, y  dan z sesuai dengan tabel 4
[Sumber: Kepmen Perhubungan No. 61 tahun 1993]

Bahu Luar

Bahu Luar / 
Median / Separator 
/ Garis Sumbu 
Jalan



Kecepatan 
awal

(km/h)

Kecepatan 
akhir

(km/h)
d1

(m)
d2

(m)
d3

(m)
d4

(m)
d5

(m)
d6

(m)
d7

(m)
d8

(m)
d9

(m)
d10

(m)
d11

(m)
d12

(m)

80 25 63 57 50 44 33 29 25 22 20 15 10 5

60 20 36 33 20 18 16 13 10 7.5 5 - - -

Gambar 5   Tipikal jiggle bar

5.3.2 Pembedaan tekstur permukaan jalan

1). Karakteristik

Pembedaan  tekstur  permukaan  jalan  dirancang  untuk  memberikan  efek  getaran 

mekanik maupun suara. Pada prakteknya fasilitas ini efektif digunakan pada jalan antar 

kota,  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  kewaspadaan  pengemudi.  Peningkatan 

kewaspadaan  ini  dibutuhkan  untuk  menyiapkan  pengemudi  dalam  mengantisipasi 

kondisi jalan yang kurang menguntungkan di depannya.

Fasilitas ini di adopsi dari UK Department for Transport untuk mengatasi permasalahan 

pelanggaran kecepatan yang mengakibatkan tingginya tingkat kecelakaan.

Dari  pengalaman pelaksanaan (UK)  tercatat  beberapa hal  yang perlu  diperhatikan, 

seperti:

- Fasilitas  ini  menimbulkan  kebisingan  (noise)  sehingga  kurang  tepat  bila 

dilaksanakan di daerah permukiman;

- Fasilitas  ini  perlu  dipelihara  secara  berkala  karena  relatif  mudah  mengalami 

penurunan kinerja (kerusakan);

2). Kriteria

adapun kriteria yang perlu diperhatikan, antara lain :
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a. Fasilitas pengendali ini  dilaksanakan untuk jalan dengan fungsi jalan kolektor dan 

lokal, tetapi tidak direkomendasikan untuk digunakan pada jalur jalan di kawasan 

pemukiman. 

b. Fasilitas ini dapat juga dilaksanakan pada jalur jalan yang memotong suatu tata 

guna lahan yang memiliki tingkat aktifitas tinggi dan masih merupakan suatu sistem 

kegiatan, dengan intensitas penyeberangan (pedestrian crossing) yang tinggi.

c. Fasilitas ini tidak direkomendasikan untuk ditempatkan pada lokasi rawan banjir. 

Pelaksanaan dapat dilakukan untuk jalan searah maupun dua arah, baik terpisah 

(divided) maupun tidak terpisah (undivided).

3). Tujuan/ fungsi

Menurunkan  kecepatan  dengan  memberikan  efek  getaran  pada  daerah  yang 

dikendalikan guna meningkatkan kewaspadaan pengemudi.
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Gambar 6   Tipikal pembedaan tekstur permukaan jalan
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Pola Pemasangan 
Blok Beton

AA

Daerah yang dikendalikan

zy

Rambu Peringatan dan 
disesuaikan lokasi 

Rambu Larangan Melebihi 
Batas Kecepatan (No. 9)

x

Rambu Batas Akhir Kecepatan 
Maximum (No. 11a)

Arah
Arus 
Lalu Lintas

Bahu Luar

Bahu Luar / 
Median / Separator 
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catatan:
x, y  dan z sesuai dengan tabel 4
[Sumber: Kepmen Perhubungan No. 61 tahun 1993]
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Arah 
pergerakan
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4). Bahan 

Material yang digunakan adalah blok beton dengan mutu beton fc’ 37,35 MPA

[Tata Cara Pemasangan Blok Beton Terkunci Untuk Permukaan Jalan, SK SNI T- 04 

-1990 - F]

5). Dimensi

Dimensi blok beton yang digunakan sebagai pembeda tekstur adalah sesuai gambar 

berikut :

Catatan:
Panjang (p) : 20 cm / 10 cm, Lebar (l) : 10 cm, Tinggi (t) :10 cm 

Gambar 7   Blok beton

6). Rambu

Jenis rambu yang digunakan dalam fasilitas ini meliputi :

• Peringatan, (contoh, lihat Gambar 1)

[Rambu No. 2a, Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 61 Tahun 1993 tentang 

Rambu - Rambu Lalu Lintas di Jalan]

• Peringatan  lainnya  disesuaikan  dengan  kebutuhan  lokasi  [Sesuai  Keputusan 

Menteri Perhubungan No. KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu - Rambu Lalu Lintas 

di Jalan]

• Larangan melebihi batas kecepatan tertentu (contoh, lihat Gambar 2)

[Rambu No. 9, Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 61 Tahun 1993 tentang 

Rambu - Rambu Lalu Lintas di Jalan]

• Batas akhir kecepatan (contoh, lihat Gambar 3)

[Rambu  No.  11a.,  Keputusan  Menteri  Perhubungan  No.  KM.  61  Tahun  1993 

tentang Rambu - Rambu Lalu Lintas di Jalan]

7). Marka jalan

Material  yang  digunakan  adalah  thermoplastik  putih  yang  terdiri  dari  campuran 

homogen antara pewarna, material pengisi, resin dan material kaca reflektor.

[Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan]

[AASHTO 247, 248 dan 249 atau SNI No. 06 - 4825 - 1998 dan SNI No. 06 - 4826 - 

1998 ]
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Dimensi adalah sesuai standar dengan lebar marka12 cm.

[Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan]

5.3.3 Kelokan (chicanes)

1). Karakteristik

Kelokan adalah fasilitas yang dirancang dalam bentuk gangguan geometrik horisontal. 

Pada prakteknya fasilitas ini dimaksudkan untuk memberikan efek paksaan terhadap 

pengemudi untuk menurunkan kecepatan. Penurunan kecepatan ini dibutuhkan untuk 

mengantisipasi kondisi jalan yang kurang menguntungkan di depannya. 

Fasilitas  ini  merupakan  adopsi  dari  UK Department  for  Transport  untuk  mengatasi 

pelanggaran kecepatan yang mengakibatkan tingginya tingkat kecelakaan. 

Dari  pengalaman pelaksanaan (UK)  tercatat  beberapa hal  yang perlu  diperhatikan, 

seperti:

- pelaksanaan fasilitas ini terbukti sangat efektif menurunkan tingkat kecepatan; 

- fasilitas ini tidak menimbulkan kebisingan (noise) sehingga dapat dilaksanakan di 

daerah permukiman;

- fasilitas ini dapat dipergunakan sebagai lokasi tempat  penyeberangan pejalan kaki 

karena kombinasi:  rendahnya tingkat  kecepatan kendaraan dan sempitnya lajur 

jalan;

- perlu diberikan rambu dan fasilitas pendukung lain untuk meningkatkan efektifitas 

fasilitas;

- fasilitas ini hanya dapat dlaksanakan pada jalan lokal dan pemukiman 

2). Kriteria

Jalur yang memotong suatu tata guna lahan yang memiliki tingkat aktifitas tinggi dan 

masih  merupakan  suatu  sistem  kegiatan,  dengan  intensitas  penyeberangan 

(pedestrian crossing) yang tinggi.  

Pelaksanaan pada jalan dua arah (2/2 UD) dan tidak direkomendasikan pada jalan 

satu arah, jalan dengan lajur lebih dari satu dan jalan mempunyai median.

3). Tujuan/ fungsi

Menurunkan kecepatan pada daerah yang memiliki kondisi geometrik atau tata guna 

lahan yang kurang menguntungkan.

Memberikan fasilitas terpusat dan aman bagi pejalan kaki.

  21 dari  58



 

Catatan :
Kereb Penghalang sesuai SK SNI 03 –2442 –1991[Spesifikasi Kereb Beton Untuk Jalan]

Gambar 8  Tipikal kelokan
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4). Bahan 

Material yang digunakan sebagai kereb adalah dari bahan beton dengan persyaratan 

mutu sesuai Spesifikasi Kereb Beton untuk Jalan, SK SNI 03-2442-1991, berupa:

- Kereb beton

- Kereb penghalang (Barrier Curb)

 

5). Tiang peringatan

Material yang digunakan sebagai tiang peringatan dapat berupa:

- Pipa plastik

- Pipa besi

Pipa tersebut diisi dengan campuran beton dan ditanam sedalam minimum 20 cm dari 

permukaan,  tiang  peringatan  tersebut  berfungsi  sebagai  rambu  pengarah  bagi 

kendaraan.

6). Dimensi

Dimensi dari tiang peringatan adalah: 

- Tinggi : 90 cm

- Diameter : 15 cm 

Warna dari tiang peringatan adalah:

Hitam–putih–hitam, dengan ketinggian yang dicat untuk masing-masing warna 30 cm.

Penempatan tiang peringatan adalah:

Tiang pertama ditempatkan pada jarak 60 cm dari ujung kereb penghalang dengan 

jarak tiang maksimal 150 cm.

7) Rambu

Jenis rambu yang digunakan dalam fasilitas ini meliputi:

• Peringatan penyempitan dikiri atau dikanan jalan

[Rambu No. 3b atau 3c, Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 61 Tahun 1993 

tentang Rambu - Rambu Lalu Lintas di Jalan]

• Peringatan  lainnnya  sesuai  kebutuhan  lokasi  [Sesuai  Keputusan  Menteri 

Perhubungan No.  KM.  61 Tahun 1993 tentang Rambu -  Rambu Lalu Lintas di 

Jalan]

• Larangan melebihi batas kecepatan tertentu (contoh, lihat Gambar 2)
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[Rambu No. 9, Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 61 Tahun 1993 tentang 

Rambu - Rambu Lalu Lintas di Jalan]

• Batas akhir kecepatan (contoh, lihat Gambar 3)

[Rambu  No.  11a.,  Keputusan  Menteri  Perhubungan  No.  KM.  61  Tahun  1993 

tentang Rambu - Rambu Lalu Lintas di Jalan]

8) Marka jalan

Material  yang  digunakan  adalah  thermoplastik  putih  yang  terdiri  dari  campuran 

homogen antara pewarna, material pengisi, resin dan material kaca reflektor.

[Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan]

[AASHTO 247, 248 dan 249 atau SNI No. 06 - 4825 - 1998 dan SNI No. 06 - 4826 - 

1998]

Dimensi adalah sesuai standar sebagai berikut:

- Lebar marka biasa : 12 cm
- Lebar marka chevron : 12 cm
- Lebar lajur pengarah : 12 cm

[Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan]

5.3.4 Penyempitan (narrowing)

1). Karakteristik

Penyempitan  adalah  fasilitas  yang  dirancang  dalam  bentuk  gangguan  geometrik 

horisontal. Pada prakteknya fasilitas ini dimaksudkan untuk memberikan efek paksaan 

bagi pengemudi untuk menurunkan kecepatan. Penurunan kecepatan ini dibutuhkan 

untuk mengantisipasi kondisi jalan yang kurang menguntungkan di depannya.

Fasilitas  ini  merupakan  adopsi  dari  UK Department  for  Transport  untuk  mengatasi 

permasalahan  pelanggaran  kecepatan  yang  mengakibatkan  tingginya  tingkat 

kecelakaan. 

Dari  pengalaman pelaksanaan (UK)  tercatat  beberapa hal  yang perlu  diperhatikan, 

seperti:

- Pelaksanaan fasilitas ini terbukti sangat efektif menurunkan tingkat kecepatan;

- Fasilitas ini tidak menimbulkan kebisingan (noise) sehingga dapat dilaksanakan di 

daerah permukiman;
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- Fasilitas ini dapat dipergunakan sebagai lokasi konsentrasi penyeberangan pejalan 

kaki karena kombinasi: rendahnya tingkat kecepatan kendaraan dan menyempitnya 

jalan karena menggunakan fasilitas (pendeknya jarak penyeberangan);

- Perlu diberikan rambu dan fasilitas pendukung lain untuk meningkatkan efektifitas 

fasilitas.

2). Kriteria

Jalur yang memotong suatu tata guna lahan yang memiliki tingkat aktifitas tinggi dan 

masih  merupakan  suatu  sistem  kegiatan,  dengan  intensitas  penyeberangan 

(pedestrian crossing) yang tinggi.

Pelaksanaan pada jalan dua arah (2/2 UD), dan tidak direkomendasikan pada jalan 

satu arah, jalan dengan lajur lebih dari satu dan jalan mempunyai median.

3). Tujuan/ fungsi

Menurunkan kecepatan pada daerah yang memiliki kondisi geometrik atau tata guna 

lahan yang kurang menguntungkan.

Memberikan fasilitas terpusat dan aman bagi pejalan kaki.
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 5

Catatan :
Kereb Penghalang sesuai SK SNI 03 –2442 –1991[Spesifikasi Kereb Beton Untuk Jalan]

                                                        

Gambar 9   Tipikal penyempitan
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4). Bahan 

• Kereb

Material yang digunakan sebagai kereb adalah dari bahan beton dengan persyaratan 

mutu sesuai Spesifikasi Kereb Beton untuk Jalan, SK SNI 03-2442-1991, berupa:

- Kereb beton

- Kereb penghalang (Barrier Curb)

5). Tiang peringatan

Material yang digunakan sebagai tiang peringatan dapat berupa:

- Pipa plastik

- Pipa besi

Pipa tersebut diisi dengan campuran beton dan ditanam sedalam minimum 20 cm dari 

permukaan,  tiang  peringatan  tersebut  berfungsi  sebagai  rambu  pengarah  bagi 

kendaraan.

6). Dimensi

Dimensi dari tiang peringatan adalah: 

- Tinggi : 90 cm

- Diameter : 15 cm 

Warna dari tiang peringatan adalah:

Hitam–putih–hitam, dengan ketinggian yang dicat untuk masing-masing warna 30 cm.

Penempatan tiang peringatan adalah:

Tiang pertama ditempatkan pada jarak 60 cm dari ujung kereb penghalang dengan 

jarak tiang maksimal 150 cm.

7). Rambu

Jenis rambu yang digunakan dalam fasilitas ini meliputi :

• Peringatan Penyempitan dikiri dan dikanan jalan

[Rambu No. 3a, Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 61 Tahun 1993 tentang 

Rambu - Rambu Lalu Lintas di Jalan]

• Rambu  Peringatan  lainnya  sesuai  kebutuhan  [Sesuai  Keputusan  Menteri 

Perhubungan No.  KM.  61 Tahun 1993 tentang Rambu -  Rambu Lalu Lintas di 

Jalan]

• Larangan melebihi batas kecepatan tertentu (contoh, lihat Gambar 2)
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[Keputusan  Menteri  Perhubungan  No.  KM.  61  Tahun  1993  tentang  Rambu  - 

Rambu Lalu Lintas di Jalan]

• Batas akhir kecepatan (contoh, lihat Gambar 3)

[Keputusan  Menteri  Perhubungan  No.  KM.  61  Tahun  1993  tentang  Rambu  - 

Rambu Lalu Lintas di Jalan]

Bahan rambu yang digunakan adalah plat alumunium standar.

[Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu - Rambu 

Lalu Lintas di Jalan]

8). Marka jalan

Jenis marka yang digunakan dalam fasilitas ini meliputi :

• Marka chevron

[Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan]

• Marka prioritas berupa garis melintang putus-putus yang didahului dengan marka 

lambang  berupa  segitiga  pada  salah  satu  lajur  jalan  yang  dimaksudkan  bagi 

pengendara untuk memberikan prioritas pada jalur yang lain.

[Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan]

Material  yang  digunakan  adalah  thermoplastik  putih  yang  terdiri  dari  campuran 

homogen antara pewarna, material pengisi, resin dan material kaca reflektor.

[Keputusan  Menteri  Perhubungan  No.  KM.  60  Tahun  1993  tentang  Marka  Jalan] 

dengan spesifikasi teknik sesuai [AASHTO 247, 248 dan 249 atau SNI No. 06 - 4825 - 

1998 dan SNI No. 06 - 4826 - 1998 ]

Dimensi adalah sesuai standar sebagai berikut:

Lebar Marka Biasa, Marka Chevron, Marka Lajur Pengarah dan Marka Lajur Prioritas 

adalah 12 cm

[Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan]

Jarak penempatan marka prioritas ditempatkan pada jarak 7 meter sebelum fasilitas.

5.3.5 Jendulan melintang jalan (road humps)

1). Karakteristik

Jendulan  melintang  jalan  adalah  fasilitas  yang  dirancang  dalam  bentuk  gangguan 

geometrik vertikal. Pada prakteknya fasilitas ini dimaksudkan untuk memberikan efek 

paksaan  bagi  pengemudi  untuk  menurunkan  kecepatan.  Penurunan  kecepatan  ini 
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dibutuhkan  untuk  mengantisipasi  kondisi  jalan  yang  kurang  menguntungkan  di 

depannya.

Fasilitas  ini  merupakan  adopsi  dari  UK Department  for  Transport  untuk  mengatasi 

permasalahan  pelanggaran  kecepatan  yang  mengakibatkan  tingginya  tingkat 

kecelakaan. 

Dari  pengalaman pelaksanaan (UK)  tercatat  beberapa hal  yang perlu  diperhatikan, 

seperti:

- Pelaksanaan fasilitas ini terbukti sangat efektif menurunkan tingkat kecepatan;

- Fasilitas ini tidak menimbulkan kebisingan (noise) sehingga dapat dilaksanakan di 

daerah permukiman;

- Fasilitas  ini  harus  dirancang  dan dilaksanakan sesuai  standar  yang  disyaratkan 

karena  bila  tidak  justru  dapat  menciptakan  potensi  kecelakaan  lalu  lintas  atau 

kerusakan kendaraan;

- Perlu diberikan rambu dan fasilitas pendukung lain untuk meningkatkan efektifitas 

fasilitas.

2). Kriteria

Jalur yang memotong suatu tata guna lahan yang memiliki tingkat aktifitas tinggi dan 

masih  merupakan  suatu  sistem  kegiatan,  dengan  intensitas  penyeberangan 

(pedestrian crossing) yang tinggi.  

Pelaksanaan  pada  jalan  lokal,  tidak  dibenarkan  dipasang  pada  jalan  arteri  dan 

kolektor,  dapat  dilaksanakan  untuk  jalan  searah  maupun  dua  arah,  baik  terpisah 

(divided) maupun tidak terpisah (undivided).

3). Tujuan/ fungsi

Menurunkan kecepatan pada daerah yang memiliki kondisi geometrik atau tata guna 

lahan yang kurang menguntungkan, sampai 40 %.

4). Bahan

Material yang digunakan bahan aspal beton.

5). Dimensi

Dimensi yang digunakan adalah:

- Panjang : 400 cm, Tinggi : 10 cm
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Gambar 10   Tipikal jendulan melintang jalan
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Daerah yang dikendalikan

zY

Rambu Peringatan (No.6b) 
dan Rambu lainnya
Rambu Larangan Melebihi 
Batas Kecepatan (No. 9)

x

Rambu Batas Akhir Kecepatan 
Maximum (No. 11a)

Arah
Arus 
Lalu Lintas

catatan:
x, y  dan z sesuai dengan tabel 4
[Sumber: Kepmen Perhubungan No. 61 tahun 1993]

Bahu Luar

Bahu Luar / Median 
/ Separator / Garis 
Tengah

Bahu 
Luar

Bahu Luar / 
Median / 
Separator / 
Garis 
Tengah

Badan 
Jalan

3,7 m

Jendulan 
melintang jalan

16,7 m untuk 
kecepatan 60  km/h

(1 detik)

3,7 m

Jendulan 
melintang jalan

AA

10 cm

4 m

Bagian dari Lingkaran 
(Tembereng)

Potongan A-A



6). Rambu

Jenis rambu yang digunakan dalam fasilitas ini meliputi:

• Peringatan jalan cembung

[Rambu No. 6b, Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 61 Tahun 1993 tentang 

Rambu - Rambu Lalu Lintas di Jalan]

• Rambu  Peringatan  lainnya  sesuai  kebutuhan  [Sesuai  Keputusan  Menteri 

Perhubungan No.  KM.  61 Tahun 1993 tentang Rambu -  Rambu Lalu Lintas di 

Jalan]

• Larangan melebihi batas kecepatan tertentu (lihat Gambar 2)

[Rambu No. 9, Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 61 Tahun 1993 tentang 

Rambu - Rambu Lalu Lintas di Jalan]

• Batas akhir kecepatan (lihat Gambar 3)

[Rambu  No.  11a.,  Keputusan  Menteri  Perhubungan  No.  KM.  61  Tahun  1993 

tentang Rambu - Rambu Lalu Lintas di Jalan]

Bahan rambu yang digunakan adalah plat alumunium standar.

[Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu - Rambu 

Lalu Lintas di Jalan]

7). Marka jalan

Material  yang  digunakan  adalah  thermoplastik  putih  yang  terdiri  dari  campuran 

homogen antara pewarna, material pengisi, resin dan material kaca reflektor.

[Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan]

[AASHTO 247, 248 dan 249 atau SNI No. 06 - 4825 - 1998 ]

Dimensi adalah sesuai standar dengan lebar marka12 cm.

[Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan]

5.3.6 Peninggian datar melintang jalan (plateaus)

1). Karakteristik

Peninggian  datar  melintang  jalan  adalah  fasilitas  yang  dirancang  dalam  bentuk 

gangguan  geometrik  vertikal.  Pada  prakteknya  fasilitas  ini  dimaksudkan  untuk 

memberikan efek paksaan bagi pengemudi untuk menurunkan kecepatan. Penurunan 

kecepatan  ini  dibutuhkan  untuk  mengantisipasi  kondisi  jalan  yang  kurang 

menguntungkan di depannya.
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Fasilitas  ini  merupakan  adopsi  dari  UK Department  for  Transport  untuk  mengatasi 

permasalahan  pelanggaran  kecepatan  yang  mengakibatkan  tingginya  tingkat 

kecelakaan. 

Dari  pengalaman pelaksanaan (UK)  tercatat  beberapa hal  yang perlu  diperhatikan, 

seperti:

- Pelaksanaan fasilitas ini terbukti sangat efektif menurunkan tingkat kecepatan ;

- Fasilitas ini tidak menimbulkan kebisingan (noise) sehingga dapat dilaksanakan di 

daerah permukiman;

- Fasilitas ini  harus dirancang dan dilaksanakan sesuai  standar yang disyaratkan 

karena  bila  tidak  justru  dapat  menciptakan  potensi  kecelakaan  lalu  lintas  atau 

kerusakan kendaraan;

- Perlu diberikan rambu dan fasilitas pendukung lain untuk meningkatkan efektifitas 

fasilitas.

2). Kriteria

Jalur yang memotong suatu tata guna lahan yang memiliki tingkat aktifitas tinggi dan 

masih  merupakan  suatu  sistem  kegiatan,  dengan  intensitas  penyeberangan 

(pedestrian crossing) yang tinggi.

Pelaksanaannya hanya pada jalan lokal, tidak dibenarkan dipasang pada jalan arteri 

dan kolektor, dapat dilaksanakan untuk jalan searah maupun dua arah, baik terpisah 

(divided) maupun tidak terpisah (undivided).

3). Tujuan/ fungsi

Menurunkan kecepatan pada daerah yang memiliki kondisi geometrik atau tata guna 

lahan yang kurang menguntungkan, sampai 40 %.

4). Bahan

Material yang digunakan bahan aspal beton.

5). Dimensi

Dimensi yang digunakan adalah:

- Panjang : 400 cm

- Tinggi :   10 cm
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       1 m                                                          1 m  

Gambar 11  Tipikal peninggian datar melintang jalan 
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Daerah yang dikendalikan

zy

Rambu Peringatan (No. 
6b) dan Rambu lainnya
Rambu Larangan Melebihi 
Batas Kecepatan (No. 9)

x

Rambu Batas Akhir Kecepatan 
Maximum (No. 11a)

Arah
Arus 
Lalu Lintas

catatan:
x, y  dan z sesuai dengan tabel 4
[Sumber: Kepmen Perhubungan No. 61 tahun 1993]

Bahu Luar

Bahu Luar / 
Median / Separator 
/ Garis Tengah

Bahu 
Luar

Bahu Luar / 
Median / 
Separator / 
Garis 
Tengah

Badan 
Jalan

4.0 m

Jendulan 
melintang jalan

16,7 m untuk 
kecepatan 60km/h

(1 detik)

4.0 m

Jendulan 
melintang jalan

AA

10 cm

4 m

Potongan A-A

Kemiringan  1:10



6). Rambu

Jenis rambu yang digunakan dalam fasilitas ini meliputi:

• Peringatan jalan cembung (lihat Gambar 13)

[Rambu No. 6b, Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 61 Tahun 1993 tentang 

Rambu - Rambu Lalu Lintas di Jalan]

• Larangan melebihi batas kecepatan tertentu (lihat Gambar 2)

[Rambu No. 9, Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 61 Tahun 1993 tentang 

Rambu - Rambu Lalu Lintas di Jalan]

• Batas akhir kecepatan (lihat Gambar 3)

[Rambu  No.  11a,  Keputusan  Menteri  Perhubungan  No.  KM.  61  Tahun  1993 

tentang Rambu - Rambu Lalu Lintas di Jalan]

• Rambu  Peringatan  lainnya  sesuai  kebutuhan  [Sesuai  Keputusan  Menteri 

Perhubungan No.  KM.  61 Tahun 1993 tentang Rambu -  Rambu Lalu Lintas di 

Jalan]

Bahan rambu yang digunakan adalan plat alumunium standar

[Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu - Rambu 

Lalu Lintas di Jalan]

7). Marka jalan

Material  yang  digunakan  adalah  thermoplastik  putih  yang  terdiri  dari  campuran 

homogen antara pewarna, material pengisi, resin dan material kaca reflektor.

[Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan]

[AASHTO 247, 248 dan 249 atau SNI No. 06 - 4825 - 1998 ]

Dimensi adalah sesuai standar dengan lebar marka12 cm.

[Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan]

5.3.7 Pulau pemisah

1). Karakteristik

Pulau  pemisah  adalah  fasilitas  yang  dirancang  dalam bentuk  gangguan  geometrik 

horisontal, berupa penyempitan lajur. Pada prakteknya fasilitas ini dimaksudkan untuk 

memberikan efek paksaan bagi pengemudi untuk menurunkan kecepatan. Penurunan 

kecepatan  ini  dibutuhkan  untuk  mengantisipasi  kondisi  jalan  yang  kurang 

menguntungkan di depannya.
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Fasilitas  ini  merupakan  adopsi  dari  UK Department  for  Transport  untuk  mengatasi 

permasalahan  pelanggaran  kecepatan  yang  mengakibatkan  tingginya  tingkat 

kecelakaan. 

Dari  pengalaman pelaksanaan (UK)  tercatat  beberapa hal  yang perlu  diperhatikan, 

seperti:

- Pelaksanaan fasilitas ini terbukti sangat efektif menurunkan tingkat kecepatan; 

- Fasilitas ini tidak menimbulkan kebisingan (noise) sehingga dapat dilaksanakan di 

daerah permukiman;

- Fasilitas ini dapat dipergunakan sebagai lokasi konsentrasi penyeberangan pejalan 

kaki  karena kombinasi:  rendahnya tingkat  kecepatan kendaraan dan sempitnya 

seksi jalan dalam fasilitas (pendeknya jarak penyeberangan);

- Perlu diberikan rambu dan fasilitas pendukung lain untuk meningkatkan efektifitas 

fasilitas.

2). Kriteria

Jalur dengan kondisi geometrik jalur yang tidak mencegah atau bahkan mendorong 

pengemudi  untuk mengembangkan kecepatan,  pada tingkat  yang terlalu tinggi  dan 

sudah berada diluar batasan-batasan teknis keamanan yang direncanakan.

Pelaksanaan  pada  daerah  pendakian/menurun  yang  menyebabkan  peningkatan 

kecepatan kendaraan. 

Pelaksanaan dilakukan pada jalan dua lajur dua arah tanpa median (2/2 UD) dan tidak 

direkomendasikan pada jalan lebih dari satu arah dan/atau mempunyai median.

3). Tujuan/ fungsi

Menurunkan kecepatan pada daerah yang memiliki kondisi geometrik atau tata guna 

lahan  yang  kurang  menguntungkan,  dengan  syarat  telah  memenuhi  persyaratan 

perencanaan geometrik jalan yang ditetapkan 
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Catatan :
Kereb Penghalang sesuai SK SNI 03 –2442 –1991[Spesifikasi Kereb Beton Untuk Jalan]

Gambar 12   Tipikal pulau pemisah
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Daerah yang dikendalikan

yx

Arah Arus 
Lalu Lintas

Rambu Batas Akhir  Kecepatan 
Maksimum (No. 11a)

Rambu Larangan Melebihi 
Batas Kecepatan (No. 9)

catatan:
x dan y sesuai dengan tabel 4
[Sumber: Kepmen Perhubungan No. 61 tahun 1993]

Bahu Luar

Bahu Luar

Marka 
Chevron

Bahu Luar

Bahu Luar

Arah 
Lalu Lintas

20 m

Disesuaikan dengan 
pelajuran jalan

Arah 
Lalu Lintas

Tiang 
Peringatan

Tinggi 0.9 m
1,5 m

25 cm
Kemiringan  

peralihan 
minimum 1:25

Kereb Penghalang

Permukaan Jalan

18

21

25

keterangan : Ukuran 
dalam cm



4). Bahan

• Kereb

Material  yang  digunakan  sebagai  kereb  adalah  dari  bahan  beton  dengan 

persyaratan mutu sesuai SNI 03-2442-1991, berupa:

- Kereb beton

- Kereb penghalang (Barrier Curb)

5). Tiang Peringatan

Material yang digunakan sebagai tiang peringatan dapat berupa:

- Pipa plastik

- Pipa besi

Pipa tersebut diisi dengan campuran beton dan ditanam sedalam minimum 20 cm dari 

permukaan,  tiang  peringatan  tersebut  berfungsi  sebagai  rambu  pengarah  bagi 

kendaraan.

6). Dimensi

Dimensi dari tiang peringatan adalah: 

- Tinggi : 90 cm

- Diameter : 15 cm 

Warna dari tiang peringatan adalah:

Hitam–putih–hitam, dengan ketinggian yang dicat untuk masing-masing warna 30 cm.

Penempatan tiang peringatan adalah:

Tiang pertama ditempatkan pada jarak 60 cm dari ujung kereb penghalang dengan 

jarak tiang maksimal 150 cm.

7). Rambu

Jenis rambu yang digunakan dalam fasilitas ini meliputi:

• Larangan melebihi batas kecepatan tertentu (lihat Gambar 2)

[Rambu No. 9, Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 61 Tahun 1993 tentang 

Rambu - Rambu Lalu Lintas di Jalan]

• Batas akhir kecepatan (lihat Gambar 3)

[Rambu  No.  11a.,  Keputusan  Menteri  Perhubungan  No.  KM.  61  Tahun  1993 

tentang Rambu - Rambu Lalu Lintas di Jalan]
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Bahan rambu yang digunakan adalan plat alumunium standar.

[Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu - Rambu 

Lalu Lintas di Jalan]

8). Marka Jalan

Material  yang  digunakan  adalah  thermoplastik  putih  yang  terdiri  dari  campuran 

homogen antara pewarna, material pengisi, resin dan material kaca reflektor.

[Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan]

[AASHTO 247, 248 dan 249 atau SNI No. 06 - 4825 - 1998 ]

Dimensi adalah sesuai standar sebagai berikut:

- Lebar Marka Biasa : 12 cm

- Lebar Marka Chevron : 12 cm

- Lebar Lajur Pengarah : 12 cm

[Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan]

5.3.8 Kombinasi fasilitas pengendali kecepatan lalu lintas

1). Karakteristik

Untuk  daerah  yang  membutuhkan  penurunan  kecepatan  yang  cukup  besar  atau 

penekanan  berulangan  terhadap  penurunan  kecepatan  kendaraan,  digunakan 

kombinasi fasilitas pengendali kecepatan lalu lintas. 

Pelaksanaan  kombinasi  fasilitas  dapat  dilakukan  secara  satu  lokasi  yang  sama 

ataupun berurutan sebelum lokasi yang dikendalikan.

Kombinasi fasilitas yang dapat digunakan adalah:

1. Kelokan dan jendulan melintang jalan, 

2. Pita penggaduh dan kelokan.

Kriteria,  fungsi,  kelengkapan rambu dan marka disesuaikan dengan masing-masing 

fasilitas. 

  38 dari  58



5.3.8.1. Kelokan dan jendulan melintang jalan 

Gambar 13   Tipikal kombinasi kelokan dan jendulan melintang jalan
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Daerah yang dikendalikan

yx

Arah Arus 
Lalu Lintas

Rambu Larangan Melebihi 
Batas Kecepatan (No. 9)

Rambu Batas Akhir Kecepatan 
Maximum (No. 11a)

10 cm

9 m

Bagian dari Lingkaran 
(Tembereng)

Bahu Luar

Bahu Luar

catatan:
x dan y  sesuai dengan  tabel 4 
[Sumber: Kepmen Perhubungan No. 61 tahun 1993]

Potongan A-A

1 m 1 m

Bahu Luar

Bahu Luar

Badan 
Jalan

9 m

Badan 
Jalan

Tiang Peringatan 

Tiang 
Peringatan

Marka
Chevron

Marka
Chevron

Arah 
Pergerakan

Arah 
Pergerakan

Kerb Penghalang

Kerb Penghalang

AA



5.3.8.2. Pita penggaduh dan kelokan

Gambar 14   Tipikal kombinasi pita penggaduh dan kelokan
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Daerah yang dikendalikan

yx

Arah Arus 
Lalu Lintas

Rambu Larangan 
Melebihi Batas 

Kecepatan (No. 9)
Rambu Batas Akhir Kecepatan 

Maximum (No. 11a)

Pita Penggaduh Kelokan

9 m3,6 m 15.3 m
catatan:
x dan y  sesuai dengan tabel 4
[Sumber: Kepmen Perhubungan No. 61 tahun 1993]

Bahu Luar

Bahu Luar



5.4.Kriteria pemilihan fasilitas pengendali 

Kriteria  untuk  memilih  fasilitas  pengendali  yang  akan  dilaksanakan  haruslah  melalui 

beberapa langkah penelitian, dan direncanakan sesuai persyaratan yang tercantum pada 

tabel 2, dengan lebih mengutamakan keamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan.

Kriteria  pemilihan  tersebut  juga  tergantung  pada  tataguna  lahan,  kondisi  geometrik  dan 

lokasi tempat pelaksanaan yang ditentukan oleh  fungsi dari jalan tersebut, sehingga pada 

saat penetapan jenis fasilitas pengendali sudah mengacu pada persyaratan perencanaan 

yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis seperti tercantum pada kriteria masing-

masing jenis fasilitas pengendali.

5.4.1 Penetapan tujuan pengendalian kecepatan

Penetapan  tujuan  dari  pemasangan  fasilitas  pengendali  haruslah  sudah  diperhitungkan 

secara tepat, dengan memperhatikan persyaratan karateristik dari fasilitas pengendali dan 

pada masing-masing jenis fasilitas tersebut  seperti  tercantum pada tabel 1 dan 2 diatas, 

sebab apabila tidak akan lebih membahayakan bagi pengguna jalan, sebagai contoh, untuk 

jalan dengan fungsi jalan arteri,  pemasangan jendulan melintang jalan dapat menyebabkan 

kendaraan  akan mengalami  ”lompatan”  yang cukup tinggi,  karena kecepatan  kendaraan 

pada jalan arteri yang cukup tinggi.

 
5.4.2 Pengenalan karakteristik lalu lintas dan geometrik jalan (lingkungan)

Karakteristik lalu lintas pada lokasi yang akan dipasang fasilitas pengendali haruslah diteliti 

secara seksama,  selain  memperhatikan fungsi  jalan  tersebut,  juga jenis  kendaraan,  tata 

guna lahan disekitar lokasi serta kondisi geometrik dari jalan dilingkungan lokasi.

Setelah semua data tersebut diinventarisir, kemudian dilakukan penelitian apakah fasilitas 

pengendali  yang akan dipasang sudah sesuai dengan persyaratan yang tercantum pada 

tabel 1 dan tabel 2 .
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5.4.3 Pemilihan fasilitas hubungan tujuan versus fungsi fasilitas versus kondisi    
lalulintas dan jalan (lingkungan)

Dalam  menetapkan  fasilitas  pengendali  haruslah  memperhatikan  tujuan,  fungsi  dan 

lingkungan  jalan  tempat  pemasangannya,  sehingga  tujuan  utama  yaitu  keamanan  dan 

keselamatan pengguna jalan tercapai.

Perencana harus  mengidentifikasi lokasi dengan teliti dengan menginventarisir data, yaitu ;

a. Data rawan kecelakaan 

b. Data lalu lintas, berupa komposisi jenis kendaraan

c. Data geometrik jalan pada lokasi

d. Data tata guna lahan disekitar lokasi

Dari  data  tersebut  akan  ditentukan  pilihan  jenis  fasilitas  pengendali  yang  paling 

memungkinkan  dengan tetap memperhatikan  persyaratan dan rekomendasi yang berlaku.

5.5.Kriteria Evaluasi Fasilitas Pengendali Kecepatan

Evaluasi  fasilitas pengendali setelah pemasangan haruslah dilakukan dengan terencana, 

dengan melakukan pendataan yaitu :

a. Secara berkala dilakukan pendataan tentang kecelakaan yang terjadi, apabila terjadi.

b. Pendataan kecepatan kendaraan diteliti secara berkala

c. Effektifitas fasilitas pengendali terhadap hasil yang diperkirakan

d. Pemeliharaan fasilitas pengendali

Setelah  meneliti  hasil  tersebut  dapat  dilihat  sejauhmana  tingkat  keberhasilannya,  dan 

apabila perlu dilakukan penggantian atau penambahan dengan mengkombinasikan dengan 

fasilitas pengendali lainnya.

5.5.1 Uji kecepatan kendaraan (before dan after)

Pengendalian kecepatan kendaraan adalah faktor terpenting dalam merencanakan fasilitas 

pengendali  yang  akan  dipilih,  dengan  penurunan  kecepatan  sampai  dengan  kecepatan 

tertentu yang direncanakan inilah perencana  menetapkan jenis pengendali apa yang paling 

tepat  digunakan pada suatu lokasi.  Penetapan jenis  pengendali  haruslah tetap mengacu 

pada persyaratan dan rekomendasi fasilitas pengendali yang  diberlakukan.
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Sebelum pelaksanaan pemasangan fasilitas  pengendali dilakukan, diperlukan pendataan 

kecepatan  kendaraan,  hal  ini  diperlukan  untuk  mendeteksi  efektifitas  pemasangan 

pengendali setelah  dilaksanakan. 

Setelah ditetapkan jenis fasilitas pengendali yang dipasang, diperlukan  pemasangan rambu-

rambu pendukung yang merupakan persyaratan pemasangan fasilitas tersebut.

Evaluasi  dari  efektifitas  pemasangan  suatu  jenis  fasilitas  ialah  dengan  melakukan  uji 

kecepatan kendaraan, dengan cara sebagai berikut:

a. Catat kecepatan kendaraan pada saat masuk /sebelum melalui fasilitas pengendali.

b. Catat kecepatan kendaraan pada saat berada didaerah yang dikendalikan .

c. Catat kecepatan kendaraan pada saat keluar dari daerah yang dikendalikan

Efektifitas  dari  pemasangan  fasilitas  pengendali  dapat  dilihat  dari  hasil  uji  kecepatan 

kendaraan pada saat masuk lokasi di daerah yang dikendalikan dan pada saat keluar dari 

daerah  pengendalian  tersebut  dibandingkan  dengan  kecepatan  kendaraan  sebelum 

pemasangan fasilitas pengendali tersebut.

 

5.5.2 Data kecelakaan lalu lintas (time series)

- Data  kecelakaan  sebelum  dan  sesudah  ditempatkan  pengendali  kecepatan  yang 

diperoleh dari kapasitas setempat yang dapat menggunakan sistem data 3 L

- Data kecelakaan sebelum penempatan alat pengendali lalu lintas sekurang-kurangnya 

selama 3 tahun

- Data kecelakaan sesudah menempatkan alat pengendali sekurang-kurangnya 2 tahun

5.5.3 Rekomendasi

Rekomendasi untuk setiap jenis fasilitas pengendali dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2, 

dimana setiap jenis fasilitas pengendali tidak selalu dapat digunakan disetiap lokasi jalan.

Pelaksanaan  dari  fasilitas  pengendali  harus  disesuaikan  dengan  fungsi  dari  jalan, 

peruntukan dari tata guna lahan, dan kondisi geometriknya, sehingga pemasangan fasilitas 

tersebut  benar-benar  dapat  mengamankan  lokasi  tersebut  dari  kemungkinan  terjadinya 

kecelakaan.

Pelaksanaan  fasilitas  pengendali  apabila  tidak  memperhatikan  karakteristik,  fungsi  dan 

kemampuan dari fasilitas akan menyebabkan lokasi yang akan dikendalikan lebih berbahaya 

dari sebelum dipasangnya fasilitas tersebut.
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6 Cara pengerjaan

6.1 Pengumpulan data eksisting

Setelah ditetapkan sebagai  lokasi  untuk  pelaksanaan fasilitas pengendali  kecepatan lalu 

lintas,  kemudian  dikumpulkan  data  pada  kondisi  eksisting  yang  didapatkan  dari  data 

sekunder maupun data primer. Data yang dikumpulkan adalah:

1) Sistem-3L,  yaitu  pengoLahan  data  keceLakaan  Lalu  lintas  (sistem  pendataan, 
pengolahan dan analisa data kecelakaaan lalu lintas)  

2) Data kecepatan kendaraan yang dikumpulkan pada saat waktu tidak sibuk (off  peak) 
dimana memungkinkan pengendara kendaraan mempercepat laju kendaraan dan/atau 
pada waktu dimana sering terjadi kecelakaan dan dilakukan selama paling kurang 1 jam;

3) Data komposisi kendaraan dikumpulkan dari pencacahan jumlah kendaraan pada saat 
pengumpulan data kecepatan kendaraan secara manual maupun otomatis dan dilakukan 
selama 1 jam bersamaan dengan pengumpulan data kecepatan kendaraan;

4) Data tata guna lahan dilakukan dengan mengidentifikasi lokasi pengumpulan data yang 
meliputi  fungsi  jalan,  kelas  jalan,  manajemen  lalu  lintas  dan  kecepatan  kendaraan 
diinginkan.

6.1.1 Data geometrik jalan dan lingkungan

Data geometrik jalan yang dikumpulkan adalah ;

a. Data dimensi dari jalan secara detail

b. Data kondisi geometrik dari jalan secara detail

c. Data kondisi dari perkerasan dan bahu jalan secara detail

d. Data rambu dan marka jalan

e. Data  tata  guna  lahan  dan  lingkungan  dilakukan  dengan  mengidentifikasi  lokasi  dan 

mengumpulkan data yang meliputi peran jalan, kelas jalan, manajemen lalu lintas dan 

kecepatan kendaraan eksisting.

6.1.2 Data karakteristik lalu lintas

Data tersebut mencakup :

a. Data kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi

b. Data komposisi lalu lintas dan volume lalu lintas

c. Data pengguna jalan disekitar lokasi dalam hubungannya dengan tata guna lahan

d. Data kecelakaan lalu lintas yang terjadi

Dari data tersebut dapat diidentifikasi lokasi yang akan dipasang fasilitas pengendali.
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6.1.3 Data kecelakaan lalu lintas

Data kecelakaan lalu lintas pada lokasi dikumpulkan dari data sistem–3L, dimana sistem ini 

menggunakan  data  base  kecelakaan  lalu  lintas  yang  cukup  lengkap  termasuk  kondisi 

lingkungan  lokasi,  kendaraan  dan  data  mengenai  manusianya  sebagai  pengguna  jalan 

tersebut.

Dari data tersebut dapat diteliti penyebab kecelakaan yang timbul pada suatu lokasi secara 

detil, sehingga dapat digunakan sebagai tolok ukur penggunaan jenis fasilitas yang sesuai 

pada lokasi tersebut.

6.2 Analisa data

Analisis data yang dilakukan pada data yang telah dikumpulkan meliputi:

1) Perhitungan  kecepatan  rata-rata  kendaraan,  mengacu  pada  persyaratan  yang 
ditetapkan;

2) Perhitungan  komposisi  kendaraan  ringan  dan  kendaraan  berat  dari  keseluruhan 
kendaraan yang lewat;

3) Rekapitulasi data tata guna lahan daerah sekitar.

6.2.1 Analisis geometrik

Analisa ini dilakukan terhadap kondisi dari geometrik jalan tersebut terhadap perilaku dan 

persepsi dari pengemudi yang meliputi:

a. Dari data geometrik dapat dianalisa, apakah persyaratan geometrik,  rambu dan marka 

jalan pada lokasi telah dipenuhi 

b. Apabila belum, haruslah geometrik, rambu dan marka  jalan diperbaiki dahulu.

c. Apabila sudah, haruslah diperhatikan tata guna lahan disekitar lokasi jalan tersebut.

d. Apakah kondisi perkerasan jalan sudah memenuhi persyaratan..

e. Apakah situasi didepan kendaraan membuat pengemudi lengah (membosankan)

Rekapitulasi  dari  analisa  tersebut  dapat  digunakan  sebagai  salah  satu  kemungkinan 

diperlukannya pemasangan fasilitas pengendali kecepatan lalu lintas.

6.2.2 Analisis kecepatan dan komposisi lalu lintas
Dari  data  kecepatan  kendaraan  eksisting  dan  komposisi  lalu  lintas  yang  melalui  lokasi 

tersebut dapat dianalisa kemungkinan penyebab kecelakaan yang terjadi.

  45 dari  58



Makin beragam jenis kendaraan, kemungkinan terjadinya kecelakaan makin besar, hal ini 

akan lebih berbahaya lagi apabila kondisi tata guna lahan tidak dikelola dengan benar.

Berdasarkan data tersebut diatas dapat dianalisa berbagai kemungkinan yang akan terjadi 

pada lokasi, antara lain:

a. Kecepatan  kendaraan  yang  tinggi  bercampur  dengan  kendaraan  dengan  kecepatan 

rendah yang apabila tidak diberi jalur terpisah dapat menyebabkan kecelakaan.

b. Perilaku pengguna jalan yang tidak disiplin dalam memacu kendaraannya.

c. Badan jalan digunakan sebagai tempat parkir, sehingga mengurangi kapasitas jalan.

6.2.3 Analisis tipe kecelakaan

Analisis  ini  dimaksudkan  untuk  menemukan  faktor-faktor  dominan  penyebab  suatu 

kecelakaan,  serta  lokasi  kecelakaan  yang  dikelompokkan  dan  disesuaikan  dengan  tipe 

pengguna jalan atau tipe kendaraan, baik kendaraan ringan maupun berat. Kecelakaan lalu 

lintas terjadi  pada dasarnya didahului  oleh suatu manuver  pergerakan tertentu.  Manuver 

kendaraan mengacu kepada  :

a. gerak lurus;

b. memotong atau menyiap kendaraan lain

c. berbelok

d. berputar arah

e. berhenti (mendadak)

6.3 Pemilihan jenis fasilitas pengendali kecepatan

Pemilihan jenis fasilitas pengendali kecepatan didasarkan pada jenis permasalahan pada 

daerah yang akan dilkendalikan (lihat Tabel 1). Pemilihan jenis fasilitas dari berbagai fasilitas 

yang disarankan pada Tabel 1 disesuaikan dengan kondisi daerah dan ketersediaan bahan 

dan material  yang ada.  Fasilitas  yang dipilih  dapat  merupakan fasilitas  tunggal  ataupun 

kombinasi dari fasilitas yang ada dan tidak ada solusi yang pasti untuk suatu lokasi tertentu. 

6.4 Pelaksanaan rencana fasilitas yang dipilih

Setiap fasilitas pengendali kecepatan lalu lintas hanya efektif diimplimentasikan untuk suatu 

kondisi dan lokasi tertentu, sehingga untuk menentukan fasilitas yang akan digunakan dapat 

mengacu pada Tabel 1 dan Tabel 2 diatas.
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6.5 Evaluasi

Fasilitas pengendali kecepatan lalu lintas yang dipilih harus dilakukan evaluasi khususnya 

mengenai penurunan kecepatan yang direncanakan. Bila ternyata kecepatan lalu lintas pada 

daerah yang dikendalikan tersebut  tetap melebihi  kecepatan yang diizinkan,  maka harus 

dilakukan pemilihan fasilitas lainnya yang sesuai persyaratan Tabel 1 dan Tabel 2.
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LAMPIRAN A
(Informatif)

Contoh data teknis pita penggaduh

Lokasi pelaksanaan: jalan antar kota
Fungsi jalan: jalan arteri primer 
Batas kecepatan: 80 km/h - 100 km/h
Tipe skema pengendalian: gangguan berupa efek vibrasi dan noise untuk meningkatkan 

kewaspadaan
Panjang fasilitas pada daerah yang 
dikendalikan:

dua atau lebih kelompok pita penggaduh yang terdiri dari 16 
garis dengan panjang masing-masing 10 cm dengan jarak 
antara yang disesuaikan jarak yang ditempuh dalam 1 detik 
pada kecepatan yang diinginkan 

Dimensi: tinggi: 1 cm
lebar: 10 cm - 20 cm

Bahan: thermoplastik  putih  yang  terdiri  dari  campuran  homogen 
antara  pewarna,  material  pengisi,  resin  dan  material  kaca 
reflector

Rambu: peringatan, batasan kecepatan dan akhir batas kecepatan
Pelengkap lainnya: dapat  dilengkapi  dengan  flashing  amber  dan  kerucut  lalu 

lintas
Dimensi pelaksanaan:
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Median 
jalan

Badan 
Jalan

3,6 m
16 garis 16,7 m 3,6 m

16 garis



LAMPIRAN B
(Informatif)

Contoh data teknis pembedaan tekstur permukaan jalan

Lokasi pelaksanaan: jalan perkotaan
Fungsi jalan: jalan kolektor
Batas kecepatan: 40 km/h - 80 km/h
Tipe skema pengendalian: gangguan  berupa  efek  vibrasi  untuk  meningkatkan 

kewaspadaan
Panjang fasilitas pada daerah yang 
dikendalikan:

sepanjang daerah yang dikendalikan

Material: blok beton 
Dimensi: tinggi : 0.07 m, panjang (contoh 4.0 m), 

lebar : sesuai lebar jalan  (contoh 7.0 m)
Rambu: peringatan  sesuai  kebutuhan  lokasi,  batas  kecepatan  dan 

akhir batas kecepatan
Marka: marka  melintang  putus-putus  pada  bagian  jalan  kearah 

fasilitas  
Dimensi pelaksanaan:

  49 dari  58

Daerah yang dikendalikan

Arah 
pergerakan

Arah 
pergerakan

Blok Beton
7 m



LAMPIRAN C
(Informatif)

Contoh data teknis kelokan

Lokasi pelaksanaan: jalan perkotaan 
Fungsi jalan: jalan lokal
Batas kecepatan: 40 km/h - 60 km/h
Tipe skema pengendalian: gangguan geometrik horisontal berupa penyempitan jalan
Panjang fasilitas pada daerah yang 
dikendalikan:

10 meter pada awal daerah yang dikendalikan

Bahan: kereb penghalang
Rambu: batasan kecepatan dan akhir batas kecepatan
Pelengkap lainnya: dilengkapi dengan tiang peringatan
Dimensi pelaksanaan:
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LAMPIRAN D
(Informatif)

Contoh data teknis penyempitan

Lokasi pelaksanaan: jalan perkotaan 
Fungsi jalan: jalan lokal
Batas kecepatan: 40 km/h - 60 km/h
Tipe skema pengendalian: gangguan geometrik horisontal berupa penyempitan jalan
Panjang fasilitas pada daerah yang 
dikendalikan:

10 meter pada awal daerah yang dikendalikan

Bahan: kereb penghalang
Rambu: batasan kecepatan dan akhir batas kecepatan
Marka: marka prioritas pada salah satu jalur jalan yang dimaksudkan 

untuk memberikan prioritas pada jalur lainnya 
Pelengkap lainnya: tiang peringatan
Dimensi pelaksanaan:
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Prioritas arah lalu 
lintas

Kerb penghalang

Daerah yang dikendalikan

Kemiringan 
maksimum 1 : 20



LAMPIRAN E
(Informatif)

Contoh data teknis jendulan melintang jalan

Lokasi pelaksanaan: jalan perkotaan
Fungsi jalan: jalan lokal
Batas kecepatan: 40 km/h - 60 km/h
Tipe skema pengendalian: gangguan  geometrik  vertikal  untuk  meningkatkan 

kewaspadaan
Pelaksanaan fasilitas pada daerah 
yang dikendalikan:

dilaksanakan sebelum daerah yang dikendalikan

Bahan: aspal  beton  (spesifikasi  disesuaikan  dengan  bahan 
permukaan perkerasan dilokasi)

Dimensi: tinggi: 0.10 m
lebar: 3,70 m 

Rambu: peringatan  jalan  cembung,  batasan  kecepatan  dan  akhir 
batas kecepatan

Pelengkap lainnya: marka jalan
Dimensi pelaksanaan:
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Arah 
Lalu-lintas

Arah 
Lalu-lintas

6000

6000
100

3000

  3000

  1550

100

1200

1200

100



LAMPIRAN F
(Informatif)

Contoh data teknis peninggian datar melintang jalan

Lokasi pelaksanaan: jalan perkotaan
Fungsi jalan: jalan lokal
Batas kecepatan: 40 km/h - 60 km/h
Tipe skema pengendalian: efek  paksaan  berupa  gangguan  geometrik  vertikal  untuk 

meningkatkan kewaspadaan 
Pelaksanaan fasilitas pada daerah 
yang dikendalikan:

dilaksanakan sebelum daerah yang dikendalikan

Bahan: aspal  beton  (spesifikasi  disesuaikan  dengan  bahan 
permukaan perkerasan dilokasi)

Dimensi: tinggi : 10 cm, gradien 1:10
panjang total: 400 cm 

Rambu: peringatan  jalan  cembung,  batasan  kecepatan  dan  akhir 
batas kecepatan

Pelengkap lainnya: marka jalan
Dimensi pelaksanaan:
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Arah pergerakan
Lalu-lintas

Arah pergerakan
Lalu-lintas

6000

6000

1200

1200

750

100

100



LAMPIRAN G
(Informatif)

Contoh data teknis pulau pemisah

Lokasi pelaksanaan: jalan antar kota
Fungsi jalan: jalan lokal
Batas kecepatan: 40 km/h - 60 km/h
Tipe skema pengendalian: gangguan geometrik horisontal berupa penyempitan jalan
Pelaksanaan fasilitas pada daerah 
yang dikendalikan:

dilaksanakan  pada  awal  ataupun  sepanjang  daerah  yang 
dikendalikan

Material: kereb beton, kereb penghalang
Dimensi: lebar : 1,5 m

panjang : 19 m 
Rambu: peringatan, batasan kecepatan dan akhir batas kecepatan
Pelengkap lainnya: tiang peringatan, marka cevron
Dimensi pelaksanaan:
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Marka melintang

Tiang peringatan

20 m



LAMPIRAN H
(Informatif)

Contoh data teknis kelokan dan jendulan

Lokasi pelaksanaan: jalan perkotaan 
Fungsi jalan: jalan lokal
Batas kecepatan: 40 km/h - 60 km/h
Tipe skema pengendalian: kombinasi gangguan defleksi horisontal dan vertikal
Panjang fasilitas pada daerah yang 
dikendalikan:

dilaksanakan pada daerah yang dikendalikan

Bahan: kereb penghalang, aspal beton
Rambu: batasan kecepatan dan akhir batas kecepatan
Pelengkap lainnya: tiang peringatan, marka chevron
Dimensi pelaksanaan:

Potongan A-A

Bagian dari Lingkaran (Tembereng)
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1 m 1 m

Bahu Luar

Bahu Luar

Badan 
Jalan

9 m

Badan 
Jalan

Tiang Peringatan 

Tiang 
Peringatan

Marka
Chevron

Marka
Chevron

Arah 
Pergerakan

Arah 
Pergerakan

Kerb Penghalang

Kerb Penghalang

AA



LAMPIRAN I
(Informatif)

Contoh data teknis pita penggaduh dan kelokan

Lokasi pelaksanaan: jalan perkotaan 
Fungsi jalan: jalan lokal
Batas kecepatan: 40 km/h - 60 km/h
Tipe skema pengendalian: kombinasi gangguan defleksi horisontal dan efek vibrasi
Panjang fasilitas pada daerah yang 
dikendalikan:

dilaksanakan sepanjang daerah yang dikendalikan

Bahan: kereb penghalang dan thermoplastik putih yang terdiri  dari 
campuran homogen antara pewarna, material pengisi, resin 
dan material kaca reflektor

Rambu: batasan kecepatan dan akhir batas kecepatan
Pelengkap lainnya: tiang peringatan, marka chevron
Dimensi Pelaksanaan:
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Daerah yang dikendalikan

yx

Arah Arus 
Lalu Lintas

Rambu Larangan Melebihi 
Batas Kecepatan (No. 9)

Rambu Batas Akhir Kecepatan 
Maximum (No. 11a)

Pita penggaduh Kelokan

9 m3,6 m 15.3 m
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