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Sinopsis 

 Memahami Manajemen Teknik Transportasi akan memahamai  tentang masalah dan teknik operasional 

dalam transportasi serta perlalu-lintasan dan mengembangkan gagasan-gagasan tentang sistem 

transportasi dan perlalu-lintasan yang efektif dan efisien. 

 

Lingkup dalam Manajemen Teknik Transportasi, meliputi: 

1.  Penelaahan tentang sistem operasi transportasi serta keterkaitan antar tiap moda angkutan yang 

berkaitan dengan setiap moda :  

- karakteristik berbagai macam moda 

- karakteristik sistem antar moda . 

2.   Menelaah sistem transportasi perkotaan dan suatu sistem antar  perkotaan : 

- transportasi pribadi 

- transportasi umum penumpang 

- transportasi perkotaan 

- transportasi antar kota (wilayah) 

3.  Prasarana, sarana dan sistem pengendalian transportasi dan lalu lintas. 
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I. PENDAHULUAN  

Perkembangan penduduk di Indonesia mencapai 2,34% pertahun selama dasa 
warsa terakhir dengan peningkatan proporsi jumlah penduduk yang berdiam di kota-
kota besar dan kecil. Penduduk perkotaan diperkirakan naik sampai 60 – 70 juta atau 
sekitar 35% dari seluruh jumlah penduduk sampai akhir abad ini. 

Bersama dengan itu jumlah kendaraan telah meningkat dengan pertumbuhan 
mencapai tingkat rata-rata 15% pertahun. Dampak dari kenaikan terutama kelihatan 
jelas pada daerah-daerah perkotaan yang padat penduduknya. Dilain pihak 
pertumbuhan dan investasi dibidang prasarana jaringan jalan dan komponen – 
komponennya relatif masih kecil, kurang dari 3% pertahun, sehingga hal ini 
menimbulkan permasalahan  pergerakan lalu lintas yang sangat sering terjadi di kota-
kota besar di Indonesia. Penanganan masalah lalu lintas ini sangat perlu dan tidak 
dapat ditunda-tunda lagi, dan peranan ilmu traffic engineering dalam hal ini sangatlah 
penting. 

Definisi 

Manajemen Teknik Transportasi  merupakan bagian dari rekayasa yang terdiri atas 
perencanaan lalu lintas dan rancangan geometrik jalan, pengembangan sisi jalan 
sampai bagian depan bangunan yang berbatasan dengan jalan, pengendalaian lalu 
lintas agar aman dan nyaman serta murah bagi gerak kendaraan maupun pejalan 
kaki. * 

Rekayasa Lalu lintas ini adalah aplikasi fisik detail dari Traffic Management atau 
Manajemen Lalu lintas yang didefinisikan sebagai pengendalian daripada  sistem 
arus lalu lintas yang berorientasi pada Trasnport Planning atau Perencanaan 
Transportasi yang merupakan Perencanaan Jangka Panjang dan berkaitan erat 
dengan Rencana Tata Guna Lahan (Land Use Planning).  

                                                
* GR. Wells, Traffic Engineering 

 1 
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II. Pola Pergerakan dan  
Volume Lalu lintas 

Serta Kapasitas Jalan 
2.1 Pola Pergerakan 

 

1. Pola Pergerakan Makro  Mangikuti sistem jaringan jalan 

o Radial 
o Grid 
o Linier 

2. Pola Volume lalu lintas bervariasi, meliputi : 

o Variasi bulanan  karena adanya liburan sekolah agama 
o Variasi harian   karena adanya hari minggu, jum’at ½ hari kerja 
o Variasi setiap jam dan jam-jam sibuk, 

adanya jam-jam kantor dan masuk sekolah 

Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melintasi titik tertentu di jalan 
dalam satuan waktu, di ukur dalam kendaraan/hari atau kendaraan/jam. 

3. Satuan Mobil Penumpang (SMP) adalah satuan kendaraan di dalam arus 
lalu lintas yang disetarakan dengan kendaraan ringan dimana besaran SMP 
dipengaruhi oleh tipe kendaraan, dimensi kendaraan dan kemampuan alat 
gerak. 
 

4. Volume lalu lintas menurut jenis kendaraan sangat komplek, berdasarkan 
perencanaan dapat diklarifikasikan menurut 13 jenis kendaraan. 

 Kendaraan beroda 3 
 Sedan, ST. Wagon, Jeep 
 Oplet, Combi, Suburban 
 Microbis 
 Bis 
 Pick Up, Mobil hantaran 
 Micro Truck 
 Truck AS2, Mobil Tanki 
 Truck AS3 
 Mobil Gandengan, Semi Trailer 

 2 
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 Sepeda Motor, Scooter 
 Kendaraan tak bermotor; Sepeda, Becak,  
 Kendaraan ditarik hewan 

5. Ringkasan Suatu Volume Lalu lintas : 

AADT : Anualy Average Daily Traffic 
  Lalu lintas Harian rata-rata dalam setahun adalah : Total volume 

lalu lintas di jalan selama setahun dibagi 363. 

MAHV : Maximum Anualy Hourly Volume 
  Adalah volume lalu lintas tiap jam tertinggi dalam setahun. 
 
 

6. Pola Pergerakan dan Volume Lalu Lintas di Kota-kota Besar  

Umumnya pola pergerakan lalu lintas di kota – kota besar di Indonesia 

menunjukan pola yang kompleks yaitu berbaurnya lalu lintas regional dan 

lokal dan berbaurnya seluruh jenis kendaraan baik kendaraan umum dan 

kendaraaan pribadi dengan volume kendaraan yang cukup tinggi. 

Besarnya volume lalu – lintas pada jaringan jalan didaerah perkotaan dapat 

dilihat, misalnya : 

 
1. Jl. Siliwangi di Semarang, 50.000 kendaraan bermotor per hari. 

2. Jl. Asia Afrika di Bandung, 75.000 kendaraan bermotor per hari. 

3. Jl. MT. Haryono di Medan, 100.000 kendaraan bermotor perhari. 

4. Jl. Tunjungan di Suarabaya, 120.000 kendaraan bermotor per hari. 

5. Jl. Sudirman di Palembang, 80.000 kendaraan bermotor per hari. 

6. Jl. Gajah Mada di Denpasar, 50.000 kendaraan bermotor per hari. 

7. Jl. Tanjung Pura di Pontianak, 30.000 kendaraan bermotor per hari. 

8. Jl. Teuku Umar di Bandar Lampung, 40.000 kendaraan bermotor per 

hari. 

9. Jl. Goa Jaya di Ujung Pandang, 60.000 kendaraan bermotor per hari. 

 
Bila dilihat komposisi dari tiap jenis kendaraan maka dapat dilihat sebagai 

berikut : 

a. Pada jaringan dipusat kota (urban area)     

1. Sedan, Jeep     9.3 % 

2. Opelet, Suburban             15.0 % 

3. Bus Kecil       0.02 % 

4. Bus Besar     0.13 % 
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5. Pickup, mobil hantaran   10.8 % 

6. truk Kecil        1.6 % 

7. Truk besar       2.0 % 

8. Sepeda motor     15.9 % 

                                     

  
                                                                                         100.0 % 

 
b. Pada jaringan jalan sub – urban (arah keluar kota) 

 
1. Sedan, Jeep      8.1 % 

2. Opelet, Sub Urban     14.8 % 

3. Bus kecil      0.08 % 

4. Bus Besar     6.4   % 

5. Pickup, Mobil Hantaran   11.4 % 

6. Truk Kecil     12.6 % 

7. Truk As 2, Mobil Tanki   16.6 % 

8. Truk As 3     1.8   % 

9. Mobil gandengan    4.3   % 

10. Sepeda Motor     22.5 % 

11. Kendaraan tak bermotor    1.2 % 

 

                        100 % 
 
Sedangkan bila dilakukan perbandingan maka : 

 
1. Jumlah lalu – lintas 1 jam puncak   = 10 % lalu – lintas harian (24 jam) 

2. Jumlah Lalu – lintas 12 jam (siang) = 80 % lalu – lintas harian (24 

jam) 

 
Permasalahan pola pergerakan lalu – lintas diatas dapat diklasifikasikan 

berdasarkan lokasinya yaitu pada ruas jalan (truk) dan persimpangan jalan 

(intersection). 

Kemacetan lalu – lintas pada persimpangan jalan sangat sering dan jelas 

dirasakan baik pada jam – jam biasa (off peak) terutama pada : 
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- Persimpangan dikawasan pusat kota. 

- Dan persimpangan tunggal (isolated intersection) pada kawasan diluar 

pusat kota yang umumnya terletak pada jalan – jalan Arteri Primer dan 

jalan – jalan Koridor menuju pusat kota (umumnya Arteri Sekunder). 

 
 
 

2.2 Manual Kapasitas Jalan Indonesia 
 
 

TRANSPORTASI 

Transportasi dapat diartikan sebagai suatu usaha memindahkan, 

menggerakan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat 

ke tempat lain, dimana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau 

dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu (Miro, 2002). 

 

Kapasitas Jalan  

Kapasitas jalan menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 14 

Tahun 2006 Tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan  adalah 

kemampuan ruas jalan untuk menampung volume lalu lintas ideal per satuan 

waktu, dinyatakan dalam kendaraan/jam atau satuan mobil penumpang 

(smp)/jam. Kapasitas ruas jalan dapat juga diartikan sebagai volume lalu 

lintas maksimum yang dapat dilayani oleh suatu ruas jalan pada kondisi 

tertentu yang dinyatakan dalam satuan mobil penumpang per jam. 

Besarnya nilai konversi untuk merubah data kendaraan menjadi satuan mobil 

penumpang (smp) adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam Indonesian 

Highway Capacity Manual (IHCM). Nilai konversi satuan mobil penumpang 

(smp) untuk ruas jalan dan persimpangan adalah  sebagaimana Tabel 1 

berikut.  

Tabel 1 
Satuan Mobil Penumpang Ruas Jalan dan Persimpangan  

Jenis Kendaraan 

smp Ruas 
Jalan 

smp Persimpangan 

Nilai Konversi Belok Kanan 

(smp)  Terproteksi  Menentang  
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Kendaran ringan  1,00  1,00  1,00  

Kendaraan berat  1,20  1,20  1,30  

Sepeda motor  0,25  0,20  0,40  

Kendaraan tidak 

bermotor  

0,80 0,80 1,00 

Sumber : Pedoman IHCM  

 

Jaringan Jalan 
 
Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum atau prasarana 

transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan 

pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang 

berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah 

permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan 

kereta api, jalan lori dan jalan kabel (UU No 38/2004 tentang Jalan).  

Jaringan jalan ada yang memakai pembatas median dan ada juga yang tidak, 

sehingga dalam perhitungan kapasitas, keduanya dibedakan. Untuk ruas 

jalan berpembatas median, kapasitas dihitung terpisah untuk setiap arah, 

sedangkan untuk ruas jalan tanpa pembatas median, kapasitas dihitung untuk 

kedua arah.  

Tipe jalan adalah tipe yang menunjukkan jumlah lajur, arah lalu lintas dan 

pemisah jalan. Contoh tipe jalan sebagai berikut: 

- Tipe jalan 2/2 UD yang artinya tipe jalan dua lajur dua arah tanpa 

median jalan (tidak ada pembatas jalan).  

- Tipe jalan 2/2 D yang artinya tipe jalan dua lajur dua arah dengan 

median (ada pembatas dua jalan).  

- Tipe jalan 4/2 D yang artinya tipe jalan empat lajur dua arah dengan 

median (ada pembatas dua jalan). 

 
 

Gambar 1 

Tipe Jalan 2/2 UD (Tanpa Median) 
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Tipe Jalan 2/2 D (Dengan Median)           Tipe Jalan 4/2 D (DenganMedian)
  
 
 
 
 
 
Berdasarkan Metode Indonesian Highway Capacity Manual (IHCM, 1997), 

kapasitas ruas jalan untuk jalan dalam kota dirumuskan sebagai berikut :  

 
C = Co x FCw x FCsp x FCsf x FCcs  

Keterangan :  

C : Kapasitas (smp/jam)  

Co : Kapasitas Dasar (smp/jam) 

FCw : Faktor Penyesuaian Lebar Jalan 

FCsp : Faktor Penyesuaian pemisah arah (untuk jalan tak terbagi) 

FCsf : Faktor Penyesuaian hambatan samping dan bahu jalan/kerb  

FCcs : Faktor Penyesuaian ukuran kota 

 

Nilai untuk faktor -faktor koreksinya serta tipe jalannya dapat dilihat pada 

Tabel 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 sebagai berikut.  

 

 

Tabel 2 
Kapasitas Dasar (Co) 

Tipe jalan 
Kapasitas dasar 

(smp/jam) 
Keterangan 

Jalan 4 lajur berpembatas median 1.650  Per lajur 



10 
 

atau jalan satu arah  

Jalan 4 lajur tanpa pembatas 
median  

1.500  Per lajur 

Jalan 2 lajur tanpa pembatas 
median  

2.900  Total dua arah 

Sumber : IHCM (1997)  
 
 

Tabel 3 
Faktor Koreksi Kapasitas Akibat Lebar Jalan (FCw)  

Tipe Jalan Lebar jalan efektif (m) FCw 

4 lajur berpembatas median atau jalan 
satu arah  

Per lajur 

3,00 

3,25 

3,50  

3,75 

4,00 

 

0,92 

0,96 

1,00 

1,04 

1,08 

4 lajur tanpa pembatas median  

Per lajur 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

 

0,91 

0,95 

1,00 

1,05 

1,09 

2 lajur tanpa pembatas median  

Dua arah 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

0,56 

0,87 

1,00 

1,14 

1,25 

1,29 

1,34 
Sumber : IHCM (1997)  

 
Tabel 4 

Faktor Koreksi Akibat Pembagian Arah (FCsp)  

Pembagian Arah 
Persentase Pembagian Arah 

50-50  55-45  60-40  65-35  70-30  

2 lajur 2 arah tanpa pembatas median (2/2 

UD)  
1,00  0,97  0,94  0,91  0,88  
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4 lajur 2 arah tanpa pembatas median  1,00  0,985  0,97  0,955  0,94  

Sumber : IHCM (1997)  
 
 
 

Tabel 5 
Faktor Koreksi Kapasitas Akibat Gangguan Samping (FCsf)  

Kelas 
Gangguan 
Samping 

Jumlah 
Gangguan/ 
200 m/ jam 

Kondisi Tipikal 

Sangat Rendah  < 100  Permukiman  

Rendah  100 – 299  Permukiman, beberapa transportasi umum  

Sedang  300 – 499  Daerah industri dengan beberapa toko di pinggir jalan  

Tinggi  500 – 899  Daerah komersial, aktivitas pinggir jalan tinggi  

Sangat Tinggi  > 900  
Daerah komersial dengan aktivitas perbelanjaan pinggir 

jalan  

Sumber : IHCM (1997)  
 
 
 
 
 

Tabel 6 
Faktor Koreksi Kapasitas Akibat Gangguan Samping (FCsf) 

Untuk Jalan Yang Mempunyai Bahu Jalan 

Tipe Jalan Kelas Gangguan 
Samping 

Faktor Koreksi Akibat 
Gangguan Samping dan 

Lebar Bahu Jalan 
Lebar Bahu Jalan Efektif 

≤ 0,5  1,0  1,5  ≥ 2,0  

Jalan 4 lajur berpembatas 
median atau jalan satu arah  
(4/2 D)  

Sangat Rendah  0,96  0,98  1,01  1,03  

Rendah 0,94  0,97  1,00  1,02  

Sedang  0,92  0,95  0,98  1,00  

Tinggi  0,88  0,92  0,95  0,98  

Sangat Tinggi  0,84  0,88  0,92  0,96  

Jalan 4 lajur tanpa 
pembatas median (4/2 UD)  

Sangat Rendah  0,96  0,99  1,01  1,03  

Rendah  0,94  0,97  1,00  1,02  

Sedang 0,92  0,95  0,98  1,00  

Tinggi 0,87  0,91  0,94  0,98  

Sangat Tinggi 0,80 0,80 0,90 0,95 
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Tipe Jalan Kelas Gangguan 
Samping 

Faktor Koreksi Akibat 
Gangguan Samping dan 

Lebar Bahu Jalan 
Lebar Bahu Jalan Efektif 

≤ 0,5  1,0  1,5  ≥ 2,0  

Jalan 2 lajur  tanpa 
pembatas median (2/2 UD) 
atau jalan  
satu arah  

Sangat Rendah  0,94  0,96  0,99  1,01  

Rendah 0,92  0,94  0,97  1,00  

Sedang  0,89  0,92  0,95  0,98  

Tinggi  0,82  0,86  0,90  0,95  

Sangat Tinggi  0,73  0,79  0,85  0,91  
Sumber : IHCM (1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 7 
Faktor Koreksi Kapasitas Akibat Gangguan Samping (FCsf) 

Untuk Jalan Yang Mempunyai Kereb 

Tipe Jalan 
Kelas 

Gangguan 
Samping 

Faktor Koreksi Akibat Gangguan 
Samping dan Jarak Gangguan 

pada Kerb 
Jarak : kereb-gangguan 

≤ 0,5 1,0 1,5 ≥ 2,0 

Jalan 4 lajur berpembatas  
median atau jalan satu arah (4/2 
D)  

Sangat Rendah  0,95  0,97  0,99  1,01  

Rendah  0,94  0,96  0,98  1,00  

Sedang  0,91  0,93  0,95  0,98  

Tinggi  0,86  0,89  0,82  0,96  

Sangat Tinggi  0,81  0,85  0,88  0,92  
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Jalan 4 lajur tanpa pembatas 
median (4/2 D)  

Sangat Rendah  0,95  0,97  0,99  1,01  

Rendah 0,93  0,95  0,97  1,00  

Sedang  0,90  0,92  0,95  0,97  

Tinggi 0,84  0,87  0,90  0,93  

Sangat Tinggi  0,77  0,81  0,85  0,90 

Jalan 2 lajur  tanpa pembatas 
median (2/2 UD) atau jalan satu 
arah  

Sangat Rendah  0,93  0,95  0,97  0,99  

Rendah  0,90  0,92  0,95  0,97  

Sedang  0,86  0,88  0,91  0,94  

Tinggi  0,78  0,81  0,84  0,88  

Sangat Tinggi  0,68  0,72  0,77  0,82  
Sumber : IHCM (1997)  
 
 
 

Tabel 8 
Faktor Koreksi Kapasitas Akibat Ukuran Kota (FCcs) 

Ukuran Kota 
(juta penduduk) 

Faktor Koreksi untuk Ukuran 
Kota 

< 0,85 0,86 

0,1 – 0,5 0,90 

0,5 – 1,0 0,94 

1,0 – 1,3 1,00 

> 1,3 1,03 
Sumber : IHCM (1997)  

 
 
Tingkat Pelayanan Jalan 

Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service) umumnya digunakan sebagai 

ukuran dari pengaruh yang membatasi akibat peningkatan volume lalu lintas. 

Setiap ruas jalan dapat digolongkan pada tingkat pelayanan tertentu yaitu A, 

B, C, D, E, sampai dengan F, yang kesemuanya mencerminkan kondisi pada 

kebutuhan atau volume pelayanan tertentu. Untuk ruas jalan yang termasuk 

kedalam fungsi utama tentunya harus memiliki tingkat pelayanan terbaik. Hal 

ini dikarenakan jenis jalan ini tidak hanya melayani perjalanan lokal akan 

tetapi juga melayani perjalanan tingkat nasional. Berdasarkan tingkatan 

pelayanan jalan, maka jalan yang memiliki tingkat pelayanan A berarti kondisi 

yang hampir ideal, tingkat E dan F adalah kondisi lalu lintas yang sudah tidak 

sesuai dengan kapasitasnya atau terpaksa (”foced flow”). 
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Tingkat Pelayanan digunakan untuk mengukur kualitas perjalanan, ditunjukan 

dengan rasio perbandingan antara volume dengan kapasitas (V/C) yang 

waktu yang terpakai dalam melakukan perjalanan tersebut. Agar suatu jalan 

dapat memberikan pelayanan yang memadai, maka volume pelayanan harus 

lebih kecil dari kapasitas jalan itu sendiri atau V/C-nya lebih kecil dari satu 

(V/C<1). Faktor-Faktor yang termasuk sebagai pengukur tingkat pelayanan 

(Tamin dan Nahdalina 1998), antara lain: 

 Kecepatan perjalanan 

 Hambatan atau halangan sekeliling 

 Keleluasaan bergerak (”volume”) 

 Keamanan dan kenyamanan pengemudi (geometri jalan) 

 Biaya jalan dari kendaraan (”operating cost”) 

 

Tingkat pelayanan jalan ditentukan dalam karakteristik yang terdiri dari 

enam tingkat. Tingkat pelayanan A mewakili kondisi operasi terbaik dan 

tingkat pelayanan F mewakili tingkat pelayanan terburuk. Adanya kegiatan 

samping atau di kedua sisi ruas jalan merupakan faktor kedua setelah 

kecilnya kapasitas ruas jalan. Kegiatan samping tersebut dapat 

mempengaruhi tingkat pelayanan jalan. Kegiatan ekonomi yang akhirnya 

menimbulkan efek turunan merupakan faktor penyebab penurunan tingkat 

pelayanan jalan. Untuk lebih jelasnya lihat pada Tabel 9 dan gambar 2. 

 

 

 

 

Tabel 9 
Karakteristik Tingkat Pelayanan 

Jalan 
Tingkat 

Pelayanan 
Jalan 

Kecepatan 
Rata-Rata 
(km/Jam) 

V/C 
Ratio Keterangan 

A  ≥ 56  ≤ 0.35  
Kondisi arus lalulintasnya bebas antara satu kendaraan dengan kendaraan 
lainnya, besarnya kecepatan sepenuhnya ditentukan oleh keinginan 
pengemudi dan sesuai dengan batas kecepatan yang telah ditentukan  

B  ≥ 45  ≤ 0.54  
Kondisi arus lalu lintas stabil, kecepatan operasi mulai dibatasi oleh 
kendaraan lainnya dan mulai dirasakan hambatan oleh kendaraan di 
sekitarnya  

C  ≥ 35  ≤ 0.77  Kondisi arus lalu lintas masih dalam batas stabil, kecepatan operasi mulai 
dibatasi dan hambatan dari kendaraan lain semakin besar  
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D  ≥ 28  ≤ 0.93  
Kondisi arus lalu lintas mendekati tidak stabil, kecepatan operasi menurun 
relatif cepat akibat hambatan yang timbul, dan kebebasan bergerak relatif 
kecil  

E  ≥ 21  ≤ 1.00  Volume lalu lintas sudah mendekati kapasitas ruas jalan, kecepatan kira-kira 
lebih rendah dari 40 km/jam. Pergerakan lalu lintas kadang terhambat  

F  < 21  > 1.00  
Pada tingkat pelayanan ini, arus lalu lintas berada dalam keadaan 
dipaksakan, kecepatan relatif rendah, arus lalu lintas sering terhenti sehingga 
menimbulkan antrian kendaraan yang panjang.  

Sumber : Tamin dan Nahdalina (1998)  

 
 

Gambar 2 
Tingkat Pelayanan Jalan 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tabel 10 
Karakteristik Tingkat Pelayanan Ruas Jalan 

Tingkat 
Pelayanan Karakteristik Nilai V/C 

Kecepatan Laju 
Kendaraan 
(Km/jam) 

A 
Kondisi arus beban dengan laju Kecepatan tinggi, 
pengemudi dapat Memilih kecepatan yang diinginkan 
tanpa hambatan 

0,00 – 0,20 >95 

B 
Arus stabil, tetapi kecepatan operas! mulai dibatasi oleh 
lalu lintas, pengemudi memiliki kebebasan yang cukup 
untuk memilih kecepatan 

0,21 – 0,44 80 – 95 

C Arus stabil, akan tetapi kecepatan Dan gerak kendaraan 
dikendalikan 0,45 – 0,74 60 – 80 

D Arus mendekati tidak stabil, kecepatan Rendah. 0,75 – 0,84 40 – 60 

E Volume lalu lintas mendekati atau berada pada kapasitas, 
arus tidak stabil, kecepatan terkadang terhenti 0,85 – 1,00 30 – 40 

F Arus dipaksakan atau macet, kecepatan rendah, volume >1,00 <30 
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dibawah kapasitas, antrian panjang dan terjadi hambatan-
hambatan yang besar 

Sumber: Departemen Pekerjaan Umum, 1997 
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III. Kecepatan  Lalu lintas 
3.1 Pendahuluan. 

Kecepatan lalu – lintas sangat berkaitan dengan besarnya volume lalu – lintas di 
atas. Kecepatan lalu – lintas sangat rendah pada saat jam puncak. Kecepatan 
lalu – lintas yang dimaksud adalah kecepatan perjalanan yaitu jauhnya 
perjalanan dibagi dengan waktu tempuh. Pada jalan – jalan arteri primer 
kecepatan perjalanan pada waktu jam puncak antara 25 km/jam sampai 35 
km/jam, sedangkan pada jalan – jalan dipusat kota dan jalan – jalan koridor 
menuju pusat kota kecepatannya lebih rendah lagi yaitu antara 15 km/jam 
sampai 25 km/jam. 
 
Khusus untuk jalan – jalan dipusat kota rendahnya kecepatan perjalanan 
disamping disebabkan oleh volume lalu – lintas yang tinggi juga disebabkan oleh 
beberapa hal lainnya antara lain : 
 
1. Banyaknya persimpangan dan arus kendaraan belok kanan. 
2. Pedestrian atau pejalan kaki juga mempergunakan badan jalan dan 

menyeberang jalan. 

 3 
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3. Bis dan opelet berhenti pada badan jalan, tidak adanya bahu jalan yang 
memadai atau kurangnya ”bus bays” (pemberhentian bis). 

4. Parkir kendaraan yang bersentuhan dengan badan jalan (on street parking) 
pada kawasan perkotaan, pasar dan perkantoran. 
5. Banyaknya kendaraan tak bermotor (becak & sepeda) 

Kecepatan waktu perjalanan, dan kelambanan merupakan indikator- indikator 
dari kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas tersebut menyebabkan : 

 Peningkatan waktu perjalanan dan biaya perjalanan  
 Peningkatan biaya operasi kendaraan 
 Peningkatan jumlah kecelakaan (walaupun kecelakaan sering berkurang 

karena kecepatan yang rendah) 
 Menurun tingkat kesenangan dan kenyamanan bagi pemakai kendaraan 

Waktu perjalanan merupakan faktor utama bagi pengendara untuk memilih rute 
kendaraan. Kecepatan gerak kendaraan yang tinggi namun disatu pihak 
kecepatan gerak kendaraan rendah tentu hal ini tidak diinginkan perjalanannya 
ini terdapat perlambatan dan percepatan. Demikian juga nilai dari kecepatan 
perjalanan dan kecepatan gerak kendaraan merupakan indikator bagi 
kenyamanan dari kondisi perjalanan (yang digunakan kecepatan yang kontinyu). 

3.2 Jenis Kecepatan 

i. Kecepatan sesaat (Short Speed) adalah kecepatan kendaraan pada suatu 
waktu tertentu dan pada titik tertentu. Hal ini bisa dilihat dari petunjuk 
kecepatan (speedometer) 

ii. Kecepatan perjalanan (travel speed) = 
hw ak tute m pu

ananJauhpe rjal
 

iii. Kecepatan gerak (running speed) = 
ntiw ak tube rhehdik urangiw ak tute m pu

ananJauhpe rjal
 

3.3 Pengukuran kecepatan Sesaat 

(1) Metoda 2 Pengamat : 

Jarak pengamatan antara 20 sampai 100 meter. Satu pengamat berada pada 
salah satu ujung yang lain. Ketika kendaraan melewati pengamat 1 maka dia 
memberikan tanda kepada pengamat 2 untuk memulai menekan stopwatch. 
Pengamat kedua akan memberhentikan stopwatch ketika kendaraan tersebut 
melaluinya, dan akan mengetahui selang waktu yang dicatat. 

Keuntungan dari survei ini adalah tidak membutuhkan organisasi, latihan dan 
biaya yang besar. Walaupun demikian, terdapat kerugiannya yaitu : 

i) Ketelitian kurang 
ii) Pengumpulan datanya lambat, dan sampelnya kecil 

(2) Merupakan kendaraan sendiri, surveyor bahwa mencatat pada speedometer 
kendaraan tersebut. 

(3) Radarmeter : Radarmeter mempergunakan prinsip bahwa gelombang radio 
dipancarkan oleh alat dan dipantulkan baik oleh kendaraan, dan perubahan 
dalam frekwensi adalah merupakan kecepatan dari kendaraan, dan hal ini 
dapat diukur alat tersebut. 
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Keuntungannya adalah alat tersebut tidak menarik perhatian sehingga dilihat 
oleh pengendara sehingga tidak terjadi penurunan kecepatan. 

Kerugian adalah : 

 Peralatannya mahal 
 Perlu melatih operator 
 Perlu pengoperasian yang berhati-hati 

3.4 Pengukuran kecepatan Perjalanan dan Kecepatan Gerak 

(1) Metoda pengamatan dari atas. Pengamatan berada pada suatu tempat yang 
tinggi, seperti bangunan yang tinggi atau bukit, tempat pengamatan dapat 
melihat kendaraan yang diamati pada jarak tempuh yang diingini. Pengamat 
akan mencatat waktu suatu jarak tertentu. 

(2) Survei nomor kendaraan : survei ini berfungsi dalam O – D survei. 

(3) Metoda dengan pengamatan melaksanakan perjalanan. 

Tiga orang ditambah sopir dibutuhkan sebagai pengamat bergerak guna 
penyelidikan kecepatan dan arus lalu lintas. Seperti halnya dengan cara ikut 
arus, kendaraan digerakkan ulang alik sepanjang satu atau beberapa arus 
jalan mengikuti gerak arus suatu atau beberapa arus lalu lintas, tetapi sopir 
tidak perlu mendahului kendaraan lain sebanyak ia didahuluinya. Ia hanya 
menjalankan kendaraan-kendaraan lainnya. Seorang pengamat di kendaraan 
itu menghitung banyaknya kendaraan yang didahului dan kendaraan lain 
yang mendahului kendaraan uji. Selisih jumlah kendaraan yang didahului dan 
mendahului, bisa positif atau negatif, dinyatakan dengan notasi y. 

Pada saat yang sama seorang pengamat lain menghitung banyaknya 
kendaraan yang berpaparan, sepanjang waktu kendaraan uji meliput suatu 
arus jalan. Bila perlu, pengamat yang sama mengklarifikasikan kendaraan-
kendaraan yang dihitung, misalnya mobil penumpang, kendaraan umum dan 
kendaraan barang. Hitung ini diberi notasi x. 

Sementara itu, pengamat ketiga mencatat waktu sejak berangkat dan 
berakhir pada tiap ruas jalan. Dengan menggunakan menggunakan jenis split 
second stop watch (stop watch ganda), yang satu jerumnya dapat dihentikan 
sementara jarum lainnya bergerak terus, tundaan pada persimpangan-
persimpangan sepanjang lintas yang diamati pun dapat dicatat. Hal yang 
juga menjadi tugas pengamat ketiga adalah mencatat perhitungan x dan y 
(Gambar 3.2) 

Berat  Waktu kendaraan pengamat jurusan timur = a Timur 

    Kendaraan pengamat (jurusan timur) 
 
 

Arus jurusan dihitung kemudian 
ketika kendaraan pengamat 

ke jurusan timur 
arus jurusan barat = x 
 
 

(saat kendaraan pengamat kearah barat) 
          x + y 
qw =  
          a + w 
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(w = waktu kendaraan pengamat jurusan barat) 
 

Gambar 3.2 
Teknis pengamat bergerak 

Yang ideal, lebih kurang dua belas perjalanan (runs) harus dilakukan pada 
tiap arah dalam dalam tiap ruas untuk memperoleh hasil rata-rata. Tentu saja 
akan sangat ekonomis, karena itu masuk akal, melakukan pengkajian ini 
pada beberapa ruas jalan yang bersampang pada satu waktu, berkendaraan 
sepanjang seluruh ruas pada satu arah dan kembali lagi lewat semua ruas, 
bukannya melakusanakannya pada satu ruas jalan pada satu waktu. 
Kemudian dengan simbol-simbol berikut arus lalu lintas dan waktu perjalanan 
pada ruas-ruas jalan itu dapat ditentukan. 

q = arus kendaraan dalam satu arah 

x = jaumlah rata-rata kendaraan terhitung dalam arah itu ketika kendaraan 
uji bergerak dalam arah berlawanan; 

y = selisih jumlah kendaraan yang mendahului dan didahului oleh 
kendaraan uji ketika kendaraan uji bergerak searah q; 

w = waktu rata-rata perjalanan ketika kendaraan uji bergerak searah q; 

a = watu rata-rata perjalanan ketika kendaraan uji bergerak dalam arah 
berlawanan dengan q; 

t = waktu rata-rata perjalanan seluruh lalu lintas searah q; 

                                     maka              q =  

dan t = w – y/q 

(Jelaslah, bila sopir kendaraan uji mampu mengikuti arus dengan tepat, 
maka y – 0, dengan demikian t = w). 

Sebagai contoh penerapan metode pengamat bergerak , misalnya tujuh jalan 
telah dilakukan dalam tiap arah pada sebuah ruas jalan sepanjang 64 km 
(Tabel 3.1) 

 

Dari catatan itu, dirata-ratakan dari 7 jalan, dalam dihitung arus dan tepat 
waktu perjalanan; lalu lintas ke arah timur, 

q =                                 kendaraan permenit (= 6.18 kpm) 

 

   = 
07.4

600.25 x
 kendaraan perjam = 370 kpj 

lalu lintas kearah barat, 

q =                              kendaraan per menit (9.25 kpm)  

x + y 
a + w 

27.7 – 2.7 
1.97 – 2.10 

27.7 – 2.7 
1.97 – 2.10 
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   = 
07.4

607.37 x
 kendaraan per jam = 555 kpj 

ke arah timur. 

t  = 1.97 -                         = 2.41 menit 

 

t  = 2.10 -                      = 2.22 menit 

maka kecepatan rata-rata; 

ke arah timur = 1.64 x 
2.41

60
 = 40.8 km/jam 

ke arah barat = 1.64 x  
2.22

60
 = 44.3 menit 

atau :                         = 1.47 menit  / km dan 

 

         
1.64

2.22
 = 1.35 menit/km. 

 

Tabel 3.1 Catatan pengamat bergerak 

Ke arah timur 

Waktu perjalanan 
penghitungan 

Kendaraan yang 
mendahului 

kendaraan uji 

Kendaraan yang 
didahului 

kendaraan uji menit detik 

1 50 38 1 4 
2 02 42 2 3 
2 00 40 1 5 
1 56 38 1 4 
1 58 38 1 4 
1 48 35 1 6 
2 13 41 2 2 

Jumlah 13 47 272 9 28 
Rata-rata 1 58 38,8 (9-18) = -19 - 2,7 

= 1.97 menit 

Ke arah Barat 

Waktu perjalanan penghitungan Kendaraan yang Kendaraan yang 

( -2.7 ) 
6.18 

(-1.1) 
9.25 

2.41 
1.64 
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menit detik mendahului 
kendaraan uji 

didahului 
kendaraan uji 

2 05 27 3 4 
2 00 26 2 4 
2 10 28 4 4 
2 10 28 4 4 
1 58 25 2 5 
2 15 30 4 3 
2 07 28 3 3 
2 10 31 2 5 

Jumlah 14 45 195 20 28 
Rata-rata 2 06 27.7 (20 – 28) = -8 -1.1 

= 2.10 menit 

Di kawasan perkotaan, waktu perjalanan lebih umum dinyatakan dalam menit 
per kilometer (menit per mil), ruas jalan biasanya di ambil ruas antara dua 
persimpangan utama (penting). Pada akhir suatu ruas, waktu tunda 
(berhenti) pada persimpangan, yang juga diamati dalam teknik pengamat 
bergerak, hendaknya juga diukur dalam satuan menit. Dengan mengurangi 
waktu tunda pada persimpangan dari kecepatan perjalanan sepanjang ruas 
yang diamati, secara langsung dapat diperoleh kecepatan gerak antara dua 
persimpangan. Kecepatan dan pertundaan sepanjang satu bentang jalan 
kota dapat disajikan seperti dalam gambar 3.3 

 

   Jalan XYZ 
Titik A              Titik B 

 
 
 
  

 

 Jalan C 
  Jalan D 
 
  40 

Waktu perjalanan  6 30  waktu harian 

Per mil  2 20 detik 

Menit  2 10 

 

Gambar 3.3 
Waktu tunda persimpangan dan kecepatan perjalan 

Pertunda (delays) 

Jelaslah bahwa dalam daerah perkotaan (dan tidak jarang pula di daerah 
pedesaan) pertundaan merupakan bagian penting dari waktu perjalanan. 
Pertundaan pada suatu perjalanan terbagi dalam dua kategori, yaitu 
pertundaan gerak (tunda gerak) dan pertundaan tetap (tunda tetap) 

Lebar jalan yang mempengaruhi kapasitas jalan dan volume lalu lintas yang 
menggunakan jalan itu merupakan faktor utama dalam kecepatan gerak. 
Kesendatan (congestion) ini, yang disebabkan oleh lalu lintas yang terlalu 
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berat, dapat digolongkan sebagai tunda gerak di sebuah jalan, bukan suatu 
elemen pokok kecepatan perjalanan. 

Tunda tetap pada hakikatnya ”termasuk” (built into) sebuah jalan tertentu 
dalam bentuk penundaan pada lampu lalu lintas, pada simpangan prioritas 
(semboyan ”BERHENTI” (stop) dan ”BERI JALAN” (give way), pada 
penyebrangan pejalan dan silang kereta api, dan sebaginya. Walaupun 
dalam arah utama arus lalu lintas pertundaan ini dapat diketahui selama 
pengamatan, namun masih sering diperlukan mengetahui perincian semua 
pertundaan pada tiap persimpangan dan penyebrangan. Untuk memperoleh 
tetap pada suatu persimpangan dibutuhkan dua orang pengamat, dan 
informasi yang tepat dengan cepat diperoleh. 

Dengan satu jalan mengarah ke persimpangan, seorang pengamat 
menghitung semua kendaraan selama lima menit, mengklasifikasikan lalu 
lintas dalam ”berhenti” (stopping) dan ”tidak berhenti” (not stopping). 
Sementara itu, pengamat kedua, dalam kurun (interval) 15 detik, menghitung 
jumlah kendaraan yang menunggu (stationary) sebelum persimpangan. Dari 
hasil ini pertundaan rata-rata tiap kendaraan dapat dihitung. Misalnya 
sebagai berikut. 

Volume kendaraan mendekati persimpangan 
Berhenti Tidak Berhenti 

56 37 
Jumlah 93 

 
Kendaraan menunggu 

Menit/Detik 00 15 30 45 
0 0 2 7 9 
1 4 0 0 3 
2 9 16 14 6 
3 1 4 9 13 
4 5 0 0 2 

Jumlah 19 22 30 33 = 104 

Jumlah pertundaan  = 104 kendaraan masing-masing 15 detik 

 = 1.560 detik 

Pertundaan rata-rata kendaraan berhenti = 
56

1.560
 = 27.8 detik 

Persentase kendaraan tertunda = 56/93 = 16.8 detik. Angka terakhir ini, 
dengan memperhatikan keempat jalan menuju persimpangan, adalah angka 
yang akan digunakan bagi analisis ekonomi suatu persimpangan atau usulan 
perbaikan persimpangan yang bersangkutan. 
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City :  ..........................  TRAVEL TIME AND DELAY  FORM NO 
Street :  ..........................  
Strat Time :  ..........................  Route :  …………… 
Heather :  ..........................             Number of ……….
  

LOCATION TIME 
MIN + 
SEC 

STOP 
TIME 
MIN + 
SEC 

TYPE OF 
DESTRUCTION 
AND REASON 

FOR STOP 

TIME SPEED 
TOTAL 
STOP 
TIME 

KODE ODOMETER 
READING (M) 

        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
SURVEYOR : …………………. DATE : …………………. CHECK : 
……………….. DATE : ………………….. SHEET : ………. OF …. 

 

 

 

 TRAVEL SPEED SURVEY FORM NO 
CITY      : …………………. Trip 1 :.......................................  .................................................        
ROUTE  : …………………. Trip 2 : ......................................       ............................................  
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 Trip 3 : ......................................       ............................................  
 

 Name 
of road 

Time (Sec) 
? 

Stravel Speed (km/K) 
Trip 1 Trip 2 Trip 3 Trip 1 Trip 2 Trip 3 Trip 4 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Surveyor : Calculated : Checked : 
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IV. Kecelakaan &  
Keselamatan Lalu lintas 

 
Indikasi dari kecelakaan lalu – lintas menurut polisi lalu – lintas dapat meliputi : fatal 
(meninggal, serius (luka berat) dan ringan. Dalam hal ini permasalahan lalu – lintas 
memang lebih ditekankan pada jumlah korban. Umumnya sebagian kecelakaan 
terjadi pada jalan – jalan utama dipusat kota dan jalan utama arah keluar kota, serta 
jalan – jalan koridor yang menuju pusat kota. Sebagai gambaran di Semarang rata – 
rata kecelakaan yang tercatat adalah 121 kecelakaan perbulan, dan angka ini cukup 
besar bila diketahui kecelakaan – kecelakaan lainnya yang tidak tercatat. Penyebab 
dari kecelakaan sangatlah kompleks. 

 
Penyebab kecelakaan adalah : 

 
1. Geometrik jalan yang tidak standard (tidak sesuai dengan ukuran 

kendaraan), juga jarak pandang pengemudi yang terhalangi. 
 

2. Pedestrian yang mempergunakan perkerasan jalan karena tidak ada fasilitas 
pejalan kaki seperti trotoar dan jembatan penyeberangan. 

 
Disamping karena faktor perencanaan lalu – lintas diatas kecelakaan juga 
disebabkan oleh : 

 
1. Kelalaian pengemudi 
2. Kerusakan kendaraan 
3. Rancangan kendaraan 
4. Cuaca 
5. Lingkungan, asap seperti kasus di jalan tol Jakarta – Tangerang 

4.1 Kecelakaan karena rancangan jalan 

Kecelakaan-kecelakaan sebagian atau seluruhnya, disebabkan oleh rancangan 
jalan, seperti tikungan-tikungan, pejajaran, persimpangan, dan tanda-tanda dan 
teknik lalu lintas adalah bagian daripadannya. 

Kurang lebih 16 persen dari seluruh kecelakaan, baik di perkotaan maupun di 
perdesaan, terjadi dipersimpangan-persimpangan; dan di daerah metropolitan 
jumlah itu jauh lebih banyak. Oleh karena itu, banyak teknik-teknik perlalulintasan 
guna mengurangi kecelakaan dipusatkan pada persimpangan-persimpangan. 
Dalam Bab 5 (Gambar 5.3). Telah kita ketahui bahwa dalam satu persimpangan 
yang sederhana telah terdapat 20 “titik konflik” atau titik potensi kecelakaan. 
Penempatan lampu lalu lintas pada persimpangan-persimpangan itu mengurangi 
jumlah kecelakaan sampai lebih kurang 40 persen, atau pengadaan bundaran 
telah mengurangi jumlah kecelakaan kira-kira 50 persen telah mengurangi jumlah 

 4 
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kecelakaan kira-kira 50 persen. Namun yang jauh lebih aman dari kecelakaan 
dicapai dengan cara mengatur pergiliran pada jalan yang berpotongan. Giliran 
belok kiri kanan adalah yang terbaik, telah mampu mengurangi kecelakaan 
sebanyak 60 persen. Cara-cara itu adalah : 

Peningkatan Penurunan jumlah kecelakaan 
Larangan “dilarang menunggu” 30 persen 
Penjajaran tikungan 80 persen 
Jalur ganda 30 persen 
Pandangan bebas pada persimpangan 30 persen 

Jelaslah pula, apabila jumlah persimpangan sepanjang jalan dapat dikurangi 
maka kemungkinan kecelakaan akan dikurangi dan lebih penting kecelakaan pun 
akan menurun. Hal ini menyebabkan para pengemudi menjadi lebih berhati-hati. 
Dengan penggabungan daya simpang T menjadi satu, lalu lintas pada suatu jalan 
dialihkan ke jalan lain sehingga arus lalu lintas pada jalan itu belakangan menjadi 
besar. Dengan demikian para pengemudi lebih berhati-hati  dan kecelakaan 
menurun. Telah terbukti bahwa jumlah kecelakaan dengan cara itu berkurang 
dengan kira-kira 70 persen daripada jumlah kecelakaan pada du simpang T yang 
digunakan kedua-duangan. 

Cara lain yang jelas mengurangi jumlah kecelakaan adalah memisahkan pada 
pejalan dengan kendaraan, pejalan dan kendaraan terpisah. Cara yang umum 
diginakan adalah dengan membangun rel atau pagar pemisah sepanjang sisi 
jalur pejalan pada simpangan yang ramai. Pagar hendaknya dipancangkan lebih 
kurang 0.5 meter atau 18 inci agak mundur dari garis sisi bisa menyelamatkan 
diri. Pagar pemisah menuntun para penyebrang; namun sungguh menarik untuk 
dicatat bahwa pada jarak 45 atau (50 yard) dari garis sebra justru adalah tempat 
yang lebih berbahaya daripada tempat lain sepanjang jalan. 

Pemisah pejalan dan kendaraan telah diusahakan lebih jauh dengan 
menyediakan jembatan. 

Pemisah pejalan dan kendaraan telah diusahakan lebih jauh dengan 
menyediakan jembatan atau terowongan penyebrangan, tapi para pejalan kurang 
senang menuruni tangga terowongan atau menaiki tangga jembatan 
penyebrangan, apabila mereka menyebrang begitu saja, trowongan ternyata 
lebih disukai oleh para pejalan, tetapi biaya pembangunan terowongan jauh lebih 
mahal dari pada biaya pembanguna jembatan penyeberangan. Bagaimanapun 
Laboratorium Penelitian jalan telah menemukan bahwa para pejalan akan mau 
menggunakan terowongan atau jembatan apabila waktu perjalanan dapat 
dipersingkat; jadi penggunaan pagar pemisah untuk menunjukan bahwa tanpa 
terowongan atau jembatan justru akan memerlukan waktu lebih lama. 

Pada kota-kota dan kawasan perumahan yang baru dirancang, prinsip pemisah 
pejalan dan kendaraan diterapkan lebih jauh. Misalnya, di Cumberland Newton di 
Scotland, dibangun dua jaringan jalan lengkap, yang  terpisah satu sama lain – 
satu untuk kendaraan dari untuk para pejalan. Mungkin ini adalah kelanjutan dari 
rancangan Radburn.  

Meskipun demikian, bagi semua prinsip umum maupun rancangan baru, selalu 
tetap ada. Titik hitam kecelakaan ” pada sistem jalan yang ada. Kesemuannya ini 
bisa dilokalisasi dengan mencatat secara teliti sebab-sebab terjadinya 
kecalakaan ; dan kemudian diketahui cara tertentu untuk menghindarkan 
persoalan. Jadi perlu dilakukan  pencatatan kecelakaan secara luas dan terus 
menerus.  
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4.2 . Pencatatan kecelakaan 

Pencatatan kecelakaan hendaknya dilakukan bagi setiap kota dan daerah 
sekelilingnya, pencatatan ini dilakukan dalam dua bentuk : (1) peta kecelakaan 
(pada skala 1/2500 yang menunjukan setiap kecelakaan, dan (2) peta khusus 
“persimpangan hitam” dengan skala lebih besar (barangkali 1/500), yang memuat 
sebab-sebab kecelakaan secara lebih terperinci. Untuk melengkapi peta-peta 
diperlukan pula beberapa bentuk kartu pencatat kecelakaan, disesuaikan 
namanya dengan yang ada, pada  peta (komputer digunakan pula dalam 
pencatatan dan analisis data kecelakaan). 

Cara yang baik untuk mencatat kecelakaan pada peta kota (dan ada beberapa 
cara yang sejenis, dalam bebrapa kasus) menunjukan setiap kecelakaan dengan 
angka-angka yang dilengkapi, misalnya : 

 7/32 menunjukan kecelakanan ke – 32 pada bulan ke – 7 

lingkaran-lingkaran dapat dibuat berbeda warna untuk menunjukan perbedaan 
derajat kecelakaan, seperti : 

 

 

 Fatal  ....................................................................... merah 

 Berat/Gawat  ............................................................... biru 

 Ringan  ....................................................................... hijau 

 Hanya kerusakan  ...................................................... hitam 

 (Catatan : ”hanya kerusakan”, di Inggris tidak harus dicatat) 

Bidang dalam lingkaran dapat pula diberi warna untuk menunjukan jenis 
kecelakaan, seperti : 

 Pejalan  .................................... merah 

 Sepeda/sepeda motor .................. biru 

 Kendaraan penumpang  ..............hijau 

 Kendaraan berhenti .................. kuning 

 Penumpang turun atau naik kendaraan .................. jingga 

Penawaran bidang dalam lingkaran dilakukan hanya setengahnya bagi 
kecelakanaan pada siang hari dan penuh bagi kecelakaan pada malam hari. 
Demikian pula apabila dalam kecelakaan terdapat unsur selip ( hal ini 
menunjukan bahwa permukaan jalan patut diperiksa), maka S dapat 
ditambahkan disamping lingkaran. 

Dengan demikian suatu kecelakaan tertentu dengan warna lingkaran biru dengan 
warna merah setengah, dan huruf  S, mengundang arti kecelakaan pejalan yang 
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berakibat fatal pada siang hari karena kendaran selip. Keterangan lebih lanjut 
pada kartu S 7/32. 

Pada peta kecelakaan yang terperinci titik-titik hitam kecelakaan pada umumnya 
menggambarkan jejak kendaraan dan pejalan bersama-sama, sekali dengan 
nomor pencatat. Modal ini ditujukan pada Gambar 11.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kunci  W  = Hujan 

 Jejak Kendaraan  I  = Jalan tertutup es 

 Jejak perjalanan  D  = Siang 

 Meninggal  N  = Malam 

 Luka-luka  7/30  = Nomor Acuan 

 Kendaraan Parkir   

 Kend. Tak terkendali   

 ”menyodok” (tabrak hidung-

pantat 

  

Kartu pencatat, seperti yang telah disebutkan dapat berupa kartu berlubang 
seperti yang sudah diketahui sebagai kartu Cope-chat; atau, bagi daerah kota 
yang luas, digunakan kartu komputer. Yang penting adalah agar dapat 
menyelidiki semua kecelakaan pada lokasi tertentu. 

 

4.3. Laju kecelakaan 

Statistik kecelakaan yang juga berguna adalah laju kecelakaan yang berakibat 
luka-luka. (PI = personal injuring), yang mungkin kita membandingkan frekuensi 
kecelakaan di satu tempat dengan tempat lain. Guna membakukan laju 

CO 1/37 
ID 

6/24D 

4/36 WN 

5/01 D 

Tahun awal 1/1/69 

Jl Brown 

Jl. Smith 
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kecelakaan PI diperhitungkan jumlah kecelakaan per juta kilometer kendaraan 
misalnya : 

Laju PI 
VL

n3000
  atau lebih pasti 

VL

n

365

000.000.1
 

 

n = jumlah kecelakaan pada suatu ruas jalan pertahun 
V = arus lalu lintas (dua arah) dalam jumlah kendaraan 
L = panjang ruas jalan dalam kilometer 

Ciri-ciri laju PI adalah : 

Pusat kota  ................  5 sampai 13 PI kecelakaan juga kilometer 
kendaraan (8 sampai 20 PI kecelakaan juta 
unit kendaraan 

Kawasan perumahan ..........  2.5 sampai 4.5 PI kecelakaan juta kilometer 
kendaraan (1.6 PI kecelakaan/juta unit 
kendaraan) 

Jalur motor ................  0.4 PI kecelakaan/juta kilometer kendaraan 
(0.6 PI kecelakaan/juta kendaraan) 

Ada gunanya laju kecelakaan di ruas-ruas jalan pada peta. Lebar peta pada jalan 
menunjukan ukuran laja kecelakaan. Dengan demikian secara sepintas dapat 
dilihat atau diketahui ruas jalan yang mempunyai perbedaan menyolok dalam 
suatu kawasan dan mengamatinya. 

 

4. 4  Faktor-faktor kecelakaan lainnya 

Kecelakaan disebabkan oleh banyak faktor, tidak sekedar oleh pengemudi yang 
buruk, atau pejalan yang tidak berhati-hati. Antara faktor-faktor pokok penyebab 
kecelakaan adalah : 

(a) Kerusakan kendaraan 
(b) Rancangan kendaraan  
(c) Cacat pengemudi 
(d) Permukaan jalan, dan 
(e) Rancangan jalan. 

Hampir 10 persen dari semua kecelakaan yang terjadi di Inggris setiap tahun 
disebabkan oleh kerusakan mekanis pada salah satu atau beberapa kendaraan 
yang tersangkut kecelakaan. Kerusakaan rem, kerusakan kemudi, ban pecah, 
adalah sebab-sebab yang paling sering terjadi. Di Inggris dan di beberapa negara 
Eropa, pemeriksaan ini adalah cara terbaik untuk mengurangi faktor-faktor 
penyebab kecelakaan itu. Usaha lebih lanjut untuk mengurangi jumlah 
kecelakaan di Inggris melalui propaganda, seperti dilaksanakan di Inggris dalam 
kampanye tapak ban; ”You know it makes sense:. 



31 
 

 

 

 

 

 

 

V. Pengaturan Lalu Lintas  
Pada Persimpangan 

 
Masalah utama pergerakan lalu – lintas didaerah perkotaan adalah karena 
banyaknya persimpangan. Beberapa permasalahan persimpangan adalah  : 

 
- Terdapatnya beberapa persimpangan utama yang sudah memperlihatkan 

permasalahan lalu – lintas, namun belum mempunyai lampu lalu – lintas. 
   

- Beberapa lampu lalu – lintas perlu dievaluasi kembali phasing dan stage dari 
waktu merah, kuning, dan hijau yang disesuaikan dengan analisis lalu – 
lintas saat ini. 

 
- Lokasi dari tiang – tiang lampu lalu – lintas perlu disesuaikan dengan 

standard yang ada untuk efisiensi dan efktifitas sirkulasi lalu – lintas pada 
persimpangan. 

 
Untuk mengatasi masalah persimpangan dilaksanakan sesuai tingkat permasalahan 
dari persimpangan tersebut, yaitu dapat dilaksanakan dengan : 

 
1. Give way (beri jalan) berupa rambu lalu – lintas atau marka jalan. 
2. Lampu pengatur lalu – lintas  
3. Bundaran 
4. Bundaran + lampu lalu – lintas 
5. Simpang susun. 

Telah jelas uraian sebelumnya bahwa persimpangan menempati persoalan utama 
dalam hal hambatan perjalanan . oleh karena itu, perbaikan persimpangan akan 
mengurangi hambatan dan meningkatkan kapacitas dan tentu saja akan mengurangi  
banyaknya kecelakaan. 

Penanganan persimpangan dapat dilaksanakan mulai decían bundaran (roundabout), 
lampu pengatur lalu lintas serta persimpangan yang tidak sebidang. Dalam uraian ini 
hanya akan dibahas mengenai penganganan persimpangan dengan manajemen lalu 
lintas pengatur lalu lintas. 

5.1 Dilarang belok kanan 

Periksalah kembali diagram yang memperlihatkan konflik bila lalu lintas dua arah 
berpotongan. Bila semua yang belok kanan dilarang, banyaknya titik konflik 
berkurang sangat banyak, tinggal empat buah.  

  

 5 
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Titik- titik konflik dengan larangan belok kanan 
4 titik konflik (lingkaran)  

 

 

Ada dua atau tiga kemungkinan cara penerangan larangan belok kanan dan tetap 
memenuhi atau sesuai dengan kebutuhan lalu lintas. Tiap-tiap cara mempunyai 
faedah dalam keadaan-keadaan tertentu. Barangkali cara yang paling efektif , bila 
keadaan kemungkinan, adalah penggunaan jembatan semanggi bagi jalan 
kendaraan bermotor. Pada banyak kawasan kota dengan jalan-jalan kecil dapat 
digunakan pola semanggi (Gambar 6.2). 

 

 

 

 

 Berbelok yang  
 dilarang 

 Kemungkinan garis 
 edar kendaraan 

 

 

 

5.2 Traffic Signal Lampu Pengatur Lalu lintas 

Titik-titik pada suatu persimpangan dapat lebih banyak dikurangi lagi dengan 
menggunakan lampu pengatur lalu lintas. Lalu lintas dipisah-pisahkan bebrdasarkan 
waktu, seperti penggunaanjembatan layang atau jalan silang tidak karena 
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penggunaan lampu pengatur lalu lintas, namun kelambatan akan lebih panjang jika 
tidak menggunakan lampu pengatur lalu lintas. 

Pengatur lalu lintas pertama didunia menggunakan simbol bendera untu berhenti 
atau berjalan, dengan lampu gas merah dan hijau di waktu malam – dipasang di 
Londong pada tahun 1868. lampu-lampu ini meledak beberapa bulan setelah 
pemasangan dan hal ini terjadi bertahun-tahun sebelum jenis alat lain dioperasikan, 
lampu laul lintas merah, kuning, hijau yang kita ketahui sekarang, dikembangkan dari 
sistem Amerika dipasang dengan sistem waktu  yang tetap, kemudian di Inggris 
dikembangkan dengan menggunakan sistem diatur oleh kendaraan. Perbedaan 
sistem ini masih tetap ada, Amerika tetap menyukaisistem waktu tetap dan Inggris 
lebih luwes tergantung pada kendaraan. 

Agar berhasil guna efektif, sistem lampu pengatur lalu lintas harus memenuhi empat 
tuntutan pokok, yaitu : 

(i) Perhatian  : Tanda-tanda harus merangsang atau menarik 
perhatian beberapa kali ulangan semboyan 
mungkin sekali diperlukan dan tanda perlu 
dilatarbelakangi dengan warna hitam atau dan 
kuning agar menyolok. 

(ii) Bermakna : Makna atau arti tanda-tanda harus cukup jelas 
dan tidak menimbulkan keraguan. Merah untuk 
berhenti dan hijau untuk jalan telah dipahami 
secara universal (kecuali di Cina)  

(iii) Waktu Peralihan : Di Inggris (juga di Indonesia) hal ini dilakukan 
dengan semboyan warna kuning. 

(iv) Patuh : Tanda-tanda harus dipenuhi oleh para pemakai 
jalan. 

Di Inggris makna lampu lalu lintas dan kepatuhan padanya dipertinggi dengan 
pembakuan rancangan dan urutan pembakuan urutan dan makna adalah sebagai 
berikut :  

Merah  berarti berhenti 

Merah/kuning  masih berarti ”berhenti tetapi menganjurkan 
”siap jalan: 

Hijau  jalan, setelah aman, untuk melakukannya 

Kuning    berhenti, kecuali bila berbahaya untuk 
melakukannya. 

Sebagai tambahan, ukuran merah/kuning pada saat ini telah ditetapkan selama 2 
detik dan ukuran kuning selama 3 detik. 

1. Lampu Lalu lintas waktu tetap 

                                                
 Di Indonesia (Pen) : 
Merah : berhenti 
Kuning : berhenti, kecuali bila berbahaya untuk melakukannya 
Hijau : jalan, setelah aman untu melakukannya. Letak dan ukurannya masih belum dibekukan 
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 Seperti telah dikemukakan, lampu lalu lintas waktu tetap tidak terlalu banyak 
digunakan di Inggris (dan itu hádala kebijaksanaan resma untuk memberlakukan 
secara menyeluruh), meskipun cara itu Sangat popular di negara lain. Pada 
dasarnya, ukuran waktu ditetapkan berdasarkan telaah arus lalu lintas, setiap phase 
(siklus) diatur agar bekerja berdasarkan urutan waktu tetap itu tanpa memperhatikan 
naik turunnya (fluktuasi) arus lalu lintas. Tentu saja, urutan tetap itu dapat diatur 
secara otomatis, dengan jam pengatur atau sakalar biasa. 

Keuntungan Kerugian  
 Murah  Kaku menyebabkan 

hambatan/penundaan yang tidak perlu 

 Mudah pemeliharaannya  Karena itu, persimpangan tidak 
dimanfaatkan sesuai dengan 
kemampuannya pada saat sepi 

  

  2.Lampu lalu lintas diatur kendaraan 

Seperti sebutannya, phase (siklus) diatur langsug berdasarkan kebutuhan lalu lintas. 
Setiap kendaraan berjalan melewati bantalan detektor yang memberikan “kebutuhan” 
ini kekotak “pengatur” apabila tidak ada kendaraan pada jalan simpangan, pengatur  

 

Gambar 6.3 
Cara kerja lampu lalu lintas diatur kendaraan 

Lalu lintas pada jalan utama berhenti untuk memberi kesempatan lalu lintas jalan 
kecil untuk menyeberang. 

Bila hanya ada satu kendaraan (permintaan) dari jalan kecil, lampu akan tetap hijau 
selama kurun hijau minimum. Bila kendaraan kedua masuk dalam kurun tersebut, 
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akan ada tambahan wakatu bagi setiap permintaan. Bila permintaan ini berjalan 
terus, lampu jalan kecil akan tetap hijau sampa ada permintaan dari jalan raya 
menyala hijau, lampuakan menyala warna “hijau” bagi kendaran yang sedang 
mendekati persimpangan, dan pada saat yang sama lampu merah menyala untuk 
lalu lintas dari arah yang berpotongan. Lampu “hijau” kemudian menyala bagi 
kendaraan yang akan melewati persimpangan sampai ada permintaan atau 
kebutuhan dari arah lain. Sekalianpun demikian, bila lalu lintas atau kendaran telah 
lewat, pengatur melayani permintaan, menunggu tenggang waktu bagi kendaraan 
atau lalu lintas dari arah lain, dan baru kemudian nyala lampu berubah warna. 
Apabila ada kendaraan kedua yang mengikuti kendaraan pertama, kendaraan kedua 
tetap mendapat giliran melintas dan mengatur tetap menyalakan lampu hijau hanya 
cukup waktu bagi kendaraan kedua itu untuk melintas. Bila lalu lintas cukup banyak 
meminta “hijau” pada kedua jalur jalan, seperti misalnya pada jam sibuk, pengatur 
akan menyalakan “tenggang waktu hijau maksimum” pada setiap jalur. Jadi ada 
kurun waktu hijau minimum dan kurun waktu hijau maksimum. 

 

 

 

 

 

Beberapa Definisi 

Implikasi sistem ini lebih lanjut, dan untuk mengerti istilah yang digunakan dalam 
sisten itu, definisi berikut akan digunakan : 

 

 

Kurun Hijau Minimum : kurun waktu bersingkat bagi kendaraan boleh berjalan 

 

Kurun Perpanjangan : setiap kendaraan lain setelah yang pertama melintas 
bantalan detektor mencatat kebutuhan tambahan waktu 
dan seringkali kecepatan kendaran itu pun tercatat. Alat 
pengamat kemudian menambah kurun hijau minimal 
selama waktu cukup (tergantung pada kecepatan 
kendaraan yang bersangkutan itu melewati 
persimpangan). 

Kurun hijau maksimum : kurun waktu terlama bagi kendaraan boleh berjalan. 

Kurun Antara : selang waktu antara lampu hijau mati sampai menyala 
kembali. 

Agar suatu persimpangan bebas dari lalu lintas, baik dalam sistem “waktu tetap” 
maupun dalam sisten “diatur kendaraan”, mungkin saja mengubah jurun antara, yang 
biasanya minimum 4 menit, sampai termasuk kurun “semua merah”, seperti diagram 
pada Gambar. 

 



36 
 

/di/di di di di di di di 

Tahap     (1) 
                                                  peralihan hijau 

4 detik peralihan hijau 
(2) 
 
                      A.           Kelap kelip kuning 
 
(1) 
 

5 detik peralihan hijau 
                                                    peralihan hijau 
(2) 
 
                 B.               Kuning 
1 
 

 peralihan hijau      8 detik peralihan hijau 
merah 3 detik kurun merah 

2 
 kurun “merah” 

 
Gambar 6.4 

Urutan nyala lampu lalu lintas 

Lalu lintas membelok 

Lampu lalu lintas lurus jangan mengacaukan lalu lintas belok dan semua persoalan 
yang   menyertainya’ lalu lintas belok kanan tetap dapat “memacetkan” lalu lintas 
pada persimpangan walaupun ada lalu lintas, jika tidak disesuaikan dengan 
kebutuhan pergerakan. Ada dua cara penangulangan bagi lalu lintas belok dan satu 
cara lagi sebagai perkembangan kedua cara dasar, yakni : 

(b) berangkat lambat (late start) 
(c) pemutusan lebih awal (early cut – off) 
(d) penggunaan kurun “semua merah” (the “all red” periode evolves) 

bila perlu, cara pertama dan ke dua dapat digabung, tetapi bila harus memilih salah 
satu, maka cara kedualah yang terbaik. Untuk lebih jelas, dinyatakan dengan 
diagram Gambar 6.5. 

 

 

 

 

berangkat lambat 

 

 

Kunci 
 
Merah 
 
Kuning 
 
Hijau 

R 

R 

G 
G 

G 

R 

R G 

G 

G G R 
R R 
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pemutusan lebih awal 

 

Gambar 6.5 
Kerja lalu lintas pada persimpangan sibuk 

Tata kerja semboyan lain 

Berbeda dengan tata kerja semboyan umumnya, yang menggunakan variabel kurun 
hijau untuk membebaskan kendaraan belok kekanan, ada beberapa penggunaan dan 
tata kerja semboyan lain. Berikut ini adalah yang terpenting : 

Panah penyaring. Cara ini yang biasanya yang menggunakan panah hijau, 
digunakan untuk mengijinkan lalu lintas belok kiri, misalnya pada simpang T, tetapi 
pada saat ini lebih banyak digunakan untuk mengijinkan lalu lintas yang bergerak 
lurus atau belok kekanan. 

Lampu penyeberangan jalan. Percobaan “jalan X” (X-way) telah dikembangkan 
menjadi penyeberangan “pilihan yang menggunakan lampu kedip sebagai tahan 
peralihan pada saat para pejalan mendapat prioritas tetapi dengan peringatan bahwa 
waktu hampir “habis”. 

5.3 Penghitungan semboyan lalu lintas 

Sebagaimana telah dijelaskan, perhitungan membutuhkan instalasi lampu lalu lintas 
pada tata kerja waktu tetap. Alasan adalahbahwa pada keadaan arus lalu lintas 
maksimum sistem semboyan apa pun akan mengikuti tata kerja waktu tetap. 

Salah satu faktor penting dalam menghitung semboyan adalah arus jenuh menjelang 
persimpangan. Arus jenuh adalah arus maksimum yang dapat melewati 
persimpangan dari arah tanpa gangguan semboyan. Arus jenih darisatu arah 
ditentukan oleh penghitungan, misalnya, selama 5 detik setelah seorang polisi atau 
semboyan berhenti untuk maju (karena itu perhitungan terlambat diabaikan) dan 
melanjutkan penghitungan sampai saat kendaraan “lepas buntut”. 

Bila oleh sesuatu sebab, arus jenuh tidak dapat diukir, maka persimpangan biasa 
dapat dinilai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan 
sebagai berikut. 

Lebar mendekati persimpangan melampaui 5.20 m (17 ft): 

Lebar jalan mendekati persimpangan sampai dengan 5.20 m (17 f): 

Lebar (m) 3.05 3.35 3.65 3.95 4.25 4.60 4.90 5.20 
(ft) 10 11 12 13 14 15 16 17 

Arus Jenuh 

(Smp/jam) 1850 1875 1900 1950 2075 2250 2475 2700 

G G R G R R 
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Khusus untuk persimpangan-persimpangan yang baik (bebas pandangan, dan 
sebagainya). Angka-angka itu hendaknya ditambah 20%. Untuk persimpangan buruk 
(tanjakan, pandangan kurang bebas, dan sebagainya) angka-angka itu hendaknya 
dikurangi 15%. 

Perlu diingatkan bahwa arus jenuh dinyatakan dalam satuan smp/jam. Nilai smp bagi 
semboyan lalu bab 3, hendaknya seperti yang telah dinyatakan dalam bab 3, seperti : 

 Mobil penumpang dan kendaraan barang ringan………… 1,00 

 Kendaraan barang berat …………………………………. 1,75 

 Kendaraan angkutan umum ……………………………... 2,25 

Apabila terdapat cukup banyak lalu lintas belok kanan, lajur kira-kira selebar 2,5 m 
(8ft) untuk belok kanan akan mengurangi besarnya arus jenuh. 

Lalu lintas yang benar-benar menggunakan persimpangan, sepanjang waktu, jelas 
sedikit kurang daripada arus jenuh s, apabila arus normal q telah diketahui, juga 
dalam smp/jam, maka angka banding (ratio) arus normal dengan arus jenuh dapat 
diturunkan sebagai nilai y, yaitu : 

Y = q/s 

Nilai yang lebih besar, misalnya, dari arah utara dan selatan ditambahkan pada nilai 
maksimum dari dua arah yang lain (pada persimpangan empat biasa) mana akan 
didapat nilai Y, yakni : 

Y - y maka 

Pada kenyataan akan terlihat bahwa nilai Y adalah ukuran (menunjukan) kemacetan 
pada persimpangan. 

Satu-satunya faktor lain yang diperlukan untuk menghitung siklus waktu maksimum 
(the optimum cycle time setting) untuk memasang semboyan adalah “waktu hilang” 
(L), yaitu lama waktu satu siklus penuh pada saat tidak ada kendaraan. Hal ini 
dilakukan tidak hanya waktu merah semua dan waktu merah/merah/kuning tetapi 
juga sebagian waktu persiapan jalan (staring-up) dan persiapan berhenti (tailing off) 
yang terjadi pada saat perubahan warna lampu. Waktu yang terbuang dihitung dari 
rumus : 

L = 2n + R 

Dimana  : 

n = banyaknya fase (misalnya : pada simpang empat yang sederhana 
US, BT = 2 fase) 

R = waktu semua merah atau waktu merah/merah/kuning dalam detik (L 
dapat pula didefinisikan sebagai jumlah kurun waktu hijau dikurangi 
satu detik setiap hijau (intergreen). 

Dari faktor itu, Laboratorium Penelitian Jalan di Inggris telah menentukan waktu 
siklus optimum So adalah sebagai berikut 
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(Waktu siklus optimum terjadi karena jumlah hambatan minimum). 

Kemudian, pengaturan semboyan hijau akan dibuat proporsional terhadap nilai y 
pada setiap arah, dengan waktu hilang yang diperkenankan. 
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waktu hijau diperoleh langsung dari rumus berikut : 
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Contoh : 

Dengan mengetahui bagaimana perhitungan pengaturan lampu lalu lintas dibuat, 
marilah kita lihat contoh khusus. Perhatian suatu simpang empat seperti dalam 
Gambar 6.6. tanpa mengukur arus jenuh nyata, hal ini dapat dinilai dari lebar dan 
data di muka. Arus lalu lintas dari keempat arah telah diketahui dan dinyatakan dalam 
smp/jam. 

Anggap bahwa lalu lintas diatur dalam 5 detik hijau pada satu fase 6 detik hijau fase 
yang lain, maka 2 detik plus 3 detik waktu hilang pada merah/merah/kuning. Jadi : 

L = 2n + R  = 2 x 2 + (2 + 3) 

 = 9 detik 

atau (5-1) + (6 – 1) = 9 detik yang berasal dari jumlah setiap kurun hijau yang 
dikurangi satu. 

 

 

 

 

 

 

3.05 

7.30 

7.30 

Barat Timur 

Utara 

3.05 
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Gambar 6.6 
Contoh perhitungan semboyan lalu lintas 

 

 

 

Pendekatan U S T B 
q (smp) 650 600 1400 1500 
S (smp) 1.850 1.900 7,30 x 525  
   = 3.850 3.850 
q/s = y 0,35 0,315 0,655 0,39 
Maks. Y 0,35 0,39 
Y  0,35 + 0,39 = 0,74  

 

Y
C o






1

51.5L
 

26,0

5,18

26,0

55,13

74,0










1

51.5(9)
 

  = 70 detik 

 

Pengaturan semboyan 
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Y

g 
0,74
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0,74

9) - (70 0,39
1
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3.65 

Selatan 

Utara 

Barat Timur 

Selatan 

650 
1500 

1400 

600 

Arus lalu-lintas (smp) 
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pengaturan ini, secara diagram, ditunjukan dengan Gambar 6.7 

Siklus penuh 70 detik 

Hijau 28             dt Kuning 3 dt             Merah 37 dt           M/K 2 dt 

  Utara - Selatan 

Siklus penuh 70 detik 

Merah 04 dt ( + 2dt)           Hijau M/K             Hijau 01 dt           M/K 2 dt 

  Utara - Selatan 

Kunci 

Merah 
Kuning 

Hijau 
Gambar 6.7 

Contoh pengaturan lampu lalu lintas 

 

5.4 Tundaan pada lampu lalu lintas 

Laboratorium Penelitian Jalan telah menghitung bahwa hambatan atau tundaan yang 
diakibatkan lalu lintas terhadap kendaraan, dalam detik, kurang ialah : 

d = 
qc)-gs(gs

2
gc 1800

2
g)-s(c

)(2
9,0

gsc 
  

d = tunda per kendaraan dalam detik 

c = waktu siklus dalam detik 

c = kurun waktu hijau 

q = arus kendaraan dalam kpj (kendaraan per jam) 

s = arus jenuh dalam kpj 

Perlu diingat bahwa dalam rumus tunda baik q maupun s diukur dalam satuan kpj 
bukan smp/j. Oleh karena q akan khusus dihitung pada persimpangan yang 
bersangkutan, maka tidak ada kesukaran untuk memperoleh angka kbj. Apabila 
kemudian nilai q dalam smp/j dibagi dengan nilai q dalam kpj hasilnya adalah apa 
yang disebut faktor smp dan akan berkisar antara angka 1.10 dan 1.35. Arus jenuh s 
dalam satuan kpj dapat diperoleh dengan membagi nilai s dalam smp/j dengan faktor 
smp. 
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Jadi, dengan mengangap faktor smp sebesar 1.2,q dari arah utara persimpangan 
sebesar 580 kpj dan s sebesar 1650 kpj, tundaan di arah utara persimpangan adalah  



























)70580165028(165028

705801800

5801650(702

)2870(1650

9.0
xxx

xx

x
d

22

 











5400 x 46,000

4900 x 580 x 1800

150.000

1700 x 1650
0.9  

= 0.9 (19,4 + 20,6) 

= 0,9 x 40 

= 36 detik 

penghitungan yang sama dapat dilakukan untuk tundaan pada persimpangan 
dari arah lain. Hasil angka-angka ini sangat dibutuhkan utnuk dipergunakan 
dalam penilaian ekonomis guna mendukung anggaran persimpangan. 

5.5 Lampu Pengatur lalu lintas terpadu 

Pada jalan searah, bila semboyan lalu lintas waktu tetap dipergunakan, mungkin 
sekali dipasang lampu-lampu lalu lintas sedemikian rupa sehingga 
memungkinkan kendaraan-kendaraan yang bergerak dengan kecepatan yang 
ditetapkan akan tepat lampu hijau pada tiap persimpangan. Kejadian ini disebut 
“gelombang hijau”. Usaha mengatur gelombang hijau kedua arah pada jalan arah 
akan menemui bebrapa kesulitan. Sekalipun demikian, dalam hal tertentu, 
gelombang hijau dua arah masih mungkin dilakukan pada semboyan waktu tetap, 
dengan beberapa penyesuaian. 

Perkembangan terakhir dari lampu lalu lintas terpadu, misalnya yang fleksibel 
penuh, ditentukan kendaraan dan semboyan lalu lintas komputer (sekarang ini 
digunakan di London Barat), yang dikendalikan dengan komputer dari new 
Scotland Yard. Sebagaimana yang pernah terjadi denga somboyan lalu lintas 
yang pertama, west London Area Control System ini pula adalah jenis yang 
pertama di dunia, (Amerika mempunyai banyak jenis yang serupa tetapi tidak 
sebuah pun yang diatur kendaraan, jadi agak kurang maju).  
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VI. PARKIR 
 

Parkir yang ada mempunyai 2 (dua) tipe, yaitu : 
 

1. Parkir diluar badan jalan (off street parking) yang terdapat pada beberapa 
kantor : bangunan umum, tempat perbelanjaan baru, dan daerah perkotaan. 

 
2. Parkir pada jalan (on street parking), pada tempat perbelanjaan lama dan 

daerah perkotaan lama pada pusat kota. 
 

Secara umum permasalahan parkir didaerah pekotaan pada kota – kota besar 
dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 
1. Parkir pada badan jalan sering mengambil perkerasan jalan karena kurang 

lebarnya bahu jalan, sehingga akibatnya dalam hal ini parkir tersebut 
mengurangi kapasitas dari jalan tersebut. Umumnya kondisi ini terdapat pada 
kawasan perkotaan dalam pada pusat kota. 

 6 
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2. Parkir pada badan jalan diluar sekolah dan kampus yang sering 

menimbulkan kemacetan pada pagi hari, siang dan sore hari. 
 

3. Truk – truk yang parkir untuk bongkar – muat barang pada kawasan pasar 

6.1 Kebutuhan Parkir dan Permasalahan Parkir 

Di Inggris sudah sejak permulaan abad ke 19 dibuat peraturan berkekuatan 
hukum bahwa jalan raya milik raja tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai 
lapangan kuda, kemudian, secara hukum, setiap kendaraan yang berhenti 
dengan sendirinya merupakan hambatan bagi pergerakan lalu lintas dan 
pemiliknya dapat dituntut. Namun sebuah kendaraan tidak dapat berjalan atau 
bergerak terus-menerus bila ia telah sampai ketujuan dan harus parkir, dan pada 
umumnya, diparkir dipingir jalan (kerb side) adalah merupakan pilihan terdekat. 
Semakin besar volume lalu lintas di dalam sistem jaringan jalan, semakin besar 
pula kebutuhan peralatan parkir. 

Sekalipun hanya beberapa kendaraan yang diparkir sepanjang ruas jalan, 
kendaraan-kendaraan itu secara efektif mengurangi lebar jalan dan hal itu berarti 
mengurangi kemampuan tampung (kepasitas) arus lalu lintas. Kita katakan 
kapasitasnya dikurangi. Hanya tiga buah kendaraan mobil yang di parkir pada 
ruas jalan sepanjang satu kilo meter akan secara efektif mengurangi lebar jalan 
5.5 m (18ft) menjadi  tinggi 4,6 m (15 ft), yaitu pada jalan yang dibangun untuk 
stándar  lalu lintasdua arah. 

Kementrian perhubungan (The Ministry of Transport) di Inggris menyusun tabel 
parkeir sebagai berikut. 

Parkir kendaraan per km (dua 
sisi jalan) 

3 6 30 60 120 300 

(Parkir Kendaraan per mil 
dalam tanda kurung) 

(5) (10) (50) (100) (200) (500) 

Pengurangnan lebar dalam 
lebar meter (kaki dalam kurung) 

0.9 

(3) 

1.2 

(4) 

2.1 

(7) 

2.5 

(8) 

3.0 

(10) 

3.7 

(12) 
Pengurangnan kapasitas pada 
kecepatan 24 km/jam (dalam 
smp/jam) 

200 275 475 575 675 800 

Sumber : Urban Traffic Enfineering Techniques, Tabel 7 

Oleh karena itu, jelas bahwa parkir pada jalan raya harus diatur dan dibatasi, 
namun kendaraan harus dimungkinkan untuk berhenti pada satu tempat di akhir 
perjalanannya. Oleh karena itu, selalu sebelum usaha mencari suatu 
penyelesaian, sebuah survei harus dilakukan baik terhadap sumber-sumber 
parkir maupun terhadap kebutuhan parkir. Hanya dengan ssuatu tindakan dapat 
dilakukan. 

 

6.2 Permintaan Parkir dilihat dari Pelaku Transportasi 

Sebelum kita berfikir tentang survei parkir secara terperinci. Marilah kita 
perhatikan berbagai “permintaan” parkir yang cenderung saling berbenturan : 
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Penumpang/sopir 

Kendaraan pribadi 

- menghendaki parkir bebas, nyaman bagi 
kepentingan berbelanja 

Pemilik toko - menginginkan mudah bongkar muat dan parkir 
yang menyenangkan bagi pelanggan 

Operator kendaraan 

penumpang 

- menghendaki jalur bebas khusus untuk  bus agar 
dapat menepati jadwal watu 

Sopir mobil komersial - menginginkan mudah bongkar muat 
Lalu lintas langsung - menghendaki tida ada kemacetan 
Petugas parkir - menghendaki parkir bebas dimana saja 
Ahli perlalu lintasan 
(planner) 

- ingin menyenangkan setiap orang dan tetap 
menjaga kelancaran lalu lintas. 

 

Menjadi tugas ahli perlalulintasan Planner mencari keseimbangan antara 
kepentingan – kepentingan yang berbenturan ini sejauh mungkin. Hal ini 
dilakukannya dengan menyeimbangkan parkir dengan waktu lama dan parkir 
dengan waktu pendek. Diperhatikannya imbalan parkir di jalan (yakni pada kerb 
atau pinggiran) dan parkir di luar jalan di bawah tanah atau bangunan parkir 
bertingkat. 

 

6.3 Inventarisasi pelataran parkir 

Mula-mula kita perlu menelaah sarana parkir yang telah tersedia di dalam 
kawasan yang bersangkutan. Pada kebanyakan kota telah diberlakukan 
perbatasan - perbatasan parkir pada beberapa jalan. Bidang parkir pada 
pinggiran (kerb) jalan di suatu kawasan tertentu hendaknya disurvei. Survei ini 
menyangkut : 

1. Jalan-jalan yang secara resmi diijinkan untuk parkir (dengan atau tanpa 
batasan waktu) 

2. Tempat-tempat yang secara resmi menerapkan parkir meteran. 
3. Jalan-jalan yang boleh parkir secara bebas. 
4. Jalan-jalan yang bebas terbatas atau bebas parkir sama sekali. 
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Dengan demikian terdapat 2 jenis parkir yaitu : 

1. Parkir pada badan jalan (on street parking) 
2. parking diluar badan jalan (off street parking) 

6.4 Survei Pola Parking dan Volume Parkir 

Survei pola parkir meliputi : 

1. Jumlah parkir 
2. Lamanya parkir bagi setiap kendaraan 

Setelah ditentukan banyaknya bidang parkir yang dapat digunakan dalam suatu 
areal kemudian kita perlu menentukan kebutuhan bidang  parkir dan sebab-
sebab kebutuhan itu. Pertama, perhitungan kendaraan yang diparkir di dalam 
area dapat dilakukan. Antara pukul 8.00 dan 18.00, pada kurun (interval) setelah 
jam, sebuah sirkuit dibuat sekeliling blok – seluruh area dibagi-bagi menajdi blok-
blok dengan ukuran yang serasi agar memungkinkan jalan berkeliling dalam 
waktu kurang dari setengah jam – untuk mencatat jumlah semua kendaraan. 
Hanya angka-angka dalam “nomor” pendaftaran (nomor kendaraan) yang perlu 
dicatat pada formulir seperti ditunjukkan pada gambar. 

Perluasan survei ini pada area parkir adalah dengan menggunakan pita rekaman 
(tape recorder) dengan cara si pengamat bergerak perlahan-lahan sekeliling 
zone dengan mobil/kendaraan. Daftar nomor kendaraan yang sudah direkam 
harus segera dicatat pada sore harinya. Nomor kendaraan tidak perlu mudah 
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silihat dari tempat kendaraan pengamat. Oleh karena itu, yang terbaik adalah 
melakukan survei dengan jalan kaki, tanpa kerumitan! 

Selanjutnya yang diperlukan adalah”mengolah”data yang telah direkam dalam 
lembar pencatatan itu. Setiap kendaraan dianggap 

 

Gambar 4.2 

Bentuk pencatatan survei penggunaan parkir 

hanya parkir sekali selama setelah jam penuh; apabila dua kali, berarti satu jam 
penuh, dan seterusnya. Mungkin sekali terjadi ketidaktepatan karena kendaraan 
yang parkir 5 menit atau 25 menit akan dianggap parkir setengah jam, namun hal 
ini tidak mengurangi arti tujuan utama. 

Hasil pertama daripada survei data ini adalah grafik jumlah kendaraan yang 
diparkir setiap jam sepanjang hari dan daripadanya dapat dilihat puncak parkir 
(gambar 4.3). Gambar pada gambar ini diperoleh hanya dengan menghitung 
jumlah yang dicatat dalam setiap setengah jam. Dengan mencocokan jumlah, 
kita mungkin bisa menghitung saat setiap kendaraan tetap diparkir dalam area, 
yaitu diukur dalam satuan setengah jam. Selanjutnya, kita dapat menyusun 
berapa kali kendaraan diparkir dari sini dapat diketahui penerapan biaya parkir 
secara komersial. 

Penghitungan-penghitungan seyogyanya ditunjukan dengan tabulasi dan 
sebagainya dengan formulir khusus pencatat survei. Mobil 763 misalnya, 
kendarannya dicatat pada 08.00, tercatat lagi 08.30. 09.00, dan 09.30. yang 
keempat adalah yang terakhir. Dengan melacak pada daftar catatan, 763 ditandai 
sekali, dua kali, tiga kali dan angka “4” bukanya ditandai melainkan dimasukan 
dalam kolom 09.30. sama halnya, kendaraan 163 yang telah diikuti selama 
08.00, 08.30 dan terakhir pada 09.00 ditandai denga “3” 

    Jam Puncak   
20              
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Gambar 4.3 

Bentuk pencatatan survei penggunaan parkir 

Hasil tabulasi yang direkam pada Gambar 4.2 disajikan seperti Gambar 4.4, yaitu 
semua kendaraan yang tergolong “1” dicatat dibawah “ banyaknya parkir tercatat 
1”, kendaraan golongan “2” dibawah kolom “2”, dan seterusnya. Kemudian, 
seperti telah dijelaskan setiap kendaraan yang “tampak” dianggap masuk 
golongan parkir tersebut diatas. Penghitungan terakhir “jam kendaraan parkir” 
(parked vehicle – hours) adalah hanya mengandalkan angka lama parkir dengan 
jumlah kendaraan. 

 

Tabulasi 

Banyaknya parkir 
yang tercatat 

½ 
 

1 1½ 
 

2 21/2 3 3½ 
 

4 

Lama (jam) 1 2 3 4 5 6 7 8 
Jumlah kendaraan 5 7 7 7 1 1 0 2 
Jama kendaraan 2½ 7 10½ 14 2½ 3 0 8 

Jumlah 47½ jam kendaraan parkir 

47½ jam kendaraan x1/-per jam = £ 2.7.6 pendapatan (hampir tidak cukup untuk 
membangun bangunan Parkir bertingkat seharga £ 100.00,- tetapi, tentu saja, hal 
ini tidak diharapkan. Tabulasi hanya menunjukan penggunaan Gambar 4.3). 

lama puncak parkir = 1 sampai 2 jam yang berarti parkir “sementara” (peak parkir 
duration) 

Gambar 4.4 

Tabulasi : Kegunaan survei parkir 
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Penghitungan yang lebih bermanfaat kini dapat dilakukan dari data terkumpul, 
bersama-sama dengan hasil inventarisasi pelataran parkir. Ini adalah jumlah 
petak pelataran parkir yang dikenal senagai indeks parkir. 

Anggapan bahwa terhitung ada 14 petak parkir di blok C.5. 

Jumlah kendaraan yang diparkir dapat dinyatakan sebagai persentase sebagai 
berikut: 

ii. Waktu 8.00 8.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 

iii. Jumlah kendaraan parkir di block C.5 2 3 6 6 8 9 13 15 

iv. Indeks parkir berdasarkan kapasitas 
14 kendaraan 14.3 21.5 43 43 57 64 93 107 

Diparkir dikawasan yang diteliti, penawaran segera mengajukan beberapa 
pertanyaan yang relevan. Namun cara ini sangat memakan waktu dan mahal. 
Pilihan lain, sebuah kartu pos berperangko yang berisi pertanyaan singkat 
dimasukan ke dalam setiap kendaraan yang diparkir. Tanggap yang diperoleh 
biasanya sangat sedikit, dan seperti telah dibahas dalam survei A – T, seringkali 
sangat kabur. 

 

6.5 Kebutuhan off Street Parking 

Walaupun kita telah menghitung jumlah kendaraan yang diparkir pada suatu 
kawasan, hal ini bukanlah indikasi kebutuhan ruang parkir yang sesungguhnya. 
Banyak orang ternyata parkir kendaraan jauh dari tempat yang mereka ingin 
hanya karena kesulitan memperoleh tempat parkir. Yang lain mungkin 
menggunakan kendaraan umum hanya karena ketiadaan fasilitas parkir yang 
memadai. Lalu bagaimana kita menemukan kebutuhan ruang parkir yang 
sebenarnya  

Perhitungan kebutuhan parkir dapat di lihat dari stándar berikut : 

Guna lahan 
1 petak parkir 

Karyawan + pengunjung atau luas lantai 
Industri 2 - 
Gudang  2 - 
Toko  7 23.5m2 (250 sq.ft) luas kawasan 
Kantor 2 - 
Hotel 2 3 tempat tidur 
Biro perjalanan - 1 tempat duduk 
Motel - 1 kamar 
Rumah Makan 5 60 tempat duduk 
Bioskop - 10 tempat duduk 
Rumah Sakit 2 2 tempat tidur 
Rumah  - 1 rumah tinggal 

Ukuran lingkaran menunjukan skala (pendekatan) jumlah kebutuhan parkir di 
zone yang bersangkutan 



50 
 

 

Gambar 4.5 

Presentasi pelataran parkir 

 

6.6 Metode Pengaturan parkir 

Selain dengan melarang sama sekali, perparkiran dapat diatur dengan cara, 
yakni : 
1. dengan pembatasan waktu (misalnya 20 menit) 
2. parkir jam-jam-an pada pelataran parkir 
3. dengan meteran parkir  
4. dengan menggunakan cakaran (piringan) parkir, atau kartu parkir. 

 

Pembatasan Waktu 

Apabila pada penggalan jalan sepi serta dekat pertokoan ditentukan sebagai 
tempat parkir, dana tidak ada pembatasan waktu parkir kendaraan di situ, 
maka ruang parkir yang tersedia akan segera dikuasai oleh para peparkir 
(para karyawan toko) yang menggunakan waktu relatif lama dengan kerugian 
bagi toko-toko di kedua sisi jalan, yang memerlukan penggantian cepat, dan 
bagi pada pembeli yang hanya perlu parkir sebentar untuk berbelanja. 
Jelaslah kemudian, perlu adanya pembatasan waktu parkir pada jalan-jalan 
yang berdekatan 
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Gambar 7.2 

Penggunaan diagram arus lalu lintas untuk menentukan kurun waktu 
larangan parkir 

dengan kawasan perbelanjaan. Kendaraan parkir lama (peparkir lama) 
sebaliknya ditempatkan pada teman parkir yang agak jauh, tetapi peparkiran 
sebentar, dapat saja akan tertarik memenuhi keperluannya di tempat lain bila 
mereka tidak mendapatkan ruang parkir dekat toko yang dituju. 

Di beberapa lokasi dapat saja diijinkan parkir dipinggir jalan selama waktu 
tertentu dalam sehari namun tidak dibenarkan parkir selama kurun lalu lintas 
sibuk. Kita telah mengetahui bahwa lalu lintas dalam kota mencapai puncak 
kesibukan sekitar 5.30 sore. Kita telah mengetahui pula bahwa parkir di jalan 
akan mengurangi daya tampung jalan itu. Oleh karena itu maka parkir dapat 
diijinkan sampai menjelang saat lalu lintas sibuk untuk kemudian dilarang 
selama satu jam atau lebih untuk menyediakan daya tampung maksimum 
selama waktu sibuk. Prinsip ini telah ditetapkan di London dan beberapa kota 
lain dalam urban clearway (Gambar 7.2) 

Sejalan dengan prinsip parkir terbatas tersebut dia atas adalah alternatif 
larangan parkir sepanjang jalan pada kawasan pertokoan untuk 
menghindarkan kerugian perdagangan di satu sisi jalan besar daripada sisi 
yang lain. 

Satu kelemahan penerapan batas waktu parkir adalah mahal biayanya dan 
sulitnya pelaksanaan. Jika tidak ada pengawasan yang mencatat waktu 
datang dan pergi kendaraan-kendaraan pada jalan dengan larkir terbatas,, 
maka usaha pelarangan jadi kurang berarti. Pada masa silam di Inggris polisi 
yang bertanggung jawab itu dialihkan kepada Pengawas Lalu Lintas (Traffic 
Wadens). Siapa pun yang akan melaksanakan penilikan lamanya parkir, gaji 
harus dibayar-tanpa ada pemasukan dari kendaraan yang diparkir. Kerugian 
ekonomis ini telah diatasi dengan meteran parkir. 
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Meteran Parkir 

Meteran parkir yang pertama kali digunakan di Amerika, yaitu yang 
dipergunakan di Oklahoma City pada tahun 1935, secara bertahap telah 
digunakan pula di banyak kota di dunia yang lalu lintasnya berat. 
Penggunaannya di Inggris ditunjang oleh parlemen melalui undang-undang 
The Road Traffic act 1956, salah satu usul/petunjuk/ketentuan di dalamnya 
menyebutkan bahwa kelebihan penghasilkan dari meteran akan 
dipergunakan untuk membangun pelataran di luar jalan. 

London adalah kota pertama di Inggris yang menggunakan meteran parkir – 
sebanyak 650 buah meteran parkir telah dipasang dalam daerah kecil di 
West End dan mulai dipergunakan pada bulan Juli 1958. Ternyata percobaan 
ini sangat berhasil guna, sehingga kemudian penggunaan meteran diperluas. 
Pada tahun 1963, 14.000 meter telah dipasang di Central London. 

Meteran-meteran, bagi yang terbiasa dengannya, adalah satu bentuk 
pengawasan parkir yang sangat sederhana. Suatu kawasan di dalam kota 
dinyatakan sebagai ‘zone meteran” tempat segala jenis parkir dilarang 
kecuali pada bagian yang bertanda dan ada meterannya. Sisi-sisi jalan 
tempat parkir meteran ditandai pada permukaannya, yang ada umumnya 
sepanjang 6 meter (20 kaki) untuk memberi akses yang mudah tanpa banyak 
mengganggu lalu lintas. Tempat pada vivir jalan untuk pejalan (footpath), di 
tengah kedua ujung tanda, ditempat meteran. Pengemudi yang memarkir 
kendaraannya segera memasukan uang logam tertentu yang berarti 
“membeli” kurun waktu tertentu pula di tempat itu. Bila waktunya habis, 
sebuah semboyan/tanda akan terlihat yang menunjukan bahwa biaya lain, 
semacam pajak tambahan, harus dibayar. (Pajak tambahan ini, walaupun 
relatif  kecil, selalu berlipat ganda daripada biaya jam-jaman), pengawas lalu 
lintas berpatroli dalam zone meteran, memeriksa dan mencatat meteran, 
meninggalkan selembar “tiket”, yang biasanya dijepitkan pada penguyun 
kaca depan, dan memegang tindasan. Hanya apabila kendaraan tetap 
diparkir melampaui waktu yang diijinkan maka waktu tambahan dianggap 
pelanggan dan “pemilik” kendaraan tidak bebas dari tuntuan hukum. Biaya, 
dalam bentuk pajang tambahan, harus dibayar. Pajak tambahan ini, 
walaupun menggunakan meteran, pada umumnya berbeda tergantung zone, 
tetapi biaya dasar tetap sama. 

Bagaimanapun juga, dibalik kerugian penggunaan meteran yang mahal 
(harga lebih kurang 40% per buah), parkir meteran mempunyai banyak 
keuntungan dalam sistem pengendalian parkir. 

Keuntungan-keuntungan itu adalah sebagai berikut. 

a. Tempat-tempat parkir ditunjuk secara jelas dan para pengendara selalu 
diperingati agar tidak parkir di sembarang tempat 

b. Parkir mudah diawasi, ada tanda lewat waktu parkir yang bekerja 
otomatis, dan dengan demikian tenaga pengawas dapat ditekan sampai 
jumlah minim. 

c. Pada umumnya terjadi pengurangan lama waktu parkir dan dengan 
demikian kapasitas parkir ditingkatkan. Akibatnya pada pengendara lebih 
mudah mendapatkan tempat parkir daripada sebelum ada meteran. 

d. Pembayaran parkir yang tinggi pada bahu jalan mendorong usaha 
swasta untuk membiayai pembangunan pelataran parkir diluar jalan, ini 
berarti penanaman modal masyarakat. 

e. Usaha peparkiran mampu berswasembada dan tentu saja keuntungan 
yang diperoleh kemudian dapat dipergunakan untuk membangun 
pelataran parkir lain. 
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f. Tempat parkir ditandai secara jelas untuk menjamin daya daya guna 
pemakaian ruang, tidak mengganggu jalan masuk, penyeberangan, 
hideran, dan lain-lain. 

g. Dengan perbedaan biaya, suatu tempat dapat dibuat lebih atau kurang 
menarik bagi peparkiran.  

Piringan Parkir 

Piringan parkir adalah alternatif utama untuk meteran parkir. Piringan parkir, 
seperti yang digunakan “Zone Biru”  di Paris, menyediakan parkir bebas, 
sepanjuang bahu jalan yang tidak ditentukan batas-batasnya, untuk kurun 
waktu tertentu. Pengemudi yang memasukan kendaraan ke dalam “Zone 
Biru” Di Paris, mencari sendiri ruang parkir, dan memasang piringan di 
bagian dalam kaca mobil. Piringan disetel untuk menunjukan waktu 
kedatangan – dan secara otomatis, apabila waktu habis kendaraan harus 
meninggalkan tempat, kedua petunjuk waktu dapat dilihat jelas oleh patroli 
pengawas parkir yang akan menarik denda bagi peparkiran lewat waktu atau 
peparkir yang diketahui salah menyetel pada saat kedatangan. Keuntungan 
piringan parkir yang telah dicoba pula di Inggris, yaitu di Chektenham adalah 
meniadakan biaya pemasangan alat yang mahal dan meniadakan patok-
patok tidak indah jalan. Sebaliknya, inilah kerugian-kerugiannya : 

(a) Tidak diperoleh pendapatan; 
(b) Sejumlah besar pengawasan parkir dibutuhkan sebagai “polisi” 

dikawasan yang bersangkutan atas biaya diri pendapatan (untuk 
sederhanya, pengawasan pembatasan waktu parkir); dan 

(c) Kendaraan dari daerah lain mungkin mendapat kesulitan untuk 
mendapatkan piringan parkir. 

Variasi sistem piringan parkir telah dicoba di setiap satu bagian kota London 
untuk mengatasi parkir jangka lama oleh para penghuni. Lembaran yang 
telah dicap dipasang di dalam kendaraan bila kendaraan akan diparkir 
sepanjang hari. Kartu-kartu ini hanya diberikan kepada penghuni dan biaya 
parkir harian relatif tidak mahal. Dalam pemakaian terbatas, tampak cara ini 
cukup berhasil. 

Diwaktu mendatang dimungkinlan pula bahwa dari meteran parkir yang dapat  
dibawa ini, pengemudi membayar ruang parkir secara borongan dan 
memasang meteran bila berada dalam zone parkir. Meskipun demikian, pada 
saat ini belum ada usaha ke arah sana. 
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VII. PEDESTRIAN 

7.1 Pengertian : 

Pedestrian adalah para pejalan kaki, yang timbul karena adanya suatu kaitan kegiatan antara 
dua tempat atau yang jarangknya tidak begitu jauh. Umumnya mencapai jumlah yang cukup 
besar pada daerah perbelanjaan atau yang disering di sebut sebagai Central Bussines 
District (CBD) 

7.2 Permasalahan : 

Permasalahan pedestrian dapat dilihat dari jenisnya yaitu : 

1. Pedestrian sepanjang jalan 
2. Pedestrian menyeberang jalan 

 7 
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Kurangnya atau buruknya kondisi fasilitas pejalan kaki (sidewalk) pada sisi jalan 
menyebabkan pedestrian mempergunakan badan jalan sehingga akibatnya dapat 
mengganggu arus (kecepatan) lalu lintas, mengurangi kapasitas jalan, dan kadang-kadang 
menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Hal ini sering terjadi pada pusat-pusat kegiatan 
perekonomian di kawasan pusat kota. Kurangnya jembatan penyeberangan pada suatu jalan 
yang jumlah penyeberangan jalan cukup besar pada pusat-pusat perbelanjaan juga 
membawa akibat bagi kelancaran arus lalu lintas dan pedestrian itu sendiri. 

7.3 Penanggulangan 

Pada suatu ruas jalan dimana pejalan kaki lebih dari 300 orang per 12 jam dan volume 
kendaraan melebihi 100 kendaraan per 12 jam maka perlu disediakan trotoar. 

Fasilitas pedestrian dapat berupa : 

1. Trotoar 
2. Pedestrian Bridge (jembatan penyeberangan) 
3. Pelican (pedestrian Ligh Control) 

Beberapa devinisi dari komponen – komponen utama RUMAJA : 

a. Jalan/Badan jalan (Road way) merupakan seluruh jalur lalu-lintas (perkerasan), median, 
bahu jalan. 

b. Jalur lalu-lintas ( traveled way ), bagian dari jalan yang direncanakan khusus untuk jalur 
kendaraan. 

c. Lajur ( lane ) bagian dari jalan yang khusus untuk dilewati satu rangkaian kendaraan 
dalam satu arah. 

d. Bahu jalan ( shoulder )  

Suatu struktur yang berdampingan dengan jalur lalu-lintas untuk melindungi perkerasan, 
mengamankan kebebasan samping dan menyediakan ruang waktu tempat berhenti 
sementara, parkir dan pejalan kaki. 

e. Median 

Ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam 
masing-masing arah serta untuk mengamankan ruang bebas samping jalur lalu-lintas. 

f. Trotoar ( sidewalk ) 

Bagian dari jalan yang disediakan khusus untuk pejalan kaki, umumnya ditempatkan 
sejajar jalur lalu-lintas. 

g. Drainase 

Saluran air permukaan untuk melindungi konstruksi jalan dari genangan 
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7.4 Landasan Teori Pejalan Kaki 

Standar Tingkat Pelayanan (LOS) Walkway 

Kriteria yang dipergunakan untuk menentukan Level Of Service (LOS) 

dari walkway, adalah dengan menentukan berbagai karakteristik pejalan kaki yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu: modul area (M), arus (q), dan kecepatan 

pejalan kaki (u). 

Kriteria lain yang digunakan sebagai pendukung dalam penentuan LOS 

walkway adalah luasan area yang dibutuhkan oleh badan seseorang untuk berjalan 

secara leluasa, yang sangat tergantung dari ukuran badan manusia. 

Studi terdahulu menunjukkan bahwa manusia dewasa memiliki lebar bahu 

kurang dari 525 mm, dan tebal dada kurang dari 330 mm. Untuk keperluan dalam 

mendesain walkway, luasan dari badan manusia dihitung dengan menggunakan 

bentuk ellips dengan lebar bahu 600 mm dan tebal dada 450 mm. (AASHTO, 

1994:99) 

Secara umum, LOS walkway ditentukan oleh kebebasan para pejalan kaki 

untuk memilih kecepatan berjalan yang diinginkan, atau untuk mendahului 

pejalan kaki lain yang berjalan lebih lambat. 

Standar pengukuran yang lain terkait pada kemampuan seorang pejalan 

kaki untuk menyeberangi atau memotong arus pejalan kaki, berjalan dalam arah 

yang berlainan dengan arus pejalan kaki mayoritas, dapat melakukan manuver 

tanpa mengakibatkan konflik, dan mengubah kecepatan berjalan atau kecepatan 

melangkah. Tabel 1 memperlihatkan LOS untuk trotoar berdasarkan Highway 

Capacity Manual (HCM 2000). 

 

 

 

 

 

Tabel 1. 

STANDAR TINGKAT PELAYANAN (LEVEL OF SERVICE) TROTOAR 
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LOS Menurut HCM 2000 Gambar1 

A 

Tingkat arus : ≤ 16 orang/menit/m 
Ruang pejalan :  ≥ 5,6 m2/orang 
Kecepatan : > 1,30 m/detik 
Kapasitas V/C : ≤ 0,21 
Pejalan bergerak dalam jalur yang diinginkan tanpa merubah 
pergerakannya dalam bereaksi terhadap pejalan lain. Kecepatan 
berjalan dapat dipilih dan tidak ada konflik dengan pejalan lain. 

 

B 

Tingkat arus : 16–23 orang/menit/m 
Ruang pejalan :  3,7–5,6 m2/orang 
Kecepatan : > 1,27-1,30 m/detik 
Kapasitas V/C : > 0,21-0,31 
Tersedia ruang yang cukup bagi pejalan untuk memilih kecepatan 
berjalannya, untuk mendahului dan untuk menghindari konflik 
dengan pejalan lain. Pada tingkat ini pejalan harus mulai memilih 
jalur berjalannya. 

 

C 

Tingkat arus : 23–33 orang/menit/m 
Ruang pejalan :  2,2–3,7 m2/orang 
Kecepatan : 1,22-1,27 m/detik 
Kapasitas V/C : > 0,31-0,44 
Tersedia ruang yang cukup untuk memilih kecepatan berjalan yang 
normal dan untuk mendahului pejalan lain dalam arus peregerakan 
1 arah. Namun bila berjalan berlawanan arus atau memotong arus 
pergerakan yanga ada, akan muncul sedikit konflik, dan kecepatan 
maupun volume ruang akan semakin berkurang. 

 

D 

Tingkat arus : 33–49 orang/menit/m 
Ruang pejalan :  1,4–2,2 m2/orang 
Kecepatan : 1,14-1,22 m/detik 
Kapasitas V/C : > 0,44-0,65 
Kebebasan untuk memilih kecepatan berjalan dan mendahului 
pejalan lain terbatasi. Pada saat memotong atau bergerak melawan 
arus, kemungkinan konflik akan tinggi. Untuk menghhindari 
konflik harus merubah kecepatan dan posisi berjalan. Konflik antar 
pejalan sering terjadi. 

 

E 

Tingkat arus : 49–75 orang/menit/m 
Ruang pejalan :  0,75–1,4 m2/orang 
Kecepatan : 0,75-1,14 m/detik 
Kapasitas V/C : > 0,65-1,0 
Secara otomatis kecepatn berjalan dibatasi. Pada rentang paling 
rendah tingkat pelayan ini, pergerakan hanya mungkin dengan cara 
menyeret kaki (“shuffling”). Tidak tersedia ruang untuk 
mendahului pejalan yang bergerak lambat. Arus pergerakan 
memotong tau membalik masih mungkin terjadi namun sangat sulit. 

 

F 

Tingkat arus : Variabel 
Ruang pejalan :  < 0,75 m2/orang 
Kecepatan : ≤ 0,75 m/detik 
Kapasitas V/C : Variabel 
Semua kecepatan berjalan terhambat. Pergerakan hanya dapat 
dilakukan dengan menyeret kaki sering terjadi kontak yang tidak 
bisa dihindari dengan pejalan lain. Arus memotong atau membalik 
tidak mungkin terjadi. Lebih tampak seperti antrian. 

 

Sumber : Highway Capacity Manual, 2000 

 

7.5 Karakteristik Pejalan Kaki 

                                                
1 Lihat : http://www.crowddynamics.com/Myriad%20II/Anthropomorphic.htm 

http://www.crowddynamics.com/Myriad%20II/Anthropomorphic.htm
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Beberapa karakteristik dari pejalan kaki dalam penyusunan LOS walkway, 

yaitu kecepatan berjalan (Walking Speed dinotasikan u), arus (Flow dinotasikan 

q), kepadatan (Density dinotasikan k), dan modul area (Module Area dinotasikan 

M). 

1. Kecepatan Berjalan (walking speed) 

Kecepatan berjalan setiap orang tidak sama, tergantung oleh 

banyak faktor, antara lain: usia, jenis kelamin, waktu berjalan (siang atau 

malam), temperatur udara, tujuan perjalanan, reaksi terhadap lingkungan 

sekitar, dan lain-lain.  

Dalam bukunya yang berjudul The Pedestrian, Human Factors In 

Highway Safety Traffic Research, Robert B. Sleight menyatakan bahwa 

rata-rata kecepatan berjalan bagi orang dewasa dan orang tua adalah 4,5 

ft/s (84 m/menit), dan rata-rata kecepatan berjalan anak-anak adalah 5,3 

ft/s (96 m/menit). 

Beberapa pakar transportasi menggunakan kecepatan rata-rata 1,20 

m/detik (72 m/menit) sebagai acuan, namun untuk pejalan kaki yang 

cenderung berjalan lebih lambat, lebih tepat bila menggunakan 0,90 s/d 

1,00 m/detik (54-60 m/menit) sebagai acuan dalam mendesain fasilitas 

pejalan kaki. (Edward, 1992). 

Menurut Edward (1992) kecepatan berjalan rata-rata untuk pria dan 

wanita pada umumnya adalah 1,29 m/detik dan 1,13 m/detik. Bila 

beberapa orang berjalan bergerombol, maka kecepatan ratarata untuk pria 

dan wanita turun menjadi 1,17 m/detik dan 1,11 m/detik. 

2. Arus Pejalan Kaki (flow) 

Pola arus dari pejalan kaki hampir sama dengan pola arus 

kendaraan bermotor. Apabila arus meningkat, maka kecepatan berjalan 

semakin menurun. 

Apabila arus telah mencapai maksimum, kecepatan berjalan akan 

mendekati nilai nol.  

3. Modul Area (module area) 

Modul area merupakan parameter yang paling sering digunakan 

sebagai acuan awal dalam pembuatan LOS walkway. Hal tersebut 
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disebabkan oleh keinginan pejalan kaki untuk berjalan tanpa harus 

bersentuhan dengan pejalan kaki yang lain. 

Angka modul area menunjukkan luasan daerah yang ditempati oleh 

seseorang dalam berjalan. Semakin kecil angka modul area, semakin 

rendah tingkat pelayanan walkway, demikian pula sebaliknya. 

4. Kepadatan Pejalan Kaki (density) 

Kepadatan adalah faktor yang paling signifikan dalam 

mempengaruhi kecepatan berjalan. Kepadatan berbanding terbalik dengan 

modul area, semakin besar kepadatannya, ruang yang tersedia untuk 1 

orang berjalan dengan leluasa semakin kecil. Hal tersebut menyebabkan 

orang akan mengurangi kecepatan berjalannya agar tidak bersentuhan 

dengan orang lain.2 

 

7.6 Konsep Desain Trotoar 

Tujuan dari konsep desain trotoar ini adalah menentukan lebar efektif dari 

trotoar berdasarkan karakteristik pejalan kaki tertentu.  

Untuk menghindari bersentuhan dengan orang lain, masing-masing pejalan 

kaki harus memiliki minimal area selebar 75 cm (2,5 ft). Pejalan kaki yang saling 

mengenal biasanya akan berjalan dengan area selebar 60 cm (2 ft) untuk masing-

masing pejalan kaki. Area dengan lebar lebih kecil daripada 60 cm biasanya 

hanya terjadi pada daerah yang benar-benar padat. 

Istilah lebar efektif terkait dengan lebar walkway yang digunakan untuk 

berjalan. Pejalan kaki pada umumnya tidak mau berjalan tepat pada tepi walkway. 

Beberapa studi terdahulu menunjukkan bahwa pejalan kaki umumnya menyisakan 

jarak sekitar 0,4 meter (18 inci) antara badan mereka dan tepi walkway. (Transit 

Capacity and Quality of Service Manual, Hal. 4-15).  

Oleh karena itu dalam perhitungan untuk menentukan LOS, area yang 

tidak terpakai untuk berjalan semisal adanya hambatan berupa telepon umum, 

tiang listrik, rambu lalu linta, kotak surat, tidak boleh dimasukkan dalam 

                                                
2 Usulan Standar dan Evaluasi Tingkat Pelayanan Walkway di Universitas Kristen Petra, 

Rudi Setiawan, Lindawati Lions, & Chelsia Santiago, http://puslit.petra.ac.id/~puslit/journals/. 
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menghitung lebar efektif walkway. (Transportation Research Board, National 

Research Council, Highway Capacity Manual 1985, hal. 13-5). 

Departemen Pekerjaaan Umum 1999, membuat standar untuk menentukan 

lebar efektif Jalur Pejalan Kaki, yaitu : 

1) Lebar efektif minimum ruang pejalan kaki berdasarkan kebutuhan 

orang adalah 60 cm ditambah 15 cm untuk bergoyang tanpa membawa 

barang, sehingga kebutuhan total minimal untuk 2 orang pejalan kaki 

bersenggolan atau 2 orang pejalan kaki berpapasan tanpa terjadi 

berpapasan menjadi 150 cm. 

2) Dalam keadaan ideal untuk mendapatkan lebar minimum Jalur Pejalan 

Kaki (W) dipakai rumus sebagai berikut:  

1,5
35

p
w    

Keterangan : 

P = volume pejalan kaki (orang/menit/meter) 

W = lebar Jalur pejalan kaki 

3) Lebar Jalur Pejalan Kaki harus ditambah, bila pada jalur tersebut 

terdapat perlengkapan jalan (road furniture) seperti patok rambu lalu 

lintas, kotak surat, pohon peneduh atau fasilitas umum lainnya.  

4) Penambahan lebar Jalur Pejalan Kaki apabila dilengkapi fasilitas dapat 

dilihat seperti pada Tabel 3 tersebut di bawah ini. 

 

Tabel 3. 

PENAMBAHAN LEBAR JALUR PEJALAN KAKI 

No. Jenis Fasilitas Lebar Tambahan (cm) 

1 Kursi roda 100 – 120 

2 Tiang lampu penerang 75 – 100 

3 Tiang lampu lalu lintas 100 – 120 

4 Rambu lalu lintas 75 – 100 

5 Kotak surat 100 – 120 

6 Keranjang sampah 100 

7 Tanaman peneduh 60 – 120 
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8 Pot bunga 150 

 

5) Jalur pejalan kaki harus diperkeras dan apabila mempunyai perbedaan 

tinggi dengan sekitarnya harus diberi pembatas yang dapat berupa kerb 

atau batas penghalang. 

6) Perkerasan dapat dibuat dari blok beton, perkerasan asapal, atau 

plesteran. 

7) Permukaan harus rata dan memunyai kemiringan melintang  2 – 3% 

supaya tidak terjadi genangan air, kemiringan memanjang disesuaikan 

dengan kemiringan memanjang jalan, yaitu maksimum 7%. 

Landasan Teori ini berguna untuk menunjang studi yang akan dilakukan, 

sebagai alat pengarah bagi pemilihan metodologi studi yang akan dipakai serta 

sebagai pelengkap wawasan berpikir. 

 

Kriteria Fasilitas Pejalan 

Berdasarkan Standar Departemen Pekerjaaan Umum 1999, Fasilitas 

Pejalan Kaki dapat dipasang dengan kriteria sebagai berikut: 

A. Jalur Pejalan Kaki 

(1) Pada tempat-tempat dimana pejalan kaki keberadaannya sudah 

menimbulkan konflik dengan lalu lintas kendaraan atau 

mengganggu peruntukan lain, seperti taman, dan lainlain. 

(2) Pada lokasi yang dapat memberikan manfaat baik dari segi 

keselamatan, keamanan, kenyamanan dan kelancaran. 

(3) Jika berpotongan dengan jalur lalu lintas kendaraan harus 

dilengkapi rambu dan marka atau lampu yang menyatakan 

peringatan/petunjuk bagi pengguna jalan. 

(4) Koridor Jalur Pejalan Kaki (selain terowongan) mempunyai jarak 

pandang yang bebas ke semua arah. 

(5) Dalam merencanakan lebar lajur dan spesifikasi teknik harus 

memperhatikan peruntukan bagi penyandang cacat. 
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B. Lapak Tunggu 

(1) Disediakan pada median jalan. 

(2) Disediakan pada pergantian roda, yaitu dari pejalan kaki ke roda 

kendaraan umum. 

 

C. Lampu Penerangan  

(1) Ditempatkan pada jalur penyeberangan jalan. 

(2) Pemasangan bersifat tetap dan bernilai struktur. 

(3) Cahaya lampu cukup terang sehingga apabila pejalan kaki 

melakukan penyeberangan bisa terlihat pengguna jalan baik di 

waktu gelap/malan hari. 

(4) Cahaya lanpu tidak membuat silau pengguna jalan lalu lintas 

kendaraan. 

 

D. Perambuan 

(1) Penempatan dan dimensi rambu sesuai dengan spesifikasi rambu 

(2) Jenis rambu sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan keadaan 

medan. 

 

E. Pagar Pembatas 

(1) Apabila volume pejalan kaki di satu sisi jalan sudah > 450 

orang/jam/lebar efektif (dalam meter). 

(2) Apabila volume kendaraan sudah > 500 kendaraan/jam. 

(3) Kecepatan kendaraan > 40 km/jam. 

(4) Kecenderungan pejalan kaki tidak meggunakan fasilitas 

penyeberangan. 

(5) Bahan pagar bisa terbuat dari konstruksi bangunan atau tanaman. 

 

F. Marka 

(1) Marka hanya ditempatkan pada Jalur Pejalan Kaki penyeberangan 

sebidang. 
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(2) Keberadaan marka mudah terlihat dengan jelas oleh pengguna 

jalan baik di siang hari maupun malam hari. 

(3) Pemasangan marka harus bersifat tetap dan tidak berdampak licin 

bagi penguna jalan. 

 

G. Peneduh / Pelindung 

(1) Jenis peneduh disesuaikan dengun jenis Jalur Pejalan Kaki, dapat 

berupa: 

 Pohon pelindung, atap (mengikuti pedoman teknik lansekap) 

 Atap 

 dll. 

 

Manfaat Pedestrianisasi3 

Dalam kaitan dengan fungsi dan peranan jalur pedestrian, Roberto 

Brambilla berpendapat bahwa pedestrianisasi akan memberikan beberapa manfaat 

yang penting bagi peningkatan kualitas jalan, seperti timbulnya pengaturan lalu 

lintas yang lebih baik antara manusia dan kendaraan bermotor (traffic 

management), menghidupkan kegiatan perekonomian kawasan setempat 

(economic revitalization), peningkatan kualitas kondisi lingkungan fisik 

(environmental improvement), serta peningkatan kualitas lingkungan sosial (social 

benefits). 

Pengaturan lalu lintas yang lebih baik (traffic management) akan tercapai 

bila secara fisik jalur pejalan kaki sudah terpisah dengan jalur bagi kendaraan 

bermotor. Dalam hal ini jalur pedestrian akan meningkatkan intensitas pergerakan 

pejalan kaki. Penataan lingkungan fisik dengan jalur pedestrian juga akan 

mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan meningkatkan penggunaan 

kendaraan umum. 

Pada suatu fungsi komersial, jalur pedestrian berperan dalam 

menghidupkan kegiatan perekonomian kawasan setempat (economic 

                                                
3 For Pedestrian Only: Planning, Design, and Management of Traffic Free Zones, Gianni 

Longo & Roberto Brambilla, 1977, New York, dalam: Penerapan Konsep Pedestrian Mall Di 
Kawasan Pertokoan Jalan Sabang Jakarta, Anis Suryandari, Tugas Akhir, 2003, ITB Bandung, 
Hal. 22-23. 
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revitalization). Kendaraan bermotor bukanlah sarana alamiah untuk berbelanja, 

pelanggan kegiatan usaha perdagangan pada dasarnya adalah pejalan kaki, bukan 

pengendara kendaraan bermotor (Gallion, 1994). Dengan jalur pedestrian, orang 

mendapat kesempatan untuk lebih memperhatikan dan menikmati suasana 

pertokoan yang ada. 

Peranan jalur pedestrian bagi tercapainya peningkatan kualitas lingkungan 

(environmental improvement) salah satunya karena jalur pedestrian dapat 

menekan angka tingkat pencemaran udara. Berkurangnya kendaraan bermotor 

secara langsung akan mengurangi pencemaran udara. 

Jalur pedestrian juga memiliki peranan untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan sosial (social benefits). Hal tersebut disebabkan karena jalur pedestrian 

menciptakan ruang-ruang yang diperuntukkan bagi manusia, menampilkan 

aktivitas sosial warga kota, melindungi manusia terhadap keberadaan kendaraan 

bermotor, dan dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas karena 

berkurangnya konflik yang terjadi antara manusia dan kendaraan bermotor. 

 

Tinjauan Teoritis Perencanaan Fasilitas Pejalan 

Pusat kota yang ditandai dengan karakter menonjol sebagai kawasan 

perdagangan banyak menarik penjual dan pembeli dari berbagai tingkat 

pengahsilan untuk datang ke pusat kota. Untuk itu diperlukan prasarana yang 

dapat mendukung aktifitas tersebut. Sebagaimana jalan kendaraan diperlukan 

untuk menampung lalu lintas kendaraan, maka pejalan juga memerlukan fasilitas 

yang berupa jalur pejalan kaki untuk dapat menampung sirkulasi manusia, 

terutama untuk melakukan aktifitas berbelanja. 

 

Kebutuhan Ruang Berjalan 

Tujuan utama pengembangan fasilitas jalur berjalan adalah 

kemanan/keselamatan, dan perbaikan gambaran fisik sistem untuk meningkatkan 

kenyamanan, keamanan, kesenangan, kesinambungan, kelengkapan dan daya tarik 

(Fruin:1979:190). Untuk itu, dalam merencanakan jalur berjalan yang efektif  

tidak hanya memerlukan suatu pengertian dasar karakteristik arus pergerakan 

pejalan seperti halnya arus kendaraan, tetapi juga memerlukan informasi 
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mengenai calon pengguna. Informasi tersebut diantaranya  karakteristik pejalan 

yang terdiri dari karakteristik umum, yang menyangkut karakter fisik dan psikis 

manusia, serta karakteristik khusus, yang menunjukkan sifat-sifat khusus pejalan 

pada tiap-tiap aktifitas perkotaan. Karakteristik pejalan ini berkaitan dengan 

kebutuhan ruangnya. 

 

Karakteristik Fisik Pejalan 

Faktor utama karakteristik fisik pejalan adalah dimensi tubuh manusia dan 

daya gerak. Kedua faktor ini mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap 

penggunaan ruang pribadi (personal space) dan juga penting untuk memahami 

kebutuhan-kebutuhan pejalan. 

Pandangan perencana terhadap tubuh manusia kira-kira seprti elips dengan 

tebal tubuh sebagai sisi pendeknya dan lebar bahu sebagai sisi yang panjang. 

Sejumlah studi tentang faktor manusia, menunjukkan bahwa dimensi tubuh yang 

lengkap dari persentil ke 95 (95 % mempunyai ukuran lebih kecil dari ini) adalah 

33 cm untuk tebal tubuh dan 58 cm untuk lebar bahu. Dengan demikian, daerah 

perencanaa tubuh manusia laki-laki rata-rata adalah 0,14 m2. Elips tubuh (46 x 61 

cm)  sama dengan daerah berdiri 0,21 m2 per orang, menurut studi yang telah 

dibuat oleh New York City Transit Authority (NYTCA), (Fruin, 1979, dan Trini 

Ramdani:1992, 18). 

Karakteristik bentuk tubuh dan gerak manusia digunakan untuk 

mengetahui kebutuhan ruang bagi gerakan normal manusia. Selama berjalan, 

tubuh manusia bergoyang ke depan dan ke belakang beberapa centimeter. Selain 

itu, ada beberapa alasan khusus lain yang menyebabkan ruang perencanaan untuk 

pejalan bertambah. Alasan tersebut terutama disebabkan adanya kebiasaan-

kebiasaan tertentu seperti membawa payung, keranjang belanja bagi wanita, 

ataaupun kebiasaan untuk berjalan bersama-sama sambil berbincang-bincang 

dalam jalur berjalan. Kemungkinan lain adalah adanya benda yang memakan 

ruang seperti pedagang kaki lima (PKL) yang membawa pikulan atau gerobak. 
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Karakteristik Psikis Pejalan 

Karakteristik psikis berupa preferensi psikologi diperlukan untuk 

memahami keinginan-keinginan pejalan ketika melakukan aktivitas berlalu lintas. 

Penelitian psikologis menunjukkan pejalan kaki lebih suka menghindari kontak 

fisik dengan pejalan kaki lainnya dan biasanya akan memilih ruang pribadi yang 

lebih luas. Keinginan untuk menghindari kontak fisik ini memperlihatkan 

perlunya jarak membujur bagi pejalan kaki paling sedikit adalah selebar 60-90 cm 

agar diperoleh gerakan manusia yang “enak” (Fruin, 1979:192, dan Trini 

Ramdani, 1992:19). Kebutuhan ruang pejalan selanjutnya dapat dilihat pada 

gambar 54. 

 

 

 

Gambar 5 

PEJALAN KAKI DAN KEBUTUHAN AKAN RUANG GERAKNYA 

 
 

Gambar 5a 
Pejalan kaki yang direkomendasikan memiliki badan elips  

dalam posisi berdiri tegak 
Sumber : FHWA University Course On Bicycle and Pedestrian 

Transportation Workbook 2006 

                                                
4 FHWA University Course On Bicycle And Pedestrian Transportation: Student 

Workbook, US. Department Of Trasportation, 2006:121-130. 
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Gambar 5b 
Dimensi penggunaan ruang untuk pejalan  

dalam keadaan berdiri dan duduk 
Sumber : Pedestrian Facilities Guidebook 1997 

 
 

Gambar 5c 
Kebutuhan ruang pejalan kaki 

Keterangan: 
FV : Flow Volume/Arus Volume 

AS : Average Speed/Kecepatan Rata-rata 
O : Occupancy/Kebutuhan Ruang 
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pfm : pedestrian per foot width of walkway per minute/Pejalan kaki per 
lebar jalan (m)/menit 

sf/p : square feet per person / Pejalan/M2 
Sumber : Pedestrian Facilities Guidebook 1997 

 
 

Gambar 5d 
Dimensi ruang bagi orang yang menggunakan alat bantu 

Sumber : Pedestrian Facilities Guidebook 1997 
  

Gambar 5e 
Jalur lintasan sidewalk lebar minimum untuk 1 kursi roda dan 1 orang 

agar dapat berjalan 
Sumber : FHWA University Course On Bicycle and Pedestrian 

Transportation Workbook 2006 
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Gambar 5f 
Jalur lintasan sidealk lebar minimum untuk 2 krsi roda 

Sumber : FHWA University Course On Bicycle and Pedestrian 
Transportation Workbook 2006 

 
 

Gambar 5g 
Tombol (pushbutton) yang digunakan pejalan dari arah depan  

dan dari arah samping 
Sumber : FHWA University Course On Bicycle and Pedestrian 

Transportation Workbook 2006 
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Gambar 5h 
Para Pengguna kursi roda agar dapat melakukan manuver  

berputar secara sempurna 
Sumber : Designing Sidewalks and Trails for Access Part 1 of 2, 1999 

 

Konsep Tingkat Pelayanan Trotoar 

Konsep tingkat pelayanan jalur berjalan pada dasarnya sama dengan 

konsep tingkat pelayanan yang digunakan untuk menentukan tingkat kenyamanan 

jalan raya. Pada konsep ini, faktor-faktor kenyamanan seperti kemampuan untuk 

memilih kecepatan berjalan, mendahului dan mencegah konflik dengan pejalan 

lain berkaitan dengan kepadatan dan volume pejalan (Highway Capacity Manual, 

1985). 

Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai konsep tingkat pelayanan ini, 

terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai beberapa pengertian yang berkaitan 

dengan konsep tingkat pelayan dan prinsip arus pejalan. Metodologi dan prosedur 

analisis tingkat pelayanan akan dijelaskan selanjutnya. 

 

Beberapa Pengertian yang Berkaitan dengan Konsep Tingkat 

Pelayanan Trotoar. 

1. Fasilitas Pejalan Kaki adalah Semua bangunan yang disediakan untuk 

pejalan kaki guna memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga 

dapat meningkatkan kelancaran, keamanan dan kenyamanan pejalan kaki. 

Sumber : 
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2. Jalur Pejalan Kaki adalah Jalur pejalan kaki adalah jalur yang disediakan 

untuk pejalan kaki guna memberikan pelayanan kepada pejalan kaki 

sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan 

pejalan kaki tersebut. 

3. Trotoar adalah Yang dimaksud dengan trotoar adalah jalur pejalan kaki 

yang terletak pada Daerah Milik Jalan, diberi lapisan permukaan, diberi 

elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada 

umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan. 

4. Pelican Crossing adalah fasilitas penyeberangan pejalan kaki yang 

dilengkapi dengan lampu lalu lintas untuk menyeberang jalan dengan 

aman dan nyaman. 

5. Arus Pejalan Kaki adalah jumlah pejalan kaki yang melewati suatu titik 

tertentu, biasanya dinyatakan dengan jumlah pejalan kaki per satuan waktu 

(pejalan kaki/menit). 

6. Non Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang dibangun pada prasarana 

umum lainnya diluar jalur; seperti pada taman, di perumahan dan lain-lain. 

7. Lapak Tunggu adalah tempat dimana penyeberang jalan dapat berhenti 

untuk sementara dalam menunggu kesempatan menyeberang. 

8. Klasifikasi Jalan Tipe II Kelas I adalah standar tertinggi bagi jalan 

dengan 4 jalur atau lebih, memberikan pelayanan angkutan cepat bagi 

angkutan antar kota atau dalam kota, dengan kontrol. 

9. Klasifikasi Jalan Tipe II kelas II adalah standar tertinggi bagi jalan 

dengan 2 atau 4 jalur dalam melayani angkutan cepat antar kota dan dalam 

kota, terutama untuk persimpangan tanpa lampu lalu-lintas. 

10. Klasifikasi Jalan Tipe II Kelas III adalah standar menengah bagi jalan 

dengan 2 jalur untuk melayani angkutan dalam distrik dengan kecepatan 

sedang, untuk persimpangan tanpa lampu lalu lintas.5 

 

Prinsip Arus Pejalan 

Ukuran kualitatif arus pejalan serupa dengan yang digunakan untuk arus 

kendaraan, yaitu kebebasan untuk memilih kecepatan yang diinginkan dan untuk 
                                                

5 Tata Cara Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan, Dep. PU., 
Dirjen Bina Marga, Direktorat Bina Teknik, 1995:1-2. 
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mendahului pejalan lain. Selain itu digunakan juga ukuran yang khusus untuk arus 

pejalan, yaitu kemampuan untuk memotong arus lalu lintas pejalan, berjalan pada 

arah yang berlawanan dengan arus mayoritas, serta bergerak tanpa konflik dan 

mengubah kecepatan berjalan. 

Disamping itu, faktor-faktor lingkungan juga berperan pada pengalaman 

berjalan dan tingkat pelayanan. Faktor-faktor lingkungan6 tersebut adalah: 

1. Kawasan pejalan kaki harus aman (The Pedestrian Environment Should be 

Safe). Yaitu, Jalur pejalan (sidewalks), jalan setapak (pathways), dan 

penyeberangan (crossing), harus didisain dan dibangun bebas dari 

gangguan-gangguan dan dapat meminimalisasi konflik dengan faktor 

eksternal seperti, kebisingan, lalu lintas kendaraan, dan unsur bangunan 

yang menghalangi jalan. 

2. Jalur pejalan kaki harus dapat diakses oleh semua orang (The Pedestrian 

Network Should be Accessible to All). Yaitu, jalur pejalan (sidewalks), 

jalan setapak (pathways), dan penyeberangan (crossing), harus dapat 

mengakomodasi pergerakan yang dibutuhkan oleh semua orang dengan 

tanpa memandang kemampuan dan usia. 

3. Jalur pejalan harus bisa menghubungkan antara satu tempat ke tempat 

lainnya (The Pedestrian Network Should Connect to Places People Want 

to Go). Yaitu, jaringan jalur pejalan kaki harus menyediakan rute yang 

saling berhubungan antara satu tempat ke tempat lainnya mencakup 

rumah, sekolah, area berbelanja, pusat pemerintahan, dan tempat rekreasi. 

4. Jalur pejalan harus mudah digunakan (The Pedestrian Environment Should 

be Easy to Use). Yaitu, Jalur pejalan (sidewalks), jalan setapak (pathways), 

dan penyeberangan (crossing), harus didisain agar orang-orang dengan 

mudah ke tempat tujuannya serta memperkecil keterlambatan ke tempat 

tujuannya tersebut. 

5. Jalur pejalan kaki harus didisain dengan sebaik-baiknya (The Pedestrian 

Environment Should Provide Good Places). Yaitu, perencangan yang baik 

harus bisa mempertimbangkan citra atau karakter yang khas bagi pejalan 

                                                
6 Pedestrian Bicycle Planning A Guide to Best Practice, Todd Litmann and kith,Victoria 

Transport Policy Institute, 2008, Hal. 28, Pedestrian Master Plan, Pedestrian Transportation 
Program, City Of Portland, 1998, Hal. 15. 
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kaki. Kawasan pejalan kaki meliputi ruang terbuka seperti alun-alun, 

pekarangan, taman kota, sama halnya dengan ruang terbuka dari sebuah 

bangunan yang membentuk citra dari suatu jalan. Penyediaan street 

furniture, banner, art planting, dan trotoar khusus (special paving), unsur-

unsur sejarah dan budaya dapat mempromosikan citra suatu tempat.  

6. Kawasan pejalan kaki harus digunakan untuk banyak hal (The Pedestrian 

improvment So be Used for Many Thing). Yaitu kawasan pejalan kaki 

merupakan suatu tempat yang dapat mengakomodir aktivitas kegiatan 

masyarakat. Misalnya aktivitas komersial berupa makan malam (dining), 

pedagang keliling (vending), periklanan (advertising), diperbolehkan 

apabila tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan kawasan tersebut. 

7. Kawasan pejalan kaki harus bersifat ekonomis (The Pedestrian 

Improvment Should be Economical), yaitu, peningkatan kawasan pejalan 

kaki harus dirancang agar dapat memberikan manfaat/keuntungan yang 

maksimal untuk pembiayaan kawasan tersebut. Mencakup biaya awal 

(initial cost) dan biaya pemeliharaan (maintenance cost), dengan 

mengurangi moda transportasi yang mahal. 

 

Faktor-faktor pelengkap tersebut memiliki pengaruh penting pada persepsi 

pejalan terhadap seluruh kualitas lingkungan. Meskipun penekanan analisis 

tingkat pelayanan terutama yang berkaitan dengan ukuran arus pejalan seperti 

kecepatan dan ruang, faktor-faktor lingkungan ini harus selalu dipertimbangkan 

karena dapat berpengaruh besar pada aktivitas pejalan. 

Seperti halnya arus kendaraan, untuk menganalisis arus pejalan juga 

terdapat hubungan antara kecepatan, volume dan kepadatan. Hubungan dasar 

antara kecepatan, kepadatan dan volume arus kendaraan. Jika volume dan 

kepadatan meningkat, maka kecepatan pejalan menurun. Jika kepadatan 

meningkat dan ruang kepadatan menurun, maka rata-rata kecepatan pejalan 

menurun. 
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Kriteria dan Jenis Fasilitas Pejalan 

Tujuan pemberian fasilitas tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan 

pemakainya. Demikian pula fasilitas pejalan, tidak lain dibuat untuk memenuhi 

kebutuhan pejalan. Jika ditinjau dari perkembangan penggunaan fasilitas 

transportasi darat, pemisahan jalur serta penyediaan fasi1itas-fasi1itas lainnya 

bagi pejalan kaki beranjak dari kepentingan bersama, baik bagi pejalan kaki 

sendiri maupun bagi pemakai kendaraan. 

Fasilitas pejalan kaki yang "pantas" seharusnya dapat memenuhi kriteria 

transportasi secara umum, yaitu aman, nyaman dan lancar. Dengan demikian, 

suatu fasilitas akan dianggap pantas apabila pemakai fasilitas tersebut 

memperoleh jaminan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran ketika 

menggunakannya. Kriteria fasilitas pejalan yang sesuai dengan karakteristik fisik 

dan psikis pejalan serta jenis-jenis fasilitasnya diuraikan berikut ini. 

 

Karakteristik Fasilitas Pejalan 

Keputusan seseorang untuk berjalan dipengaruhi oleh faktor keamanan, 

keselamatan, dan kenyamanan, untuk merancang fasilitas pejalan diperlukan 

faktor-faktor berikut:  

1. Memiliki lebar yang memadai (sufficient width): jalur pejalan harus 

bisa mengakomodasi volume pejalan agar bisa mempertimbangkan 

bahwa trotoar tersebut mampu menampung minimal 2 orang pejalan 

dewasa.  

2. Terlindung dari lalu arus lintas kendaraan (protection from traffic): 

volume yang tinggi (high volume) atau pun kecepatan yang tinggi 

(high speed) kendaraan bermotor dapat menciptakan kondisi-kondisi 

yang meresahkan (uncomfortable) dan berbahaya (dangerous) bagi 

para pejalan. Pemisahan fisik (physical separation) dan pemisahan 

persepsi (perceptual separation) dapat dicapai melalui metode 

kombinasi. Yaitu penanaman rumput dan dikosongkan dari pohon-

pohon jalan (a grassy planting strip with street trees), penanaman 

rumput diletakkan lebih tinggi (a raised planter), adanya jalur sepeda 

(bicycle lanes), parkir onstreet yang sejajar (onstreet parallel parking), 
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dan yang lainnya. Model persimpangan harus memudahkan kendaraan 

dan pejalan dalam melakukan pergerakan dengan lebar geometris akan 

memperpendek jalur pejalan dalam melakukan penyeberangan. 

3. Pohon-pohon jalan (street trees): pohon-pohon jalan merupakan unsur 

penting dalam meningkatkan kulitas kawasan pejalan kaki, dan bukan 

hanya sebagai saran peneduh bagi para pejalan, yang mana pohon 

tersebut menambah kesadaran pejalan kaki bahwa ia berjalan dengan 

merasa terlindungi.  

4. Model Skala Pejalan kaki (pedestrian-scale design): luas skala jalan 

raya (large highway-scale) yang diinformasikan kepada pejalan 

menguatkan dugaan  bahwa sudah menjadi pendapat umum pejalan 

kaki tidak berjalan pada tempatnya. Signage harus bisa dilihat oleh 

para pejalan. Penerangan jalan (street lighting) harus disesuaikan 

dengan ukuran pejalan kaki, sebagai pengganti dari penerangan jalan 

raya yang berkecepatan tinggi (freeways), komponen-komponen jalan 

seperti street furniture, sudut pandang pejalan (vistas), dan simbol kota 

(landmarks) modelnya harus disesuaikan agar bisa membuat rute 

pejalan menjadi menarik. 

5. Berkesinambungan (continuity), : pembuatan fasilitas pejalan kaki 

sering kali tidak berkesinambungan (discontinuous), terutama sering 

kali terjadi ketika seorang developer tidak didukung dalam 

pembangunan  jalur pejalan kaki yang menghubungkan antara jalur 

pejalan kaki  lainnya padahal letaknya berdekatan. Perancangan jalur 

pedestrian yang baru, harus dapat mendorong agar pejalan kaki dapat 

mengakses fasilitas pejalan kaki dari jalanan yang terdekat. Hal 

tersebut harus menjadi prioritas utama dalam perancangan atau 

pembangunan sebuah jalur pedestrian. 

6. Ruangan di bawah suatu bangunan lengkung, balok penopang, dan 

semacamnya (clearences) : vertical clearances (ruangan di bawah 

suatu bangunan lengkung, balok penopang, dan semacamnya) pada 

jalur pejalan kaki yang biasa digunakan  untuk landscaping, rambu-

rambu jalan dan pembatas fisik lainnya harus memiliki tinggi minimal 
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2,4 m (8 ft). Begitu juga pada area komersil dan kawasan pusat kota 

(CBD) untuk tenda-tenda pelindung tinggi mnimal 2,7 m (9 ft), 

kemudian tinggi minimal untuk vertical clearances pada bangunan di 

sekitar jalur pejalan kaki yakni sebesar 3,6 m (12 ft).7 Lebih jelas 

mengenai gambar vertical clearences lihat pada gambar 6. 

 

 

 

Gambar 6. 

VERTICAL CLEARENCES 

 
 

 
 

Gambar 9a 
Vertical Clearences 

Sumber: 
whr.bangor.ac.uk/phase3-ub64-cidwm.htm 

Gambar 9b 
Vertical Clearences Standard 

Sumber : 

www.mnconcpipe.org/manholesize.htm 

 

 

 

 

 

                                                
7  Bicycle and Pedestrian Element, Tennessee Long-Range Transportation Plan, TDOT 

PLAN Go. 2005:5-4. 

http://whr.bangor.ac.uk/phase3-ub64-cidwm.htm
http://www.mnconcpipe.org/manholesize.htm
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VIII. GEOMETRIK  

JARINGAN JALAN 

 
8.1 Permasalahan. 
Terdapat ukuran – ukuran dari jaringan jalan yang tidak sesuai dengan standard 
geometrik jaringan jalan dalam melayani pergerakan lalu – lintas, sehingga 
mengurangi kelancaran dari pergerakan lalu – lintas tersebut. Permasalahan 
Geometrik jalan terutama terdapat pada : 
- Lebar perkerasan jalan, misalnya lajur jalan (lane) yang kurang dari 3.0 m 
- Radius persimpangan yang kecil, sehingga kendaraan sulit untuk menikung. 
 
Dari item 1 sampai 7, pembehasan sebelumnya, pada kenyataannya permasalahan 
lalu – lintas berkaitan satu sama lain, volume lalu – lintas menimbulkan kemacetan 
lalu – lintas dan kecelakaan lalu – lintas. 

8.2 Pengertian Goemetrik Jaringan Jalan 

Geometrik jaringan jalan adalah dimensi dari komponen-komponen jaringan jalan 
yang ditetapkan sedemikian rupa sehingga jaringan jalan yang bersangkutan dapat 
memberikan pelayanan yang optimal kepada lalu lintas sesuai dengan fungsinya 
dari jaringan jalan tersebut. 

 

 8 
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8.3 Fungsi Jalan 

Adalah pengklarifikasian jaringan jalan sesuai dengan kebutuhan lalu-lintas baik 
barang maupun penumpang pada tiap jaringan jalan. 

 Jalan arteri; jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak 
sedang, kecepatan rata-rata tinggi, dengan jumlah jalan masuk dibatasi. 

 Jalan kolektor; jalan yang mengalami angkutan pengumpulan/pembagian dengan 
ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan 
dibatasi 

 Jalan lokal; jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan 
jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan yang dimasuki tidak 
dibatasi. 

 

8.4 Bagian-bagian Jalan 

Jalan adalah suatu prasarana darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian 
jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan 
bagi lalu lintas. 

Bagian-bagian jalan meliputi RUMAJA, RUMIJA DAN RUPEJA 

a. RUMAJA  : Ruang sepanjang jalan yang hanya diperuntukan perkerasan 
jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoir, 
lereng, ambang pengaman, timbunan galian gorong-gorong, 
perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya. 

b. RUMIJA : Rumija diperuntukan bagi Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA) dan 
pelebaran jalan maupun untuk penambahan jalur lalu – lintas 
dikemudian hari serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan. 

c. RUPEJA : Ruang sepanjang jalan diluar RUMIJA diperuntukkan bagi 
pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi 
jalan. 

8.5 Beberapa devinisi dari komponen – komponen utama 
RUMAJA : 

a. Jalan/Badan jalan (Road way) merupakan seluruh jalur lalu-lintas 
(perkerasan), median, bahu jalan. 

b. Jalur lalu-lintas ( traveled way ), bagian dari jalan yang direncanakan khusus 
untuk jalur kendaraan. 

c. Lajur ( lane ) bagian dari jalan yang khusus untuk dilewati satu rangkaian 
kendaraan dalam satu arah. 

d. Bahu jalan ( shoulder )  

Suatu struktur yang berdampingan dengan jalur lalu-lintas untuk melindungi 
perkerasan, mengamankan kebebasan samping dan menyediakan ruang 
waktu tempat berhenti sementara, parkir dan pejalan kaki. 

e. Median 

Ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan 
dalam masing-masing arah serta untuk mengamankan ruang bebas samping 
jalur lalu-lintas. 
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f. Trotoar ( sidewalk ) 

Bagian dari jalan yang disediakan khusus untuk pejalan kaki, umumnya 
ditempatkan sejajar jalur lalu-lintas. 

g. Drainase 

Saluran air permukaan untuk melindungi konstruksi jalan dari genangan 
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8.6 Stándar Umum Geometri Jalan 

 

STÁNDAR UMUM GEOMETRI JALAN 

 

 

Jl. Sekunder 
Badan 
Jalan RUMAJA 

(M) 
RUMIJA 

(M) 
RUPEJA 

(M) 
Kecepatan (KM/Jam) Semp. 

Pagar 
(M) 

Semp. 
Bang 
(M) 

Jalur 
(Line) M 

Tikungan 
(Radius M) 

Min Max Min 

1. Arteri 8 32 45 60 100  80  60 30 21 30 3.5 – 3.75 350  210  115 

2. Kolektor 7 20 20 30 80  60  40 20 12 17 30 – 3.5 210  115  20 

3. Lokal 3.5 - 5 14 17 20 60  40  30 10 8.5 11.5 25 – 3.0 115  50  30 

 

Sumber  :  1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 

  3. Peraturan Perencanaan Geometrik Jalan Raya No. 13/1970 
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8.7 Sistem Jaringan Jalan         

 
 Jaringan jalan merupakan satu kesatuan sistem terdiri dari system jaringan 

jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan 

hirarki. 

 
 
 
 
 

Sistem Jaringan Jalan Primer   

 
a. Sistem jaringan jalan primer disusun mengikuti ketentuan pengaturan 

tata ruang dan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional, yang 

menghubungkan simpul – simpul jasa distribusi. 

 
b. Jaringan Jalan Primer menghubungkan secara menerus kota jenjang 

kesatu, kota jenjang kedua, kota jenjang ketiga dan kota jenjang 

dibawahnya sampai kepersil dalam satu satuan wilayah 

pengembangan. Jaringan jalan primer menghubungkan kota jenjang 

kesatu dengan kota jenjang kesatu antar satuan wilayah 

pengembangan. 

 
c. Jaringan jalan primer tidak terputus walaupun memasuki kota. Jaringan 

jalan primer harus menghubungkan kawasan primer. Suatu ruas jalan 

primer dapat berakhir pada suatu kawasan primer, kawasan yang 

mempunyai fungsi primer antara lain; industri skala regional, terminal 

barang / pergudangan, pelabuhan, bandar udara, pasar induk, pusat 

perdagangan skala regional / grosir.       

 (PP. No. 34 th. 2006) 

 (Kep. Men. PU No. 640/KPTS/1986) 

 (Dit. Tada, Ditjen Cipta Karya). 
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Tabel 1 :  Hubungan Sistem perkotaan dengan peranan ruas jalan dalam 

sistem jaringan jalan primer. 

 

KOTA ORDE I ORDE II ORDE III 
 

PERSIL 
 

ORDE I Arteri Arteri Kolektor 
 

Lokal 
 

ORDE II Arteri Kolektor Kolektor 
 

Lokal 
 

ORDE III Kolektor Kolektor Lokal 
 

Lokal 
 

PERSIL Lokal Lokal Lokal 
 

Lokal 
 

 
 
 

Sistem Jaringan Jalan Sekunder 

Sistem jaringan jalan sekunder disusun mengikuti ketentuan pengaturan tata 

ruang kota yang menghubungkan kawasan – kawasan yang mempunyai fungsi 

primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder kedua, 

fungsi sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke : 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 

 

Tabel 2 : Hubungan kawasan kota terhadap peranan ruas jalan dalam sistem 

jaringan jalan sekunder. 

 
KAWASAN 

 
PRIMER 

(F1) 

 
SEKUNDER I 

(F21) 

 
SEKUNDER II 

(F22) 

 
SEKUNDER III 

(F23) 

 
PERUMAHAN 

 
 
 

 
PRIMER 

(F1) 

 
JP 

 
A 

 
- 

 
- 

 
- 
 
 
 

 
SEKUNDER I 

(F21) 

 
A 

 
A 

 
A 

 
K 

 
L 
 
 
 

 
SEKUNDER II 

(F22) 

 
- 

 
A 

 
K 

 
K 

 
L 
 
 

 
SEKUNDER III 

(F23) 

 
- 

 
K 

 
K 

 
L 

 
L 
 
 

 
PERUMAHAN 

 
- 

 
L 

 
L 

 
L 

 
L 
 
 

 

 Keterangan : 

JP = Jalan Primer 

A = Jalan Arteri Sekunder 

K = Jalan Kolektor Sekunder 

L = Jalan Lokal Sekunder 
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GAMBAR 1 : DIAGRAM HUBUNGAN KAWASAN KOTA DENGAN PERANAN 

RUAS JALAN DALAM SISTEM JARINGAN JALAN SEKUNDER 
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Keterangan : 

 
F 1 = Kawasan Primer 

F 21 = Kawasan Sekunder I 

F 22 = Kawasan Sekunder II 

F 23 = Kawasan Sekunder III 

P = Perumahan 

A = Arteri Sekunder 

K = Kolektor Sekunder 

L = Lokal Sekunde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2  :  CONTOH STRUKTUR JARINGAN JALAN KOTA

 (Menurut UU No. 13 – 1980 dan PP No. 26-1985) 
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IX. PENGELOLAAN  
LALU LINTAS 
DAN 
KOORDINASI 

 

Pengelolaan lalu lintas bertujuan pada pengemudi atau pejalan kaki, mengarahkan, dan 
mencegahnya agar tidak menjadi gangguan bagi pengendaraa lainnya. Hal ini dapat di 
laksanakan dengan : 

 Marka Jalan, dan 
 Rambu-rambu lalu lintas 

Pengelola arus lalu lintas dengan Marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas diharapkan dapat 
meningkatkan : 

 Evektivitas penggunaan kapasitas jalan 
 Keamanan dan ketertiban, serta kenyamanan berlalu lintas. 
 Mendidik disiplin para pengendara, dan  
 Mengurangi kecelakaan lalu lintas 

9.1 Rambu-rambu Lalu Lintas  

Berdasarkan surat keputusan Menteri Perhubungan No. K.M.170/1/Phb/75, tentang 
Perambuan Lalu lintas Jalan Raya di Indonesia, berlakulah Rambu-rambu lalu lintas di 
Insonesia yang bersifat Internasional  

 Rambu-rambu berbentuk bujur sangkar dengan dasar kuning, tanda gambar warna 
hitam, menunjukan peringatan suatu bahaya. 

 Rambu-rambu berbentuk bundar menunjukan larangan dan amar. Rambu-rambu yang 
menunjukan amar ada pula yang berbentuk lain dari pada bundar, seperti segitiga dan 
lain-lain 

 Rambu-rambu berbentuk persegi empat adalah memberi petunjuk. 
b. Marka Jalan 
 Marka Stop 
 Marka Lajur 
 Marka Giveway 
 Marka Perkerasan Ganda 
 Marka Panah 
 Marka Pada Pulau Jala 

 8 
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12 Cm 

12 Cm 

9.2 Evaluasi Perhitungan Road Marking 

Penggunaan perhitungan road marking tertanggal 10/02/83, perlu dievaluasi karena : 

1. Hasil perhitungan tersebut terlalu besar, sedangkan materi yang akan dipergunakan adalah 
Thermoplastik yang harganya mahal.Sehingga panjang jalan yang dapat di marka tidak 
banyak karena keterbatasan biaya. 

 

2. Masih memungkinkan bila dibuat perhitungan road marking minimum, artinya road marking 
yang hanya mempergunakan lane line dan tanpa mempergunakan edge of carriage way 
marking RL p. hal itu dimungkinkan kalau badan jalan dibatasi kereb atau tepi badan jalan 
mempunyai kondisi baik. 

Evaluasi perhitungan Road Marking adalah : 

1. Badan Jalan 6m – 8m (2 lane) 
a. Optimum : 

 

       RL 9 

    500 Cm 

    300 Cm 

 

 

Per Km : - RL 9 : 2 x 1000 m x 0.12 m =    240 m2 

 - RL 4/ : 1000 x 0.12 x 0.4 =  48 m2 

 

 Variasi 30 % 

 (Intersecyion, Zebra Crossing, Etc.) 87 m2  ÷ 

   375 m2/km 
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b. Minimum 

        

    500 Cm 

    300 Cm 

 

 

 Per Km : -RL 4 : 1000 m x 0.12 m =  48 m2 

  -Variasi 50% =  24 m2 

 Total : 72 m2/Km  

2. Bagian Jalan 9 -11 m ( 3 lane ) 

a. Optimum 

          RL 
9 

     

          RL 
4 

         

          RL 
4 

 

          RL 9 

 

Per Km : -RL 9 = 1000 x 0.12 x 0.4 =  240 m2 

  -RL 4 = 2 x 1000 x 0.12 m x 0.4 =  96 m2 

    336 m2 

  Variasi 30 %  100 m2 

   436 m2/K 
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RL 4 

RL 4 

RL 4 

RL 4 

RL 9 

RL 9 

RL 9 

 b. Minimal : 

           

     

           

         

           

 

 

Per Km : -RL 4 = 2 x 1000 x 0.12 x 0.4 =  96 m2 

  Variasi 30 %  48 m2 

   114 m2/Km 

3. Badan Jalan 12 m – 15 m ( 4 lane ) 

a. Dengan Median 
 Optimum 

     

     

           

      

 

    

           

 

Per Km : -RL 9 = 4 x 1000 x 0.12 m =  480 m2 

  RL 2 = 2 x 1000 x 0.12 x 0.4  96 m2 

    576 m2/Km 

  Variasi 30 %  173 m2/Km 

   750 m2/Km 
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RL 4 

RL 4 

 

 Minimum 

     

     

          

      

    

           

 

Per Km : -RL 4 : 2 x 1000 x 0.12 x 0.4 =  96 m2 

  Variasi 50% = 0.5 x 96  48 m2 

   144 m2/Km 

b. Tanpa Median 
 Optimum 

     

     

          

      

    

           

 

 

Per Km : -RL 9 = 3 x 1000 x 0.12 m =  350 m2 

  RL 4 = 2 x 1000 x 0.12 x 0.4  96 m2 

   456 m2/Km 

  Variasi 30% 137 m2 

    593 m2/Km 
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RL 4 

RL 9 

RL 4 

 Minimum 

Per Km : 

     

     

 

           

      

 

    

           

 

 

Per Km : -RL 4 = 2 x 1000 x 0.12 x 0.4 =  96 m2 

  RL 9 = 1000 x 0.12   120 m2 

    216 m2 

  Variasi 50%  108 m2 

    324 m2/Km 

 

 

9.3 Organisasi Manajemen Lalu Lintas 

Seperti diketahui Manajamen Lalu Lintas menyangkut banyak aspek, tentu  saja karena 
seriap manajemen apapun adalah menyangkut pengaturan dari beberapa hal dalam suatu 
sistem untuk memperoleh hasil yang diinginkan dengan baik. Manajemen berasal dari kata 
asing Management yang dalam Kamus Inggris Indonesia (John M. Echols dan Hasan 
Shadily) berarti pengolahan atau katakanlah atau tatalaksana atau tata pimpinan. Dengan 
demikian Manajeman lalu lintas memerlukan suatu organiasi untuk memungkinkan lalu lintas 
dapat bergerak dengan lancar, aman dan nyaman. Kita juga mengetahui bahwa banyak 
orang dan organisasi yang ikut terlibat dalam permasalahan lalu lintaas mulai dari sopir, 
organisasi transportasi, pemerintah Tk. II, Propinsi, dan lain-lain. Organisasi dan Instansi 
tersebut terlibat dalam hal perencanaan, program, pendanaan, implementasi atau 
pelaksanaan konstruksi, pemerintahh, dan pengelolaan serta pengawasan arus lalu lintas. 
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Kondisi antar Instansi yang berkaitan dengan pergerakan Lalu Lintas 

Kebijakan Pengembagan Rekayasa Lalu Lintas menyangkut banak aspek dan menyangkut 
wewenang beberapa instansi sangat diperlukan untuk menciptakan pergerakan lalu lintas 
yang lancar dan aman serta nyaman. 

Tiap-tiap kota tentu mempunyai ciri atau jenis dan jumlah instansi-instansi dalam menangani 
perihal lalu lintas. Adanya wadah Traffic Engineer Unit (TEU) atau menangani masalah lalu 
lintas khususnya dipusat kota dengan bekerja sama dengan instansi-instansi yang terkait. 
Umumnya instansi yang terkait dalam hal pergerakan lalu lintas perkotaan antara lain : 

1. DPUK, yang mengani masalah jalan raya yang meliputi : pekerjaan teknis pemeliharaan dan 
peningkatan untuk komponen-komponen jalan seperti; perkerasan jalan, bahu jalan selokan, 
dan trotoar. 

2. DLLAJR, mengenai masalah ijin kendaraan umum, terminal, marka dan rambu lalu 
lintas, dan lampu lalu lintas. 

3. Polisi Lalu Lintas, mengawasi dan mengatur lalu lintas, mengeluarkan ijin mengemudi dan 
kendaraan pribadi. 

4. DK3, menangani masalah kebersihan jalan raya, pepohonan dan tanaman disepanjang jalan 
raya. 

5. Unit perparkiran, mengenai masalah parkir 
6. Dinas Tata Kota, menagani masalah garis sempedan bangunan dari batas demija, estándar 

parkir diluar jalan (pusat perbelanjaan dan kantor) 
7. Dians Pasar, menangani masalah pasar yang meliputi pedagang dan parkir kendaraan 

sehingga tidak menggangu lalu lintas di jalan raya  

 

Organisasi Responsible for Urban Transportation 

Sector Planning / Design Counstruction/ 
Implementation 

Maintence 
Supervision 

Roads  - regional 

 - Local 

Bina Marga 

DTK/City P.W. 

Bina Marga 

City P.W 

City/Prov. P.W 

City P.W 
Traffic Management Traffic Board 

Police/DLLAJR 

Varios Organization Traffic Police  

City P.W 
Parkir Traffic Board/ 

DLLAJR 

DTK 

City P.W 

Purna Yasa / 
SATLANTAS 

Public Transport DLLAJR DLLAJR Traffic Police 
Vehcle & Driver 
License/ registration 

Traffic Police Traffic Police Traffic Police 

Vehicle Testing DLLAJR DLLAJR DLLAJR 
Railways PJKA PJKA PJKA 
Airports Dir.Gen.Air Transp Dir.Gen.Air Transp Dir.Gen.Air Transp 

 

Ministries Resposible for urban transportation : 

 Ministry of Defence Traffic Police 

 Ministry of Communication Dir.Gen.Air Transp., Dir Gen Land Transp, 
PJKA, DLLAJR 
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 Ministry Public Work Bina Marga, Public Wors 

 Misnitry of Internal Affairs DTK 
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ORGANIZATION CHART OF MUNICIPAL GOVERNMENT 

Highway 
Transport 
Government 
Unit 

Head of City 
Police 

Central Java 
Province 
Public Works 

Branch of 
highways 
transport 
Government 

City traffic 
Police Unit 

Municipal 
Department 
of public 
works 

Municipal 
Planning and 
development 
office 

Parking 
Unit 

Regional 
income 
Department 

The city 
cleaning and 
landscape 
dept 

Other 
Goverment 

Municipal 
level 
inspectorate 

Municipal 
level secr 

Municipal 
Planning 
Board 

Major head of 
Municipal 

Provincial 
Planning 
Board 

Assistan sect 
Developmen
t and people 
walfare 

Assistance Assistant 3 

Economical 
sect 

other 

Municipal 
level 
Secretary 

Staffing Line 

Command Line 
Coordination Line 
Punctional Consultation line 
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