AUDIT KESELAMATAN JALAN
DI RUAS BTS. BANYUMAS TENGAH - KEBUMEN
KM 171 – 172 SEMARANG

Tugas Akhir
Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli
Madya Program Studi Diploma III Teknik Sipil

Oleh:
Arief Mahardianto
5111312008

JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015

i

ii

iii

iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO


Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan
membuat mereka berbahagia di dunia ini, yaitu; seseorang untuk dicintai,
sesuatu untuk dilakukan, dan sesuatu untuk diharapkan. (Tom Bodett)

PERSEMBAHAN


Allah SWT atas segala karunia yang luar biasa untuk ku dan keluargaku



Ayah dan ibu serta keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat,
motivasi, bimbingan, dan doa



Bapak Alfa Narendra, S.T, M.T. yang memberikan bimbingan, nasehat,
dan motivasi.



Teman-teman seperjuangan angkatan 2012 D3 Teknik Sipil yang selalu
memberi semangat



Teman-teman Kost Beta yang selalu menghibur

v

ABSTRAK
Arief, Mahardianto. 2015. Audit Keselamatan Jalan di Ruas Bts.Banyumas
Tengah-Kebumen Km 171-172 Semarang. Tugas Akhir, Prodi Teknik Sipil
D3, Jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Alfa
Narendra, S.T., M.T.
Jalan Arteri Primer KM 171-172 Jalur Selatan Jawa, di Kelurahan
Panjatan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, merupakan lokasi
yang rawan kecelakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktorfaktor penyebab terjadinya kecelakaan di tinjau dari keadaan geometrik jalan
dan kondisi eksisting sekitar ruas jalan dan memberikan rekomendasi atau
usulan perbaikan.
Analisis faktor potensi penyebab kecelakaan di lakukan berdasarkan
kondisi geometrik jalan eksisting dengan kondisi geometrik jalan yang
dibutuhkan maupun kondisi geometrik jalan eksisting dengan kondisi
geometrik jalan desain (perencanaan) serta kondisi sekitar ruas jalan dengan
peraturan yang berlaku. Jika terdapat ketidaksesuaian diantaranya maka dapat
menimbulkan potensi terjadinya kecelakaan.
Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa faktor potensi penyebab
terjadinya kecelakaan di ruas bts Banyumas Tengah – Kebumen Km 171-172
Semarang adalah jari-jari tikungan kondisi eksisting yang tidak memadai,
superelevasi kondisi eksisting lebih kecil dari yang dibutuhkan dan daerah
bebas samping di tikungan yang tertutup. Sehingga di butuhkan upaya-upaya
untuk mengurangi potensi terjadinya kecelakaan. Upaya yang disarankan
dalam penelitian ini adalah dengan cara pemberian fasilitas perlengkapan
jalan.
Kata kunci : Jalan Arteri Primer, kondisi geometrik jalan, fasilitas pelengkap
jalan, faktor penyebab kecelakaan.
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Keselamatan lalulintas merupakan salah satu bagian yang penting
dalam rekayasa lalulintas untuk mencapai tujuan teknik lalulintas yang
aman, nyaman, dan ekonomis. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian
yang bersifat jarang, acak, di pengaruhi banyak faktor dan selalu didahului
oleh suatu situasi dimana satu atau beberapa orang gagal menyesuaikan diri
dengan lingkungannya. (Odgen 1996)
Berdasarkan wawancara pribadi kepada Pak Anwar dan Pak Hadi
selaku warga sekitar ruas bts Banyumas Tengah – Kebumen Km 171-172
Semarang mendapatkan keterangan bahwa pada tikungan di ruas jalan
tersebut terjadi dua kecelakaan atau lebih setiap bulannya yang
menyebabkan luka berat sampai memakan korban jiwa. Hal ini terjadi
karena beberapa faktor, yakni: kelalaian pengguna jalan, ketidakpatuhan
pengguna jalan, dan kondisi infrastruktur jalan yang kurang baik, misalkan:
kelalaian pengguna jalan pada saat akan berbelok masuk ke jalan pedesaan
pengendara lupa menghidupkan lampu sein. Ketidakpatuhan pengguna jalan
seperti pelanggaran terhadap marka jalan, pada tikungan tersebut sudah
terdapat marka membujur garis utuh yang berarti kendaraan tidak boleh
melewati marka tetapi masih ada yang melanggarnya. Kondisi infrastruktur
jalan yang kurang baik seperti masih kurangnya lampu penerangan sehingga
pada malam hari keadaan tikungan menjadi kurang jelas yang menyebabkan
kendaraan mudah keluar lajur.
Audit

keselamatan

jalan

merupakan

salah

satu

cara

untuk

mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalulintas. Kecelakaan yang pada
umumnya terjadi karena berbagai faktor penyebab secara bersama-sama,
yakni: manusia, kondisi jalan dan kelengkapan jalan. Manusia sebagai
faktor dominan penyebab kecelakaan lalulintas, walaupun sebenarnya
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kondisi jalan dapat pula menjadi salah satu sebab lalulintas sehingga untuk
mencegah tindakan-tindakan yang membahayakan keselamatan lalulintas
jalan perlu dilengkapi dengan berbagai kelengkapan jalan guna membantu
mengatur arus lalulintas, yakni: marka jalan, jalur lampu lalulintas, pagar
pengaman, dan rekayasa lalulintas lainnya (Rose, 1997 dalam Kartika
2009).
Audit keselamatan mempunyai potensi besar dalam meningkatkan
keselamatan jalan dan merupakan langkah yang paling efektif dalam hal
biaya bila dapat diaplikasikan sejak dalam tahapan rencana dan desain.
1.2. Rumusan Masalah
Mengingat dampak kecelakaan yang begitu luar biasa tersebut
maka diperlukan audit keselamatan jalan untuk melihat indikasi-indikasi
penyebab kecelakaan, serta penelitian tentang audit keselamatan pada jalan
tersebut. Audit ini didasarkan atas standar jalan yang telah mengacu pada
Peraturan Pemerintah dan Undang – Undang tentang jalan dan fasilitas
pendukung jalan.
Mengacu pada latar belakang yang ada, permasalahan yang akan di
bahas pada penelitian ini adalah :
1. Bagaimana kondisi geometri dan perlengkapan jalan di tikungan pada
ruas bts Banyumas Tengah – Kebumen Km 171-172 Semarang?
2. Apa sajakah indikator-indikator yang menyebabkan kecelakaan di
tikungan pada ruas bts Banyumas Tengah – Kebumen Km 171-172
Semarang?
3. Bagaimana solusi penanganan penyebab kecelakaan di tikungan pada
ruas bts Banyumas Tengah – Kebumen Km 171-172 Semarang yang
berkaitan dengan geometrik jalan dan perlengkapan jalan ?
1.3. Tujuan
Adapun tujuan penelitian ini ialah :
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1. Melakukan audit keselamatan jalan dan mengetahui penyebab-penyebab
terjadinya kecelakaan
2. Untuk menentukan usaha-usaha apa yang bisa dilakukan untuk
mengurangi kecelakaan.
1.4. Batasan Masalah
Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu :
1. Wilayah penelitian dilakukan di tikungan pada ruas bts Banyumas
Tengah – Kebumen Km 171-172 Semarang.
2. Analisis faktor potensi penyebab kecelakaan berdasarkan kondisi
geometrik dan perlengkapan jalan.
3. Bagaimana upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi penyebab
terjadinya kecelakaan.
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Keselamatan Jalan
Secara umum audit keselamatan jalan dapat diartikan sebagai upaya
dalam menanggulangi kecelakaan yang terjadi di jalan raya (Road Crash),
yang tidak hanya disebabkan oleh faktor kondisi kendaraan maupun
pengemudi, namun disebabkan pula oleh banyak faktor, antara lain: kondisi
alam (cuaca), desain ruas jalan (alinyemen vertikal dan horizontal), jarak
pandang henti dan menyiap, kondisi kerusakan perkerasan jalan, kelengkapan
rambu atau petunjuk jalan, pengaruh budaya dan pendidikan masyarakat
sekitar jalan dan bahkan peraturan/kebijakan lokal yang berlaku dapat secara
tidak langsung memicu terjadinya kecelakaan dijalan raya, misalnya
penetapan lokasi sekolah dasar di pinggir jalan arteri. (Mayuna, 2011)
Warpani (2002) mengatakan bahwa berbagai upaya pengendalian
lalulintas melalui rekayasa dan upaya lain, selain bertujuan melancarkan
lalulintas, yang utama adalah menjamin keselamatan berlalulintas. Konsep
sampai dengan selamat adalah upaya menghindarkan terjadinya kecelakaan
lalu lintas.
1. Kurangnya usaha yang dilakukan untuk memperbaiki lokasi-lokasi yang
berbahaya atau membuat rencana desain jalan yang lebih memperhatikan
keselamatan.
2. Tidak memadainya ketersediaan sumber-sumber finansial dan teknik untuk
mewujudkan tindakan-tindakan.
2.2. Kecelakaan Lalu lintas
Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan
Angkutan Jalan, kecelakaan lalu-lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang
tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa
pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian
harta benda. Kriteria kecelakaan sebagai berikut :
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1. Kecelakaan lalu lintas ringan adalah kecelakaan yang mengakibatkan
kerusakan kendaraan dan/atau barang. Luka ringan adalah luka yang
mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan
inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat.
2. Kecelakaan lalu lintas sedang adalah kecelakaan yang mengakibatkan luka
ringan dan kerusakan kendaraan dan/barang.
3. Kecelakaan lalu lintas berat adalah kecelakaan yang mengakibatkan
korban meninggal dunia atau luka berat. Luka berat adalah luka yang
mengakibatkan korban:
a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau
menimbulkan bahaya maut.
b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau
pekerjaan.
c. Kehilangan salah satu pancaindra.
d. Menderita cacat berat/lumpuh
e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih.
f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.
g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga
puluh) hari.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia

No. 38 Tahun 2004

tentang Jalan Pasal 12 Ayat (1), menyatakan bahwa : Yang dimaksud dengan
perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan adalah setiap
bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan, seperti
terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya hambatan samping yang
menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu-lintas, serta
terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan
jalan. Menurut Warpani (1993), kecelakaan disebabkan oleh banyak faktor,
tidak sekedar oleh pengemudi yang buruk, atau pejalan yang tidak berhatihati.
Di antara faktor- faktor pokok penyebab kecelakaan adalah kerusakan
kendaraan, rancangan kendaraan, cacat pengemudi, permukaan jalan, dan
Tugas Akhir
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rancangan jalan. Kecelakaan karena rancangan jalan adalah penyebab
kecelakaan- kecelakaan sebagian atau seluruhnya,

seperti tikungan,

penjajaran, persimpangan, dan tanda-tanda, dan teknik lalu-lintas adalah
bagian daripadanya. Berbagai gejala lalu-lintas yang penting di daerah
perkotaan di negara-negara yang belum berkembang dapat dikemukakan, di
antaranya sebagai berikut :
1. Keadaan prasarana jalan raya pada umumnya kurang memuaskan, yaitu
sempit dan kualitasnya di bawah standar.
2. Jumlah kendaraan bermotor bertambah terus setiap tahunnya dengan laju
pertumbuhan yang sangat pesat, tidak sebanding dengan jalan raya yang
tersedia.
3. Banyaknya kendaraan yang berkecepatan lambat seperti dokar dan becak
seringkali menimbulkan terjadinya kemacetan dan kecelakaan lalu-lintas.
4. Kedisiplinan, kesopanan, dan kesadaran berlalu-lintas para pemakai jalan
raya masih kurang, sehingga kerapkali mengakibatkan kesemrawutan lalulintas.
5. Sebagian pengaturan lalu-lintas masih dirasakan belum mampu menjamin
kelancaran arus lalu-lintas.
Dari beberapa penelitian dan pengkajian yang dilakukan warpani
dilapangan dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu-lintas dapat dipengaruhi
oleh :
1. Faktor Manusia
Manusia sebagai pemakai jalan yaitu sebagai pejalan kaki dan
pengendara kendaraan. Pejalan kaki tersebut menjadi korban kecelakaan
dan dapat juga menjadi penyebab kecelakaan. Pengemudi kendaraan
merupakan penyebab kecelakaan yang utama, sehingga paling sering
diperhatikan. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan
dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan
pelanggaran rambu-rambu lalu-lintas.
2. Faktor Kendaraan
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Kendaraan dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan apabila tidak
dapat dikendalikan sebagaimana mestinya yaitu sebagai akibat kondisi
teknis yang tidak laik jalan ataupun penggunaannya tidak sesuai ketentuan.
Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kecelakaan karena faktor
kendaraan, antara lain:
a. Rem blong, kerusakan mesin, ban pecah adalah merupakan kondisi
kendaraan yang tidak laik jalan. Kemudi tidak baik, as atau kopel lepas,
lampu mati khususnya pada malam hari, slip dan sebagainya.
b. Over load atau kelebihan muatan adalah merupakan penggunaan
kendaraan yang tidak sesuai ketentuan tertib muatan.
c. Desain kendaraan dapat merupakan faktor penyebab beratnya ringannya
kecelakaan, tombol – tombol di dashboard kendaraan dapat mencederai
orang terdorong kedepan akibat benturan, kolom kemudi dapat
menembus dada pengemudi pada saat tabrakan. Demikian desain
bagian depan kendaraan dapat mencederai pejalan kaki yang terbentur
oleh kendaraan. Perbaikan desain kendaraan terutama tergantung pada
pembuat kendaraan namun peraturan atau rekomendasi pemerintah
dapat memberikan pengaruh kepada perancang.
d. Sistem lampu kendaraan yang mempunyai dua tujuan yaitu agar
pengemudi dapat melihat kondisi jalan didepannya konsisten dengan
kecepatannya dan dapat membedakan / menunjukan kendaraan kepada
pengamat dari segala penjuru tanpa menyilaukan.
3. Faktor Kondisi Lingkungan Fisik
Menurut UU RI No.38 tahun 2004, jalan merupakan salah satu dari
prasarana transportasi dan merupakan unsur penting dalam terciptanya
keselamatan berkendara dan berlalu-lintas. Jalan meliputi bangunan
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu- lintas, yang
berada dipermukaan 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. Berikut akan dipaparkan lebih rinci mengenai
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faktor lingkungan fisik yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalulintas :
a. Jalan Berlubang
Jalan berlubang merupakan kondisi ketika terdapat cekungan ke
dalam pada permukaan jalan yang mulus, dimana cekungan tersebut
memiliki diameter dan kedalaman yang berbeda dengan kondisi jalan
sekitarnya. Kondisi jalan berlubang sangat membahayakan pengguna
jalan, terutama kendaraan bermotor. Untuk itu biasanya pada beberapa
jalan berlubang masyarakat menandainya dengan pemasangan tong, ban
bekas, atau tanda peringatan di tengah jalan agar pengguna jalan dapat
melakukan antisipasi saat melintas jalan tersebut.
b. Jalan Rusak
Jalan rusak adalah jalan dengan kondisi permukaan jalannya tidak
rata, bisa jadi jalan yang belum diaspal, atau jalan yang sudah
mengalami peretakan. Pada umumnya jalan rusak tidak terdapat di jalan
arteri, namun terdapat pada jalan-jalan lokal. Jalan yang rusak
mempengaruhi keseimbangan sepeda motor. Untuk itu sebaiknya saat
melewati jalan yang tidak rata, hendaknya mengurangi kecepatan
sepeda motor, sebelum terjadi masalah.
c. Jalan Basah/Licin
Permukaan jalan basah/licin dapat disebabkan karena : jalan yang
basah akibat hujan atau oli yang tumpah; lumpur, salju dan es; serta
permukaan dari besi atau rel kereta. Kondisi jalan yang seperti ini dapat
menyebabkan kecelakaan lalu-lintas, karena keseimbangan sepeda
motor akan terganggu, sepeda motor dapat tergelincir dan jatuh hingga
menabrak kendaraan lain yang ada di dekatnya. Pengemudi harus
mengurangi kecepatan agar kendaraan tidak meluncur tak terkendali.
Hal lain yang perlu diperhatikan saat melintasi jalan yang lincin adalah
ban. Ban akan kekurangan daya cengkramnya pada jalan basah atau
permukaan jalan yang licin, sehingga sebaiknya tidak melakukan
pengereman mendadak karena akan berefek pada terjadinya selip.
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d. Jalan Gelap
Jalan yang gelap berisiko tinggi menimbulkan kecelakaan, hal ini
karena pengguna jalan yang tidak dapat melihat secara jelas pengguna
jalan lain maupun kondisi lingkungan jalan saat berkendara, sehingga
keberadaan lampu penerangan yang tersedia sangatlah penting.
Penerangan jalan adalah lampu penerangan yang disediakan bagi
pengguna jalan. Pada fasilitas ini harus memenuhi persyaratan
ditempatkan di tepi sebelah kiri jalur lalu-lintas menurut arah lalulintas.
e. Hujan
Hujan mempengaruhi kerja kendaraan seperti jarak pengereman
menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, dan jarak pandang menjadi
lebih pendek. Selama musim hujan, potensi kecelakaan lalu-lintas
menjadi lebih besar, yang umumnya terjadi karena gangguan
penglihatan saat hujan lebat, atau jalan yang tergenang air sehingga ban
tidak langsung menapak kepermukaan aspal karena dilapisi air.
(Beirness,2002 dalam Kartika 2009).
2.3. Audit keselamatan jalan
Audit Keselamatan Jalan adalah suatu bentuk pengujian formal suatu
ruas jalan yang ada atau sebuah proyek jalan/lalulintas dimana sebuah tim
yang independen dan berkualifikasi memberikan laporan mengenai potensi
tabrakan pada proyek tersebut (Austroads, 2009, dalam Departemen
Pekerjaan Umum, 2010 ).
Audit keselamatan jalan merupakan salah satu cara untuk mencegah
kecelakaan bagi yang sudah beroperasi atau jalan yang baru dibuka. Audit
keselamatan jalan pada jalan baru perlu dilakukan pada semua pangkat jalan
mulai dari perancangan, bentuk jalan, pembinaan dan operasi. Audit
keselamatan jalan pada awalnya dikembangkan untuk jalan-jalan baru, akan
tetapi semakin banyak digunakan untuk memeriksa dan meningkatkan
keselamatan jalan yang ada.
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Mayuna (2011) mengatakan bahwa audit keselamatan jalan (Road Safety
Audit) dilakukan oleh orang atau tim yang mandiri dan berkualifikasi untuk
mengidentifikasi potensi bentuk yang tidak aman pada tahap perubahan
desain atau pengaturan operasional yang dapat merugikan keselamatan
pengguna jalan.

Menurut Mayuna (2011), tujuan utama dari Audit

Keselamatan jalan adalah :
1. Mengidentifikasi potensi permasalahan keselamatan bagi pengguna jalan.
2. Mengidentifikasi bentuk atau operasional pada jalan yang sudah ada.
3. Memastikan bahwa semua perencanaan / desain jalan baru dapat beroperasi
semaksimal mungkin secara aman dan selamat.
Audit kaselamatan jalan merupakan bagian dari strategi pencegahan dari
kecelakaan lalulintas dengan suatu pendekatan perbaikan terhadap kondisi
desain geometrik, bangunan pelengkap jalan, fasilitas pendukung jalan yang
berpotensi
pemeriksaan

mengakibatkan
jalan

yang

konflik

lalulintas

komprehensif,

dengan

sistematis

suatu

dan

konsep

independen.

(Departemen Pekerjaan Umum, 2005, dalam Mayuna, 2011).
Manfaat audit keselamatan jalan adalah untuk :
1. Mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya suatu kecelakaan pada
suatu ruas jalan.
2. Mengurangi parahnya korban kecelakaan.
3. Menghemat pengeluaran negara untuk kerugian yang diakibatkan
kecelakaan lalulintas.
4. Meminimumkan biaya pengeluaran untuk penanganan alokasi kecelakaan
suatu ruas jalan melalui pengefektifan desain jalan.
Untuk tugas akhir ini, penelitian berada pada tahap keempat audit pada
tahap percobaan beroperasinya jalan atau pada ruas jalan telah beroperasi
secara penuh (operational road stage).
Lingkup pekerjaan jalan yang diaudit adalah :
1.

Kegiatan peningkatan jalan.

2.

Kegiatan peningkatan desain persimpangan.

3.

Kegiatan peningkatan jalur pejalan kaki dan jalur sepeda.
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4.

Kegiatan

pembangunan/peningkatan

akses

jalan

ke

pemukiman,

perkantoran, dan industri.
2.4. Desain Geometrik Jalan Antar Kota
Jalan di Ruas Bts Banyumas Tengah – Kebumen KM 171-172
Semarang dapat di kategorikan sebagai jalan antar kota karena jalan ini
menghubungkan daerah pendukung di luar Kebumen seperti Banyumas,
Cilacap dengan wilayah Purworejo.
Berdasarkan Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota yang
di keluarkan Direktorat Jendral Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum
pada

September

1997,

jalan

antar

kota

merupakan

jalan

yang

menghubungkan simpul-simpul jasa distribusi dengan ciri-ciri tanpa
perkembangan yang menerus pada sisi manapun termasuk desa, rawa, hutan,
meskipun mungkin terdapat perkembangan permanen, misalnya rumah
makan, pabrik, atau perkampungan.
2.4.1. Klasifikasi Jalan
Klasifikasi menurut fungsi jalan :
A. Jaringan jalan primer
1. Jalan arteri primer adalah jalan yang secara efisien menghubungkan
antar pusat kegiatan nasional atau antar pusat kegiatan dengan pusat
kegiatan wilayah.
2. Jalan kolektor primer jalan yang secara efisien menhubungkan antar
pusat kegiatan wilayah atau menghubungkan antar pusat kegiatan
wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
3. Jalan lokal primer adalah jalan yang secara efisien menghubungkan
pusat kegiatan nasional dengan persil atau pusat kegiatan lokal dengna
pusat kegiatan lokal, pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan
bawahnya, pusat kegiatan lokal dengan persil, atau pusat kegiatan di
bawahnya sampai persil.
B. Jaringan jalan sekunder
1. Jalan arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan
primer dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan
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kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau
menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder
kedua.
2. Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan
sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua
dengan kawasan sekunder ketiga.
3. Jalan lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan
sekunder kesatu dengan perumahan, menghubungkan kawasan
sekunder dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dengan
perumahan.
Berikut Bagan alir proses penentuan klasifikasi fungsi jalan

RTRWN/RTRWP
RTRWKAB (6.2)
Ketentuan umum (Pengertian
Klasifikasi Fungsi Jalan di
Kawasan Perkotaan)

Hirarki Sistem Pusat
Kegiatan dalam Sistem
Primer (6.3)
RTRW KOTA
(6.4)

Struktur Hirarki/Fungsi
Kawasan Primer &
sekunder di kawasan
perkotaan (6.5)

Karakteristik
Eksisting
(Lapangan)
(6.6)

Penilaian
kesesuaian:
 Karakteristik
lalulintas
 Karakteristik
jaringan jalan
 Karakteristik fisik
& geometri jalan
(6.7)

Penentuan &
rekomendasi
penetapan
klasifikasi
fungsi jalan di
kawasan
perkotaan (6.8)

Ketentuan teknis (kriteria klasifikasi fungsi
jalan di kawasan perkotaan & ciri-cirinya

Evaluasi & Umpan Balik

Gambar 2. 1 Bagan Alur Penelitian
Sumber:Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota tahun 1997, DPU

2.4.2 Kecepatan Rencana
Merupakan kecepatan yang diplih sebagai dasar perencanaan
geometrik jalan yang memungkinkan kendaraan-kendaraan bergerak

Tugas Akhir
Arief Mahardianto_5111312008

12

dengan aman dan nyaman dalam kondisi yang cerah, lalulintas yang
lengang, dan pengaruh samping jalan yang tidak berarti.
Perencanaan jalan yang baik tentu saja harus berdasarkan kecepatan
yang dipilih dari keyakinan bahwa kecepatan tersebut sesuai dengan
kondisi dan fungsi jalan yang diharapkan. Hampir semua rencana bagian
jalan di pengaruhi oleh kecepatan rencana, baik secara langsung seperti
tikungan horizontal, kemiringan melintang di tikungan, jarak pandang
maupun secara tak langsung seperti lebar jalur, lebar bahu kebebasan
melintang dan lain sebagainya. Oleh karena itu pemilihan kecepatan
rencana sangat mempengaruhi keadaan seluruh bagian-bagian jalan dan
biaya untuk pelaksanaan jalan tersebut.
Berdasarkan Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota
tahun 1997 besar kecepatan rencana untuk kondisi datar dan memiliki
fungsi jalan arteri 70-120 km/jm
2.4.3. Penampang melintang
Penampang melintang jalan merupakan potongan melintang tegak
lurus sumbu jalan.

Gambar 2. 2 Penampang melintang jalan tipikal yang di lengkapi trotoar
Sumber:Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota tahun 1997, DPU

Penampang melintang jalan terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut :
1.

Jalur lalulintas

2.

Median dan jalur tepian (kalau ada )

3.

Bahu
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4.

Jalur pejalan kaki

5.

Selokan

6.

Lereng

2.4.4. Jalur lalulintas
Jalur lalulintas merupakan bagian jalan yang di pergunakan untuk
lalulintas kendaraan yang secara fisik berupa perkerasan jalan. Batas jalur
lalulintas dapat berupa median, bahu, trotoar, pulau jalan dan sparataor.
Lebar minimum adalah 4,5 meter dimana memungkinkan 2 kendaraan
kecil saling berpapasan. Sedangkan saat sewaktu-waktu terjadi papasan 2
kendaraan besar bisa mempergunakan bahu jalan.
Tabel 2. 1 Penentuan lebar jalur dan bahu jalan
ARTERI
VLHR
(smp/hari)
<3.000
3.00010.000
10.00125.000
>25.000

Ideal
Lebar
Jalur
(m)
6,0

Lebar
Bahu
(m)
2,5

Minimum
Lebar
Lebar
Jalur
Bahu
(m)
(m)
4,5
1,0

KOLEKTOR
Ideal
Minimum
Lebar
Lebar Lebar Lebar
Jalur
Bahu
Jalur
Bahu
(m)
(m)
(m)
(m)
6,0
1,5
4,5
1,0

LOKAL
Ideal
Minimum
Lebar Lebar Lebar Lebar
Jalur
Bahu
Jalur
Bahu
(m)
(m)
(m)
(m)
6,0
1,0
4,5
1,0

7,0

2,0

6,0

1,5

7,0

1,5

6,0

1,5

7,0

1,5

6,0

1,0

7,0

2,0

7,0

2,0

7,0

2,0

**)

**)

-

-

-

-

2nx3,5*)

2,5

2x7,0*)

2,0

2nx3,5*)

2,0

**)

**)

-

-

-

-

Keterangan

:

**)
*)
-

= Mengacu pada persyaratan ideal
= 2 Jalur terbagi, masing-masing n x 3,5m, dimana n= Jumlah lajur per jalur
= Tidak ditentukan

Sumber:Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota tahun 1997, DPU

2.4.5. Lajur
Lajur merupakan bagian jalur lalulintas yang memanjang, di batasi
oleh marka lajur jalan, memiliki lebar yang cukup untuk di lewati suatu
kendaraan bermotor sesuai kendaraan rencana. Berdasarkan Tata Cara
Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota tahun 1997, lebar lajur ideal
untuk jalan arteri sebesar 3.50 m sampai 3.75 m.
2.4.6. Bahu Jalan
Bahu jalan merupakan bagian jalan yang terletak di tepi jalur
lalulintas dan harus di perkeras.
Kemiringan bahu jalan normal antara 3 – 5 %
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Gambar 2. 3 Bahu jalan
Sumber:Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota tahun 1997, DPU

2.5. Perhitungan Geometrik Jalan Antar Kota
Ada beberapa elemen yang harus di pertimbangkan dalam suatu
perencanaan geometrik jalan antar kota yang telah ditetapkan berdasarkan
Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota tahun 1997.
2.5.1. Jarak Pandang
Jarak Pandang Henti (Jh)
Merupakan jarak minimum yang di perlukan oleh setiap pengemudi
untik menghentikan kendaraannya dengan aman begitu melihat adanya
halangan didepan. Setiap titik disepanjang jalan harus memenuhi jarak
pandang henti (Jh). Jarak pandang henti diukur berdasarkan asumsi bahwa
tinggi mata pengemudi sebesar 105 cm dan tinggi halangan 15 cm di ukur
dari permukaan jalan.
ℎ=

,

+

,

(2.1)

Dimana :
VR

= Kecepatan rencana (km/jm)

T

= waktu tanggap (ditetapkan 2,5 detik)

g

= percepatan gravitasi (ditetapkan 9,8 m/det2)

f

= koefisien gesek memanjang perkerasan jalan aspal (ditetapkan
0,35-0,55)
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Tabel 2. 2 Jarak pandang henti minimum
VR, km/jam

120

100

80

60

50

40

30

20

jh minimum (m)

250

175

120

75

55

40

27

16

Sumber:Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota tahun 1997, DPU

Jh terdiri atas 2 elemen jarak :
1.

Jarak tanggap (Jht) merupakan jarak yang di tempuh oleh kendaraan
sejak pengemudi melihat suatu halangan yang menyebabkan ia harus
berhenti sampai saat pengemudi menginjak rem.

2.

Jarak pengereman (Jh’) merupakan jarak yang dibutuhkan untuk
menghentikan kendaraan sejak pengemudi menginjak rem sampai
kendaraan berhenti.

2.5.2. Daerah bebas samping di tikungan
Daerah bebas samping di tikungan merupakan ruang untuk menjamin
kebebasan pandang tikungan sehingga jarak pandang henti (Jh) di penuhi.
Daerah bebas samping dimaksudkan untuk memberikan kemudahan
pandangan di tikungan dengan membebaskan objek-objek penghalang
sejauh E (meter), di ukur dari garis tengah lajur dalam sampai objek
penghalang pandangan sehingga persyaratan jarak pandang henti (Jh) di
penuhi.
Daerah bebas samping di tikungan di hitung berdasarkan rumus :
1.

2.

Jika Jh < Lt

Jika Jh > Lt
E=

E=
1 − cos

1 − cos

(2.2)

+ ( ℎ−

Dimana : R = Jari-jari tikungan (m)

) sin

(2.3)

Jh = Jarak pandang henti (m)
Lt = Panjang tikungan (m)
Tabel 2.3. berisi nilai E, dalam satuan meter, yang dihitung
menggunakan persamaan (2.2) dengan pembulatan-pembulatan
untuk Jh<Lt. Tabel tersebut dapat untuk menetapkan E.
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Tabel 2. 3 E(m) untuk Jh<Lt , VR (km/jam) dan Jh (m)
R (m)
5000
3000
2000
1500
1200
1000
800
600
500
400
300
250
200
175
150
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
15

VR=20
JH=16

30
27

1,5
1,8
2,3
3,0

40
40

1,5
1,7
1,8
2,0
2,2
2,5
2,8
3,3
3,9

50
55

1,5
1,9
2,2
2,5
2,9
3,1
3,4
3,8
4,2
4,7

60
75

1,8
2,3
2,8
3,5
4,0
4,7
5,4
5,8

80
120

1,5
1,8
2,2
3,0
3,6
4,5
6,0
7,2

100
175

1,9
2,6
3,2
3,8
4,8
6,4
7,6
9,5

120
250
1,6
2,6
3,9
5,2
6,5
7,8
9,7
13,0
15,5
Rmin=500

Rmin=350

Rmin=210

Rmin=115

Rmin=80

Rmin=50

Rmin=30

1,6
2,1
Rmin=15

Sumber:Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota tahun 1997, DPU
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Tabel 2. 4 E(m) untuk Jh>Lt , VR (km/jam) dan Jh (m), dimana Jh-Lt 25 m.
R (m)
6000
5000
3000
2000
1500
1200
1000
800
600
500
400
300
250
200
175
150
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
15

VR=20
JH=16

1,5
1,6
1,9
2,2
2,6
3,3
4,4
6,4
8,4

30
27

1,5
1,7
2,0
2,2
2,4
2,6
2,9
3,2
3,7
4,3
5,1
6,4
8,4

40
40

1,5
1,8
2,2
2,6
3,0
3,5
3,7
4,1
4,5
5,0
5,6
6,4
7,4
8,8

50
55

1,8
2,4
2,9
3,6
4,1
4,8
5,5
6,0
6,5
7,2
7,9
8,9

60
75

1,5
2,0
2,3
2,9
3,9
4,7
5,8
6,7
7,8
8,9
9,7

80
120

1,5
2,1
2,5
3,2
4,2
5,1
6,4
8,5
10,1

100
175

1,6
2,5
3,3
4,1
4,9
6,1
8,2
9,8
12,2

120
250
1,6
1,9
3,1
4,7
6,2
7,8
9,4
11,7
15,6
18,6
Rmin=500

Rmin=350

Rmin=210

Rmin=115

Rmin=80

Rmin=50

Rmin=30

Rmin=15

Sumber:Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota tahun 1997, DPU
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Tabel 2. 5 E(m) untuk Jh>Lt , VR (km/jam) dan Jh (m), dimana Jh-Lt 50 m.
R (m)
6000
5000
3000
2000
1500
1200
1000
800
600
500
400
300
250
200
175
150
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
15

VR=20
JH=16

1,5
1,8
1,9
2,1
2,3
2,6
2,9
3,3
3,9
4,6
5,8
7,6
11,3
14,8

30
27

1,7
2,1
2,4
2,9
3,3
3,6
3,9
4,3
4,7
5,3
6,1
7,1
8,5
10,5
13,9

40
40

1,7
2,3
2,8
3,5
4,0
4,7
5,4
5,8
6,3
7,0
7,7
8,7
9,9
11,5
13,7

50
55

1,8
2,1
2,7
3,5
4,3
5,3
6,1
7,1
8,1
8,8
9,6
10,5
11,7
13,1

60
75

1,6
2,1
2,7
3,3
4,1
5,5
6,5
8,2
9,3
10,8
12,5
13,5

80
120

1,6
2,2
2,7
3,3
4,1
5,5
6,6
8,2
10,9
13,1

100
175

2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,5
10,0
12,0
15,0

120
250
1,8
2,2
3,6
5,5
7,3
9,1
10,9
13,6
18,1
18,6
Rmin=500

Rmin=350

Rmin=210

Rmin=115

Rmin=80

Rmin=50

Rmin=30

Rmin=15

Sumber:Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota tahun 1997, DPU

2.5.3. Alinemen Jalan
Alinemen jalan merupakan faktor utama untuk menentukan tingkat
aman dan efisien di dalam memenuhi kebutuhan lalulintas. Alinemen di
pengaruhi oleh topografi, karakteristik lalulintas dan fungsi jalan.
Alinemen jalan ada 2 macam :
2.5.3.1. Alinemen horizontal
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Alinemen horizontal merupakan proyeksi sumbu jalan pada bidang
horizontal. Alinemen horizontal terdiri atas :
1.

Panjang bagian lurus
Dengan memperhitungkan faktor keselamatan pemakai jalan, di
tinjau dari segi kelelahan pengemudi, maka panjang maksimum
bagian jalan yang lurus harus di tempuh dalam waktu tidak lebih dari
2,5 menit (sesuai VR). panjang bagian lurus maksimum berdasarkan
Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota tahun 1997.
Untuk fungsi jalan arteri dengan kondisi datar sebesar 3.00 m

2.

Bagian lengkung (tikungan)
Perencanaan geometrik pada bagian lengkung dimaksudkan untuk
mengimbangi gaya sentrifugal yang di terima oleh kendaraan yang
berjalan pada kecepatan VR.
Bentuk bagian lengkung dapat berupa:
a. Full cicrle (FC)
Merupakan jenis tikungan yang hanya terdiri dari bagian
satu lingkaran saja. Jenis tikungan ini hanya di gunakan untuk jarijari tikungan (R) besar agar tidak terjadi patahan karena jika
menggunakan R kecil maka di perlukan superelevasi yang besar.

Gambar 2. 4 Lengkung FC
Sumber:Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota tahun 1997, DPU
Tugas Akhir
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b. Spiral-Circle-Spiral
Merupakan tikungan yang terdiri dari 1 lengkungan cirle
dan 2 lengkungan spiral. Pada tikungan ini terdapat lengkung
peralihan yang berbentuk spiral.

Gambar 2. 5 Lengkung SCS
Sumber:Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota tahun 1997, DPU

c. Spiral-spiral (SS)
Merupakan tikungan yang terdiri dari lengkung spiral.
Digunakan jika panjang busur lingkaran (Lc) <25m.

Gambar 2. 6 Lengkung SS
Sumber:Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota tahun 1997, DPU
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 Jari-jari minimum (Rmin) ditetapkan sebagai berikut:
=

Dimana :

{

(2.4)

}

Rmin = Jari-jari tikungan minumum (m)
VR

= Kecepatan Rencana (Km/jam)

emaks

= superelevasi maximum (%)

f

= koefisien gesekan melintang antara ban kendaraan dan
permukaan jalan, untuk perkerasan aspal (0.14 – 0.24 )
Tabel 2. 6 Jari-jari tikungan minimum

VR (km/jam)
jari jari
minimum,
Rmin (m)

120

100

80

60

50

40

30

20

600

370

210

110

80

50

30

15

Sumber:Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota tahun 1997, DPU

 Superelevasi adalah suatu kemiringan melintang di tikungan yang
berfungsi mengimbangi gaya sentrifugal yang di terima kendaraan
pada saat berjalan melalui tikungan pada kecepatan VR.
Apabila suatu kendaraan berjalan melintasi suatu lengkung dengan
bentuk lingkaran, maka kendaraan ini akan di dorong secara radial
keluar oleh gaya sentrifugal yang di imbangi oleh komponen berat
kendaraan yang diakibatkan superelevasi dari jalan dan oleh
gesekan samping antara ban kendaraan dengan permukaan jalan.
Superelevasi maksimum yang dapat di pergunakan pada suatu jalan
raya dibatasi oleh beberapa keadaan antara lain:
̵ Keadaan cuaca
̵ Jalan yang berada di daerah yang sering turun hujan, berkabut
(nilai superelevasi maksimum lebih daripada jalan yang selalu
bercuaca baik)
̵ Keadaan medan, seperti datar, berbukit-bukit, atau pegunungan
(didaerah datar superelevasi maksimum lebih tinggi daripada
daerah berbukit-bukit)
̵ Komposisi jenis kendaraan lalulintas
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̵ Keadaan lingkungan (nilai superelevasi maksimum lebih tinggi
daerah di jalan antar kota daripada jalan perkotaan)
Nilai superelevasi maksimum berdasarkan Tata Cara Perencanaan
Geometrik Jalan Antar Kota tahun 1997 di tetapkan sebesar 10%
 Lengkung peralihan
Secara teori perubahan jurusan yang dilakukan pengemudi dari
jalan yang lurus (R=∞) ke tikungan berbentuk busur lungkaran
(R=Rc) harus dilakukan dengan mendadak. Namun hal ini tak perlu
di lakukan karena:
̵ Pada pertama kali membelok yang dibelokan adalah roda depan,
sehingga jejak roda akan melintasi lintasan peralihan dari jalan
yang lurus ke tikungan berbentuk lingkaran.
̵ Akibat kondisi diatas, gaya sentrifugal yang timbul akan
berangsur-angsur dari R = ∞ di jalan lurus sampai R = Rc pada
tikungan berbentuk lingkaran.
Pada lengkung horizontal dengan jari-jari yang besar lintasan
kendaraan masih dapat tetap berada pada jalur jalannya, tetapi
untuk tikungan yang tajam kendaraan akan menyimpang dari lajur
yang disediakan, mengambil lajur lain disampingnya. untuk
menghindari sebaiknya dibuat lengkung peralihan dimana lengkung
tersebut merupaka peralihan dari R = ∞ di jalan lurus sampai
R=Rc.
Panjang lengkung peralihan menurut Tata Cara Perencanaan
Geometrik Jalan antar Kota tahun 1997, di ambil nilai terbesar dari
tiga persamaan di bawah ini :
a. Berdasarkan waktu tempuh maksimum di lengkung peralihan

Dimana :

=

T

= waktu tempuh pada lengkung peralihan

VR

= kecepatan rencana (km/jm)

(2.5)

b. Berdasarkan antisipasi gaya sentrifugal
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= 0.022

Dimana :

− 2.727

(2.6)

C

= perubahan kecepatan (0.3 – 1.0 m/det3)

e

= superelevasi

Rc

= jari-jari tikungan (m)

c. Berdasarkan tingkat pencapaian perubahan kelandaian
=

Dimana :
Re

(2.7)

.

= tingkat pencapaian perubahan kemiringan melintang jalan

(m/m/detik)
Untuk VR ≤ 70 km/jm : Re maks = 0.035 m/m/det
Untuk VR ≥ 80 km/jm : Re maks = 0.025 m/m/det
em

= superelevasi maksimum

en

= superelevasi normal

2.5.3.2. Alinemen Vertikal
Merupakan

perpotongan bidang vertikal dengan bidang permukaan

perkerasan jalan melalui sumbu jalan untuk jalan 2 lajur 2 arah atau
melalui tepi dalam masing-masing perkerasan untuk jalan dengan median.
Seringkali disebut juga penampang memanjang jalan.
Alinemen vertikal terdiri atas bagian landai vertikal dan bagian
lengkung vertikal. Ditinjau dari titik awal perencanaan, bagian landai
vertikal dapat berupa landai positif (tanjakan), atau landai negatif
(turunan), atau landai 0 (datar). Bagian lengkung vertikal dapat berupa
lengkung cekung atau lengkung cembung.
1. Landai maksimum
Kelandaian

maksimum

dimaksudkan

untuk

memungkinkan

kendaraan bergerak lurus tanpa kehilangan kecepatan yang berarti.
Kelandaian maksimum didasarkan pada kecepatan truk yang
bermuatan penuh yang mampu bergerak dengan penurunan kecepatan
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tidak lebih dari separuh kecepatan semula tanpa harus menggunakan
gigi rendah.
Tabel 2. 7 Kelandaian maksimum yang di ijinkan
VR (km/jam)
kelandaian
maksimal (%)

120

110

100

80

60

50

40

< 40

3

3

4

5

8

9

10

10

Sumber:Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota tahun 1997, DPU

Panjang kritis yaitu panjang landai maksimum yang harus di
sediakan

agar

kendaraan

dapat

mempertahankan

kecepatannya

sedemikian sehingga penurunan kecepatan tidak lebih dari separuh VR.
Lama perjalanan di tetapkan tidak lebih dari satu menit.
Tabel 2. 8 Panjang kritis (meter)
Kecepatan pada
awal tanjakan
km/jam
80
60

Kelandaian (%)
4
630
320

5
460
210

6
360
160

7
270
120

8
230
110

9
230
90

10
200
80

Sumber:Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota tahun 1997, DPU

2. Lengkung vertikal
Lengkung vertikal harus di sediakan pada setiap lokasi yang
mengalami perubahan kelandaian dengan tujuan:
a. Mengurangi goncangan akibat perubahan kelandaian
b. Menyediakan jarak pandang henti
Panjang lengkung vertikal bisa di tentukan langsung sesuai tabel di
bawwah ini yang di dasarkan pada penampilan,kenyamanan, dan jarak
pandang.
Tabel 2. 9 Panjang minimum lengkung vertikal
Kecepatan
Rencana (km/jam)

Perbedaan Kelandaian
Memanjang (%)

Panjang Lengkung
(m)

<40

1

20-30

40-60

0,6

40-80

>60

0,4

80-150

Sumber:Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota tahun 1997, DPU
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2.5.4. Koordinasi alinemen
Alinemen vertikal, alinemen horizontal, dan potongan melintang jalan
adalah elemen-elemen jalan sebagai keluaran perencanaan harus
dikoordinasi sedemikian sehingga menghasilkan suatu bentuk jalan yang
baik dalam arti memudahkan pengemudi mengemudikan kendaraannya
dengan aman dan nyaman. Bentuk kesatuan ketiga elemen jalan tersebut
diharapkan dapat memberikan kesan atau petunjuk kepada pengemudi
dapat di lakukan antisipasi lebih awal.
Koordinasi alinemen vertikal dan alinemen horizontal harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Alinemen horizontal sebaiknya berimpit dengan alinemen vertikal, dan
secara ideal alinemen horizontal lebih panjang sedikit melingkupi
alinemen vertikal
2. Tikungan yang tajam pada bagian bawah lengkung vertikal cekung atau
pada bagian atas lengkung vertikal cembung harus di hindarkan.
3. Lengkung vertikal cekung pada kelandaian jalan yang lurus dan
panjang harus di hindarkan.
4. Dua atau lebih lengkung vertikal dalam satu lengkung horizontal harus
di hindarkan.
5. Tikungan yang tajam di anatara 2 bagian jalan yang lurus dan panjang
harus di hindarkan.
2.6.

Fasilitas perlengkapan jalan
Tujuan dari pemasangan fasilitas perlengkapan jalan adalah untuk
meningkatkan keselamatan jalan dan menyediaakan pergerakan yang
teratur terhadap pengguna jalan. Fasilitas perlengkapan jalan tentang
peraturan dan petunjuk yang di perlukan untuk mencapai arus lalulintas
yang selamat, seragam dan beroprasi dengan efisien.
Fasilitas perlengkapan jalan yang di atur adalah:


Marka jalan



Rambu-rambu lalulintas



Alat pemberi isyarat lalu lintas
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Fasilitas penerangan jalan
Ini berlaku untuk pemasangan fasilitas perlengkapan jalan, baik pada

jalan perkotaan maupun jalan antar kota.
2.6.1. Marka Jalan
Suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan
jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur,
garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk
mengarahkan arus lalulintas dan membatasi daerah kepentingan lalulintas.
Marka membujur terdiri atas :
a. Marka membujur garis utuh, berfungsi sebagai larangan bagi
kendaraan melintasi garis tersebut, di pergunakan untuk tepi jalur
lalulintas. Marka membujur garis utuh harus di gunakan pada lokasi
menjelang persimpamngan sebagai pengganti garis putus-putus
pemisah arah lajur dan di lokasi yang jarak pandang terbatas, misalnya
pada tikungan atau bagian jalan yang sempit untuk melarang
kendaraan yang akan melewati kendaraan lain pada lokasi tersebut.

Gambar 2. 7 Marka membujur garis utuh sebagai tepi jalur lalu lintas
Sumber:Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota tahun 1997, DPU
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Gambar 2. 8 Marka membujur garis utuh menjelang persimpangan sebagai
pengganti putus-putus arah lajur
Sumber:Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota tahun 1997, DPU

Gambar 2. 9 Marka membujur garis utuh pada tikungan
Sumber:Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota tahun 1997, DPU

b. Marka membujur garis putus-putus, marka ini berfungsi untuk
mengarahkan lalulintas dan memperingatkan akan ada marka
membujur di depan dan pembatas jalur pada jalan 2 arah.
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Gambar 2. 10 Marka membujur garis putus-putus pada simpangan
Sumber:Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota tahun 1997, DPU

c. Marka membujur garis ganda terdiri dari garis utuh dan putus-putus
memiliki arti bahwa lalulinntas yang berada pada sisi garis putus-putus
dapat melewati garis ganda tersebut, sedangkan lalulintas pada sisi
garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut.

Gambar 2. 11 Marka membujur garis ganda
Sumber:Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota tahun 1997, DPU
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2.6.2. Rambu-rambu lalulintas
Rambu merupakan alat yang utama dalam mengatur, memberi
peringatan dan mengarahkan lalulintas.
Rambu yang efektif harus memenuhi hal-hal berikut:
1. Memenuhi kebutuhan
2. Menarik perhatian dan mendapat respek pengguna jalan.
3. Memberikan pesan yang sederhana dan mudah di mengerti.
4. Menyediakan waktu cukup kepada pengguna jalan dalam memberikan
respon.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pertimbangan-pertimbangan
yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan pemasangan rambu
adalah:
1. Keseragaman bentuk dan ukuran rambu
Keseragaman dalam alat kontrol lalu lintas memudahkan tugas
pengemudi untuk mengenal, memahami dan memberikan respon.
Konsistensi dalam penerapan bentuk dan ukuran rambu akan
menghasilkan konsistensi persepsi dan respon pengemudi.
2. Desain rambu
Warna, bentuk, ukuran, dan tingkat retrorefleksi yang memenuhi
standar akan menarik perhatian pengguna jalan, mudah di pahami dan
memberikan waktu yang cukup bagi pengemudi dalam memberikan
respon.
3. Lokasi rambu
Lokasi rambu berhubungan dengan pengemudi sehingga pengemudi
yang berjalan dengan kecepatan normal dapat memiliki waktu yang
cukup dalam memberikan respon.
4. Operasi rambu
Rambu yang benar pada lokasi yang tepat harus memenuhi kebutuhan
lalulintas dan di perlukan pelayanan yang konsisten dengan memasang
rambu yang sesuai kebutuhan.
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5. Pemeliharaan rambu
Pemeliharaan rambu di perlukan agar rambu tetap berfungsi dengan
baik.
Informasi merupakan hal yang di perlukan dalam tugas-tugas
mengemudi,

dan

rambu

lalulintas

penting

sebagai

alat

untuk

menganjurkan, memperingatkan dan mengontrol pengemudi dan pemakai
jalan lainnya. Rambu-rambu tersebut harus efektif dalam lingkungannya,
baik di atas maupun di luar jalan, siang dan mala, secara terus menerus
pada berbagai kondisi cuaca. Informasi yang di tampilkan pada rambu
harus tepat dalam pengertian sesuai pesan yang di tampilkan melalui katakata, simbol-simbol atau bentuk gabungan kata dan simbol. Frekuensinya
harus seperti membuat perhatian langsung setiap saat di butuhkan tetapi
tidak boleh secara sembarangan yang dapat menjadikan tidak di perhatikan
( F.D. Hobbs,1995)
Kategori utama dari rambu dapat di perhatikan sebagai berikut :
1. Rambu peringatan
Rambu peringatan di perlukan untuk mengidentifikasi gangguan
nyata dan potensial yang bersifat tetap atau sementara seperti
persimpangan jalan, belokan, bukit, anak-anak, pekerjaan jalan. Ramburambu ini biasanya berbentuk segitiga sama kaki dengan puncaknya
berada di atas.
2. Rambu peraturan
Rambu peraturan menunjukan peraturan perundangan yang
mengatur

pengontrolan

jalan

raya

dan

pengoperasian

dengan

memberikan perhatian pada persyaratan, larangan atau pembatasan.
Terdapat dua kelompok utama, yaitu rambu perintah dan rambu
larangan.
a. Rambu perintah
Rambu perintah di gunakan untuk menyatakan suatu kewajiban
yang harus di lakukan oleh pemakai jalan, misalnya stop (berhenti),
pelan-pelan tetap pada jalur kiri dan sebagainya. Rambu perintah
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wajib di tempatkan sedekat mungkin dengan titik kewajiban di mulai
dan dapat dilengkapi dengan papan tambahan. Unuk memberikan
informasi pendahuluan pada pemakai jalan dapat ditempatkan rambu
lain pada jarak yang layak sebelum titik kewajiban.
b. Rambu larangan
Rambu larangan digunakan untuk menyatakan batasan hal-hal
yang tidak boleh dilakukan oleh pemakai jalan. Rambu larangan
ditempatkan sedekat mungkin dengan titik larangan dimulai dan di
dapat dilengkapi dengan papan tambahan. Untuk memberikan
informasi pendahuluan pada pemakai jalan dapat di tempatkan
rambu lain pada jarak yang layak sebelum titik larangan mulai
berlaku.
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Gambar 2. 12 Rambu perintah dan lokasi utilitas umum
Sumber : PM No. 13 tahun 2014
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Gambar 2. 13 Rambu larangan
Sumber : PM No. 13 tahun 2014
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Gambar 2. 14 Rambu peringatan
Sumber : PM No. 13 tahun 2014
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2.6.3. Alat pemberi sinyal lalulintas
Alat pemberian isyarat lalulintas terdiri dari :
1. Lampu 3 (tiga) warna berfungsi untuk mengatur kendaraan. Lampu tiga
warna terdiri warna merah, kuning, dan hijau. Lampu tiga warna di
pasang dalam posisi vertikal atu horizontal. Apabila di pasang vertikal,
susunan lampu dari atas kebawah dengan urutan merah, kuning, hijau.
Apabila dipasang horizontal, susunan lampu dari kiri kekanan menurut
arah datangnya lalulintas dengan urutan merah, kuning, hijau. Lampu
tiga warna dapat dilengkapi dengan lampu warna merah dan/atau hijau
yang memancarkan cahaya berupa tanda panah.

Gambar 2. 15 Alat pemberi isyarat lalu lintas 3 warna
Sumber : Panduan Penempatan Fasilitas Perlengkapan Jalan, 2006

2. Lampu 2 (dua) warna, berfungsi untuk mengatur kendaraan dan/atau
pejalan kaki. Lampu dua warna terdiri dari warna merah dan hijau.
Lampu dua warna dipasang dalam posisi vertikal atau horizontal.
Apabila di pasang secara vertikal, susunan lampu dari atas kebawah
dengan urutan merah, hijau. Apabila dipasang horizontal, susunan
lampu dari kiri kekanan menurut arah datangnya lalulintas dengan
urutan merah, hijau.

Gambar 2. 16 Alat pemberi isyarat lalu lintas 2 warna
Sumber : Panduan Penempatan Fasilitas Perlengkapan Jalan, 2006
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3. Lampu 1 (satu) warna, berfungsi untuk memberikan peringatan bahaya
kepada pemakai jalan. Lampu satu warna, berwarna kuning atau merah.
Lampu satu warna dipasang dalam posisi vertikal atau horizontal.

Gambar 2. 17 Alat pemberi isyarat lalu lintas 1 warna
Sumber : Panduan Penempatan Fasilitas Perlengkapan Jalan, 2006

2.6.4. Fasilitas penerangan jalan
Fasilitas penerangan jalan harus memenuhi persyaratan perencanaan dan
penempatan sebagai berikut :
Dimana :
H

= tinggi tiang lampu

L

= lebar badan jalan, termasuk median jika ada

e

= jarak interval antar tiang lampu

s1 + s2 = proyeksi kerucut cahaya lampu
s1

= jarak tiang lampu ke tepi perkerasan

s2

= jarak dari tepi perkerasan ke titik penyinaran terjauh

i

= sudut inklasi pencahayaan/penerangan

Gambar 2. 18 Elemen persyaratan penempatan fasilitas penerangan
Sumber : Panduan Penempatan Fasilitas Perlengkapan Jalan, 2006
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Tabel 2. 10 Persyaratan perencanaan dan penempatan fasilitas penerangan
Uraian
Besaran-besaran
Tinggi tiang lampu (H)
Lampu standar
10-15m
tinggi tiang rata-rata digunakan
13m
Lampu monara
20-50m
tinggi tiang rata-rata digunakan
30m
Jarak interval tiang lampu (e )
Jalan arteri
3.0H - 3.5H
jalan kolektor
3.5H - 4.0H
jalan lokal
5.0H - 6.0H
minimum jarak interval tiang
30m
jarak tiang lampu ke tepi perkerasan (s1)
minimum 0.7m
Jarak dari tepi perkerasan ke titik penerangan
terjauh (s2)
minimum L/2
sudut inklinasi
20o - 30o
Sumber : Panduan Penempatan Fasilitas Perlengkapan Jalan, 2006
Tabel 2. 11 Ketentuan penempatan fasilitas penerangan jalan yang di sarankan
Lokasi
di kiri atau kanan jalan

Penempatan
L < 1.2H

di kiri dan kanan jalan berselang-seling

1.2H < L < 1.6H

di kiri dan kanan jalan berhadapan

1.6H < L < 2.4H

3L < 0.8H
di median jalan
Sumber : Panduan Penempatan Fasilitas Perlengkapan Jalan, 2006

2.6.5. Paku Jalan
Paku jalan merupakan perlengkapan jalan yang dilengkapi dengan
pemantulan cahaya reflektor berwarna kuning, merah atau putih yang
dapat berfungsi dalam kondisi permukaan jalan kering atau basah. Paku
jalan dapat berfungsi sebagai reflektor marka jalan khususnya pada cuaca
gelap dan malam hari.
Paku jalan terbuat dari bahan alumunium alloy dengan ukuran
paku jalan terdiri atas 3 jenis, yaitu :
1. Berbentuk bujur sangkar dengan ukuran panjang 100 mm, lebar 100
mm, dan tebal 20 mm, digunakan pada ruas jalan dengan kecepatan
rencana kurang dari 60 km/jam. Bahan reflektor terdiri atas manikTugas Akhir
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manik khusus yang memiliki sifat retroreflektif, anti pecah dan tidak
pudar.

Gambar 2. 19 Paku Jalan Bujur Sangkar
Sumber : Petunjuk Teknis tentang Perlengkapan Jalan, 2009

2. Berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 100 mm, lebar 150
mm dan tebal 20 mm, digunakan pada ruas jalan dengan kecepatan
rencana 60 km/jam atau lebih. Bahan reflektor terdiri atas manik-manik
khusus yang memiliki sifat retroreflektif, anti pecah dan tidak pudar.

Gambar 2. 20 Paku Jalan Persegi Panjang
Sumber : Petunjuk Teknis tentang Perlengkapan Jalan, 2009

3. Berbentuk bulat dengan ukuran diameter lingkaran luar 100 mm
diameter cembungan 60 mm, dan tebal 19 mm. reflektor berupa lampu
led yang berkelip secara konstan dengan sumber tenaga dari baterai
maupun tenaga surya.
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Gambar 2. 21 Paku Jalan Bulat
Sumber : Petunjuk Teknis tentang Perlengkapan Jalan, 2009

2.6.6. Pagar Pengaman Jalan
Pagar pengaman jalan dalam ini dipasang dengan maksud untuk
memperingatkan pengemudi akan adanya bahaya (jurang) dan melindungi
pemakai jalan agar tidak sampai terperosok. Umumnya dipasang pada
bagian-bagian jalan yang menikung baik terdapat jurang maupun tidak
yang dikombinasikan dengan pemasangan rambu “chevron”. Dapat juga
dipasang pada jalan-jalan lurus dimana disisi jalan terdapat jurang ataupun
sisi jalan terdapat perbedaan ketinggian dengan badan jalan yang dapat
membahayakan pemakai jalan.
Ukuran Pagar Pengaman Jalan
1. Lempengan besi (beam) adalah merupakan suatu plat besi yang
bergelombang dan memanjang dimana pada bagian ujungnya
disambungkan dengan lempengan besi yang melengkung dan biasa
disebut lempengan besi/terminal end. Lempengan besi mempunyai
ukuran-ukuran minimal sebagai berikut :
a.

Penampang melintang :
Tebal

: 2,67 mm

Lebar

: 312 mm

Tebal lekukan : 83 mm
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b.

Panjang lempengan :
Panjang total lempengan

: 4.300 mm

Panjang efektif lempengan

: 4.000 mm

2. Lengan lempengan besi :
a.

Penampang melintang sesuai dengan ukuran lempengan besi
(beam)

b.

Penampang memanjang dengan ukuran minimal :
Panjang total

: 725 mm

Panjang efektif

: 540 mm

Jari-jari lekukan luar

: 240 mm

Tabal lekukan

: 250 mm

3. Tiang penyangga (post) merupakan suatu tiang berbentuk “U” yang
kokoh dengan ketebalan penampang plat 4,5-6 mm dan berfungsi untuk
menegakkan dan memperkokoh berdirinya lempengan besi. Tiang
penyangga mempunyai ukuran minimal sebagai berikut :
Lebar

: 180 mm

Ketebalan

: 4,5 – 6 mm

Panjang total : 1.800 mm
Tiang efektif diatas permukaan tanah terdapat lempeng besi : 655
mm
4. Besi pengikat (blocking) adalah profil baja berbentuk “U” dengan
ketebalan penampang plat minimal 6 mm, panjang 352 mm, lebar 180
mm dan ketebalan blocking 6 mm, yang berfungsi sebagai pengikat
antara tiang penyangga dengan lempengan besi (beam).
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Gambar 2. 22 Pagar pengaman jalan
Sumber : Petunjuk Teknis tentang Perlengkapan Jalan, 2009

2.6.7. Delinator
Suatu unit kontruksi yang di beri tanda yang dapat memantulkan
cahaya (reflektif) berfungsi sebagai pengarah dan sebagai peringatan bagi
pengemudi pada malam hari, bahwa disisi kiri atau kanan delinator adalah
daerah berbahaya.
Delineator dapat terbuat dari pipa besi atau pipa plastik yang
dilengkapi dengan bahan bersifat reflektif. Untuk yang terbuat dari pipa
besi berukuran diameter 100 mm, ketebalan 2 mm dengan panjang 1.100
mm yang dilengkapi dengan 2 buah reflektor ASTM tipe IV yang di
lekatkan pada plat alumunium ukuran 50 X 181 mm yang berwarna merah
dan putih. Untuk yang terbuat dari plastik mempunyai panjang 1.250 mm
dan penampang menyerupai segitiga sama kaki dengan panjang kaki 150
mm, lebar 105 mm dan dilengkapi dengan 2 buah reflektor ASTM tipe IV
yang di lekatkan pada plat alumunium ukuran 50 X 181 mm yang
berwarna merah dan putih.
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Gambar 2. 23 Delineator
Sumber : Petunjuk Teknis tentang Perlengkapan Jalan, 2009
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BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penyusunan
penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab potensi terjadinya
kecelakaan di Ruas Bts Banyumas Tengah – Kebumen KM 171-172
Semarang dari segi kondisi geometrik jalan adalah :
1.

Jari-jari tikungan yang ada tidak memadai untuk berkendaraan dengan
kecepatan sesuai rencana.

2.

Superelevasi yang ada di lokasi eksisting lebih kecil dari yang
dibutuhkan untuk mencapai kondisi aman pada kecepatan rencana
maksimal.
Adapun kondisi lain di lokasi eksisting yang mempengaruhi terjadinya

kecelakaan antara lain :
1.

Tidak adanya marka lambang yang berupa paku jalan yang berfungsi
sebagai reflektor marka, khususnya pada cuaca gelap dan malam hari.

2.

Banyak dipasang baliho di daerah bebas samping tikungan sehingga
kendaraan dari arah depan tidak terlihat.

3.

Kurangnya rambu lalu lintas, walaupun pada kondisi eksisting sudah
terpasang rambu tikungan tajam tetapi masih ada beberapa rambu yang
belum terpasang seperti rambu persimpangan, rambu jembatan, rambu
batas kecepatan, rambu batas akhir kecepatan maksimum, dan rambu
pengarah tikungan.
Rekomendasi yang dapat diberikan untuk mengurangi potensi terjadinya

kecelakaan yaitu dengan penambahan rambu pengarah tikungan, rambu
larangan, rambu petunjuk, marka membujur garis utuh, marka membujur
garis putus-putus dan marka lambang yang diharapkan dapat mengurangi
potensi terjadinya kecelakaan.
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5.2 Saran
Setelah melakukan serangkaian evaluasi, saran yang dapat diberikan
penulis adalah :
1.

Sebaiknya

dalam

merencanakan

suatu

geometrik

jalan

perlu

menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi
standar peraturan. Serta perencanaan superelevasi, dan jarak pandang
henti juga harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagaimana
tertulis dalam tabel 4.1.
2.

Upaya pengurangan potensi terjadinya kecelakaan dapat dilakukan
dengan cara memberi/melengkapi marka jalan dan rambu-rambu lalu
lintas seperti yang tertera di lampiran nomor 3 dan 4 guna mendukung
kelancaran dan keselamatan berlalu lintas, sehingga memberikan
kenyamanan, keamanan bagi pemakai jalan.

3.

Hendaknya perawatan terhadap daerah bebas samping tikungan perlu
dilakukan dengan tidak menutupi daerah bebas samping tikungan
tersebut dengan bangunan ataupun papan baliho.
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