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Kajian Penempatan dan Desain Rambu-Rambu Lalu Lintas  

di Sepanjang Jalan Kolonel Burlian Kecamatan Baturaja Barat  

Kabupaten Ogan Komering Ulu  
 

Oleh: Rooswinany Mutiara Hartawanty 

 

 
 

Abstract 

 

Traffic growth is rapidly increasing in the city of Balfour, in which one of the places that 

became an important location for the city's traffic is on the way Colonel H. Burlian Western 

District of Balfour. Of this traffic growth, so keep in mind the facilities and infrastructure to 

support growth speed of traffic is rapidly increasing. In this case also, the problem is the 

placement and design of traffic signs, traffic signs as very important for the safety of all road 

users. Signage is one of the fixtures the way, in the form of symbols, letters, numbers, 

sentences and / or a combination of them as warnings, prohibitions, orders or instructions to 

road users. Signs also are the main tool for regulating, warning and directing traffic. 

Placement of signs-signs on this road there are not in accordance with SNI Department of 

Transportation, be it placement Signs On Point Objectives and Placement on Roadside Signs. 

 

Keywords: Design of traffic signs, road users, safety 

 

Pendahuluan 

 

Mengamati pertumbuhan lalu lintas yang  semakin pesat diwilayah kota Baturaja, salah 

satu tempat yang menjadi lokasi yang penting untuk lalu lintas kota ini adalah, pada jalan 

Kolonel H. Burlian Kecamatan Baturaja Barat, karena melalui jalan inilah hasil-hasil dari para 

petani dari wilayah barat Baturaja diangkut menuju kepasar. Dari pertumbuhan lalu lintas ini, 

sehingga perlu diperhatikan sarana dan prasarana yang menjadi pendukung lajunya 

pertumbuhan lalu lintas yang semakin pesat. Dalam hal ini yang menjadi masalah adalah 

penempatan dan desain rambu lalu lintas, karena rambu lalu lintas sangat penting untuk 

keselamatan para pengguna jalan.  

Permasalahan yang timbul adalah sering terjadinya kecekaan lalu lintas akibat dari para 

pengguna jalan tersebut tidak mematuhi rambu lalu lintas yang ada, para pengguna jalan 

banyak yang  tidak mengetahui adanya rambu lalu lintas tersebut.  

Hal ini terjadikarenakan penempatan dan desain rambu lalu lintas tidak sesuai dangan 

standar Departemen Perhubungan dan banyak terdapat rambu lalu lintas  tersebut  jauh dari 

penglihatan para pengguna jalan, serta terhalang dari pohon dan bangunan.  

Selain itu penempatan dan desain rambu lalu lintas tidak sesuai dengan kecepatan 

pengendara, sehingga para pengendara tidak menyadari bahwa  ada rambu lalu lintas yang 

menjadi peringatan untuk pengguna jalan tersebut.   
 

                                                 
 Dosen Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Baturaja 
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Tinjauan Pustaka 

 

Pengertian Rambu  
 

Rambu adalah salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat 

dan/atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi 

pengguna jalan. Rambu juga adalah alat yang utama dalam mengatur, memberi peringatan dan 

mengarahkan lalu lintas. Rambu yang efektif harus memenuhi hal-hal berikut:  

a.  memenuhi kebutuhan. 

b. menarik perhatian dan mendapat respek pengguna jalan. 

c. memberikan pesan yang sederhana dan mudah dimengerti. 

d.  menyediakan waktu cukup kepada pengguna jalan dalam memberikan  respon.  
 

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pertimbangan-pertimbangan yang harus 

diperhatikan dalam perencanaan dan pemasangan rambu adalah:  

a.  keseragaman bentuk dan ukuran rambu. 

b.  desain rambu. 

c.  lokasi rambu. 

d.  operasi rambu.  

e.  pemeliharaan 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. Warna, bentuk, 

ukuran, dan tingkat retrorefleksi yang memenuhi standar akan menarik perhatian pengguna 

jalan, mudah dipahami dan memberikan waktu yang cukup bagi pengemudi dalam 

memberikan respon.  

Lokasi rambu berhubungan dengan pengemudi sehingga pengemudi yang berjalan 

dengan kecepatan normal dapat memiliki waktu yang cukup dalam memberikan respon. 

Rambu yang benar pada lokasi yang tepat harus memenuhi kebutuhan lalu lintas dan 

diperlukan pelayanan yang konsisten dengan memasang rambu yang sesuai kebutuhan. 

Pemeliharaan rambu diperlukan agar rambu tetap berfungsi baik. 
 

Jenis-Jenis Rambu  
 

a) Rambu Peringatan; adalah rambu yang digunakan untuk memberi peringatan 

kemungkinan ada bahaya atau tempat berbahaya di bagian jalan di depannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

banyak tikungan ada jalur dari kiri masuk  

ke-jalan utama 

ada perlintasan kereta api 
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b) Rambu Larangan; adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang 

dilarang dilakukan oleh pengguna jalan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Rambu Perintah; adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib 

dilakukan oleh pengguna jalan. 

 

 

 

 

 

 

 
 

d) Rambu Petunjuk adalah rambu yang digunakan untuk meyatakan petunjuk mengenai 

jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pengguna jalan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Desain dan Perletakan Rambu 

 

a) Rambu Peringatan ditempatkan pada sisi jalan sebelum tempat atau bagian jalan yang 

berbahaya dengan jarak sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan untuk jarak penempatan 

tiang rambu 0,6 meter dari bahu jalan, sedangkan unutk tinggi rambu sendiri 1,75 – 2,65 

meter. Untuk rambu peringatan perlintasan kereta api, jarak penempatannya diukur dari 

perlintasan kereta api yang terdekat. 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 

Penempatan Rambu Peringatan 

 

sepeda motor  

dilarang melalui jalan ini 

dilarang parkir sepeda motor dan mobil  

dilarang melalui jalan ini 

 

dilarang masuk belok ke-arah kiri kecepatan  

harus diatas 30Km 

ada simpang-empat 

 
petunjuk arah jalan ada simpang-tiga 
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Tabel 1. 

Ukuran Rambu Peringatan 
 

Ukuran Kecepatan  A (cm) B (cm) C (cm) D (cm) 

Sangat kecil Dalam kondisi 

tertentu  

45 0,9 1,6 3,7 

Kecil ≤ 60 60 0,9 1,6 3,7 

Sedang 61-80 75 1,2 1,9 4,7 

Besar  ≥ 80 90 1,6 2,2 5,6 

 

b) Rambu Larangan ditempatkan sedekat mungkin pada awal bagian jalan dimulainya 

rambu larangan. Rambu larangan pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 tahun 

1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan) ditempatkan pada sisi jalan pada awal 

bagian jalan dimulainya rambu larangan. Keputusan Menteri perhubungan Nomor 61 

tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan) yang ditempatkan secara berulang 

dengan jarak lebih dari 15 meter, dapat dilengkapi dengan papan tambahan yang 

menyatakan jarak tertentu. Untuk jarak penempatan tiang rambu 0,6 meter dari bahu jalan, 

sedangkan unutk tinggi rambu sendiri 1,75 – 2,65 meter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 

Penempatan Rambu Larangan 

 

Tabel 2. 

Ukuran Rambu Peringatan 
 

Ukuran Kecepatan  A (cm) B (cm) C(cm) 

Sangat kecil Dalam kondisi tertentu  45 4,5 4,5 

Kecil ≤ 60 60 6 6 

Sedang 61-80 75 7,5 7,5 

Besar  ≥ 80 90 9 9 

 

c) Rambu Perintah wajib ditempatkan sedekat mungkin dengan titik kewajiban dimulai. 

Rambu perintah ditempatkan pada batas akhir berlakunya rambu perintah. Jarak 

penempatan tiang rambu 0,6 meter dari bahu jalan, sedangkan unutk tinggi rambu sendiri 

1,75 – 2,65 meter. 

 
 

 

 

 

 

Gambar 3. 

Penempatan Rambu Perintah 
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Tabel 3. 

Ukuran Rambu Perintah 
 

Ukuran Kecepatan  A (cm) 

Sangat kecil Dalam kondisi tertentu  45 

Kecil ≤ 60 60 

Sedang 61-80 75 

Besar  ≥ 80 90 

 

d) Rambu Petunjuk ditempatkan pada sisi jalan, pemisah jalan atau di atas daerah manfaat jalan 

sebelum tempat, daerah atau lokasi yang ditunjuk. Rambu petunjuk pada Keputusan Menteri 

Perhubungan Nomor 61 tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan) ditempatkan 

sedekat mungkin pada lokasi yang ditunjuk dengan jarak maksimum 50 meter. Jarak 

penempatan tiang rambu 0,6 meter dari bahu jalan, sedangkan untuk tinggi rambu sendiri 1,75 

– 2,65 meter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 

Penempatan Rambu Petunjuk 

 

Tabel 4. 

Ukuran Rambu Perintah 
 

Ukuran Kecepatan A (cm) B (cm) C (cm) D (cm) 

Sangat kecil 
Dalam kondisi 

tertentu 
45 0,9 1,6 3,7 

Kecil ≤ 60 60 0,9 1,6 3,7 

Sedang 61-80 75 1,2 1,9 4,7 

Besar ≥ 80 90 1,6 2,2 5,6 
 

e) Kecepatan; Laju perjalanan yang biasanya dinyatakan dalam satuan kilometer per jam. 

Kecepatan dan waktu tempuh adalah pengukuran fundamental kinerja lalu lintas dari sistem 

jalan eksisting, dan kecepatan adalah variabel kunci dalam perancangan ulang atau 

perancangan dari fasilitas baru. Hampir semua model analisis dan simulasi lalu lintas 

memperkirakan kecepatan dan waktu tempuh sebagai kinerja pengukuran perancangan 

permintaan dan pengontrol sistem jalan( May, 1990). 
 

Tabel 5. 

Jarak Penempatan Rambu 
 

Kecepatan Rencana (km/jam) Jarak minimum (x) 

> 100 180 m 

81 - 100 100 m 

61 - 80 80 m 

< 60 50 m 

                          Sumber : RSNI T-14-2004 
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Tabel 6.  

Kecepatan Rencana 
 

Fungsi Jalan Kecepatan rencana, VR (km/h) 

1. Arteri Primer 

2. Kolektor Primer 

3. Arteri Sekunder 

4. Kolektor Sekunder 

5. Local Sekunder 

50 – 100 

40 – 80 

50 – 80 

30 – 50 

30 – 50 

                             Sumber: RSNI T-14-2004 

- Primer: Jalan yang digunakan untuk menghubungkan antar pusat kegiatan wilayah. 

- Sekunder:Jalan yang digunakan untuk menghubungkan antar antar   kawasan dalam 

satu wilayah. 

 

f) Kecepatan Bebas 

Rumus yang digunakan untuk kecepatan arus bebas adalah berdasarkan Manual Kapasitas 

Jalan Indonesia (MKJI) dengan rumus sebagai berikut: 

 

Fv = (Fvo - FVw) x FFsf x FFVcs 

Dimana : 

Fv = Kecepatan arus bebas (km/jam) 

Fvo = Kecepatan arus bebas dasar (km/jam) 

FVw = Penyesuaian lebar jalur lalu lintas jalan (km/jam) 

FFsf = Faktor penyesuaian hambatan samping  

FFVcs = Faktor penyesuaian ukuran kota 

 

g) Kecepatan Rata-rata Ruang 

Kecepatan rata-rata kendaraan yang melintasi suatu segmen pengamatan pada suatu waktu 

rata-rata tertentu. 

 

h) Kecepatan Rata-rata Ruang 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 
 

 

 

 
 

 

 

 

Di mana : 

Vr  = Kecepatan tempuh rata-rata  

L    = Panjang  ruas jalan raya 

Ti   = Waktu tempuh dari kendaraan ke i untuk melalui bagian jalan  (jam) 

N   = Jumlah tempuh yang diamati 
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i) Jarak Pandangan 
 

Jarak pandangan berguna untuk: 

a. Menghindarkan terjadinya tabrakan yang dapat membahayakan kendaraan dan 

manusia akibat adanya benda yang berukuran cukup besar, kendaraan yang sedang 

berhenti, pejalan kaki, atau hewan-hewan pada lajur jalannya. 

b. Memberi kemungkinan untuk mendahului kendaraan lain yang bergerak dengan 

kecepatan lebih rendah dengan mempergunakan lajur disebelahnya 

c. Menambah efisiensi jalan tersebut, sehingga volume pelayanan dapat dicapai 

semaksimal mungkin. 

d. Sebagai pedoman bagi pengatur lalu-lintas dalam menempatkan rambu-rambu lalu-

lintas yang diperlukan pada setiap segmen jalan.  
 

j) Perhitungan Jarak Pandangan Henti 

Jarak pandang henti biasanya digunakan untuk perhitungan jarak penempatan rambu-

rambu lalu lintas dengan rumus sebagai berikut : 

  

 

 

Dimana  : 

S = Jarak Henti 

Vr = Kecepatan Rata-rata (km/jam) 

T = Waktu reaksi, ditetapkan 2,5 detik 

A = Tingkat perlambatan ( m/det
2 
), ditetapkan 3,4 m/det

2
 

 

 Rumus (AASHTO, 2001) 
 

 

Metode Penelitian 

 

Data Primer 

 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari survey volume lalu lintas serta 

penempatan dan desain rambu lalu lintas atau pengambilan data yang lainnya sebagai data 

tambahan untuk penelitian ini. Data Primer sangat berperan dalam mendukung tujuan maupun 

membuktikan hipotesis yang telah digariskan dalam penelitian. 

 

Data Sekunder 

 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Dinas Lalu Lintas dan Jalan  serta SNI 

dari Departemen Perhubungan.  

 

Metode Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data pada penelitian penempatan dan desain rambu lalu lintas pada jalan 

Kolonel H. Burlian dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
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a) Metode Dokumentasi 

Bentuk yang dalam mengumpulkan data cara ini yaitu catatan, transkip buku, dokumen, 

peraturan, notulen, dsb (Arikunto, 1996 : 148). Metode dokumentasi dipergunakan untuk 

mendapatkan data-data utama yaitu berupa data-data sekunder (data yang didapat secara 

tidak langsung di lapangan) 

 

b) Metode Survey 

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kondisi lingkungan dan 

geometri jalan, data kelengkapan dan perambuan jalan, dan data keadaan arus lalu-lintas 

Data-data yang diperlukan dan menjadi bahan analisis adalah sebagai berikut: 1) Survey 

Pengukuran  dan kelayakan penempatan  rambu lalu lintas dengan cara pengukuran rambu 

dan melihat tata letak rambu tersebut; 2) Survey Kecepatan kendaran dilakukan dengan 

cara melakukan pengamatan langsung dengan mobil bergerak (MCO). Kecepatan 

kendaraan dihitung dengan 2 titik yang telah ditentukan oleh surveyor dan diambil dalam  

dalam waktu 15 menit sekali selama 12 jam, diambil kendaraan yang dianggap paling 

cepat oleh surveyor. Pengambilan sample kecepatan ini diambil kecepatan mobil pribadi 

karena dianggap kecepatannya stabil (May, 1990). 
 

Lokasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 

Denah Lokasi Penelitian 
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Hasil dan Pembahasan  
 

Data Kecepatan 

 

Pengambilan data kecepatan kendaraan dilakukan dengan cara kendaraan bergerak yaitu 

pengamat melakukan perjalan pada ruas jalan ini yang diketahui panjang jalan sepanjang 

5.600 meter. Data waktu kecepatan kendaraan ini berupa kecepatan setiap jam, sesuai dengan 

interval data arus lalu lintas. Data kecepatan pada kondisi ini merupakan data kecepatan 

kendaraan diambil dengan cara analisis pada Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI), 

dimana berdasarkan penjelasan tentang kondisi fisik jalan diatas bahwa tipe ruas jalan Kol. H. 

Burlian adalah  Dua Lajur terbagi Dua Arah dan untuk kecepatan bebas, maka didapat hasil 

42,77 km/jam. 
Tabel 7. 

Kecepatan Bebas Berdasarkan MKJI 1997 
 

Kecepatan 
arus bebas 

Fvo 

tabel 2.4.a 
(km/jam) 

Faktor 

penyesuian 

untuk lebar 
jalur FVw 

table 2.4.b 

(km/jam) 

Fvo+ FVw 

(1) + (2) 

(km/jam) 

Faktor penyesuaian 
Kecepatan arus 

bebas sesungguh 

nya FV= 

(3) x (4) x (5) 
(km/jam) 

Hambatan 
samping 

FFVst 

tabel 2.4.d 
(km/jam) 

Ukuran Kota 

FFVcs tabel 

2.4.d 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

44 4 48 0,99 0,9 42,77 

 

 

Data Desain Dan Letak Penempatan Rambu 

 

Data rambu yang meliputi desain, seperti ukuran panjang, lebar tinggi, dan tata letak 

penempatan rambu-rambu, seperti letak ketepi jalan , dan letak ke jarak mulia ke jarak akhir 

jalan tersebut, meliputi: a) Rambu Peringatan; b) Rambu Petunjuk; c) Rambu Perintah, dan; d) 

Rambu Larangan 

 

Data Kecepatan Rata-rata 

 

Dari hasil penelitian yang didapat bahwa kecepatan rata-rata jalan Kol. H. Burlian 

Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah 48,23 Km/Jam. 

 

Rumus: 

 
 

 

 

 

 

Data Penempatan Rambu Berdasarkan Kecepatan 

 

Penempatan Rambu Pada Titik Tujuan, dimana jarak kecepatan dibawah  60 km/jam 

Jarak ke-titik Tujuan Minimal berjarak 50 meter. 
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Jarak Pandang Henti, didapat dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus: 

 

 

 

 

 

Maka, S sebagai variable untuk menentukan Jarak Pandang Henti diperoleh rata-rata 

pada jalan ini yaitu 19 meter. Penempatan Rambu Pada Tepi Jalan dilihat pada Keputusan 

Menteri Perhubungan Nomor 61 tahun 1993, dimana rambu ditempatkan sedekat mungkin 

dengan jarak penempatan tiang rambu yaotu 0,6 meter. 

 

Data Desain Rambu dan Daun Rambu 

 

Data desain  rambu ini berdasarkan kecepatan kendaraan ≤ 60 km/jam kecepatan rata-

rata kendaraan dijalan ini adalah 48,23 km/jam. 
 

Tabel 8. 

Penempatan Rambu 
 

No Rambu SNI Existing 

Gambar Dimensi (cm) Dimensi (cm) 

1 Rambu Peringatan T.R 1,75-2,65 T.R 2,40 

 A. 60 A. 60 

B. 0,9 B. 0,9 

C. 1,6 C. 1,6 

D. 3,7 D. 3,7 

 

Rambu Larangan T.R 1,75-2,65 T.R 2,45 

 
A. 60 A. 60 

B. 4,5 B. 4,5 

C. 4,5 C. 4,5 

Rambu Perintah T.R 1,75-2,65 T.R 2,40 
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A. 60 A. 60 

    

Rambu Petunjuk T.R 1,75-2,65 T.R 2,40 

 
A. 60 A. 60 

B. 0,9 B. 0,9 

C. 1,6 C. 1,6 

D. 3,7 D. 3,7 

 

Kesimpulan  

 

Kesimpulan dari hasil penelitian di ruas jalan Kol. H. Burlian Kecamatan Baturaja Barat 

Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah sebagai berikut: 

1) Penempatan Rambu-Rambu pada jalan ini masih ada yang belum  sesuai dengan SNI 

Departemen Perhubungan, baik itu penempatan Rambu Pada Titik Tujuan dan Penempatan 

Rambu pada Tepi Jalan. Penempatan Rambu yang masih jauh dari ketentuan yang ada, yaitu 

rambu penyeberangan yang ditempatkan pada garis Zebra Cros dan rambu tersebut menghadap 

kesisi jalan, sehingga rambu ini bisa membahayakan bagi pengguna jalan, karena rambu ini 

tidak kelihatan dan jarak penempatannya sangat jauh dari jarak pandang henti kendaraan. 

2) Desain Rambu-Rambu pada jalan ini, baik itu tinggi rambu, ukuran daun rambu dan lambang-

lambang pada daun rambu sudah sesuai dengan SNI Departemen Perhubungan, untuk 

kecepatan Existing 60 km/jam.  
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