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Kabupaten Sikka memiliki perkembangan yang pesat di segala sektor, 

baik perekonomian, pembangunan, pariwisata, budaya dan sektor lainnya. 

Adanya perkembangan wilayah yang pesat membuat mobilitas barang dan 

orang di Kabupaten Sikka semakin tinggi sehingga perlu didikung oleh system 

transportasi yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan 

perencanaan transportasi yang komprehensif dan terpadu antara 

pengembangan kawasan dan penyediaan prasarana lalu lintas untuk jangka 

pendek, menengah dan jangka panjang. Oleh karena itu, maka Pemerintah 

Kabupaten Sikka pada Tahun 2021 mengadakan kegiatan Penyusunan 

Tataran Transportasi Lokal kabupaten Sikka.  

Sebagai langkah awal kegiatan Penyusunan Tataran Transportasi Lokal 

Kabupaten Sikka maka disusun Laporan Pendahuluan. Laporan Pendahuluan 

ini berisi tentang latar belakang pekerjaan, maksud dan tujuan, ruang lingkup, 

landasan hukum, gambaran umum wilayah, kondisi transportasi saat ini, 

metodologi pekerjaan, dan rencana kerja. Setelah penyusunan Laporan 

Pendahuluan ini, maka akan disusun Laporan Antara, Draft Laporan Akhir  dan 

Laporan Akhir.  

  Semoga Laporan Pendahuluan ini bermanfaat bagi semua pihak yang 

berkepentingan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

penyusunan laporan ini. 

 

 

Sikka,    Maret 2021
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1.1 Latar Belakang 

Transportasi merupakan elemen penting perkembangan pembangunan 

suatu daerah karena berfungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang 

sektor pembangunan lainnya. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah pusat 

ataupun daerah terus berupaya untuk memperbaiki sistem transportasi yang 

ada baik pada moda transportasi darat, laut dan udara.  Suatu daerah yang 

maju dalam perekonomian, pariwisata, pendidikan dan sektor lainnya didukung 

oleh sistem transportasi yang efektif, efisien dan terpadu di setiap moda 

transportasinya. Akan tetapi, perkembangan sistem transportasi di Indonesia 

belum merata di setiap daerah. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya 

permasalah transportasi yang ditemui di beberapa daerah. Permasalahan-

permasalahan transportasi bisa disebabkan dari berbagai aspek, misalnya 

belum adanya aturan/panduan perencanaan jaringan transportasi di tingkat 

kabupaten/kota sehingga segala perencanaan tranasportasi tidak terintegrasi 

dengan perencanaan transportasi di tingkat provinsi/nasional, bahkan tidak 

sesuai dengan rencata tata ruang yang ada.  

Hal inilah yang mendasari perlu adanya suatu kajian tataran transportasi 

local (tatralok) di tingkat Kabupaten/Kota agar segala perencanaan 

transportasi bisa terintegrasi dengan kebijakan lainnya, sesuai dengan 

permasalah dan kebutuhan wilayah, serta bisa menjadi penunjang sector 

lainnya.  

Kabupaten Sikka merupakan salah satu kabupaten di provinsi NTT. 

Wilayah Kabupaten Sikka terdiri dari daratan dan lautan sehingga mobilitas 

pada wilayah ini bisa ditempuh melalui moda transportasi darat, laut dan udara. 

Karakteristik geografis Kabupaten Sikka didominasi oleh pegunungan dan 
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hutan sehingga permasalahan transportasi yang dihadapi lebih kompleks. 

Banyak daerah di wilayah Kabupaten sikka belum memiliki sarana dan 

prasarana transportasi darat yang baik karena kondisi geografis tersebut. 

Padahal, kabupaten Sikka memiliki potensi yang besar khususnya pada aspek 

pariwisata. Kota Maumere yang merupakan ibu kota Kabupaten menjadi pintu 

masuk utama di Pulau Flores dan menjadi jalur transportasi utama yang 

melintasi pulau Flores dari Labuan Bajo di pojok barat sampai ke Larantuka di 

pojok timur. Guna menunjang potensi tersebut, pemerintah telah banyak 

melakukan upaya pengembangan transportasi khususnya transportasi udara 

dan laut. Kabupaten Sikka telah memiliki beberapa bandara dan Pelabuhan 

guna menunjang pergerakan orang dann barang.  

Kondisi ini perlu didukung adanya arahan sistem transportas yang tertuang 

pada kajian Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) Kabupaten Sikka  agar bisa 

menghasilkan suatu tatanan transportasi yang terorganisasi secara sistematik 

dalam skala dan ruang lingkup kabupaten yang terdiri dari transportasi darat 

yaitu angkutan jalan dan transportasi penyeberangan, angkutan laut, serta 

angkutan udara yang masing-masing terdiri atas sarana dan prasarana yang 

saling berinteraksi membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang 

tercukupi sesuai dengan kebutuhan (efektif), efisien (dari sisi waktu dan biaya), 

serta mengandung unsur keterpaduan antar moda yang harmonis. 

 

1.2 Maksud Dan Tujuan 

Maksud dari kegiatan ini adalah Menyusun kajian Tatralok Kabupaten 

Sikka sesuai dengan kondisi kekinian (Existing) sehingga dapat melaksanaan 

penyelenggaraan transportasi darat, laut maupun udara yang memiliki 

keselamatan dan kelancaran dengan sarana dan prasarana secara terintegrasi, 

terpadu di wilayah Kabupaten Sikka. 

Tujuan pembuatan kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

a. Tersedianya sebuah dokumen Tatralok Kabupaten Sikka  yang 

berfungsi sebagai wadah integrasi sistem transportasi Kabupaten 
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Sikka yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan lokal baik 

transportasi darat, laut maupun transportasi udara. 

b. Menjadi bahan dasar penjabaran bagi Tatrawil. 

c. Acuan bagi perencanaan program pengembangan transportasi darat, 

laut dan transportasi udara 

 

1.3 Sasaran 

Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan penyusunan dokumen 

Tatralok Kabupaten Sikka adalah: 

a. Teridentifikasi data dan informasi sector transportasi 

b. Teridentifikasi permintaan jasa transportasi dan pola arus barang dan 

orang pada model pengembangan transportasi 

c. Terindetifikasi tingkat pelayanan/kinerja operasional sarana dan 

prasarana transportasi 

d. Tersusunnya rencana penngembangan jaringan sarana dan prasarana 

transportasi. 

 

1.4 Lingkup Kegiatan 

Lingkup kegiatan penyusunan Tataran Transportasi Lokal Kabupaten 

Sikka ini meliputi: 

1. Pengumpulan data primer dan sekunder transportasi dalam rangka 

penyusunan tatralok. 

2. Pembuatan peta jaringan jalan, jaringan trayek, tata guna lahan, dll. 

3. Mengidentifikasi tujuan dan sasaran pembangunan, kebijakan 

pembangunan lokal, regional dan nasional yang terkait. 

4. Menyusun potensi strategis wilayah dan permasalahan permasalahan 

strategis transportasi. 

5. Menyusun kondisi transportasi saat ini yang akan datang (kondisi eksisting 

tingkat pelayanan / kinerja per ruas jalan, permodelan transportasi, 
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perencanaan/prakiraan kondisi transportasi dimasa mendatang serta 

arahan pengembangan transportasi guna pemecahan masalah) 

6. Melakukan analisis pelayanan transportasi meliputi pelayanan angkutan 

orang dan barang dengan moda transportasi yang terdapat pada wilayah 

studi. 

7. Melakukan analisis permintaan transportasi meliputi kondisi permintaan 

pergerakan orang dan barang serta prediksinya. 

8. Melakukan analisis kinerja transportasi meliputi kinerja jaringan pelayanan 

dan kinerja lalu lintas. 

9. Menyusun program Tataran Transportasi Lokal untuk jangka pendek, 

menengah, dan panjang melalui analisis teknis transportasi yang 

merupakan satu kesatuan dokument Tatralok. 

 

1.5 Lokasi Kegiatan 

Lokasi kegiatan penyusunan dokumen Tataran Transportasi Lokal 

dilakukan di wilayah Kabupaten Sikka 

 

1.6 Landasan Hukum 

Berikut beberapa referensi hukum yang dijadikan dasar dalam 

pembuatan kajian Tataran Transportasi Lokasi Kabupaten Sikka 

1) Undang-undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

2) Undang-undang Republik Indonesia Nomot 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

3) Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan 

4) Undang-undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 

5) Undang-undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 

6) Undang Undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang 

7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NOMOR : 03/PRT/M/2014 Tentang 

Pedoman Perencanaan, Penyediaan, Dan Pemanfaatan Prasarana 

Dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan 
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8) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 

11/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus 

9) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 

13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan 

10) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 

05/PRT/M/2018 Tentang  Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi 

Dan Intensitas Lalu Lintas Serta Daya Dukung Menerima Muatan 

Sumbu Terberat Dan Dimensi Kendaraan Bermotor 

11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 

tentang Kendaraan 

13) Peraturan lain yang terkait 

 

1.7 Sistematika Pembahasan 

Sistematika Pembahasan dalam Laporan Pendahuluan dokumen 

Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Sikka Tahun 2021 terdiri dari: 

Bab I Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang, permasalahan, tujuan, ruang lingkup, 

dan landasan hukum pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Tataran 

Transportasi Lokal Kabupaten Sikka 

Bab II Kondisi Umum Wilayah  

Bab ini berisi uraian tentang gambaran umum wilayah pekerjaan yang 

meliputi gambaran fisik dasar (administrasi, demografi, dll), kondisi 

prasarana dan sarana lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten Sikka  

Bab III Pendekatan dan Metodologi  

Dalam bab ini diuraikan mengenai kerangka alur pelaksanaan 

pekerjaan, metoda pengumpulan data, metoda analisis dan 

perhitungan.  

Bab IV Rencana Dan Jadwal Pekerjaan 
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Bab ini berisi uraian tentang rencana tahap pelaksanaan pekerjaan, 

pelaporan, jadwal pelaksanaan pekerjaan, struktur organisasi 

pelaksanaan pekerjaan, tugas dan kewajiban masing-masing tenaga 

ahli 
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2.1 Letak Geografis dan Administrasi 

Kabupaten Sikka memiliki luas wilayah 1.731,91 km2. Secara 

astronomis, Kabupaten Sikka terletak antara 80 22’ sampai dengan 8050 

derajat Lintang Selatan dan 121º 55’ 40” sampai 122º 41’ 30” Bujur Timur. 

Kabupaten Sikka merupakan bagian dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara 

Timur yang terletak di Daratan Flores.  Secara geografis, Kabupaten Sikka 

memiliki batas wilayah sebagai berikut 

Sebelah utara : Laut Flores 

Sebelah Selatan : Laut sawu 

Sebelah Barat : Kabupaten Ende 

Sebelah Timur : Kabupaten Flores Timur 

Sebelum tahun 2007, Kabupaten Sikka terdiri dari 12 kecamatan. Namun 

sejak adanya otonomi daerah, terjadi pemekaran pada Kabupaten Sikka 

menjadi 21 kecamatan. Secara administrasi, Kabupaten Sikka terdiri dari 

21 Kecamatan. Berikut kecamatan yang ada di Kabupaten Sikka beserta 

luasannya. 

Secara Administraif, kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar 

adalah Kecamatan Talibura dengan luas wilayah 260,11 km2 atau 15,02%, 

sedangkan kecamatan yang paling kecil luas wilayahnya adalah 

Kecamatan Alok 14,64 km2 atau 0,85%. Kecamatan dengan 

desa/kelurahan terbanyak terdapat di Talibura dan Nita, sedangkan 

kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan 

Alok Barat. Untuk wilayah administrasi kelurahan terdapat di 3 (tiga) 

kecamatan yaitu Kecamatan Alok, Alok Barat dan Alok Timur. Kabupaten 

Sikka merupakan kabupaten kepulauan, dengan 18 (delapan belas) pulau 

baik yang dihuni maupun tidak dihuni. Berikut merupakan Tabel luas 

wilayah di Kabupaten Sikka: 
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Tabel 2. 1 Kecamatan di Kabupaten Sikka dan Luas wilayah 

No Kecamatan Ibukota Kecamatan Luas Total Area (km2) 

1 Paga Paga 82,85 

2 Mego Lekebai 111,26 

3 Tanawawo Wolofeo 79,78 

4 Lela Lela 31,33 

5 Bola Bola 56,83 

6 Doreng Waihawa 30,41 

7 Mapirtara Hebing 81,02 

8 Talibura Talibura 260,11 

9 Waigete Waigete 217,65 

10 Waiblama Tanarawa 144,36 

11 Kewapante Kewapante 24,14 

12 Hewokloang Baowunut 17,58 

13 Kangae Waippare 38,43 

14 Palue Uwa 41,00 

15 Koting Koting D 23,56 

16 Nelle Nelle Urung 14,65 

17 Nita Nita 141,07 

18 Magepanda Magepanda 166,15 

19 Alok Kota Uneng 14,64 

20 Alok Barat Wailiti 62,75 

21 Alok Timur Waioti 92,34 

 Kabupaten Sikka Maumere 1.731,93 

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka 2021 

 

2.2 Kondisi Fisik Dasar 

2.2.1 Topografi (Kemiringan & Ketinggian Lahan) 

Topografi Kabupaten Sikka diklasifikasikan dalam lima kelas 

ketinggian dengan uraian sebagai berikut :  

1) Topografi dengan ketinggian  0-25 m dpl, yaitu dengan luas 29.863 Ha 

atau 17,24% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, meliputi sebagian 
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besar daerah pesisir pantai utara dan daerah pesisir pantai selatan 

serta daerah pesisir pantai pulau-pulau kecil lainnya; 

2) Topografi dengan ketinggian 25-100 m dpl, yaitu dengan luas 20.843 Ha 

atau 12,03% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, merupakan 

wilayah lanjutan daerah pesisir yang sebagian besar juga terdapat di 

bagian utara wilayah Kabupaten Sikka dan sebagian kecilnya di bagian 

selatan dan pulau-pulau kecil lainnya;  

3) Topografi dengan ketinggian 100-500 m dpl, yaitu seluas 48.171 Ha  

atau 27,81% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, merupakan 

wilayah lereng atau kaki gunung dan perbukitan yang juga merupakan 

daerah peralihan dari dataran rendah ke dataran tinggi atau 

pegunungan, yang tersebar di wilayah Kabupaten Sikka;  

4) Topografi dengan ketinggian 500-1000 m dpl, yaitu seluas 70.216 Ha 

atau 40,54% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, merupakan 

daerah pegunungan yang tersebar di wilayah Kabupaten Sikka;  

5) Topografi dengan ketinggian lebih dari 1000 m dpl, yaitu seluas 4.098 

ha atau  2,37% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, merupakan 

daerah pegunungan atau dataran tinggi, yang tersebar di wilayah 

Kabupaten Sikka. 

 

2.2.2 Jenis Tanah 

Wilayah Kabupaten Sikka memiliki 4 (empat) jenis tanah yakni jenis 

tanah mediteran, litosol, regosol dan jenis tanah kompleks. Kabupaten 

Sikka didominasi oleh jenis tanah mediteran seluas 79.176 Ha (45,71%), 

sedangkan tekstur tanah didominasi oleh tanah bertekstur kasar dengan 

luas 108.609 Ha atau sekitar 62,71%. Tekstur tanah merupakan klasifikasi 

tingkat kekasaran dan halusnya tanah yang dinilai berdasarkan 

perbandingan antara fraksi pasir, debu dan liat. Klasifikasi tekstur tanah ini 

akan berpengaruh terhadap pengelolaan tanah dan pertumbuhan tanaman, 

terutama dalam hal mengatur kandungan udara dalam rongga tanah dan 

persediaan serta kecepatan peresapan air di daerah tersebut. Tekstur 
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tanah juga berpengaruh terhadap muda atau tidaknya lapisan tanah 

tersebut. 

 

2.2.3 Geologi 

Berdasarkan peta geologi diatas dapat dijelaskan bahwa data 

geologi dan tata lingkungan meliputi sebaran struktur geologi yang terdiri 

dari beberapa batuan dan formasi batuan sebagai berikut: aluvium, 

endapan pantai, formasi kiro, dan batuan gunung api tua.  Kondisi geologi 

dan faktor kegempaan di wilayah Kabupaten Sikka dibedakan menjadi 

empat zona kerentanan gerakan tanah, yaitu : 

1) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah 

Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah adalah daerah yang 

mempunyai tingkat kerentanan sangat rendah untuk terkena gerakan 

tanah. Zona ini sangat jarang atau hampir tidak pernah terjadi gerakan 

tanah, baik gerakan tanah lama maupun baru, kecuali daerah sempit di 

sekitar tebing sungai. Zona ini terletak pada daerah datar sampai landai 

dengan kemiringan lereng medan lebih kecil dari 15% (0,050). Lereng 

pada umumnya terbentuk oleh endapan aluvial pantai dan sungai 

berupa kerakal dan kerikil, pasir lumpur pelapukan batu gamping koral 

dan batuan gunung api. Zona ini terdapat di daerah tepi pantai utara 

dan daerah kaki perbukitan/pegunungan antara lain tepi pantai 

Kecamatan Magepanda, Kewapante, Talibura dan di pantai selatan 

hanya sebagian yaitu di Kecamatan Paga. 

2) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah 

Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah adalah daerah yang 

mempunyai tingkat kerentanan rendah untuk terkena gerakan tanah. 

Zona ini jarang terjadi gerakan tanah jika tidak mengalami gangguan 

pada lereng dan jika terdapat gerakan tanah lama. Gerakan tanah lama 

dimensi kecil masih dapat terjadi terutama pada tebing dan lembah 

sungai kecil (alur) dan lereng dengan kondisi tanah permukaan yang 

tidak lepas.  
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Kemiringan lereng pada zona ini mulai dari landai (5-15%) sampai 

sangat terjal (50-70%) tergantung pada kondisi keteknikan 

tanah/batuan pembentuk lereng. Lereng pada umumnya terbentuk oleh 

persilangan konglomerat, batu pasir kasar, breksi, tufa pasiran dan tufa 

batu apung dan batu gamping. Zona ini terdapat di daerah selatan yaitu 

di Desa Lela, Desa Sikka, Desa Pruda (Hewat), Desa Watudiran 

(Kloan), Desa Nenbura (Pantai Doreng) dan daerah pesisir sekitarnya. 

3) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah 

Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah adalah daerah yang 

mempunyai tingkat kerentanan menengah untuk terkena gerakan tanah. 

Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah terutama pada daerah yang 

berbatasan dengan lembah sungai atau tebing jalan dan lereng terjal 

tidak bervegetasi. Gerakan tanah lama masih dapat aktif kembali 

terutama disebabkan oleh goncangan gempa bumi yang kuat, curah 

hujan yang tinggi, erosi kuat dan sifat tanah penutup yang gembur atau 

mudah larut. 

Kondisi kemiringan lereng medan mulai terjal (30-50%) sampai curam 

hingga hampir tegak, yaitu >70%, tergantung kepada ketebalan tanah 

dan kondisi keteknikan tanah/batuan pembentuk lereng. Vegetasi 

penutup pada umumnya sangat kurang yaitu berupa semak belukar, 

peladangan dan setempat-setempat tanaman keras. Batuan dasar 

pembentuk lereng berupa breksi, aglomerat, tufa pasiran terseling tufa 

lapilli atau tufa batu apung. Zona ini terdapat di lereng-lereng perbukitan 

bagian barat, selatan dan timur wilayah Kabupaten Sikka. 

4) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Tinggi 

Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Tinggi adalah daerah yang 

mempunyai tingkat kerentanan sangat tinggi untuk terkena gerakan 

tanah. Zona ini sering terjadi gerakan tanah dan gerakan tanah lama 

maupun gerakan tanah baru yang masih dapat aktif bergerak, terutama 

akibat goncangan gempa bumi yang kuat, curah hujan yang tinggi dan 

erosi yang kuat, sehingga bila hujan terus menerus kemungkinan di 

alur-alur sungai terjadi aliran bahan rombakan.  
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Kemiringan lereng medan mulai dari terjal (30-50%) sampai curam 

hingga hampir tegak (>70%) tergantung pada kondisi keteknikan 

tanah/batuan pembentuk lereng. Vegetasi penutup umumnya sangat 

jarang bahkan di daerah lembah sungai tidak bervegetasi. Lereng pada 

umumnya terbentuk oleh tufa, tufa pasiran, breksi, aglomerat terseling 

tufa, batu apung hasil gunung api. Zona ini terdapat di daerah lereng 

lembah Pegunungan Egon, sebelah utara dan di lereng Pegunungan 

Gumbita, sebelah selatan dan utara Kecamatan Bola. 

Dampak lain dari terjadinya gempa di wilayah Kabupaten Sikka adalah 

terjadinya Likuifaksi (Liquifaction) di daerah Kota Maumere. Likuifaksi 

adalah suatu gejala perubahan sifat dari suatu material yang bersifat 

padat (solid), non kohesif dan cair (liquid). Perubahan ini terjadi akibat 

pemanfaatan secara mendadak volume rongga antar butir yang 

disebabkan oleh adanya getaran, yang biasanya diakibatkan oleh 

gempa bumi. Akibat pemanfaatan ini akan meningkatkan tekanan air 

pori yang selanjutnya memunculkan gejala likuifaksi berupa munculnya 

semburan pasir. Bahaya likuifaksi ini dapat mengakibatkan dasar 

pondasi sipil mengalami amblean dan merusakkan bangunan gedung 

di atasnya (Bowles J.E, 1988). Untuk mengantisipasi bahaya likuifaksi 

tersebut, di wilayah Kota Maumere telah didentifikasi tiga zona yang 

memiliki potensi untuk mengalami likuifaksi, yaitu : 

• Zona Potensi Likuifaksi Tinggi 

Zona Potensi Likuifaksi Tinggi terjadi pada endapan marin yang 

berupa pasir halus dan mengandung fraksi halus <10% dengan 

nilai uji penetrasi standard –SPT (N) kurang dari 7 dengan 

ketebalan perlapisan antara 2-10 meter. Zona ini terdapat di sekitar 

kota Maumere sampai dataran pantai bagian barat. 

• Zona Potensi Likuifaksi Menengah 

Zona Potensi Likuifaksi Menengah pada umumnya terjadi pada 

endapan aluvial dan sedikit pada endapan marin yang terdiri dari 

fraksi kasar (kerakal) sampai fraksi sedang (pasir halus) dan 

mengandung fraksi halus <15% dengan nilai N < 10, ketebalan 
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perlapisan 2 meter. Zona ini terdapat di bagian selatan kota 

Maumere (sekitar Pusat Jajanan dan Cinderamata Maumere) 

sampai pantai bagian timur. 

• Zona Potensi Likuifaksi Rendah 

Zona Potensi Likuifaksi Rendah pada umumnya terjadi pada 

endapan vulkanis yang berupa lanau pasiran, mengandung fraksi 

halus (lanau dan lempung) >15% dengan nilai N >12 dengan 

ketebalan perlapisan 1 meter. Zona ini terdapat di bagian selatan 

Kota Maumere sampai berbatasan dengan lereng perbukitan. 

 

 

 

2.2.4 Hidrologi 

Potensi sumber air di wilayah Kabupaten Sikka dapat diidentifikasi 

dari 3 (tiga sumber), yaitu air hujan, air tanah dan air permukaan. Sumber-

sumber tersebut secara garis besar sebagai berikut: 

a. Sumber Air Hujan: 

Sumber air hujan di wilayah Kabupaten Sikka dipengaruhi oleh iklim dan 

curah hujan. Pada umumnya kondisi iklim di wilayah ini dipengaruhi oleh 

angin muson yang mengakibatkan kering, dengan musim hujan yang 

pendek yang jatuh pada sekitar bulan Nopember hingga Mei. Akibat 

rendahnya curah hujan dan sedikitnya hari hujan sangat mempengaruhi 

keadaan air tanah dan keadaan debit air sungai yang ada di wilayah 

Kabupaten Sikka. 

b. Sumber Air Tanah: 

Struktur batuan geologi wilayah Kabupaten Sikka sangat 

mempengaruhi terhadap potensi air tanah, batuan yang terdapat di 

wilayah ini, yaitu batuan gunung api kuarter dan alluvial, secara umum 

menunjukkan potensi air tanah yang baik. Struktur hidrogeologi wilayah 

ini cenderung kompleks dan sangat dipengaruhi oleh aktifitas tektonik 

dan vulkanik pada masa lampau. Aliran air tanah mengalir melalui celah 

antar butir (pasir dan butiran batu halus), mengalir di antara retakan dan 
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celah batuan keras, aliran melalui celah, retakan dan saluran. Sumber 

air tanah ini sangat dipengaruhi oleh produktifitas aquifernya. Secara 

umum sumber air tanah terdapat di sepanjang pesisir pantai utara, 

selatan dan pesisir pulau-pulau.  Mata air umumnya muncul secara 

alami ke permukaan tanah, karena terpotongnya aliran air tanah oleh 

bentuk topografi setempat. Debit air bervariasi antara 1-40 liter/detik. 

Terdapat 63 mata air dengan tinggi permukaan dibawah 100 m 

sebanyak 24 mata air. Tinggi permukaan antara 100-500 m sebanyak 

32 mata air yang diatas 500 sebanyak 7 mata air. 

c. Sumber Air Permukaan: 

Air permukaan berasal dari air sungai-sungai yang berada di wilayah 

Kabupaten Sikka dalam skala kecil dan sedang. Iklim yang relatif kering 

dan musim hujan yang berlangsung hanya 3–4 bulan dalam setahun 

menyebabkan sungai-sungai tersebut juga banyak yang kering 

terutama pada musim kemarau. Pola aliran sungai di wilayah ini pada 

umumnya adalah dendritik, yaitu aliran sungai yang membentuk 

cabang pohon, berair pada musim hujan dan kering/berkurang debitnya 

pada musim kemarau. Berdasarkan data yang ada, jumlah sungai yang 

mengalir di wilayah ini hampir terdapat di semua kecamatan, tetapi 

pada umumnya  hanya mengalir pada musim hujan. 

 

2.2.5 Iklim 

Wilayah di kabupaten Sikka memiliki suhu yang cenderung panas. 

Dari stasiun meteorologi Maumere tercatat, suhu tertinggi pada tahun 2020 

adalah 37 0C dan terendah adalah 20,2 0C. Rata-rata suhu berkisar antara 

27 dan 29,60C. Rata-rata kelembapan udara sepanjang tahun 2020 di 

Kabupaten Sikka berkisar antara 31 – 53 persen dengan kelembapan udara 

terendah adalah 31 persen pada September dan tertinggi 100 persen pada 

Mei.  

Tabel 2. 2 Hasil Pengamatan Iklim di Kabupaten Sikka, 2019 
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Bulan 

Suhu/ temperature Kelembaban Jumlah 

Curah 

hujan 

(mm) 
Minimum 

Rata-

rata 
Maksimum Minimum 

Rata-

rata 
Maksimum 

Januari 22,80 28,30 34,60 52 83 97 80,90 

Februari 23,00 28,20 34,20 51 98 84 99,00 

Maret 23,90 28,10 34,80 44 98 89 81,50 

April 22,80 28,50 35,20 41 98 77 102,70 

Mei 22,60 28,20 34,60 49 77 100 116,40 

Juni 20,20 27,60 33,80 44 73 96 24,10 

Juli 21,60 27,00 34,40 41 70 95 - 

Agustus 21,00 27,30 35,60 33 70 92 0,40 

September 22,00 28,20 35,40 31 69 89 1,50 

Oktober 21,80 29,00 35,70 43 69 94 18,40 

November 24,70 29,60 37,00 37 69 98 54,50 

Desember 23,40 27,80 33,30 53 98 81 381,90 

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka 2021 

 

2.2.6 Curah Hujan 

Berdasarkan jumlah hari hujan dalam setahun, jumlah hari hujan 

tertinggi terjadi pada bulan Desember. Sedangkan jumlah hari hujan 

terendah terjadi pada bulan Juli. Berikut data iklim di Kabupaten Sikka 

selama tahun 2019 

 

Tabel 2. 3 Hasil Pengamatan Iklim di Kabupaten Sikka, 2019 

Bulan Jumlah Curah hujan 

(mm) 

Jumlah Hari Hujan 

(hari) 

Penyinaran Matahari 

(%) 

Januari 80,90 18 83 

Februari 99,00 20 93 

Maret 81,50 19 97 

April 102,70 10 95 

Mei 116,40 12 89 

Juni 24,10 5 97 
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Juli - 1 99 

Agustus 0,40 3 100 

September 1,50 3 100 

Oktober 18,40 9 98 

November 54,50 15 95 

Desember 381,90 24 88 

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka 2021 

 

2.3 Penggunaan Lahan 

Jenis penggunaan tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Sikka 

terdiri dari beberapa jenis penggunaan tanah yaitu penggunaan tanah 

berupa kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung berupa 

hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, kawasan yang 

memberikan perlindungan bagi kawasan dibawahnya, kawasan pelestarian 

alam, cagar alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana, kawasan 

lindung geologi dan kawasan lindung lainnya. Kawasan Budidaya berupa 

kawasan permukiman, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan 

perikanan, kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan pertambangan 

dan pertahanan keamanan.  

Penggunaan lahan di Kabupaten Sikka didominasi  oleh 

tegalan/perladangan dengan luas 57.983,12 Ha atau 33,48 % dari total luas 

wilayah Kabupaten Sikka. Selanjutnya adalah Semak belukar dengan luas 

51.231,42 Ha atau 29,58 % dari total luas Kabupaten Sikka. Perkebunan 

rakyat menduduki urutan ke 3 dengan luas 17.133,67 Ha atau 15,67 % dari 

luas wilayah kabupaten Sikka  
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Tabel 2. 4 Penggunaan Lahan di Kabupaten Sikka 

No Kecamatan 

Luas Wilayah (Ha) Jumlah 
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1 Paga - - - 2.191,12 - 382,36 - 151,91 296,89 - 4.371,82 - - 890,89 8.285,00 

2 Tanawao 17,17 691,79 - 238,03 - 51,26 - 1.095,99 1,31 4,27 2.099,47 64,61 - 3.714,09 7.978,00 

3 Mego 200,90 3.498,99 - 584,32 - 153,20 - 88,24 520,17 - 2.852,03 12,77 - 3.215,36 11.126,00 

4 Lela - 89,92 - 1.642,39 11,89 219,78 - 67,19 - 11,72 148,08 15,68 - 926,36 3.133,00 

5 Bola - 523,18 - 3.155,28 - 226,33 - 203,12 - - 1.060,94 - - 514,16 5.683,00 

6 Doreng - 1.461,40 - 628,56 - 6,28 - 20,78 - - 76,08 - - 847,90 3.041,00 

7 Mapitara - 50,14 - - - 66,34 - 2.788,05 - - 455,02 7,48 - 4.734,96 8.102,00 

8 Talibura 1,80 1.619,93 127,95 1.010,86 - 107,43 27,57 432,54 61,98 13,97 20.349,26 69,38 - 2.188,33 26.011,00 

9 Waiblama - - - 1.750,74 5,91 148,00 - 378,33 - - 255,07 7,61 - 11.890,34 14.436,00 

10 Waigete - 115,19 111,27 2.147,05 - 449,79 6,56 1.971,74 - 140,25 1.321,69 15,58 - 15.485,88 21.765,00 

11 Kewapante - - - 753,99 - 307,10 - 14,07 - - - - - 1.338,84 2.414,00 

12 Hewokloang - - - - - 379,40 - - - - - - - 1.378,60 1.758,00 

13 Kangae - - - 1.445,39 - 1.284,94 - 73,60 30,06 - - 646,11 - 362,89 3.843,00 

14 Nelle - - - - - 409,64 - 130,16 - - - - - 925,20 1.465,00 

15 Koting - - - 944,04 - 1.131,60 - 6,20 - - 274,16 - - - 2.356,00 

16 Palue 108,96 161,29 - 663,15 10,37 79,02 - 380,43 - - 2.349,67 - - 347,12 4.100,00 

17 Nita 130,75 141,53 - 9.471,77 - 554,13 - 292,65 60,27 3,39 1.693,65 39,80 - 1.719,06 14.107,00 

18 Magepanda 8,11 344,20 180,87 298,68 - 330,03 25,47 5.733,97 1.205,63 350,80 5.996,51 234,92 - 1.905,81 16.615,00 

19 Alok - - 2,53 34,45 1,74 60,71 1,47 113,70 - - 35,15 3,62 3,69 1.206,94 1.464,00 

20 Alok Barat - 1.750,83 2,71 35,64 - 57,55 - 566,34 - - 3.773,99 - - 87,94 6.275,00 

21 Alok Timur - 266,98 211,18 138,22 - 87,16 13,79 91,98 - - 4.118,82 3,42 - 4.302,45 9.234,00 

Jumlah 467,68 10.715,37 636,52 27.133,67 29,91 6.492,05 74,87 14.600,99 2.176,31 524,41 51.231,42 1.120,98 3,69 57.983,12 173.191 

% 0,27 6,19 0,37 15,67 0,02 3,75 0,04 8,43 1,26 0,30 29,58 0,65 0,00 33,48 100,00 

Sumber : RTRW KAbupaten Sikka Tahun 2012-2032 
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2.4 Kependudukan 

Penduduk Kabupaten Sikka berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 

2020 (September) adalah 321.953 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk 

Kabupaten Sikka tahun 2010-2020 adalah 6,76 persen. Rasio jenis kelamin 

tahun 2020 adalah 93, yang berarti dari 100 perempuan hanya terdapat 93 laki-

laki, atau penduduk laki-laki lebih sedikit daripada penduduk perempuan. 

Kepadatan penduduk Sikka adalah 186 jiwa per km2. Berikut data 

kependudukan di Kabupaten Sikka. 

 

Tabel 2. 5 Data Penduduk di Kabupaten Sikka Tahun 2021 

No Kecamatan 
Penduduk 

(ribu) 

Laju Pertumbuhan 

Penduduk per 

tahun 2010-2020 

Prosentase 

Penduduk 

Kepadatan 

Penduduk 

per km2 

1 Paga 16399 4,72 5,09 198 

2 Mego 12939 8,53 4,02 116 

3 Tanawawo 8926 2,25 2,77 112 

4 Lela 11596 -0.86 3,60 370 

5 Bola 10797 -0,40 3,35 190 

6 Doreng 12002 6,74 3,73 395 

7 Mapirtara 6672 5,27 2,07 82 

8 Talibura 22424 9,20 6,96 86 

9 Waigete 24931 11,96 7,74 115 

10 Waiblama 8074 14,20 2,51 56 

11 Kewapante 14775 9,39 4,59 612 

12 Hewokloang 8998 8,68 2,79 512 

13 Kangae 18055 9,72 5,61 470 

14 Palue 9497 -1,03 2,95 232 

15 Koting 6526 2,16 2,03 277 

16 Nelle 6147 5,60 1,91 420 
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17 Nita 22748 6,76 7,07 161 

18 Magepanda 12727 10,10 3,95 77 

19 Alok 32629 -1,71 10,13 2229 

20 Alok Barat 22294 32,14 6,92 355 

21 Alok Timur 32797 1,55 10,19 355 

 Kabupaten 

Sikka 

321953 6,76 100 186 

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka 2021 

  
 

2.5 Sistem Transportasi  

2.5.1 Jaringan Jalan 

Secara administratif Kabupaten Sikka berbatasan langsung dengan Kabupaten Ende, 

Ngada dan Flores Timur, dan telah dihubungkan oleh transportasi jaringan jalan arteri 

primer yang berhubungan antara Kota Ende (ibukota Kabupaten Ende), Kota 

Larantuka (ibukota Kabupaten Flores Timur), Kota Mbay (ibukota Kabupaten 

Nagekeo), Kota Bajawa (ibukota Kabupaten Ngada), Kota Borong (ibukota Kabupaten 

Manggarai Timur), Kota Ruteng (ibukota Kabupaten Manggarai) dan Kota Labuan 

Bajo (ibukota Kabupaten Manggarai Barat). 
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Gambar 2. 1 Kondisi Jalan Kabupaten Sikka 
Sumber: RDTRD dan Peraturan Zonasi BWP MAumere, Kabupatenn Sikka 

 

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk 

memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha 

pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk 

memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dan 

jasa dari satu daerah ke daerah lain. Pembangunan akan semakin meningkat 

jika lalu lintas perhubungan darat tidak mengalami hambatan, karena 

perhubungan darat merupakan salah satu sektor yang cukup besar 

peranannya dalam pembangunan dan salah satu indikator keberhasilan sektor 

perhubungan adalah dengan tersedianya fasilitas jalan. 

Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan adalah perbandingan antara 

panjang jalan dengan jumlah kendaraan. Indikator Rasio Panjang Jalan Per 

Jumlah Kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana 

jalan dalam memberikan akses kepada setiap kendaraan yang melewatinya. 

Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Sikka Tahun 2014-

2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2014 sebesar 0,63%, Tahun 2015 turun 

menjadi 0,59%, Tahun 2016 turun menjadi 0,58%, dan pada Tahun 2017 naik 

menjadi 3,06%. 

Panjang jalan di Kabupaten Sikka berdasarkan data dari Kecamatan 

Dalam Angka Kab Sikka 2021 tecatat sepanjang 90,69 km. Panjang jalan ini 

mengalami kenaikan dari tahun 2018 yang tercatat 90,34 km. Jalan tersebut 

memiliki perkerasan aspal dan Sebagian masih perkerasan tanah. Jaringan 

jalan yang ada di Kabupaten Sikka memiliki kondisi yang beragam, mulai dari 
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kondisi rusak berat, rusak, sedangn hingga baik. Berikut data Panjang jalan di 

Kabupaten sikka berdasarkan perkerasan jalannya. 

 

Tabel 2. 6 Panjang Jalan (km) Menurut Jenis Permukaan Jalan  

Jenis Permukaan Jalan 2018 2019 

Aspal 89,99 90,34 

Kerikil - - 

Tanah 0,35 0,35 

Lainnya - - 

Jumlah 90,34 90,69 

Sumber: Kabupaten Sikka dalam angka 2021 

Tabel 2. 7  Panjang Jalan (km) Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Sikka 

Kondisi Jalan 2018 2019 

Baik 66,51 72,88 

Sedang 8,25 4,80 

Rusak 3,69 0,60 

Rusak berat 11,89 12,06 

Jumlah 90,34 90,34 

Sumber: Kabupaten Sikka dalam angka 2021 

 

2.5.2 Terminal Penumpang 

Terminal adalah salah satu komponen dari sistem transportasi yang 

mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara 

kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang 

hingga sampai ke tujuan akhir suatu perjalanan, juga sebagai tempat 

pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian sistem arus 

angkutan penumpang dan barang, disamping juga berfungsi untuk 

melancarkan arus angkutan penumpang atau barang. Terminal akan terjadi 

perpindahan penumpang atau barang dari satu jenis angkutan ke jenis moda 

angkutan yang lainnya, sehingga tuntutan efisiensi dari suatu perjalanan bisa 
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tercapai. Berikut data kedatangan dan keberangkatan  orang dan barang di 

Kabupaten Sikka. 

Tabel 2. 8  Arus Kedatangan dan Keberangkatan di Terminal Darat Kabupaten 
Sikka Tahunn 2013-2017 

Tahun 

Jumlah arus kedatangan Terminal di 
Terminal Darat 

Jumlah keberangkatan di 
terminal darat 

Orang Barang (Ton) Orang Barang (Ton) 

2013 1.661.616 8.571 1.661.616 8.571 

2014 1.555.200 7.773 1.555.200 7.773 

2015 1.449.288 7.006 1.449.288 7.006 

2016 1.275.048 5.894 1.275.048 5.894 

2017 1.269.936 5.901 1.269.936 5.901 

Sumber: RTRW Kabupaten Sikka  

 

Jumlah Arus Kedatangan Orang Di Terminal Darat Tahun 2013–2017 

terus mengalami penurunan. Tahun 2013 sebanyak 1.661.616 orang, Tahun 

2014 turun menjadi 1.555.200 orang, Tahun 2015 turun menjadi 1.449.288 

orang, Tahun 2016 turun menjadi 1.275.048 orang, dan pada Tahun 2017 

turun menjadi 1.269.936 orang.  Jumlah Arus Barang Yang Masuk Melalui 

Terminal Darat Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Tahun  2013 sebanyak 

8.571 ton, Tahun 2014 turun menjadi 7.773 ton, Tahun 2015 turun menjadi 

7.006 ton, Tahun 2016 turun menjadi 5.894 ton, dan pada Tahun 2017 naik 

menjadi 5.901 ton. 

Jumlah Arus keberangkatan Orang di Terminal Darat Tahun 2013–2017  

terus mengalami penurunan. Tahun 2013 sebanyak 1.661.616 orang, Tahun 

2014 turun menjadi 1.555.200 orang, Tahun 2015 turun menjadi 1.449.288 

orang, Tahun 2016 turun menjadi 1.275.048 orang dan Tahun 2017 turun 

menjadi 1.269.936 orang.  Jumlah Arus Barang Yang keluar melalui Terminal 

Darat Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Tahun  2013 sebanyak 8.571 ton, 

Tahun 2014 turun menjadi 7.773 ton, Tahun 2015 turun menjadi 7.006 ton, 

Tahun 2016 turun menjadi 5.894 ton, dan pada Tahun 2017 naik menjadi 5.901 

ton. 
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2.5.3 Pelabuhan 

Kabupaten Sikka memiliki 5 fasilitas Pelabuhan laut dan 11 fasilitas 

tambatan perahu pada tahun 2017. Jumlah ini mengalami peningkatan dari 

tahun 2013 yang hanya memiliki 3 pelabuhan laut dan 2 tambatan perahu. 

Data jumlah Pelabuhan laut dan tambatan perahu di Kabupaten Sikka dapat 

dilihat pada table berikut: 

Tabel 2. 9  Jumlah Pelabuhan Laut berdasarkan tipenya 

Tahun 
Fasilitas 

Pelabuhan 
Laut 

Tambatan 
Perahu 

2013 3 2 

2014 3 7 

2015 3 7 

2016 3 10 

2017 5 11 

Sumber: RTRW Kabupaten Sikka 

 
Pelabuhan terbesar yang ada di Kabupaten Sikka adalah Pelabuhan 

L.Say. Jumlah Arus Kedatangan Orang di Pelabuhan Laut L. Say Maumere 

Tahun 2013–2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2013 sebanyak 27.278 orang, 

Tahun 2014 naik menjadi 78.927 orang, Tahun 2015 naik menjadi 79.321 

orang, Tahun 2016 turun menjadi 72.712 orang, dan pada Tahun 2017 turun 

menjadi 59.925 orang. 

Jumlah Arus Barang Yang Masuk Melalui Pelabuhan Laut L. Say 

Maumere Tahun  20132017 mengalami fluktuasi. Tahun  2013 sebanyak 

105.393 ton, Tahun 2014 turun menjadi 78.375 ton, Tahun 2015 turun menjadi 

62.914 ton, Tahun 2016 naik menjadi 84.138 ton, dan pada Tahun 2017 turun 

menjadi 53.132 ton.    

Jumlah arus keberangkatan orang di Pelabuhan Laut L. Say Maumere 

dari tahun 2013– 2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2013 sebanyak 52.220 

orang, Tahun 2014 naik menjadi 93.915 orang, Tahun 2015 turun menjadi 

79.014 orang, Tahun 2016 turun menjadi 62.380 orang dan Tahun 2017 turun 
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menjadi 56.201 orang.  Jumlah arus barang keluar di Pelabuhan Laut L. Say 

Maumere Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi.  Tahun  2013 sebanyak 

12.478 ton, Tahun 2014 turun menjadi 1.989 ton, Tahun 2015 naik menjadi 

2.775 ton, Tahun 2016 turun menjadi 1.254 ton, dan pada Tahun 2017 turun 

menjadi 803 ton. 

 
Tabel 2. 10  Jumlah Orang/Barang Yang Masuk dan Keluar melalui Pelabuhan 

laut di kabupaten Sikka 

Tahun 

Jumlah arus kedatangan di 
Pelabuhan L. Say 

Jumlah arus keberangkatan di 
Pelabuhan L. Say 

Orang Barang (Ton) Orang Barang (Ton) 

2013 27.278 105.393 52.220 12.478 

2014 78.927 7 8.375 93.915 1.989 

2015 79.321 62.914 79.014 2.775 

2016 72.712 84.138 62.380 1.254 

2017 59.925 53.132 56.201 803 

Sumber: RTRW Kabupaten Sikka  

  

Gambar 2. 2 Pelabuhan L. Say 

2.5.4 Bandar Udara 

Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan 

batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat 

dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat 

perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan 

fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok 

dan  fasilitas penunjang lainnya. Kabupaten Sikka memiliki Bandar Udara 

Frans Seda dengan ukuran landasan pacu 2.250 x 45 dan berjarak dari pusat 
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kota sekitar 5 km. Berikut data kedatangan dan kepergian barang dan orang di 

Bandara Sikka. 

Tabel 2. 11  Jumlah Orang/Barang Yang Masuk dan Keluar melalui Bandar 
udara Kabupaten Sikka 

Tahun 

Jumlah arus kedatangan di 
Bandara Frans Seda 

Jumlah arus keberangkatan di 
Bandara Frans Seda 

Orang Barang (Ton) Orang Barang (Ton) 

2013 67.513 867.118 66.079 677.117 

2014 69.983 898.612 68.789 761.684 

2015 72.802 990.062 68.908 832.729 

2016 89.431 1.078.823 90.027 960.415 

2017 97.534 1.078.511 96.480 952.940 

Sumber: RTRW Kabupaten Sikka  

 

  

Gambar 2. 3 Bandara Frans Seda Maumere 

Jumlah arus keberangkatan orang di bandara Frans Seda Maumere dari 

tahun 2013–2017 terus mengalami kenaikan. Tahun 2013 sebanyak 66.079 

orang, Tahun 2014 naik menjadi 68.789 orang, Tahun 2015 naik menjadi 

68.908 orang, Tahun 2016 naik menjadi 90.027 orang dan Tahun 2017 naik 

menjadi 96.480 orang.  Jumlah Arus Barang Yang keluar melalui Bandara 

Frans Seda Maumere Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Tahun  2013 

sebanyak 677.177 ton, Tahun 2014 naik menjadi 761.684 ton, Tahun 2015 naik 

menjadi 832.729 ton, Tahun 2016 naik menjadi 960.415 ton, dan pada Tahun 

2017 turun menjadi 952.940 ton.   
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3.1 Pendekatan Teknis 

Pendekatan teknis dalam penyusunan dokumen tataran transportasi 

Lokal kabupaten Sikka didasarkan pada beberapa teori, diantaranya 

pengertian perhubungan/transportasi, pengertian master plan 

perhubungan/transportasi dan komponen master plan 

perhubungan/transportasi. Berikut penjelasan lebih rinci terkait teori tersebut 

3.1.1 Pengertian Perhubungan/Transportasi 

Transportasi jika ditinjau dari terminologinya adalah sistem pergerakan 

manusia dan barang antara suatu zona asal dan zona tujuan dalam wilayah 

yang bersangkutan. Pergerakan yang dimaksud dapat dilakukan dengan 

menggunakan berbagai sarana atau moda untuk suatu keperluan tertentu. 

Secara singkat, sistem transportasi terdiri dari prasarana, sarana, dan sistem 

pelayanan serta interaksi penggunaan lahan (land use) yang memungkinkan 

adanya pergerakan ke seluruh wilayah sehingga tercapai tujuan pergerakan 

secara aman, cepat, lancar, nyaman, dan ekonomis 

3.1.2 Pengertian Master Plan Perhubungan/Transportasi 

Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS) adalah tatanan 

transportasi yang terorganisasi secara kesisteman terdiri dari transportasi jalan, 

transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi 

penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara serta transportasi pipa 

yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana, yang saling berinteraksi 

dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu 

sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, terpadu dan 

harmonis, yang berfungsi melayani perpindahan orang dan/atau barang, yang 

terus berkembang secara dinamis. 



TATARAN TRANSPORTASI LOKAL  KABUPATEN SIKKA  

TAHUN 2021 

 

27 
TATARAN TRANSPORTASI LOKAL KABUPATEN SIKKA 

Tujuan SISTRANAS adalah terwujudnya transportasi yang handal dan 

berkemampuan tinggi dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan 

dinamika pembangunan, meningkatkan keselamatan, meningkatkan mobilitas 

manusia, barang dan jasa, mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

perdagangan, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta lebih 

memantapkan keamanan nasional dalam rangka perwujudan Wawasan 

Nusantara. SISTRANAS diwujudkan dalam 3 tataran, yaitu Tataran 

Transportasi Nasional (TATRANAS), Tataran Transportasi Wilayah 

(TATRAWIL) dan Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK). 

Master plan transportasi berdasarkan skala luasan wilayah dibedakan menjadi: 

1) Tataran Transportasi Nasional (Tatranas) skala nasional 

Tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman terdiri dari 

transportasi jalan, transportasi jalan rel, transportasi sungai dan danau, 

transportasi penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara dan 

transportasi pipa yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana 

yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat 

pikir membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan 

efisien, yang berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang antar 

simpul atau kota nasional (SKN), dan dari simpul atau kota nasional ke  luar 

negeri atau sebaliknya. 

2) Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) skala propinsi 

Tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman terdiri dari 

transportasi jalan, transportasi jalan rel, transportasi sungai dan danau, 

transportasi penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara dan 

transportasi pipa yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana 

yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat 

pikir membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan 

efisien, yang berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang antar 

simpul atau kota wilayah (SKW), dan dari simpul atau kota wilayah ke 

simpul atau kota nasional atau sebaliknya 
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3) Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) skala Kabupaten 

Tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman terdiri dari 

transportasi jalan, transportasi jalan rel, transportasi sungai dan danau, 

transportasi penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara dan 

transportasi pipa yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana 

yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat 

pikir membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan 

efisien, yang berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang antar 

simpul atau kota lokal (SKL), dan dari simpul lokal ke simpul wilayah dan 

simpul nasional terdekat atau sebaliknya 

 

Dasar hukum Tatralok: 

▪ KepMen Perhubungan 323/LT.001/Phb-80 Tentang Pedoman Pokok 

Pendesainan Sistem Perhubungan Nasional Yang disempurnakan 

dengan KM 91/PR.008/PHB-87 tentang Kebijaksanaan Umum 

Transportasi. 

▪ Pada tahun 1992, disusun Pokok-Pokok Pikiran Sistem Transportasi 

Nasional sebagai salah satu upaya penyempurnaan KM 

91/PR.008/PHB-87 tentang Kebijaksanaan Umum Transportasi. 

▪ KM 15/ 1997 Tentang SISTRANAS dan KM 56/1997 Tentang 

SISTRAWIL yang digunakan sebagai pedoman baik dalam 

perencanaan maupun dalam penyelenggaraan dan penataan jaringan 

transportasi. 

▪ UU No. 22/ 1999 Tentang Otonomi Daerah. 

▪ Hasil RAKER DEPHUB 11 September 2002, Pedoman Umum 

Penyususnan TATRAWIL (Badan Litbang Dephub) 

▪ Surat Menhub No.PR 006/1/7 PHB 2003 kepada Seluruh Gubernur 

Propinsi untuk Segera Menyusun Tataran Transportasi Wilayah 

(TATRAWIL) Termasuk Didalamnya TATRALOK. 
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Ketiga tataran transportasi tersebut saling terkait satu sama lain dan tidak 

dapat dipisahkan karena pelayanan perpindahan orang dan barang dari kota 

wilayah maupun kota lokal ke kota nasional tidak dapat dilakukan oleh salah 

satu tataran transportasi saja melainkan harus terpadu bersama-sama dengan 

kedua tataran transportasi lainnya. Demikian sebaliknya orang dan barang dari 

kota nasional menuju kota wilayah dan kota lokal harus dilayani oleh ketiga 

tataran transortasi di atas.  

Paradigma berpikir penyusunan Master Plan Transportasi Darat digambarkan 

pada gambar  di bawah ini. 

 

Gambar 3. 1 Paradigma Berpikir Penyusunan Tataran Transportasi Lokal 
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3.1.3 Komponen Master Plan Perhubungan/Transportasi 

Secara teori, komponen sistem transportasi terdiri dari: 

▪ Sistem transportasi darat (berbasis jalan raya dan jalan rel kereta)  

▪ Sistem transportasi sungai dan danau 

▪ Sistem transportasi laut dan penyeberangan 

▪ Sistem transportasi udara 

Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Sikka memperhatikan sistem 

transportasi darat, udara dna laut karena Kabupaten Sikka memiliki potensi 

pariwisata alam, budaya dan ekonomi yang harus didukung oleh pergerakan 

intermoda. Berikut komponen yang perlu diperhatikan pada beberapa sistem 

transportasi tersebut. 

1. Prasarana perhubungan / transportasi yang dibedakan berdasarkan 

pada: 

▪ pola jaringan jalan,  

▪ fungsi jalan,  

▪ kelas jalan,  

▪ status kewenangan pembinaan jalan,  

▪ geometrik jalan,  

▪ perkerasan jalan beserta kondisi tingkat kerusakannya. 

2. Fasilitas transportasi meliputi: 

▪ parkir, 

▪ terminal,  

▪ halte,  

▪ zebra cross dan jembatan penyeberangan, 

▪ trotoar dan pedestrian, 

▪ rambu dan marka jalan. 

3. Sarana transportasi meliputi: 

▪ kendaraan pribadi,  

▪ angkutan umum,  

▪ angkutan barang.  
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4. Manajemen lalu lintas.  

▪ Volume lalu lintas (LHR) dan kapasitas jalan 

▪ Tingkat pelayanan atau kinerja lalu lintas (ruas, persimpangan) 

▪ Manajemen dan rekayasa lalu lintas. 

5. Pola penggunaan lahan. 

▪ fungsi dan intensitas penggunaan lahan 

▪ aksesibilitas 

6. Jaringan pelayanan transportasi udara 

▪ Hirarki pelayanan (Rute penerbangan) 

▪ Fungsi pelayanan 

▪ Kegiatan transportasi 

7. Jaringan prasaranan transportasi Udara 

▪ Bandar udara berdasarkan fungsi 

▪ Bandar udara berdasarkan penggunaannya 

▪ Bandar udara berdasarkan statusnya 

▪ Bandar udara berdasarkan penyelenggaraannya 

▪ Bandar udara berdasarkan kegiatannya 

8. Jaringan pelayanan transportasi laut 

▪ Hirarki pelayanan (Rute penerbangan) 

▪ Fungsi pelayanan 

▪ Kegiatan transportasi 

9. Pelabuhan 

• Jenis Pelabuhan 

• Fasilitas Pelabuhan 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Data-data yang dibutuhkan pada penyusuna dokumen Tatralok 

Kabupaten Sikka didapatkan melalui hasil survey langsung (data primer) serta 

data sekunder yang akan dianalisa untuk dijadikan data base. Metode yang 

digunakan untuk mengumpulkan data, antara lain: 
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1. Pendekatan Penelaahan Pustaka 

Metoda ini adalah melalui penelaahan terhadap buku (sebagai dasar teori), 

laporan hasil kajian studi perencanaan transportasi di Kabupaten Sikka, 

peraturan perundang-undangan tentang transportasi, jurnal ilmiah atau 

publikasi umum lainnya (sejauh dapat dipertanggungjawabkan validitasnya) 

yang erat kaitannya dengan Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Sikka.  

2. Pendekatan Survei Lapangan 

Dalam metoda survei lapangan ini dapat dibedakan lagi atas beberapa 

metoda sesuai dengan komponen yang akan diteliti: 

a. Metoda Pengukuran dan Pengamatan Langsung 

Metoda ini adalah dengan melakukan pengukuran dan pengamatan 

beberapa komponen secara langsung untuk melihat kondisi yang ada 

di lapangan. Data yang bisa diperoleh yaitu: 

• LHR (Lalu lintas Harian Rata-rata) terutama pada jalan-jalan arteri, 

kolektor, dan lokal yang mempunyai volume lalu lintas cukup tinggi 

dan berpotensi terjadi kemacetan lalu lintas.  

• Kapasitas dan geometrik jalan (arteri, kolektor, lokal) 

• Fasilitas transportasi Darat (terminal, parkir, halte, median jalan, 

rambu, marka, dll) termasuk kebutuhan pengembangannya. 

• Fasilitas Trasnportasi Udara berupa Bandara 

• Fasilitas Transportasi Laut berupak Pelabuhan 

b. Metoda Wawancara  

Metoda wawancara dengan kuisioner ini pada dasarnya adalah 

melakukan tanya jawab secara langsung kepada masyarakat baik 

secara langsung maupun tidak secara langsung terlibat dalam sistem 

operasi transportasi untuk mendapatkan tanggapan dan persepsinya 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang akan 

dilaksanakan. Pihak yang akan diwawancarai yaitu: 

• Operator angkutan umum dan taksi. 

• Juru parkir. 
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• Masyarakat pengguna transportasi darat, laut dan udara. 

Alat bantu yang digunakan berupa daftar pertanyaan kuisioner yang 

harus disiapkan terlebih dahulu oleh konsultan. Wawancara akan 

dilakukan oleh surveyor yang dipandu dengan kuisioner.  

3. Pendekatan Instansional 

Pendekatan ini dengan mengadakan pendekatan langsung kepada instansi 

terkait yang diharapkan memiliki data yang diperlukan dalam studi. Instansi 

tersebut diantaranya yakni: 

• Bappeda Kabupaten Sikka.  

• Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka 

• Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sikka. 

• Instansi lain. 

Data yang bisa diperoleh yaitu : 

• Jumlah pertumbuhan lalu lintas darat, udara dan laut. 

• Fungsi jalan, status, kelas jalan, kondisi perkerasan dan tingkat 

kerusakan jalan. 

• Jaringan pelayanan transportasi udara, seperti Hirarki pelayanan 

(Rute penerbangan), fungsi pelayanan dan kegiatan transportasi 

• Jaringan prasaranan transportasi Udara seperti jenis bandar udara 

berdasarkan fungsi, penggunaan, status, penyelengaraannya dan 

jenis kegiatannya. 

▪ Jaringan pelayanan transportasi laut berupa Hirarki pelayanan (Rute 

pelayaran), fungsi pelayanan dan kegiatan transportasi 

▪ Data Pelabuhan, 

• Pertumbuhan penduduk. 

• Pertumbuhan Ekonomi Makro Kabupaten Sikka 

• Jumlah kendaraan serta prosentase pertumbuhan kendaraan 

(menurut jenis kendaraan). 

• Jumlah Lalu lintas barang. 

• Jumlah Lalu lintas penumpang di transportasi darat, udara dan laut. 
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• Jumlah kendaraan pada transportasi darat, udara dan laut. Misalkan, 

Bus, Mikrolet, pesawat, kapal beserta kebutuhan mendatang. 

• Jumlah trayek kendaraan umum (MPU, Mikrolet). 

• Perparkiran (pendapatan sektor parkir, jumlah kendaraan, potensial). 

• Program-program dan kebijakan transportasi. 

• Sumber Daya Manusia bidang transportasi. 

• Rencana Tata Guna Lahan 

 

 

3.3 Metode Analisis 

Terdapat beberapa metode analisis pada perencanaan transportasi 

yang bisa dijadikan acuan atau dasar dari penyusunan Tataran Transportasi 

Lokal Kabupaten Sikka. Berikut penjelasan dari beberapa metode tersebut:  

3.3.1 Interaksi tata guna lahan dan transportasi 

 Penetapan suatu bagian kota menjadi tempat kegiatan tertentu 

bukanlah sekadar pemilihan lokasi. Dalam perencanaan tata guna lahan harus 

pula diperhitungkan pergerakan (lalu lintas) yang akan terjadi sebagai akibat 

penetapan lokasi tersebut. Lalu lintas yang akan terjadi di dalam lokasi itu 

sendiri (internal trip) dan lalu lintas antara lokasi tersebut dengan lokasi yang 

lain (eksternal trip). Sistem transportasi dan pengembangan lahan (land 

development) saling kait mengkait. Di dalam sistem transportasi, tujuan dari 

perencanaan adalah menyediakan fasilitas untuk pergerakan penumpang dan 

barang dari satu tempat ke tempat lain atau dari berbagai pemanfaatan lahan. 

Sedangkan di sisi pengembangan lahan, tujuan dari perencanaan adalah 

untuk tercapainya fungsi bangunan dan harus menguntungkan. Acapkali 

kedua tujuan tersebut menimbulkan konflik. Hal inilah yang menjadi asumsi 

mendasar dari analisis dampak lalu lintas untuk menjembatani kedua tujuan di 

atas.  

Proses perencanaan transportasi dan pengembangan lahan mengikat 

satu sama lainnya. Pengembangan lahan tidak akan terjadi tanpa sistem 
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transportasi, sedangkan sistem transportasi tidak mungkin disediakan apabila 

tidak melayani kepentingan ekonomi atau aktivitas pembangunan. Hubungan 

antara fasilitas transportasi dengan pengembangan lahan secara skematik 

dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 3. 2 Hubungan Transportasi-Perubahan Tata Guna Lahan 
 

Hubungan ini memperlihatkan bahwa setiap upaya peningkatan fasilitas 

transportasi akan berdampak terhadap perubahan tata guna lahan apabila 

tidak ada upaya pengendalian. Pengendalian ini sangat penting agar upaya 

peningkatan fasilitas transportasi dapat bermanfaat dan berdayaguna 

seoptimal mungkin. Aksesibilitas memegang peran penting bagi para 

pengembang lahan. Acapkali justru para pengembang lahan yang 

menciptakan aksesibilitas ke lokasi yang dikembangkan agar kepentingan 

investasi dapat terwujud. 

Pembatasan yang kaku terhadap perubahan tata guna lahan akan sulit 

dilakukan mengingat sifat manusia dan kota yang dinamis. Untuk ini suatu 

keseimbangan antara perubahan tata guna lahan dan fasilitas transportasi 

perlu dilakukan. 

Beberapa hal yang mempengaruhi perubahan lahan antara lain sebagai 

berikut: 

• Kebijaksanaan pemerintah baik tingkat nasional maupun daerah  

• Perubahan pendapatan keluarga  
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• Perubahan preferensi keluarga dan keinginan-keinginan individual  

• Teknologi transportasi dan struktur biaya transportasi  

• Perubahan sistem transportasi  

• Tingkat pelayanan yang disediakan oleh sistem transportasi 

 

3.3.2 Perencanaan Transportasi 

 Terdapat beberapa konsep perencanaan transportasi yang telah 

berkembang sampai saat ini, yang paling sering digunakan adalah Model 

Perencanaan Transportasi 4 Tahap. Model perencanaan ini merupakan 

gabungan dari 4 sub model sebagai berikut: 

1) Trip Generation (Bangkitan Pergerakan) yang terdiri dari; Trip Attraction 

(Penarik Pergerakan) dan Trip Production (Pembangkit Pergerakan).  

2) Trip Distribution (Sebaran Pergerakan) 

3) Modal Split (Pemilihan Moda) 

4) Trip Assignment (Pemilihan atau Pembebanan Pergerakan). 

Urutan sub model bisa bisa berbeda satu dengan yang lain sehingga timbul 4 

jenis urutan keempat sub model tersebut (seperti terlihat pada gambar di 

bawah). 
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Gambar 3. 3 Konsep Perencanaan Model Transportasi 
 

Trip Generation (Bangkitan Pergerakan) 

Bangkitan pergerakan adalah tahapan permodelan yang memperkirakan 

jumlah pergerakan yang berasal dari suatu zona (land use) dan jumlah 

pergerakan yang tertarik ke suatu zona tertentu. Hasil output perhitungan 

bangkitan dan tarikan pergerakan berupa jumlah kendaraan atau orang atau 

barang per satuan waktu, semisal kendaraan/jam.  

Bangkitan dan tarikan pergerakan tergantung pada 2 aspek yakni: 

▪ Jenis atau fungsi tata guna lahan (land use). 

▪ Jumlah aktivitas dan intensitas pada lahan tersebut. 

 

Trip Distribution (Sebaran Pergerakan) 

Sebaran pergerakan menunjukan ke mana dan dari mana pergerakan dari trip 

generation di atas. Hasil output perhitungan sebaran pergerakan berupa 

Matriks Pergerakan atau Matriks Asal Tujuan (MAT). MAT sering digunakan 

oleh perencana transportasi umtuk menggambarkan pola pergerakan.  
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  MAT adalah matriks berdimensi dua yang berisi informasi mengenai 

besarnya pergolakan antar lokasi (zona) di dalam daerah tertentu. Baris 

menyatakan zona asal dan kolom menyatakan zona tujuan. Dalam hal ini 

notasi Tid menyatakan besarnya arus pergerakan (kendaraan, penumpang 

dan barang) yang terletak dari zona asal i dan zona tujuan d selama periode 

waktu tertentu.  

 Pola pergerakan dapat dihasilkan jika suatu MAT dibebankan ke suatu 

sisten jaringan transportasi. Dengan mempelajari pola pergerakan yang terjadi, 

seseorang dapat mengidentifikasi permasalahan yang timbul sehingga 

beberapa solusi segera dapat dihasilkan. MAT dapat memberikan indikasi rinci 

mengenai kebutuhan akan pergerakan sehingga MAT memegang peran yang 

sangat penting dalam berbagai kajian perencanaan dan manajemen 

transportasi. Jumlah zona dan nilai setiap sel adalah dua unsur penting dalam 

MAT karena jumlah zona menunjukkan banyaknya sel matriks adalah dua 

unsur penting dalam MAT karena jumlah zona menunjukkan banyaknya sel 

MAT yang harus didapatkan dan berisi informasi yang sangat dibutuhkan untuk 

perencanaan transportasi. Setiap sel membutuhkan informasi jarak, waktu, 

biaya, atau kombinasi ketiga informasi tersebut yang digunakan sebagai 

ukuran aksebilitas (kemudahan). 

Ketelitian MAT meningkat dengan menambah jumlah zona, tetapi MAT 

cenderung berisi oleh sel yang tidak mempunyai pergerakan dari suatu sistem 

atau daerah kajian dengan ukuran yang sangat beragam, seperti pola 

pergerakan di suatu persimpangan atau pola pergerakan di dalam suatu 

perkotaan maupun di dalam suatu negara. Gambar dibawah ini 

memperlihatkan persimpangan jalan dan MAT-nya. Di sini, lengan 

persimpangan dianggap sebagai asal dan tujuan pergerakan. Terlihat bahwa 

MAT dapat digunakan untuk mengambarkan pola pergerakan di persimpangan. 

Berbagai usaha dilakukan untuk mendapatkan MAT dan terdapat beberap 

Metoda yang dapat digunakan. Hadirnya beberapa Metoda yang tidak begitu 

mahal pelaksanaanya dirasakan sangat berguna karena MAT sangat sering 
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dipakai dalam berbagai kajian transportasi. Contohnya MAT  dapat digunakan 

untuk : 

▪ Permodelan kebutuhan akan transportasi untuk daerah pedalaman atau 

antar kota; 

▪ Permodelan kebutuhan akan transportasi untuk daerah perkotaan 

▪ Permodelan dan perancangan manajemen lalulintas baik didaerah 

perkotaan maupun antar kota 

▪ Permodelan kebutuhan akan transportasi di daerah yang ketersediaan 

datanya tidak begitu mendukung baik dari sisi kuantitas maupun kualitas 

(misalnya di negara sedang berkembang); dan 

▪ Perbaikan data MAT pada masa lalu dan pemeriksaan MAT yang 

dihasilkan oleh metoda lainnya. 

Metoda untuk mendapatkan MAT dapat dikelompokkan menjadi dua bagian 

utama, yaitu Metoda konvensional dan Metoda tidak konvensional (Tamin, 

1985;1986;1988abc). Pengelompokan digambarkan berupa diagram seperti 

terlihat pada gambar berikut. 
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Sumber :Perencanaan & Pemodelan Transportasi, Tamin, 1997 

Gambar 3. 4 Metoda Mendapatkan Matriks Asal – Tujuan (MAT) 

 
 

Gambar 3. 5 Contoh Matriks Asal – Tujuan (MAT) 

3.3.3 Jaringan Jalan 
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Ketentuan mengenai jalan di Indonesia diatur dalam Undang-undang 

Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Disebutkan dalam UU No.38/2004 

bahwa, jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, 

meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan 

perlengkapannya yang diperlukan bagi lalu lintas. 

Jalan mempunyai peranan penting terutama yang menyangkut perwujudan 

perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil 

pembangunan serta pemantapan pertahanan dan keamanan nasional dalam 

rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Untuk terpenuhinya 

peranan jalan sebagaimana mestinya, Pemerintah mempunyai hak dan 

kewajiban membina jalan. Jalan mempunyai peranan penting dalam bidang 

ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan–keamanan serta 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jalan merupakan 

suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan 

pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh 

pelayanannya dalam satu hubungan hirarki. Jalan mempunyai peranan untuk 

mendorong pengembangan semua Satuan Wilayah Pengembangan, dalam 

usaha mencapai tingkat perkembangan antar daerah yang semakin merata 

A. Fungsi Jalan  

Berdasarkan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan UU No. 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, fungsi jalan dibedakan 

menjadi: 

▪ jalan primer, 

▪ jalan kolektor,  

▪ jalan lokal,  

▪ jalan lingkungan.  

Sistem jaringan jalan primer disusun mengikuti ketentuan pengaturan tata 

ruang dan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional, yang 

menghubungkan simpul-simpul jasa distribusi sebagai berikut: 
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▪ Dalam satu Satuan Wilayah Pengembangan menghubungkan secara 

menerus kota jenjang ke satu, kota jenjang ke dua, kota jenjang ke tiga, 

dan kota jenjang di bawahnya sampai ke Persil. 

▪ Menghubungkan kota jenjang ke satu antar Satuan Wilayah 

Pengembangan. 

▪ Menghubungkan kota jenjang ke satu yang terletak berdampingan atau 

menghubungkan kota jenjang ke satu dengan kota jenjang ke dua. 

Ciri-ciri jalan arteri primer, yaitu: 

a. Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) 

km/jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 8 (delapan) meter. 

b. Mempunyai kapasitas jalan yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-

rata. 

c. Lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik 

(commuter), lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal. 

d. Pembatasan jumlah jalan masuk. 

e. Pengaturan pada persimpangan jalan sebidang. 

f. Tidak terputus walaupun memasuki kota. 

Jalan kolektor primer menghubungkan kota jenjang ke dua dengan kota 

jenjang ke dua atau menghubungkan kota jenjang ke dua dengan kota jenjang 

ke tiga. Ciri-ciri jalan kolektor primer, yaitu: 

a. Didesign berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) 

km/jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 (tujuh) meter. 

b. Mempunyai kapasitas yang sama atau lebih besar darai volume lalu lintas 

rata-rata. 

c. Pembatasan jumlah jalan masuk. 

d. Tidak terputus walaupun memasuki kota. 

Jalan lokal primer menghubungkan kota jenjang ke satu dengan persil 

atau menghubungkan kota jenjang ke dua dengan persil atau menghubungkan 

kota jenjang ke tiga dengan kota jenjang ke tiga, kota jenjang ke tiga dengan 
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kota jenjang di bawahnya, kota jenjang ke tiga dengan persil, atau kota di 

bawah jenjang ke tiga sampai persil. Ciri-ciri jalan lokal primer, yaitu: 

a. Didesign berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) 

km/jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 6 (enam) meter. 

b. Tidak terputus walaupun memasuki desa. 

c. Perjalanan jarak dekat. 

d. Jumlah jalan masuk tidak dibatasi. 

Sistem jaringan jalan sekunder disusun mengikuti ketentuan 

pengaturan tata ruang kota yang menghubungkan kawasan-kawasan yang 

mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder ke satu, fungsi sekunder ke dua, 

fungsi sekunder ke tiga dan seterusnya sampai ke perumahan. Sistem jaringan 

jalan sekunder terdiri dari jalan arteri sekunder, kolektor sekunder, dan lokal 

sekunder, dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Jalan arteri sekunder menghubungkan kawasan primer dengan kawasan 

sekunder ke satu atau menghubungkan kawasan sekunder ke satu dengan 

kawasan sekunder ke satu atau menghubungkan kawasan sekunder ke 

satu dengan kawasan sekunder ke dua. 

2. Jalan kolektor sekunder menghubungkan kawasan sekunder dengan 

kawasan sekunder ke dua atau menghubungkan kawasan sekunder ke dua 

kawasan sekunder ke tiga. 

3. Jalan lokal sekunder menghubungkan kawasan sekunder ke satu dengan 

perumahan, menghubungkan kawasan sekunder ke dua dengan 

perumahan, kawasan sekunder ke tiga dan seterusnya sampai ke 

perumahan. 

Ciri-ciri jalan arteri sekunder, yaitu: 

a. Didesign berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) 

km/jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 8 (delapan) meter. 

b. Mempunyai kapasitas yang sama atau lebih besar dari volume lalu lintas 

rata-rata. 

c. Lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat. 
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Ciri-ciri jalan kolektor sekunder, yaitu: 

a. Didesign berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) 

km/jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 (tujuh) meter. 

Ciri-ciri jalan lokal sekunder, yaitu: 

a. Didesign berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) 

km/jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 5 (lima) meter. 

b. Persyaratan teknik di atas diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 

3 (tiga) atau lebih. 

c. Jalan lokal sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor 

beroda 3 (tiga) atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan tidak kurang 

dari 3,5 (tiga setengah) meter. 

Yang dimaksud dengan kecepatan rencana (design speed) adalah kecepatan 

kendaraan yang dapat dicapai bila berjalan tanpa gangguan dan aman. Jalan 

dengan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) km/jam adalah 

jalan yang didesain dengan persyaratan-persyaratan geometrik yang 

diperhitungkan terhadap kecepatan minimum 60 (enam puluh) km/jam, 

sehingga pada volume jam perencanaan (design hourly volume) kendaraan 

bermotor dapat menggunakan kecepatan 60 (enam puluh) km/jam dengan 

aman. Persyaratan kecepatan rencana diambil angka paling rendah dengan 

maksud untuk memberikan kebebasan bagi perencana jalan dalam 

menetapkan kecepatan rencana yang paling tepat, disesuaikan dengan 

kondisi lingkungannya, sama atau lebih besar mencapai kapasitas jalan yang 

paling tinggi. Meskipun batas paling tinggi tidak disebutkan, namun penetapan 

rencana tinggi tidak dianjurkan terutama bila akan mengakibatkan peningkatan 

biaya pembangunan jalan secara berlebihan. 

B. Volume lalu-lintas  

Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu 

penampang tertentu pada suatu ruas jalan tertentu dalam satuan waktu 

tertentu. Volume lalulintas rata-rata adalah jumlah kendaraan rata-rata dihitung 

menurut satu satuan waktu tertentu. Kapasitas jalan adalah jumlah maksimum 
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kendaraan yang dapat melewati suatu penampang tertentu pada suatu ruas 

jalan tertentu dalam satuan waktu tertentu pada keadaan jalan dan lalu lintas 

dengan tingkat kepadatan yang ditetapkan. Kapasitas lebih besar dari volume 

lalu lintas rata-rata adalah kepadatan lalu lintas yang tidak menimbulkan 

kelambatan, gangguan ataupun pembatasan bagi kebebasan gerakan 

pengemudi pada keadaan lalu lintas dengan tingkat kepadatan yang 

ditetapkan. 

C. Status Kewenangan Pembinaan Jalan 

Jalan umum yang pembinaannya dilakukan oleh Menteri dikelompokkan 

dalam jalan nasional. Jalan umum yang pembinaannya dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam jalan daerah. Wewenang 

penyusunan rencana umum jangka panjang jaringan jalan primer, ada pada 

Pemerintah. Wewenang penyusunan rencana umum jangka panjang jaringan 

jalan sekunder, diserahkan kepada Pemerintah Daerah atau dilimpahkan 

kepada pejabat atau instansi di pusat atau di daerah. Wewenang penyusunan 

rencana umum jangka panjang jalan khusus dapat diserahkan kepada: 

a. Pemerintah daerah. 

b. Badan hukum. 

c. Perorangan. 

d. Atau dilimpahkan kepada pejabat atau instansi di pusat atau di daerah. 

 

Wewenang penyusunan rencana jangka menengah dan program perwujudan 

jaringan jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal pada jaringan jalan primer 

ada pada pemerintah. Wewenang penyusunan rencana jangka menengah dan 

program perwujudan jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal pada jaringan 

jalan sekunder diserahkan kepada pemerintah daerah dan dilimpahkan 

kepada pejabat atau instansi di pusat atau di daerah. Wewenang penyusunan 

rencana jangka menengah dan program, perwujudan jalan khusus dapat 

diserahkan kepada: 

a. Pemerintah daerah, 
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b. Badan hukum, 

c. Perorangan. 

d. Atau dilimpahkan kepada pejabat atau instansi di pusat atau di daerah. 

Termasuk kelompok jalan nasional adalah : 

a. Jalan arteri primer. 

b. Jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibu kota propinsi. 

c. Jalan selain di atas, tetapi yang mempunyai nilai strategis terhadap 

kepentingan nasional. 

Termasuk kelompok jalan propinsi adalah : 

a. Jalan kolektor primer yang menghubungkan ibu kota propinsi dengan ibu 

kota kabupaten/kota. 

b. Jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibu kota kabupaten/kota. 

c. Jalan selain di atas, tetapi yang mempunyai nilai strategis terhadap 

kepentingan propinsi. 

Penetapan status suatu jalan sebagai jalan propinsi dilakukan dengan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri atas usul Pemerintah Propinsi yang 

bersangkutan, dengan memperhatikan pendapat Menteri Permukiman dan 

Prasarana Wilayah. 

Termasuk kelompok jalan kota adalah : 

a. Jalan kolektor primer yang tidak menghubungkan ibu kota propinsi dengan 

ibu kota kabupaten/kota, dan tidak menghubungkan antar ibu kota 

kabupaten/kota. 

b. Jalan lokal primer. 

c. Jalan selain daripada yang termasuk dalam huruf a, dan b, yang mempunyai 

nilai strategis terhadap kepentingan kabupaten. 

Penetapan status suatu jalan sebagai jalan kabupaten dilakukan dengan 

Keputusan Gubernur, atas usul Pemerintah Kabupaten/Kota yang 

bersangkutan dengan mempertimbangkan pedoman yang ditetapkan oleh 

Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah. 
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Termasuk kelompok jalan desa adalah jaringan jalan sekunder di dalam desa. 

Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan desa dilakukan dengan 

Keputusan Bupati dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh 

Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah. 

Suatu ruas jalan dapat ditingkatkan statusnya menjadi lebih tinggi apabila 

dipenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Ruas jalan tersebut berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah 

yang lebih luas dari wilayah semula. 

b. Ruas jalan tersebut makin dibutuhkan masyarakat dalam rangka 

pengembangan sistem transportasi. 

Suatu ruas jalan dapat diturunkan statusnya menjadi lebih rendah apabila 

dipenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Ruas jalan tersebut oleh sebab-sebab tertentu, menjadi berkurang 

peranannya dan menjangkau wilayah terbatas, lebih sempit dari wilayah 

semula. 

b. Ruas jalan tersebut lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah 

wewenang Pembina Jalan yang baru. 

D. Geometrik Jalan 

 Bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan (rumaja), ruang milik jalan 

(rumija), dan ruang pengawasan jalan (ruwasja). Ruang manfaat jalan meliputi 

badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya. Ruang milik jalan 

meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu, di luar ruang manfaat 

jalan. Ruang pengawasan jalan merupakan sejalur tanah tertentu di luar ruang 

milik jalan yang ada di bawah pengawasan pembina jalan. 

Ruang manfaat jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi 

oleh lebar, tinggi, dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh 

pembina jalan. Ruang tersebut hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan 

jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang 

pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan 

bangunan pelengkap lainnya. Badan jalan hanya diperuntukkan bagi arus lalu 
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lintas dan pengamanan terhadap konstruksi jalan. Tinggi ruang bebas bagi 

jalan arteri dan kolektor paling rendah 5 (lima) meter dengan kedalaman lebih 

dari 1,5 (satu setengah) meter. 

Saluran tepi jalan, hanya diperuntukkan bagi penampungan dan 

penyaluran air, agar badan jalan bebas dari pengaruh air. Ukuran saluran tepi 

jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukiman jalan dan keadaan 

lingkungan. Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang 

ditetapkan oleh menteri saluran tepi jalan dapat  diperuntukkan sebagaimana 

saluran lingkungan. Ambang pengaman jalan hanya diperuntukkan bagi 

pengamanan konstruksi jalan. Bangunan utilitas yang mempunyai sifat 

pelayanan wilayah pada sistem jaringan jalan primer di luar kota, harus 

ditempatkan di luar Daerah Milik Jalan. Bangunan utilitas yang mempunyai 

sifat pelayanan lokal pada sistem jaringan jalan Primer dimluar kota, dapat 

ditempatkan di luar daerah Manfaat Jalan sejauh mungkin mendekat ke batas 

Ruang Milik Jalan. Bangunan Utilitas pada sistem jaringan jalan primer di 

dalam kota dan sistem jaringan jalan sekunder dapat ditempatkan di dalam 

Ruang Manfaat Jalan dengan ketentuan: 

a. Untuk yang berada di atas tanah atau ditempatkan di luar jarak 

tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau perkerasan jalan, 

sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan. 

b. Untuk yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu 

dari tepi paling luar bahu jalan atau perkerasan jalan, sehingga tidak 

akan mengganggu keamanan konstruksi jalan. 

Pohon-pohon pada sistem jaringan jalan primer di luar kota harus di tanam di 

luar Ruang Manfaat Jalan. Pohon-pohon pada sistem jaringan jalan primer di 

dalam kota dan pada sistem jaringan jalan sekunder dapat ditanam di dalam 

Ruang Manfaat Jalan. 

Batas luar Ruang Pengawasan Jalan diukur dari as jalan dengan jarak 

berdasarkan ketentuan, yaitu: 

a. Jalan arteri primer tidak kurang dari 20 (dua puluh) meter. 
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b. Jalan kolektor primer tidak kurang dari 15 (lima belas) meter. 

c. Jalan lokal primer tidak kurang dari 10 (sepuluh) meter. 

d. Jalan arteri sekunder tidak kurang dari 20 (dua puluh) meter. 

e. Jalan kolektor sekunder tidak kurang dari 7 (tujuh) meter. 

f. Jalan lokal sekunder tidak kurang dari 4 (empat) meter. 

g. Jembatan tidak kurang dari 100 (seratus) meter ke arah hilir atau hulu. 

E. Lebar Jalur 

Lebar jalur minimum adalah 4,5 meter untuk 2 lajur 2 arah, dimana pada 

lebar jalan tersebut dimungkinkan untuk terjadinya papasan 2 kendaraan kecil. 

Papasan dua kendaraan besar yang terjadi sewaktu-waktu dapat 

menggunakan bahu jalan. Untuk kelancaran drainase, kemiringan jalan 

(superelevasi) normal adalah 2% – 3%. 

 

Tabel 3. 1 Lebar Jalur Lalu Lintas 

Kelas Lebar Lajur Ideal (m) 

Tipe I   Kelas I 
           Kelas II 
Tipe II  Kelas I 
           Kelas II 
           Kelas III 

3.50 
3.50 
3.50 
3.25 
3.25    3. 00 

Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometrik Untuk Jalan Perkotaan, 1992 

 

F. Lebar Bahu Jalan 

Fungsi bahu jalan adalah untuk melindungi bagian utama jalan yang 

berfungsi sebagai tempat parkir, menyediakan ruang bebas samping bagi lalu 

lintas, meningkatkan jarak pandangan pada tikungan dan berfungsi sebagai 

trotoar sementara jika belum ada trotoar. Atas dasar tersebut, maka besarnya 

lebar bahu jalan mutlak minimum adalah 0.5 meter. Untuk pertimbangan 

drainase, maka kemiringan bahu jalan adalah 3% – 5%. 

G. Hambatan Samping 

Banyaknya kegiatan di samping jalan sering menimbulkan konflik 

terhadap arus lalu lintas. Hambatan samping yang terbukti mempengaruhi 

kapasitas dan kinerja jalan luar kota yaitu: 
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• Pejalan kaki. 

• Kendaraan lambat (sepeda, becak, pedati, dan sejenisnya). 

• Pemberhentian angkutan umum dan kendaraan lain. 

• Kendaraan yang masuk dan keluar dari lahan samping jalan. 

Kelas hambatan samping dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 3. 2 Tabel Kelas Hambatan Samping 
Kelas hambatan 

samping 
Kode 

 
 

Frekuensi 
berbobot kejadian 

Kondisi 

Sangat rendah 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 
Sangat tinggi 

VL 
L 
M 
H 
VH 

< 50 
50 – 150 
150 – 250 
250 – 350 
> 350 

Perdesaan, pertanian, belum 
berkembang. 
Perdesaan, bangunan/kegiatan sisi jalan. 
Kampung, kegiatan permukiman. 
Kampung, kegiatan pasar. 
Hampir perkotaan, banyak pasar. 

  Sumber : MKJI 1997 

H. Lebar Median Jalan 

Jalan raya yang mempunyai jumlah lajur 4 atau lebih, maka pada jalan 

tersebut harus disediakan median jalan. Fungsi median jalan adalah untuk 

memisahkan dua jurusan arus lalu lintas karena alasan keamanan. Lebar 

median jalan adalah 0.5 meter untuk lebar minimum mutlak dan 1.0 meter 

untuk lebar minimum standard. Selain itu juga, perlu juga ditambahkan lajur 

tepian minimal 0.25 meter.  

Lebih jelas tentang hal-hal di atas dapat dilihat pada gambar di bawah 

ini.  

 

Gambar 3. 6 Penampang Melintang Jalan 
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3.3.4 Manajemen Lalu Lintas 

Manajemen lalu lintas diatur dalam peraturan perundang-undangan 

berupa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang 

Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Di Jalan. Disebutkan bahwa 

manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, 

pengawasan, dan pengendalian lalu lintas.  Manajemen lalu lintas bertujuan 

untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan 

dilakukan antara lain dengan : 

1. Usaha peningkatan kapasitas ruas jalan, persimpangan dan/atau 

jaringan jalan; 

2. Pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan 

tertentu; 

3. Penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat 

pelayanan tertentu dengan memperimbangkan keterpeduan intra 

dan antar moda; dan 

4. Penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan perintah bagi pemakai 

jalan. 

Selain itu, manajemen lalu lintas merupakan upaya pengelolaan dan 

pengendalian arus lalu lintas dengan melakukan optimasi penggunaan 

prasarana yang ada. Hal ini menyangkut kondisi arus lalu lintas dan juga 

sarana penunjangnya baik pada saat eksisting maupun rencana.  

Tujuan manajemen lalu lintas yaitu: 

1. Mendapatkan tingkat efisiensi dari pergerakan lalu lintas secara 

menyeluruh dengan tingkat aksesibilitas yang tinggi dengan 

menyeimbangkan permintaan dengan sarana penunjang yang 

tersedia.  

2. meningkatkan tingkat keselamatan demi pengguna yang dapat 

diterima oleh semua pihak. 

3. Melindungi dan memperbaiki keadaan kondisi lingkungan dimana 

arus lalu lintas tersebut berada. 
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Sedangkan sasaran manajemen lalu lintas yaitu: 

1. Mengatur dan menyederhanakan lalu lintas dengan melakukan 

pemisahan terhadap tipe, kecepatan, dan pemakai jalan yang 

berbeda untuk meminimumkan gangguan terhadap lalu lintas.  

2. Mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas dengan menaikkan 

kapasitas atau mengurangi volume lalu lintas pada suatu ruas jalan.  

3. Melakukan optimalisasi ruas jalan dengan menentukan fungsi jalan 

dan kontrol terhadap aktivitas yang tidak cocok dengan fungsi jalan 

tersebut harus dikontrol. 

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud di atas meliputi invetarisasi 

dan evaluasi tingkat pelayanan, penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan, 

penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas dan penyusunan rencana dan 

progam pelaksanaan perwujudannya. Tujuan dilakukannya inventarisasi 

dalam ketentuan tersebut adalah untuk mengetahui tingkat pelayanan pada 

setiap ruas jalan dan persimpangan, sedangkan tingkat pelayanan merupakan 

kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas 

dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.  Dalam 

menentukan tingkat pelayanan yang diinginkan, dilakukan antara lain dengan 

memperhatikan: 

1. Rencana umum jaringan transportasi jalan; 

2. Peranan,kapasitas, dan karakteristi jalan; 

3. Kelas jalan; 

4. Karakteristik lalu lintas; 

5. Aspek lingkungan; dan 

6. Aspek sosial dan ekonomi. 

Kegiatan pengaturan lalu lintas sebagai mana dimaksud meliputi kegiatan 

penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu.  

Adapun yang termasuk dalam pengertian penetapan kebijakan lalu lintas 

dalam ketentuan ini antara lain penetapan sirkulasi lalu lintas, penentuan 
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kecepatan maksimum dan/atau minimum, larangan penggunaan 

jalan,larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan. 

Kegiatan pengawasan lalu lintas meliputi: 

a. Pemantauan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu 

lintas; dan 

b. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. 

Kegiatan pemantauan dan penilaian dimaksudkan untuk mengetahuai 

efektifitas dari kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut untuk mendukung 

pencapaian tingkat pelayana yang telah ditentukan.  Termasuk dalam kegiatan 

pemantauan antara lain meliputi invetarisasi mengenai kebijaksanaan-

kebijaksanaan lalu lintas yang berlaku pada ruas jalan, jumlah pelanggaran 

dan tindakan-tindakan koreksi yang telah dilakukan atas pelanggaran tersebut. 

Kegiatan pengendalian lalu lintas meliputi: 

a. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan 

lalu lintas; dan 

b. Pemberihan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat 

mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan 

kebijaksanaan lalu lintas. 

Pemberian arahan dan petunjuk dalam ketentuan ini berupa pemberian 

pedoman dan tata cara pelaksanaan manajemen lalu lintas, dengan maksud 

untuk memperoleh keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat 

dilaksanakan sebagaiman mestinya utuk menjamin tingkat pelayanan yang 

telah ditetapkan. 

Strategi dan Teknik dalan manajemen lalu lintas 

Menentukan strategi untuk ruas jalan dengan performance yang tidak 

bagus analisis penyebab kemacetan dimulai dari statement berikut: 

1. Kemacetan lalu lintas disebabkan karena volume lalu lintas melebihi 

kapasitas yang ada; dan 

2. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menaikkan kapasitas atau 

mengurangi volume lalu lintas. 
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Biasanya kapasitas yang diperbaiki dengan jalan mengurangi penyebab 

gangguan, misalnya dengan memindakan tempat parkir, mengontrol pejalan 

kaki atau dengan memindakan lalu lintas ke rute lainnya atau mungkin dengan 

cara pengaturan yang lain seperti membuat jalan satu arah, dalam hal ini 

jawaban dari skala waktu harus dipertimbangkan tetapi harus tetap konsisten 

pada penanganan jangka panjang yang direncanakan dalam perbaikan sistim 

yang ada. 

Strategi-strategi dan teknik yang dapat dilakukan dalam manajemen lalu lintas 

adalah sebagai berikut : 

1. Manajemen kapasitas 

Langkah pertama dalam manajemen lalu lintas membuat penggunaan 

kapasitas dan ruas jalan seefktif mungkin sehingga pergerakan lalu lintas 

yang lancar merupakan persyaratan utama.  Teknik-teknik yang dapat 

dilakukan dalam manajemen kapasitas ini adalah: 

a. Perbaikan persimpangan untuk menyakinkan penggunaaan kotrol dan 

geometri secara optimum; 

b. Manajemen ruas jalan dengan melakukan pemisahan tipe kendaraan, 

kontrol on-street parking (tempat,waktu) dan pelebaran jalan; dan 

c. Area trafic control, batasan tempat membelok, sistem jalan satu arah 

dan koordinasi lampu lalu lintas. 

2. Manajemen prioritas 

Terdapat beberapa pilihan yang dapat dilakukan dalam manajemen 

prioritas, terutama adalah prioritas bagi kendaraan penumpang umum yang 

menggunakan angkutan massal karena kendaraan tersebut bergerak 

dengan jumlah penumpang yang banyak dengan demikian efesiansi 

penggunaan ruas jalan dapat dicapai teknik yang dapat dilakukan antara 

lain dengan penggunaan: 

a. Jalan khusus bus; 

b. Prioritas persimpangan; 

c. Jalur bus; 
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d. Jalur khusus sepeda; dan 

e. Prioritas bagi angkutan barang. 

3. Manajemen demand (permintaan) 

Dalam strategi ini yang dapat dilakukan adalah: 

a. Merubah rute kendaraan pada jaringan dengan tujuan untuk 

memindakan kendaraan dari daerah macet ke daerah tidak macet; 

b. Merubah moda perjalanan dari angkutan pribadi ke angkutan umum 

pada jam sibuk yang berarti penyediaan prioritas bagi angkutan umum;  

c. Kontrol terhadap penggunaan tata guna lahan. 

 

Beberapa upaya dalam melakukan manajemen lalu lintas, yaitu: 

1. Jalan satu arah 

Dasar pertimbangannya, yaitu: banyaknya titik konflik antara kendaraan 

dengan kendaraan, dan kendaraan dengan pejalan kaki. Jalan satu arah 

biasanya dilakukan dengan cara permanen atau sementara (saat off peak 

hour menjadi dua arah). Keuntungan jalan satu arah ini, yaitu : 

a. Meningkatkan kapasitas jalan, karena : 

▪ Mengurangi hambatan pada persimpangan yang ditimbulkan oleh 

konflik kendaraan membelok dan konflik kendaraan dengan 

penyeberang jalan. 

▪ Meningkatkan waktu tempuh. 

▪ Memungkinkan perbaikan pengoperasian rute angkutan umum sebab 

rute berangkat dengan pulang berbeda. 

▪ Terjadinya penyebaran lalu lintas guna menghindari kemacetan pada 

jalan-jalan yang berdekatan. 

▪ Menyederhanakan pengaturan lampu pemberi isyarat lalu lintas 

terutama pada kasus koordinasi. 

b. Meningkatkan keselamatan pengguna jalan, karena : 

▪ Pengurangan konflik antar arus kendaraan dengan penyeberang jalan 

pada persimpangan. 
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▪ Terhindarnya penyeberangan jalan terjebak di tengah arus lalu lintas 

yang saling berlawanan arah. 

▪ Perbaikan pengamatan di persimpangan bagi pengemudi. 

Sedangkan kerugian pengaturan jalan satu arah, yaitu : 

a. Menambah waktu dan biaya perjalanan karena harus memutar. 

b. Membingungkan pengemudi jalan terutama yang belum pernah melewati 

jalan tersebut. 

2. Lajur pasang surut. 

Pada jam-jam sibuk tertentu, volume lalu lintas masing-masing arah sangat 

tidak seimbang. Kondisi ini sangat tidak efisien karena kapasitas jalan tidak 

dimanfaatkan secara optimal. Pada sistem lajur pasang surut, satu atau 

lebih lajur lalu lintas dikhususkan untuk arus arah tertentu pada jam sibuk. 

Tujuannya untuk memberikan tambahan lajur untuk arah yang mempunyai 

arus yang lebih besar. 

3. Pengaturan kecepatan. 

 Pengaturan dan pembatasan kecepatan bertujuan untuk membantu 

pengguna jalan dalam memilih kecepatan yang sesuai dengan kondisi jalan, 

cuaca, dan lingkungan yang ada di sekitar sehingga akan diperoleh kondisi 

arus lalu lintas yang lebih baik dan meminimalkan angka kecelakaan.  

4. Pembatasan Lalu Lintas. 

 Pembatasan lalu lintas yang biasa dilakukan adalah dengan menggunakan 

pembatasan fisik yaitu : 

a. Mengurangi jumlah jalan akses. 

b. Mengurangi waktu hijau lampu lalu lintas. 

c. Mengalokasikan beberapa jalan akses menjadi jalan untuk angkutan 

umum atau tempat parkir. 

5. Pengaturan parkir. 

Kebijakan parkir harus mempertimbangkan kapasitas jalan, tata guna lahan, 

dan kepentingan sosial ekonomi. Pengaturan parkir biasanya dilakukan 

dengan cara: 
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a. Pembatasan parkir di tepi jalan. 

b. Pengaturan biaya parkir. 

c. Denda yang cukup tinggi terhadap pelanggar parkir. 

d. Perencanaan fasilitas parkir di luar daerah batas lalu lintas (off street 

parking). 

6. Pemberlakuan biaya lewat jalan (road pricing) 

 Sistem pembayaran yang berbeda dapat diterapkan untuk biaya masuk 

yaitu: 

a. Sistem tanda ijin (supplementary license) adalah suatu tanda ijin yang 

memperbolehkan penggunaan kendaraan di dalam suatu daerah tertentu. 

Tanda ijin dapat dibeli untuk suatu periode tertentu dan diperlihatkan di 

kaca jendela pada waktu pemeriksaan. Daerah perkotaan dibagi menjadi 

beberapa zona dengan biaya berbeda. 

b. Sistem biaya tol. 

c. Sistem tanda masuk adalah suatu tanda yang memperbolehkan suatu 

kendaraan masuk ke daerah tertentu melalui pintu masuk yang terbatas 

jumlahnya pada periode tertentu (saat peak hour). 

 

3.3.5 Kinerja Jalan 

A. Karakteristik Arus Lalu Lintas 

Ada dua karakteristik arus lalu lintas yaitu karakteristik primer dan 

sekunder.  Penjelasannya adalah sebagai berikut : 

1. Karakteristik primer 

Karakteristik primer arus lalu lintas adalah volume, kecepatan dan 

kepadatan: 

a. Volume adalah jumlah kendaraan yang melalui satu titik yang tetap 

pada jalan dalam satuan waktu.  Volume biasanya dihitung dalam 

kendaraan/hari atau kendaraan/jam.  Volume dapat juga dinyatakan 

dalam periode waktu yang lain; 
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b. Kecepatan adalah perubahan jarak dibagi dengan waktu.  Kecepatan 

dapat diukur sebagai kecepatan titik, kecepatan perjalanan, kecepatan 

ruang dan kecepatan gerak.  Kelambatan merupakan waktu yang hilang 

pada saat kendaraan berhenti, atau tidak dapat berjalan sesuai dengan 

kecepatan yang diinginkan karena adanya sistem pengendali atau 

kemacetan lalu lintas; dan 

c. Kepadatan adalah rata-rata jumlah kendaraan per satuan panjang jalan 

dengan persamaan: 

l

n
k =  (1) 

 Dengan: 

 k = kepadatan lalu lintas (kendaraan/km) 

 n = jumlah kendaraan pada lintasan l (kendaraan) 

 l = panjang lintasan (km) 

Dalam arus lalu lintas, ke tiga karakteristik ini akan terus bervariasi, 

karena jarak antara kendaraan yang acak. 

2. Karakteristik sekunder 

Karakteristik sekunder yang terpenting adalah jarak-antara (headway).  

Ada dua parameter dari jarak-antara, yaitu: 

a. Waktu-antara kendaraan, adalah waktu yang diperlukan antara satu 

kendaraan dengan kendaraan berikutnya untuk melalui satu titik 

tertentu yang tetap.  Waktu-antara kendaraan rata-rata = 1/volume 

b. Jarak-antara kendaraan, adalah jarak antara bagian depan satu 

kendaraan dengan bagian depan kendaraan berikutnya.  Jarak-antara 

kendaraan rata-rata = 1/kepadatan 

Besarnya jarak-antara menentukan kapan seorang pengemudi harus 

mengerem dan kapan dia dapat mempercepat kendaraan.  Jarak-antara 

dimana kendaraan yang berada di depan mempengaruhi pengemudi yang 

di belakangnya disebut jarak-antara yang mengganggu (interference 
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headway).  Studi yang pernah dilakukan menunjukkan jarak-antara yang 

mengganggu berkisar 6 – 9 detik. 

B. Karakteristik Volume Lalu Lintas 

Volume lalu lintas pada suatu jalan akan bervariasi tergantung pada 

volume total dua arah, arah lalu lintas, volume harian, bulanan dan tahunan 

dan pada komposisi kendaraan.  Untuk mendesain jalan dengan kapasitas 

yang memadai, maka volume lalu lintas yang diperkirakan akan menggunakan 

jalan harus ditentukan lebih dulu.  Sebagai langkah awal, maka volume lalu 

lintas yang ada (eksisting) harus ditentukan dan dianalisis adalah: 

1. Variasi harian: arus lalu lintas bervariasi sesuai dengan hari dalam 

seminggu selama enam hari, dan di jalan antar kota akan menjadi sibuk di 

hari sabtu dan minggu sore. 

2. Variasi jam-an: Volume jam sibuk biasanya terjadi di jalan perkotaan pada 

saat orang melakukan perjalanan ke dan dari tempat kerja atau sekolah.  

Volume jam sibuk pada jalan antar kota lebih sulit untuk diperkirakan. 

3. Variasi arah: Volume arus lalu lintas dalam satu hari pada masing-masing 

arah biasanya sama besar, tetapi pada waktu-waktu tertentu di jam sibuk 

banyak orang akan melakukan perjalanan dalam satu arah. 

Distribusi lajur: bila dua atau lebih lajur lalu lintas disediakan pada arah yang 

sama, maka distribusi kendaraan pada masing-masing lajur tersebut akan 

tergantung dari volume, kecepatan dan proporsi dari kendaraan yang bergerak 

lambat. 

C. Klasifikasi Kendaraan 

Jenis kendaraan adalah faktor penting dalam mendesain jalan.  Survei 

terklasifikasi ini dapat dikombinasikan ke dalam kategori kelas kendaraan yang 

lebih diinginkan.  Kombinasi tipikal adalah: 

1. Berat kendaraan, terutama beban sumbu.  Hal ini berhubungan dengan 

desain konstruksi perkerasan dan penanganan jalan.  Pembagiannya 

berdasarkan atas kendaraan ringan, sedang dan berat. 

2. Dimensi  kendaraan untuk menentukan lebar lajur dan radius belokan. 
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3. Karakteristik kecepatan kendaraan, percepatan dan pengereman untuk 

menentukan kapasitas jalan.  Pembagiannya berdasarkan atas kendaraan 

tidak bermotor, bermotor kecil, sedang dan besar. 

4. Penggunaan kendaraan.  Pengklasifikasiannya adalah angkutan pribadi, 

angkutan umum dan angkutan barang. 

D. Satuan Mobil Penumpang (SMP) 

Setiap jenis kendaraan mempunyai karakteristik pergerakan yang 

berbeda, karena dimensi, kecepatan, percepatan maupun kemampuan 

manuver masing-masing tipe kendaraan berbeda disamping juga pengaruh 

geometrik jalan.  Karena itu untuk menyamakan satuan dari masing-masing 

jenis kendaraan digunakan suatu satuan yang biasa dipakai dalam 

perencanaan lalu lintas yang disebut satuan mobil penumpang (SMP).  

Besarnya SMP yang direkomendasikan sesuai hasil penelitian dalam MKJI 

(Manual Kapasitas Jalan Indonesia) sebagaimana dalam Tabel 3.3. 

 
Tabel 3. 3 Faktor Satuan Mobil Penumpang 

No. Jenis Kendaraan Kelas 
SMP 

Ruas Simpang 

1 Sedan/jeep, oplet, mikrobus, pick up LV 1,00 1,00 

2 Bus standar, truk sedang, truk berat HV 1,20 1,30 

3 Sepeda motor MC 0,25 0,40 

4 Becak, sepeda, andong, dll UM 0,80 1,00 

Sumber: MKJI (1997) 
 

Keterangan: 
LV = light vehicle (kendaraan kecil) 
HV = heavy vehicle (kendaraan besar) 
MC = motor cycle (sepeda motor) 
UM = unmotorized vehicle (kendaraan tidak bermotor) 

 

E. Kinerja Ruas Jalan Perkotaan 

Variabel yang akan dicari dalam menentukan kinerja jalan perkotaan 

yaitu : 

1. Kecepatan arus bebas (Free Flow Speed). 

2. Kapasitas (Capacity). 

3. Derajat kejenuhan (Degree of Saturation). 
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4. Kecepatan (Velocity). 

1) Kecepatan Arus Bebas (Free Flow Speed). 

Kecepatan arus bebas didefinisikan sebagai kecepatan pada saat tidak 

ada arus (Q = 0). Kecepatan arus bebas ini didapat dengan 

menggunakan rumus : 

  FV = (FVo + FVw) + FFVSF + FFVCS 

Dimana : 

FV : kecepatan arus bebas kendaraan ringan untuk kondisi  

                 sesungguhnya (km/jam). 

FVo : kecepatan arus bebas dasar untuk kendaraan ringan 

pada jalan   yang diamati untuk kondisi  ideal. 

FVw : faktor penyesuaian kecepatan untuk lebar jalan (km / 

jam). 

FFVSF : faktor penyesuaian untuk hambatan samping dan lebar 

bahu. 

FFVCS : faktor penyesuaian kecepatan untuk ukuran kota. 

 

Tabel 3. 4 Kecepatan Arus Bebas Dasar Jalan Perkotaan 
Tipe jalan Kecepatan Arus Bebas Dasar 

 LV HV MC rata-rata 

6 / 2 D atau 3 / 1 61 52 48 57 

4 / 2 D atau 2 /1 57 50 47 55 

4 / 2 UD 53 46 43 51 

2 / 2 UD 44 40 40 42 

            Sumber : MKJI 1997 

Tabel 3. 5 Penyesuaian Kecepatan Arus Bebas Dasar (FVw) 

Tipe jalan 
Lebar lalu lintas 

efektif (m) 

FVw (km /jam) 

Empat lajur terbagi (4/2 D) atau 

jalan satu arah. 

Per lajur 

3.00 

3.25 

3.50 

3.75 

4.00 

 

-4 

-2 

0 

2 

4 

Empat lajur tak terbagi (4/2 UD).  Per lajur 

3.00 

 

-4 
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Tipe jalan 
Lebar lalu lintas 

efektif (m) 

FVw (km /jam) 

3.25 

3.50 

3.75 

4.00 

-2 

0 

2 

4 

Dua lajur tak terbagi (2/2 UD).  Total 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

-9.5 

-3 

0 

3 

4 

6 

7 

 Sumber : MKJI 1997 

 

Penyesuaian Kecepatan Arus Bebas untuk Hambatan Samping 

dan Lebar Bahu (FVSF) 

Faktor penyesuaian ini terdiri dari 2 macam, yaitu penyesuaian 

terhadap adanya bahu jalan dan kereb jika memang ada. 

 

Tabel 3. 6 Faktor Penyesuaian terhadap Bahu Jalan 

Tipe jalan 

Kelas 

Hambatan 

Samping 

(SFC) 

Faktor Penyesuaian 

Lebar Bahu Efektif Rata-rata Ws 

(m) 

≤ 0.5 1.0 1.5 ≥ 2.0 

Empat lajur terbagi 

(4/2 D) atau jalan 

satu arah. 

Sangat 

rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat tinggi 

1.02 

0.98 

0.94 

0.89 

0.84 

1.03 

1.00 

0.97 

0.93 

0.88 

1.03 

1.02 

1.00 

0.96 

0.92 

1.04 

1.03 

1.02 

0.99 

0.96 

Empat lajur tak 

terbagi (4/2 UD). 

Sangat 

rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat tinggi 

1.02 

0.98 

0.93 

0.87 

0.80 

1.03 

1.00 

0.96 

0.91 

0.86 

1.03 

1.02 

0.99 

0.94 

0.90 

1.04 

1.03 

1.02 

0.98 

0.95 

Dua lajur tak terbagi 

(2/2 UD).  

Sangat 

rendah 

Rendah 

1.00 

0.96 

0.90 

1.01 

0.98 

0.93 

1.01 

0.99 

0.96 

1.01 

1.00 

0.99 
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Sedang 

Tinggi 

Sangat tinggi 

0.82 

0.73 

0.86 

0.79 

0.90 

0.85 

0.95 

0.91 

Sumber : MKJI 1997 

angka penyesuaian dari tabel di atas harus dikoreksi sehingga menjadi 

sebagai berikut: 

  FFV6, SF = 1 – 0.8 x ( 1 – FFV4, SF ) 

Untuk menentukan kriteria kelas hambatan samping (Side Friction Class, 

SFC ) berdasarkan tabel di bawah ini. 

Tabel 3. 7 Kelas Hambatan Samping (SFC) Jalan Perkotaan. 

SFC Kode 

Jumlah 
Berbobot 
Kejadian / 
200 m / jam 
(2 sisi) 

Kondisi Khusus 

Sangat 
rendah 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 
Sangat 
tinggi 

VL 
L 
M 
H 
VH 

< 100 m 
100 – 299 
300 – 499 
500 – 899 
> 900 

Daerah permukiman, jalan dengan jalan 
samping. 
Daerah permukiman, beberapa kendaraan 
umum. 
Daerah industri, beberapa toko di sisi jalan. 
Daerah komersial, aktivitas sisi jalan tinggi. 
Daerah komersial, aktivitas pasar di samping 
jalan. 

Sumber : MKJI 1997 

 

Tabel 3. 8 Penyesuaian terhadap Ukuran Kota (FVCS) 
Ukuran Kota (juta penduduk) Faktor Penyesuaian 

< 0.1 

0.1 – 0.5 

0.5 – 1.0 

1.0 – 3.0 
> 3.0 

0.90 

0.93 

0.95 

1.00 

1.03 

                      Sumber : MKJI 1997 

 

 

2) Kapasitas (Capacity, C) 

Kapasitas didefinisikan sebagai arus maksimum yang melalui suatu titik 

di jalan yang dapat dipertahankan per satuan jam dalam kondisi tertentu. 

Kecepatan ini dianalisis dengan menggunakan rumus : 

  C = Co x FCw x FCSP x FCSF x FCCS 



TATARAN TRANSPORTASI LOKAL  KABUPATEN SIKKA  

TAHUN 2021 

 

64 
TATARAN TRANSPORTASI LOKAL KABUPATEN SIKKA 

Dimana : 

 C : Kapasitas sesungguhnya (smp / jam). 

 Co  : Kapasitas dasar untuk kondisi tertentu (ideal) (smp / jam). 

FCw  : Faktor penyesuaian lebar jalan. 

FCSP : Faktor penyesuaian pemisahan arah. 

FCSF : Faktor penyesuaian hambatan samping. 

FCCS : Faktor penyesuaian ukuran kota. 

Kapasitas Dasar ( Co ) 

Harga kapasitas dasar tergantung pada tipe jalan sebagaimana terlihat 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3. 9 Kapasitas Dasar (Co) Jalan Perkotaan. 

Tipe jalan 
Kapasitas dasar 
(smp / jam) 

Catatan 

Empat lajur terbagi (4/2 D) atau jalan satu 
arah. 
Empat lajur tak terbagi (4/2 UD). 
Dua lajur tak terbagi (2/2 UD). 

1600 
 
1500 
2900 

Per lajur 
 
Per lajur 
Total 2 arah 

 Sumber : MKJI 1997 

 

Faktor penyesuaian kapasitas terhadap lebar lajur sebagaimana 

terlihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3. 10 Faktor Penyesuaian terhadap Lebar Lajur 

Tipe jalan 
Lebar Lalu Lintas 
Efektif, Wc (m) 

FCw ( km / jam ) 

Empat lajur terbagi (4/2 D) 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 

Empat lajur tak terbagi (4/2 UD). Per lajur 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 

 
0.91 
0.95 
1.00 
1.05 
1.09 

Dua lajur tak terbagi (2/2 UD).  Total 
5 
6 
7 
8 

 
0.56 
0.87 
1.00 
1.14 
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9 
10 
11 

1.25 
1.29 
1.34 

    Sumber : MKJI 1997 

 

Tabel 3. 11 Faktor Penyesuaian terhadap Pemisahan Arah ( FCSP ) 

Pemisahan Arah, 

SP (%) 

50 – 50 60 – 40 70 – 30 80 – 20 90 – 10 100 – 0 

FCSP 
2 / 2 1.00 0.94 0.88 0.82 0.76 0.70 

4 / 2 1.00 0.97 0.94 0.91 0.88 0.85 

Sumber : MKJI 1997 

Penyesuaian untuk Hambatan Samping dan Lebar Bahu (FCSF) 

Faktor penyesuaian ini terdiri dari 2 macam, yaitu penyesuaian terhadap 

adanya bahu jalan dan kereb jika memang ada. 

 

Tabel 3. 12 Faktor Penyesuaian terhadap Hambatan Samping (FCSF) 
Jalan Perkotaan 

Tipe jalan 

Kelas 
Hambatan 
Samping 
(SFC) 

Faktor Penyesuaian 

Lebar Bahu Efektif Rata-rata Ws (m) 

≤ 0.5 1.0 1.5 ≥ 2.0 

Empat lajur terbagi (4/2 D) 
atau jalan satu arah. 

Sangat rendah 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 
Sangat tinggi 

0.96 
0.94 
0.92 
0.88 
0.84 

0.98 
0.97 
0.95 
0.92 
0.88 

1.01 
1.00 
0.98 
0.95 
0.92 

1.03 
1.02 
1.00 
0.98 
0.96 

Empat lajur tak terbagi 
(4/2 UD). 

Sangat rendah 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 
Sangat tinggi 

0.96 
0.94 
0.92 
0.87 
0.80 

0.99 
0.97 
0.95 
0.91 
0.86 

1.01 
1.00 
0.98 
0.94 
0.90 

1.03 
1.02 
1.00 
0.98 
0.95 

Dua lajur tak terbagi (2/2 
UD).  

Sangat rendah 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 
Sangat tinggi 

0.94 
0.92 
0.89 
0.82 
0.73 

0.96 
0.94 
0.92 
0.86 
0.79 

0.99 
0.97 
0.95 
0.90 
0.85 

1.01 
1.00 
0.98 
0.95 
0.91 

 Sumber : MKJI 1997 

 

Tabel 3. 13 Penyesuaian terhadap Ukuran Kota (FVCS) 

Ukuran Kota (juta penduduk) Faktor Penyesuaian 

< 0.1 

0.1 – 0.5 

0.86 

0.90 
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0.5 – 1.0 

2.0 – 3.0 
> 3.0 

0.94 

1.00 

1.04 

Sumber : MKJI 1997 

3) Derajat Kejenuhan (Degree Of Saturation, DS) 

Derajat kejenuhan merupakan rasio arus terhadap kapasitas, 

digunakan sebagai faktor utama dalam penentuan tingkat kinerja ruas 

jalan. Nilai DS ini menunjukkan apakah ruas jalan tersebut mempunyai 

masalah dengan kapasitas atau tidak jika dihubungkan dengan volume 

lalu lintas yang lewat. Harga DS dapat dihitung dengan rumus : 

DS = Q / C 

Dimana : 

 DS : Derajat kejenuhan. 

 Q : Arus lalu lintas (smp / jam). 

 C : Kapasitas (smp / jam). 

Arus lalu lintas yang terjadi harus dikonversikan menjadi Satuan Mobil 

Penumpang (SMP) dengan mengalikan masing-masing jenis 

kendaraan dengan harga EMP ( ekuivalen mobil penumpang). Harga 

EMP untuk masing-masing jenis kendaraan pada jalan perkotaan 

terbagi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 3. 14 Nilai EMP untuk Jalan Perkotaan Terbagi dan Jalan Satu 
Arah. 

Tipe jalan satu arah dan terbagi Arus Lalu Lintas  
(kend / jam) 

EMP 

  HV MC 

Dua lajur satu arah (2/1) dan 
Empat lajur terbagi (4/2 D) 

0 
1050 

1.3 
1.2 

0.40 
0.25 

Tiga lajur satu arah (3/1) dan 
Enam lajur terbagi (6/2 D) 

1 
1100 

1.3 
1.2 

0.40 
0.25 

  Sumber : MKJI 1997 

 

4) Kecepatan (Velocity, V) 
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Kecepatan didefinisikan sebagai kecepatan rata-rata ruang dari 

kendaraan ringan sepanjang segmen jalan, dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

  V = L / TT 

Dimana : 

 V : Kecepatan rata-rata (km / jam). 

 L : Panjang segmen jalan (km). 

 FT : Waktu tempuh rata-rata (jam). 

 

F. Kinerja Jalinan Tunggal (Single Weaving) 

Ukuran kinerja yang dipakai dalam jalinan tunggal ini meliputi: 

1. Kapasitas. 

2. Derajat kejenuhan. 

3. Kecepatan. 

4. Waktu tempuh. 

Secara skematis bentuk weaving yang umum adalah sebagaimana terlihat 

pada gambar di bawah ini. 

 

 

Dimana : 

 Anw : arus dari arah A yang tidak mengalami weaving. 

 Aw : arus dari arah A yang mengalami weaving. 

 Dnw : arus dari arah D yang tidak mengalami weaving. 

 Dw : arus dari arah D yang  mengalami weaving. 

Q tot = Aw + Anw + Dw + Dnw 

 

   

   

 

 

A B 

C 
D 
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Ρ w = Aw + Dw 

            Q tot 

Dimana : 

 Q tot : arus total (smp / jam). 

 Ρ w : rasio jalinan 

 

a) Kapasitas Jalinan Tunggal 

C = Co x FCS x FRSU 

Co = 135 x Ww 1.3 x ( 1 + WE / WW ) 1.5 x ( 1 - Ρ w / 3 ) 0.5 x ( 1 + WW 

/ LW ) –1.8 

C = 135 x Ww 1.3 x ( 1 + WE / WW ) 1.5 x ( 1 - Ρ w / 3 ) 0.5 x ( 1 + WW 

/ LW ) –1.8 x   FCS x FRSU 

Dimana : 

 Co : Kapasitas dasar (smp / jam). 

 Ww : Lebar jalinan (m). 

 WE : Lebar masuk rata-rata (m). 

 Ρ w : Rasio jalinan. 

 LW : Panjang jalinan (m). 

 FCS : Faktor koreksi terhadap ukuran kota. 

 FRSU : Faktor koreksi terhadap lingkungan. 

 

 

Tabel 3. 15 Penyesuaian Kapasitas Akibat Pengaruh Ukuran Kota (FCS) 

Ukuran kota (cs) 
 

Jumlah penduduk 
(juta) 

Faktor penyesuaian FCS 

 
Sangat kecil 
Kecil 
Sedang 
Besar 
Sangat besar 
 

 
< 0.1 
0.1 – 0.5 
0.5 – 1.0 
1.0 – 3.0 
> 3.0 

 
0.82 
0.88 
0.94 
1.00 
1.05 

Sumber : MKJI 1997 
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Tabel 3. 16 Penyesuaian Kapasitas terhadap Tipe Lingkungan Jalan, Hambatan 
Samping, dan Kendaraan Tak Bermotor 

Tipe 

lingkungan 

jalan 

Kelas hambatan 

samping 

Rasio Kendaraan Tak Bermotor 

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 

Komersial 

Tinggi 0.93 0.88 0.84 0.79 0.74 0.70 

Sedang 0.94 0.89 0.85 0.80 0.75 0.70 

Rendah 0.95 0.90 0.86 0.81 0.76 0.71 

Permukiman 

Tinggi 0.96 0.91 0.86 0.82 0.77 0.72 

Sedang 0.97 0.92 0.87 0.82 0.77 0.73 

Rendah 0.98 0.93 0.88 0.83 0.78 0.74 

Akses 

terbatas 
Tinggi/sedang/rendah 1.00 0.95 0.90 0.85 0.80 0.75 

Sumber : MKJI 1997 

 

b) Derajat Kejenuhan Jalinan Tunggal 

DS dapat dihitung dengan rumus : 

  DS = Q / C 

Dimana : 

 DS : Derajat kejenuhan. 

 Q : Arus total lalu lintas (smp / jam). 

 C : Kapasitas (smp / jam). 

 

Tabel 3. 17 Faktor EMP untuk Jalinan 

Jenis kendaraan emp 

Mobil penumpang (PC) 1.00 

Kendaraan berat (HV) 1.30 

Sepeda motor (MC) 0.50 

    Sumber : MKJI 1997 

 

G. Kinerja Persimpangan Bersinyal 

Kinerja persimpangan yang diukur yaitu : 

▪ Derajat kejenuhan (DS) 

▪ Jumlah antrian (NL) 

▪ Panjang antrian (QL) 

▪ Angka henti (NS) 

▪ Tundaan (D) 
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1) Derajat kejenuhan (DS) 

Derajat kejenuhan merupakan kinerja yang diperoleh dari perbandingan 

nilai arus (Q) yang lewat pada satu pendekat dibandingkan dengan 

kapasitas pendekat tersebut. DS dapat dihitung dengan rumus : 

  DS = Q / C 

Dimana : 

 DS : Derajat kejenuhan. 

 Q : Arus total lalu lintas (smp / jam). 

 C : Kapasitas (smp / jam). 

Kapasitas persimpangan merupakan fungsi dari arus jenuh (S, 

saturated) yang ditunjukan dengan rumus :  

  C = S x (gi/c) 

Dimana : 

 S : arus jenuh (smp/jam) 

 gi : waktu hijau efektif pada pendekat (detik) 

 c : waktu siklus (detik). 

 

Besarnya arus jenuh tergantung lebar efektif pendekat (We), arus jenuh 

dasar (So), dan faktor koreksi. Hubungan antara faktor-faktor tersebut 

ditunjukan pada rumus : 

  So = 600 x We 

  S = So x Fcs x Fsf x Fg x Fp x Frt x Flt 

Dimana : 

 We : lebar efektif pendekat (m) 

 So : arus jenuh dasar (smp/jam) 

 Fcs : koreksi terhadap ukuran kota. 

 Fsf : koreksi terhadap hambatan samping. 

 Fg : koreksi terhadap kelandaian. 

 Fp : koreksi terhadap jarak parkir. 
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 Frt : koreksi terhadap jumlah arus belok kanan. 

 Flt : koreksi terhadap jumlah arus belok kiri. 

2) Jumlah Antrian (NL) 

Jumlah antrian didefinisikan sebagai banyaknya antrian yang terjadi 

pada satu saat di masing-masing pendekat. Jumlah antrian terdiri dari 2 

macam, yaitu antrian yang terjadi ketika fase hijau sudah habis 

sedangkan masih ada kendaraan yang melintas. Hal ini terjadi jika DS 

pada pendekat tersebut lebih dari 0.5. Banyaknya kendaraan yang 

mengalami antrian karena kondisi ini ditunjukan dengan rumus : 

  NQ = 0.25 x C x ( (DS-1) +  ((DS-1)2 + (8 x (DS-0.5)/C)) 

Dimana : 

 NQ : Jumlah antrian (kendaraan). 

 DS : Derajat kejenuhan. 

 C : Kapasitas (smp/jam). 

Antrian yang kedua terjadi selama fase merah berlangsung. Jadi antrian 

ini selalu terjadi pada semua pendekat dalam kondisi apapun tidak 

terkecuali DS < 0,5, dengan rumus sebagai berikut : 

  NQ2 = c x  1 – (g1 / c)        x Q / 3600 

        1 – (g1 / c) x DS 

Dimana : 

 NQ : Jumlah antrian (kendaraan). 

 DS : Derajat kejenuhan. 

 g1 : waktu hijau efektif pendekat i (detik). 

 c : waktu siklus (detik). 

 Q : Arus lalu lintas (smp / jam). 

Jumlah antrian total yang terjadi pada satu pendekat adalah 

penjumlahan NQ1 dengan NQ2. 

3) Panjang Antrian (QL) 
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Panjang antrian merupakan fungsi dari jumlah antrian. Kebutuhan 

space antrian ditetapkan sebesar 20 m2. Sehingga perumusan panjang 

antrian : 

  QL = (NQ x 20) / W entry 

Dimana : 

 W entry : lebar jalur masuk pendekat, tidak termasuk lajur LTOR 

(m). 

 

4) Laju Henti (NS) 

Laju henti adalah jumlah rata-rata berhenti per smp (termasuk berhenti 

berulang-ulang). Dihitung berdasarkan rumus : 

  NS = 0,9 x NQ   x 3600 

       Q x c 

Dimana : 

 NQ : Jumlah antrian (kendaraan). 

 c : waktu siklus (detik). 

 Q : Arus lalu lintas (smp / jam). 

5) Tundaan (D) 

Tundaan terdiri dari 2 macam, yaitu : tundaan lalu lintas (DT) dan 

tundaan geometrik (DG) yang masing-masing ditunjukan dengan 

rumus : 

6) Tundaan lalu lintas (DT) 

  DT = c x 0,5 x (1 – GR)2  + NQ x 3600 

     (1 – GR x DS)             C 

Dimana : 

 NQ : Jumlah antrian (kendaraan). 

 GR : Green ratio (gi/c). 

 c : waktu siklus (detik). 

 DS : Derajat kejenuhan. 

 C : Kapasitas (smp/jam). 
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7) Tundaan Geometrik (DG) 

  DG = (1 – pSV) x (pT x 6) + (pSV x 4) 

Dimana : 

 pSV : rasio kendaraan berhenti = min(NS,1) 

 pT : rasio kendaraan berbelok 

jumlah tundaan yang terjadi per smp adalah penjumlahan dari DT dan 

DG dalam satuan detik. 

H. Kinerja Persimpangan Tak Bersinyal 

Metoda dan prosedur yang diuraikan dalam manual ini mempunyai dasar 

empiris. Alasannya adalah bahwa perilaku lalu-lintas pada simpang tak 

bersinyal dalam hal aturan memberi jalan, disiplin lajur dan aturan antri sangat 

sulit digambarkan dalam suatu model perilaku seperti model berhenti/beri jalan 

yang berdasarkan pada pengambilan celah. Perilaku pengemudi berbeda 

sama sekali dengan yang ditemukan di kebanyakan negara Barat, yang 

menjadikan penggunaan Metoda manual kapasitas dari negara Barat menjadi 

tidak mungkin. Hasil yang paling menentukan dari perilaku lalu-lintas adalah 

bahwa rata-rata hampir dua pertiga dari seluruh kendaraan yang dating dari 

jalan minor melintasi simpang dengan perilaku "tidak menunggu celah", dan 

celah kritis yang kendaraan tidak memaksa lewat adalah sangat rendah yaitu 

sekitar 2 detik. 

Ukuran-ukuran kinerja berikut dapat diperkirakan untuk kondisi tertentu 

sehubungan dengan geometri, lingkungan dan lalu-lintas dengan metode a) 

Kapasitas; b) Derajat kejenuhan; c) Tundaan; d)Peluang antrian 

Karena metoda yang diuraikan dalam manual ini berdasarkan empiris, 

hasilnya sebaiknya selalu diperiksa dengan penilaian teknik lalu-lintas yang 

baik. Hal ini sangat penting khususnya apabila metoda digunakan di luar batas 

nilai variasi dari variabel dalam data empiris. Batas nilai ini ditunjukkan pada 

Tabel 1.1:1. Penggunaan data tersebut akan menyebabkan kesalahan 

perkiraan kapasitas yang biasanya kurang dari ± 20%. 
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Tabel 3. 18 Batas nilai variasi dalam data empiris untuk variabel-variabel 
Masukan (berdasarkan perhitungan dalam kendaraan). 

Min. Rata-rata Maks. Min. Rata-rata Maks.

Lebar Masuk 3,5 5,4 9,1 3,5 4,9 7

Rasio belok-kiri 0,1 0,17 0,29 0,06 0,26 0,5

Rasio belok-kanan 0 0,13 0,26 0,09 0,29 0,51

Rasio arus jalan simpang 0,27 0,38 0,5 0,15 0,29 0,41

%-kend ringna 29 56 75 34 56 78

%- kend berat 1 3 7 1 5 10

%-sepeda motor 19 33 67 15 32 54

Rasio Kend.tak bermotor 0,01 0,08 0,22 0,01 0,07 0,25

Variabel
4 lengan 4 lengan

 
 

Metoda ini menganggap bahwa simpang jalan berpotongan tegak lurus dan 

terletak pada alinyemen datar dan berlaku untuk derajat kejenuhan kurang dari 

0,8 - 0,9. Pada kebutuhan lalulintas yang lebih tinggi perilaku lalu-lintas 

menjadi lebih agresif dan ada risiko tinggi bahwa simpang tersebut akan 

terhalang oleh para pengemudi yang berebut ruang terbatas pada daerah 

konflik. Metoda ini diturunkan dari lokasi-lokasi, yang mempunyai perilaku lalu-

lintas Indonesia yang diamati pada simpang tak bersinyal. Apabila perilaku ini 

berubah, misalnya karena pemasangan dan pelaksanaan rambu lalu-lintas 

BERHENTI atau BERI JALAN pada simpang tak bersinyal, atau melalui 

penegakan aturan hak jalan lebih dulu dari kiri (undang-undang lalu-lintas yang 

ada), maka metoda ini akan menjadi kurang sesuai. Metoda ini memperkirakan 

pengaruh terhadap kapasitas dan ukuran-ukuran terkait lainnya akibat kondisi 

geometri, lingkungan dan kebutuhan lalu-lintas. 

a) Kapasitas 

Kapasitas total untuk seluruh lengan simpang adalah hasil perkalian 

antara kapasitas dasar (C0) yaitu kapasitas pada kondisi tertentu 

(ideal) dan faktor-faktor penyesuaian (F), dengan memperhitungkan 

pengaruh kondisi lapangan terhadap kapasitas. 

Bentuk model kapasitas menjadi sebagai berikut: 

C=Co×FW ×FM×FCS × FRSU × FLT × FRT × FMI 
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Variabel-variabel masukan untuk perkiraan kapasitas (smp/jam) 

dengan menggunakan model tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3. 19 Ringkasan variabel-variabel masukan model kapasitas 

Tipe variabel Faktor model

Geometri Tipe Simpang IT

Lebar rata-rata pendekat W1 FW

Tipe median Jalan utama M FM

Lingkungan Kelas Ukuran kota CS FCS

Tipe lingkungan jalan RE

Hambatan samping SF

Rasio kendaraan tak bermotor PUM FRSU

Uraian variabel dan nama masukan

 

Dalam beberapa manual dari Barat sudut pada simpang miring 

mempunyai pengaruh pada kapasitas. Manual Indonesia tidak 

berdasarkan Metoda "pengambilan celah", dan tidak ada perbedaan 

yang jelas antara jalan utama dan jalan minor. Karena manual juga tidak 

memungkinkan perhitungan kapasitas pendekat melainkan kapasitas 

simpang, maka sudut belok pendekat tidak dipergunakan. 

b) Derajat kejenuhan 

Derajat kejenuhan untuk seluruh simpang, (DS), dihitung sebagai 

berikut: 

DS = Qsmp / C 

di mana: 

Qsmp   = Arus total (smp/jam) dihitung sebagai berikut: 

Qsmp   = Qkend × Fsmp 

Fsmp   = Faktor smp, dihitung sebagai berikut: 

Fsmp   = 

(empLV×LV%+empHV×HV%+empMC×MC%)/100 

dimana empLV, LV%, empHV, HV%, empMC dan MC% adalah emp 

dan komposisi lalu lintas untuk kendaraan ringan, kendaraan berat dan 

sepeda motor 
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C   = Kapasitas (smp/jam) 

c) Tundaan 

Tundaan pada simpang dapat terjadi karena dua sebab : 

1) TUNDAAN LALU-LINTAS (DT) akibat interaksi lalu-lintas dengan 

gerakan yang lain dalam simpang. 

2) TUNDAAN GEOMETRIK (DG) akibat perlambatan dan percepatan 

kendaraan yang terganggu dan tak-terganggu. 

Tundaan lalu-lintas seluruh simpang (DT), jalan minor (DTMI) dan jalan 

utama (DTMA), ditentukan dari kurva tundaan empiris dengan derajat 

kejenuhan sebagai variabel bebas.  

Tundaan meningkat secara berarti dengan arus total, sesuai 

dengan arus jalan utama dan jalan minor dan dengan derajat kejenuhan. 

Hasil pengamatan menunjukkan tidak ada perilaku 'pengambilan-celah' 

pada arus yang tinggi. Ini berarti model barat yaitu lalu-lintas jalan utama 

berperilaku berhenti / memberi jalan, tidak dapat diterapkan (di 

Indonesia). Arus keluar stabil maksimum pada kondisi tertentu yang 

ditentukan sebelumnya, sangat sukar ditentukan, karena variasi 

perilaku dan arus keluar sangat beragam. Karena itu kapasitas 

ditentukan sebagai arus total simpang dimana tundaan lalu lintas rata-

rata melebihi 15 detik/smp, yang dipilih pada tingkat dengan probabilitas 

berarti untuk titik belok berdasarkan hasil pengukuran lapangan; (nilai 

15 detik/smp ditentukan sebelummya). Nilai tundaan yang didapat 

dengan cara ini dapat digunakan bersama dengan nilai tundaan dan 

waktu tempuh dengan cara dari fasilitas lalu-lintas lain dalam manual ini, 

untuk mendapatkan waktu tempuh sepanjang rute jaringan jika tundaan 

geometrik di koreksi dengan kecepatan ruas sesungguhnya. 

d) Peluang antrian 

Peluang antrian ditentukan dari kurva peluang antrian/derajat 

kejenuhan secara empiris. 

 

I. Kinerja Persimpan Bersinyal 
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Untuk sebagian besar fasilitas jalan, kapasitas dan perilaku lalu lintas 

adalah fungsi dari keadaan geometrik dan tuntutan lalu lintas. Dengan 

menggunakan sinyal, direncanakan dapat mendistribusikan kapasitas kepada 

berbagai pendekat melalui pengalokasian waktu hijau pada masing-masing 

pendekat. Maka untuk menghitung kapasitas dan perilaku lalu lintas, perlu 

ditentukan fase dan waktu sinyal yang paling sesuai untuk kondisi yang ditinjau. 

Penggunaan sinyal dengan lampu tiga warna (hijau, kuning, merah) 

diterapkan untuk memisahkan lintasan dari gerakan lalu lintas yang saling 

bertentangan dalam dimensi waktu. Hal ini adalah keperluan yang mutlak bagi 

gerakan - gerakan lalu lintas yang datang dari jalan-jalan yang saling 

berpotongan = konflik-konflik utama. Sinyal-sinyal dapat juga digunakan untuk 

memisahkan gerakan membelok dari lalu lintas lurus melawan, atau untuk 

memisahkan gerakan lalu lintas membelok dari pejalan kaki yang 

menyeberang = konflik-konflik kedua, lihat gambar di bawah ini. 

 

Gambar 3. 7 Konflik-Konflik Utama Dan Kedua Pada Simpang Bersinyal 
Dengan Empat Lengan 

 

Jika hanya konflik-konflik primer/utama yang dipisahkan, maka 

dimungkinkan untuk mengatur sinyal lampu lalu lintas hanya dengan dua fase, 

masing-masing sebuah untuk jalan yang berpotongan, sebagaimana 

ditunjukkan dalam gambar 3.3. Metoda ini selalu dapat diterapkan jika gerakan 

belok kanan dalam suatu simpang telah dilarang. Karena pengaturan dua fase 
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memberikan kapasitas tertinggi dalam beberapa kejadian, maka pengaturan 

tersebut di sarankan sebagai dasar dalam kebanyakan analisa lampu lalu 

lintas.  

Gambar di atas memberikan penjelasan tentang urutan waktu pada 

pengaturan sinyal dengan dua fase atau urutan perubahan sinyal dengan 

sistem dua fase, termasuk definisi dari waktu siklus, waktu hijau dan periode 

antar hijau (IG = kuning + merah semua) di antara dua fase yang berurutan 

bertujuan untuk:  

1. Memperingatkan lalu lintas yang sedang bergerak bahwa fase sudah 

berakhir. 

2. Menjamin agar kendaraan terakhir pada fase hijau yang baru saja 

diakhiri memperoleh waktu yang cukup untuk ke luar dari daerah konflik 

sebelum kendaraan pertama dari fase berikutnya memasuki daerah 

yang sama.  

Fungsi yang pertama dipenuhi oleh waktu kuning, sedangkan yang kedua 

dipenuhi oleh waktu merah semua yang berguna sebagai waktu pengosongan 

antara dua fase. 

Waktu merah semua dan waktu kuning pada umumnya ditetapkan sebelumnya 

dan tidak berubah selama periode operasi. Jika waktu hijau dan waktu siklus 

juga ditetapkan sebelumnya, maka dikatakan sinyal tersebut dioperasikan 

dengan cara kendali waktu tetap.  
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Gambar 3. 8  Urutan waktu pada pengaturah sinyal dengan dua fase 

Pada  sistem  lama, pola  waktu yang digunakan sepanjang  hari kerja atau 

libur, sedangkan pada sistem yang lebih modern, rencana waktu sinyal yang 

berbeda yang ditetapkan sebelumnya, dan digunakan untuk kondisi yang 

berbeda pula, sebagai contoh, kondisi  lalu lintas puncak pagi, puncak sore  

dan lewat  puncak. Dengan tersedianya data lalu lintas, manual ini dapat 

digunakan untuk menghitung waktu sinyal terbaik bagi setiap kondisi.  

Jika pertimbangan keselamatan lalu lintas atau pembatasan-

pembatasan kapasitas memerlukan pemisahan satu atau lebih gerakan belok 

kanan, maka banyaknya fase harus di tambah. Tabel dibawa menunjukkan 

contoh-contoh rencana fase yang berlainan untuk keperluan tersebut. 

Penggunaan lebih dari dua fase biasanya akan menambah waktu siklus dan 

rasio waktu yang disediakan untuk pergantian antara fase (kecuali untuk tipe 

tertentu dari sinyal aktuasi kendaraan yang terkendali). Meskipun hal ini 

memberikan suatu keuntungan dari sisi keselamatan lalu lintas, tetapi pada 

umumnya berarti bahwa kapasitas keseluruhan dari simpang tersebut akan 

berkurang. 
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Berangkatnya arus lalu lintas selama waktu hijau sangat dipengaruhi 

oleh rencana fase yang memperhatikan gerakan belok kanan. Jika arus belok 

kanan dari suatu pendekat yang ditinjau dan/atau dari arah berlawanan terjadi 

dalam fase yang sama dengan arus berangkat lurus dan belok kiri dari 

pendekat tersebut, maka arus berangkat tersebut di anggap terlawan. Jika 

tidak ada arus belok kanan dari pendekat-pendekat tersebut, atau jika arus 

belok kanan diberangkatkan ketika lalu lintas lurus dari arah berlawanan 

sedang  menghadapi merah, arus berangkat tersebut dianggap sebagai 

terlindung. Pada kasus 2 dan 3 arus berangkat dari pendekat Utara adalah 

terlawan sebagian dan terlindung sebagian. Pada kasus 4 arus berangkat dari 

pendekat Utara dan Selatan adalah terlindung, sedangkan dari pendekat Timur 

dan Barat adalah terlawan. 

Tabel 3. 20 Karakteristik Persimpangan dan Pengaturan Fase. 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI), 1997 

Gambar Pergerakan Kendaraan Kasus Karakteristik

1 Pengaturan dua fase, hanya konflik-

konflik  primer yang dipisahkan

2 Pengaturan tiga fase dengan pemutusan 

paling akhir pada pendekat Utara agar

menaikkan kapasitas untuk belok kanan

dari arah ini

3 Pengaturan tiga fase dengan start-dini

dari pendekat utara agar menaikkan

kapasitas untuk belok kanan dari arah

ini

4 Pengaturan tiga fase dengan belok

kanan terpisah pada salah satu jalan.

5 Pengaturan empat fase dengan belok

kanan terpisah pada kedua jalan.

6 Pengaturan empat fase dengan arus

berangkat dari satu persatu pendekat

pada saatnya masing-masing.
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Kondisi dan Karakteristik Geometrik 

 Pendekat 

Daerah dari suatu lengan persimpangan jalan untuk kendaraan 

mengantri sebelum keluar melewati garis henti. 

 Lebar Pendekat (WA) 

Lebar dari bagian pendekat yang diperkeras, diukur dibagian 

tersempit (m). 

 Lebar masuk (WENTRY) 

Lebar dari bagian pendekat yang diperkeras, diukur pada garis henti 

(m). 

 Lebar keluar (WEXIT) 

Lebar dari bagian pendekat yang diperkeras, yang digunakan oleh 

lalu lintas buangan setelah melewati persimpangan (m). 

 Lebar Efektif (We) 

Lebar dari bagian pendekat yang diperkeras yang digunakan dalam 

perhitungan kapasitas (yaitu dengan pertimbangan terhadap WA, 

WENTRY, WEXIT dan gerakan lalu lintas membelok). 

 Jarak (L) 

Panjang dari segmen jalan (m). 

 Landai Jalan (Grad) 

Kemiringan dari suatu segmen jalan dalam arah perjalanan (+/- %). 

Kondisi Lingkungan 

 Ukuran Kota (Cs) 

Jumlah penduduk dalam suatu daerah perkotaan. 

 Hambatan samping (SF) 

Interaksi antara arus lalu lintas dan kegiatan disamping jalan yang 

menyebabkan pengurangan terhadap arus jenuh di dalam pendekat. 

 Akses Terbatas (RA) 
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Jalan masuk langsung terbatas atau tidak ada sama sekali (sbg. 

Contoh, karena adanya hambatan fisik, jalan samping dsb.). 

 Komersial (COM) 

Tata guna lahan komersial (sbg. Contoh : took, restoran, kantor) 

dengan jalan masuk langsung bagi pejalan kaki dan kendaraan. 

 Pemukiman (RES) 

Tata guna lahan tempat tinggal dengan jalan masuk langsung bagi 

pejalan kaki dan kendaraan. 

 

3.3.6 Arus Lalu Lintas 

Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) menyatakan bahwa 

perhitungan arus lalu lintas dilakukan per satuan jam untuk satu atau lebih 

periode, biasanya didasarkan pada kondisi arus lalu lintas rencana jam puncak 

pagi dan sore. Arus lalu lintas (Q) untuk setiap gerakan (belok kiri QLT, lurus 

QST, dan belok kanan QRT) dikonversi dari kendaraan per jam menjadi satuan 

mobil penumpang (smp) per jam dengan menggunakan ekivalen kendaraan 

penumpang (emp) untuk masing-masing pendekat terlindung dan terlawan. 

Besar ekivalen mobil penumpang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3. 21 Ekivalen Mobil Penumpang untuk persimpangan 

Jenis Kendaraan 
  

emp untuk tipe pendekat : 

Terlindung Terlawan 

 Kendaraan Ringan (LV) 1,0 1,0 

 Kendaraan Berat (HV) 1,3 1,3 

 Sepeda Motor (MC) 0,2 0,4 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997 

 

Persamaan dasar untuk menentukan arus lalu lintas adalah sebagai berikut : 

 Q = QLV + (QHV x empHV) + (QMC x empMC) 

dimana : 

Q  : Arus lalu lintas 

QLV  : Arus lalu lintas untuk kendaraan ringan 
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QHV  : Arus lalu lintas untuk kendaraan berat 

QMC  : Arus lalu lintas untuk sepeda motor 

empHV  : Ekivalen mobil penumpang untuk kendaraan berat 

empMC : Ekivalen mobil penumpang untuk sepeda motor 

Jika hanya arus lalu lintas harian (AADT) saja yang ada tanpa diketahui 

distribusi lalu lintas pada tiap jalannya, maka arus lalu lintas rencana per 

jam dapat diperkirakan sebagai suatu prosentase dari AADT seperti 

terlihat pada tabel berikut. 

Tabel 3. 22 Faktor Persen K Arus Lalu Lintas Harian 

Tipe kota dan jalan 
Faktor persen K 

K x AADT = arus rencana / jam 

 Kota-kota > 1 juta penduduk   

 - Jalan-Jalan pada daerah komersial   

dan jalan arteri. 7 - 8 % 

 - Jalan pada daerah pemukiman 8 - 9 % 

    

 Kota-kota < 1 juta penduduk    

 - Jalan-Jalan pada daerah komersial   

dan jalan arteri. 8 - 10 % 

 - Jalan pada derah pemukiman 9 - 12 % 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997 

 

A. Kapasitas 

Kapasitas  dari  suatu pendekat simpang bersinyal dapat dinyatakan sebagai 

berikut: 

 
c

g
SC =  

dimana : 

C = Kapasitas (smp/jam) 

S = Arus jenuh, yaitu arus berangkat rata-rata dari antrian 

dalam pendekat    selama sinyal hijau (smp/jam hijau)  

g = Waktu hijau (det) 
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C = Waktu siklus, yaitu selang waktu untuk urutan perubahan sinyal 

yang lengkap (yaitu antara dua awal hijau yang berurutan pada fase 

yang sama) (det) 

 

B. Derajat Kejenuhan 

Derajat kejenuhan (DS) diperoleh sebagai berikut : 

gS

cQ

C

Q
DS




==  

dimana : 

DS : Derajat kejenuhan 

Q  : Arus lalu lintas 

C  : Kapasitas pendekat (smp / jam) 

C. Penggunaan Sinyal 

Lampu (sinyal) pengatur lalu lintas adalah salah satu bentuk kontrol lalu 

lintas yang dikembangkan sebagai suatu solusi untuk mengurangi jumlah 

konflik dan meningkatkan kapasitas dan keamanan pada persimpangan jalan. 

Fungsi dari sinyal lalu lintas adalah mencegah arus berjalan terus dengan 

mengatur kesempatan untuk kendaraan berjalan setelah dihentikan dengan 

urutan tertentu pada arus lalu lintas yang mengalami konflik. Lampu (pengatur) 

lalu lintas dioperasikan secara manual, dengan mesin atau listrik, yang dengan 

tanda lampunya (merah-kuning-hijau) mengarahkan lalu lintas untuk berhenti 

atau terus berjalan.  

Penggunaan sinyal di Indonesia memakai sistem pre timed signal, yaitu tipe 

sinyal yang mengarahkan lalu lintas untuk berhenti dan mengijinkannya untuk 

berangkat melanjutkan sesuai dengan jadwal waktu tunggal yang telah 

ditentukan sebelumnya atau sebuah seri jadwal waktu yang urutan sinyalnya 

disetel tetap.  

D. Fase Sinyal 

Istilah fase dipakai pada suatu arus lalu lintas atau lebih yang menerima 

indikasi sinyal yang sama dalam satu siklus, yaitu jalan-jalan dengan arah 
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gerakan yang sama yang diberi indikasi sinyal yang sama. Pemilihan fase 

pergerakan tergantung dari banyaknya konflik utama yaitu konflik yang terjadi 

pada volume kendaraan yang cukup besar. Dalam menentukan fase sinyal 

perlu diperhatikan tipe dari masing-masing pendekat. Tipe-tipe pendekat dapat 

dibedakan atas : 

• Protected Approach, yaitu tipe pendekat yang dihindari terhadap 

konflik dengan arus dari arah yang berlawanan. Dengan demikian 

berarti dalam suatu fase tidak boleh ada gerakan belok kanan yang 

bersamaan dengan gerakan lurus dari arah kendaraan yang 

berlawanan. Untuk lebih jelasnya lihat Gambar 3.4. 

• Opposed Approach, yaitu tipe pendekat terlawan, dimana 

diperbolehkan adanya konflik dengan arus yang berlawanan karena 

volume kendaraan kecil. 

E. Waktu Antar Hijau dan Waktu Hilang 

Waktu antar hijau adalah periode kuning dan merah semua antara dua fase 

yang berurutan , maksudnya adalah : 

• Panjang waktu kuning pada sinyal lalu lintas perkotaan di Indonesia 

menurut MKJI adalah 3,0 detik. 

• Waktu merah semua pendekat adalah waktu dimana sinyal merah 

menyala bersamaan dalam semua pendekat yang dilayani oleh dua 

fase sinyal yang berurutan. Fungsi dari waktu merah semua adalah 

memberi kesempatan bagi kendaraan terakhir ( melewati garis henti 

pada akhir sinyal kuning) berangkat sebelum kedatangan kendaraan 

pertama dari fase berikutnya. 

Merah semua = 
AV

AV

EV

EVEV

V

L

V

IL
−

+
 

dimana :  

LEV, LAV   : jarak dari garis henti ke titik konflik masing-masing untuk    

kendaran  yang berangkat dan yang datang (m) 

IEV : panjang kendaraan yang berangkat (m) 
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VEV, VAV : kecepatan masing-masing kendaraan yang berangkat dan yang 

datang (m/det) 

 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997 

Gambar 3. 9 Titik Konflik dan Jarak untuk Keberangkatan dan Datang 

Nilai-nilai untuk  VEV, VAV , IEV tergantung komposisi lalu lintas dan kondisi 

kecepatan pada lokasi. Nilai-nilai untuk sementara bagi kendaraan di 

Indonesia adalah sebagai berikut : 

Vav      = 10 m/det (kendaraan bermotor) 

VEv      = 10 m/det (kendaraan bermotor) 

=  3 m/det (kendaraan tak bermotor) 

= 1,2 m/det ( pejalan kaki ) 

IEv           =  5 m/det (LV dan HV) 

            =  2 m/det (MT dan UM) 

Waktu hilang (LTI) untuk simpang dapat dihitung sebagai jumlah dari waktu-

waktu  antar hijau. 

LTI = ∑ ( MERAH SEMUA + KUNING)  

 

F. Waktu Siklus dan Waktu Hijau 

Waktu siklus sebelum penyesuaian untuk pengendalian waktu tetap dihitung 

dengan perumusan sabagai berikut : 

Cua = (1,5 x LTI + 5 ) / ( 1-IFR)  

dimana : 

Cua = waktu siklus sebelum penyesuaian (detik) 
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LTI = waktu hilang total persiklus (detik) 

IFR = rasio arus simpang (FRcrit) 

Pada tabel berikut memberikan waktu siklus yang disarankan pada 

keadaan yang berbeda. 

Tabel 3. 23 Nilai waktu siklus yang disarankan 
Tipe Pengaturan Waktu Siklus yang layak (det) 

Pengaturan dua fase 40-80 

 Pengaturan tiga fase 50-100 

 Pengaturan empat fase 80-130 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997 

 

Waktu siklus yang lebih rendah dari nilai yang disarankan dapat menyulitkan 

para pejalan kaki untuk menyeberangi jalan. Siklus yang melebihi 130 detik 

harus dihindari kecuali pada kasus sangat khusus yaitu dimana terjadi pada 

persimpangan yang sangat besar, karena hal tersebut mengakibatkan 

kerugian dalam kapasitas secara keseluruhan. 

Waktu hijau  untuk masing-masing fase dihitung dengan perumusan sebagai 

berikut: 

gi = (Cua – LTI) x PRi 

dimana : 

gi : tampilan waktu hijau pada fase I (detik) 

Cua : waktu siklus sebelum penyesuaian 

LTI : waktu hilang total persiklus 

PRi : rasio fase Frcrit / ∑ Frcrit 

Waktu hijau yang lebih pendek dari 10 detik harus dihindari, karena dapat 

mengakibatkan pelanggaran lampu merah yang berlebihan dan kesulitan 

bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Waktu siklus yang disesuaikan 

ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

C = ∑ g + LTI  

 

G. Tingkat Kinerja 

 Panjang Antrian 
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Jumlah rata-rata antrian smp (NQ) pada awal sinyal hijau, dihitung 

sebagai jumlah smp yang tersisa dari fase hijau sebelumnya (NQ1) 

ditambah jumlah smp yang akan datang selama fase merah (NQ2), 

Perumusannya adalah sebagai berikut : 

NQ = NQ1 + NQ2 

Perumusan NQ1 adalah sebagai berikut : 

Untuk DS > 0,5 








 
+=

C

0,5)-(DS8
1)-(DS1)-(DSC0,25  NQ 2

1  

Untuk DS ≤ 0,5  

NQ1 = 0  

dimana : 

NQ1 : Jumlah smp yang tertinggal dari fase hijau sebelumnya 

NQ2 : Jumlah smp yang datang selama fase merah 

NQ : Jumlah smp yang tersisa dari fase hijau sebelumnya  

DS   : Derajat kejenuhan 

C     : Kapasitas (smp/jam) = arus jenuh dikalikan rasio hijau (S x GR) 

Perumusan NQ2 adalah sebagai berikut : 

NQ2 = c x 
GRxDS1

GR1

−

−
 x

3600

Q
 

dimana : 

NQ2 : jumlah smp yang datang pada fase merah 

DS      : Derajat kejenuhan 

GR      : rasio hijau 

c         : waktu siklus (det) 

Q  : Arus lalu lintas pada pendekat tersebut (smp / det) 

Jika lebar keluar jalur lalu lintas dan arus lalu lintas telah digunakan 

pada penentuan sinyal maka arus yang dicatat adalah Qkeluar . Agar 
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didapat nilai arus simpang total yang besar, penyesuaian terhadap arus 

harus dihitung.  

Penyesuaian arus ; Qpeny = ∑ (Qmasuk – Qkeluar). 

dimana: 

Qmasuk : arus lalu lintas pada tempat masuk diluar LTOR (smp/jam)    

Qpeny : penyesuaian arus 

Untuk penyesuaian NQ dalam hal peluang yang diinginkan terjadinya 

pembebanan lebih pol (%) dapat digunakan gambar berikut. 

 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997 

Gambar 3. 10 Perhitungan jumlah antrian smp NQMAX 

 

Panjang antrian (QL) dapat dihitung dengan rumus : 

QL = 
masuk

W

xNQ 20
max  

 Angka Henti Kendaraan 

Angka henti (NS) masing-masing pendekat dihitung dengan rumus : 

NS = 36009,0 



cQ

NQ
 

dimana : 

c   = waktu siklus (detik) 
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Q  = arus lalu lintas (smp/jam)   

Jumlah kendaraan henti (Nsv) masing-masing pendekat dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus : 

Nsv = Q x NS (smp/jam)  

Angka henti (NSTOT) untuk seluruh simpang dapat dihitung dengan 

rumus  

NSTOT = 
TOTQ

Nsv
 

 

 Tundaan 

Tundaan lalu lintas rata-rata setiap pendekat (DT), tundaan akibat 

pengaruh timbal balik dengan gerakan-gerakan lainnya pada simpang 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

DT = c x A x 
C

xNQ 36001  

dimana : 

DT = tundaaan lalu lintas rata-rata (det/smp) 

c = waktu siklus yang disesuaikan (detik) 

A = 
)1(

)1(5,0

DSGR

GRx

−

−
 

GR = rasio hijau  

DS = derajat kejenuhan 

NQ1 = jumlah smp yang tersisa dari fase sebelumnya 

C = kapasitas (smp/jam) 

Tundaan geometrik rata-rata (DG) masing-masing pendekat, tundaan 

akibat perlambatan dan percepatan ketika menunggu giliran pada 

suatu simpang atau ketika dihentikan oleh lampu merah dapat dihitung 

dengan rumus : 

 

DGj = (1-Psv) x PT x 6 + (Psv x 4) 



TATARAN TRANSPORTASI LOKAL  KABUPATEN SIKKA  

TAHUN 2021 

 

91 
TATARAN TRANSPORTASI LOKAL KABUPATEN SIKKA 

dimana ; 

DGj = tundaan geometri rata-rata untuk pendekat ( det/smp) 

Psv = rasio kendaraan terhenti pada pendekat 

PT = rasio kendaraan berbelok kanan pendekat 

Tundaan rata-rata (DI) dihitung dengan rumus : 

DI = 
TOTQ

DjQ ).(
 

Tabel 3. 24 Level of  Service Berdasarkan Tundaan Simpang Rata-rata 

LOS Tundaan Simpang Rata-rata per kend. (det) 

A < 5,1 

B 5,1 - 15 

C 15,1 - 25 

D 25,1 - 40 

E 40,1 - 60 

F > 60 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997 

 

3.3.7 Tempat Parkir 

Lalu lintas yang bergerak, baik yang bergerak lurus maupun yang 

membelok pada suatu saat akan berhenti. Setiap perjalanan akan sampai pada 

tujuan, sehingga kendaraan harus diparkir. Jelas bahwa tempat parkir sangat 

dibutuhkan dalam sistem lalu lintas, dimana terdapat beberapa pengertian 

mengenai tempat parkir yang kelihatannya berlainan tetapi mempunyai 

maksud yang sama, yaitu sebagai berikut : 

▪ Parkir adalah tempat pemberhentian beberapa saat (W.J.S. 

Poerwadarminta, 1984) 

▪ Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu yang 

lama atau sebentar tergantung keperluan dan kebutuhannya (Peraturan 

Lalu Lintas) 

▪ Parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat 

tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak, serta tidak 

semata-mata untuk kepentingan manaikkan dan/atau menurunkan orang 
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dan/atau barang (Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas 

Parkir). 

Fasilitas parkir yang tidak baik akan menyebabkan terjadinya konflik pada ruas 

jalan di sekitar lokasi parkir tersebut. Masalah yang timbul pada fasilitas parkir 

adalah jika kebutuhan untuk parkir tidak sesuai atau melebihi kapasitas parkir 

yang tersedia, sehingga kendaraan yang tidak tertampung pada tempat parkir 

akan mengganggu kelancaran arus lalu lintas pada ruas jalan tersebut. 

Cara dan Jenis Parkir 

Cara dan jenis parkir pada suatu area dapat dikelompokkan sebagai berikut:  

1.  Menurut penempatannya. 

Menurut cara penempatannya terdapat dua cara penataan parkir yaitu:  

a.  Parkir di tepi jalan (on street parking ) 

Parkir di tepi jalan adalah parkir yang mengambil tempat di sepanjang jalan 

yaitu memanfaatkan badan jalan, dengan atau tanpa melebarkan jalan 

untuk pembatas parkir. Parkir jenis ini adalah baik bagi pengunjung yang 

ingin dekat dengan tujuan. Tetapi untuk lokasi dengan intensitas 

penggunaan lahan yang tinggi, cara ini kurang menguntungkan. 

Ditinjau dari posisi parkir dapat dibagi menjadi : 

 Parkir sejajar dengan sumbu jalan. 

 Parkir dengan membentuk sudut 30, 45o, 60o  terhadap sumbu jalan. 

 Parkir dengan membentuk sudut 90o (tegak lurus) terhadap sumbu jalan.  

Untuk lebih jelasnya mengenai posisi parkir dapat dilihat pada gambar di 

bawah.  

 

Gambar 3. 11 Pola parkir mobil dua sisi menyudut 90° 
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Gambar 3. 12  Pola parkir mobil dua sisi menyudut 30°;  45°;  60° 

 

Gambar 3. 13   Pola parkir mobil pulau menyudut 90° 

 

 

Gambar 3. 14    Pola parkir mobil pulau, tulang ikan tipe A 
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Gambar 3. 15     Pola parkir mobil pulau, tulang ikan tipe B 

 

 

Gambar 3. 16   Pola parkir mobil pulau, tulang ikan tipe C 

 

Parkir dengan membentuk sudut ke arah lajur arus kendaraan lebih 

ekonomis dibandingkan dengan parkir sejajar. Pilihan tata letak parkir 

kendaraan tergantung pada bentuk dan dimensi bidang yang tersedia, 

dimana hal ini dimaksudkan untuk mempermudah akses kendaraan untuk 

masuk dan keluar areal parkir. Parkir membentuk sudut biasanya 

memudahkan pengemudi untuk sedikit dibandingkan dengan parkir sejajar, 

tetapi parkir membentuk sudut akan menyebabkan konflik yang lebih besar 

antara kendaraan yang masuk atau keluar dari ruang parkir dengan 



TATARAN TRANSPORTASI LOKAL  KABUPATEN SIKKA  

TAHUN 2021 

 

95 
TATARAN TRANSPORTASI LOKAL KABUPATEN SIKKA 

kendaraan yang bergerak dalam arus pergerakan kendaraan pada 

pelataran parkir. 

b.  Parkir di pelataran parkir ( off street parking ). 

Parkir di pelataran parkir adalah parkir yang dilakukan di luar badan jalan 

atau ditempat parkir khusus untuk mengantisipasi dan menghindari 

timbulnya parkir di badan jalan. Bentuk parkir seperti ini dapat berupa 

lahan/pelataran parkir beratap atau tidak beratap ataupun berupa gedung 

bertingkat. Bila ditinjau posisi parkirnya, maka dapat dilakukan seperti pada 

(on street parking). Hanya saja pengaturan sudut parkir ini banyak 

dipengaruhi oleh luas dan bentuk pelataran parkir. 

2.  Menurut statusnya. 

Menurut statusnya, parkir dapat dikelompokkan menjadi : 

a.  Parkir Umum. 

Parkir umum adalah perparkiran yang menggunakan lahan, jalan, lapangan 

yang dimiliki/dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh 

pemerintah daerah. 

b.  Parkir Khusus. 

Parkir khusus adalah perparkiran yang menggunakan lahan, yang dikuasai 

dan pengelolaannya diselenggarakan oleh pihak ketiga. 

c.  Parkir Darurat. 

 Parkir darurat adalah perpakiran di tempat umum, baik yang 

menggunakan lahan/tanah, jalan, lapangan milik/penguasaan pemerintah 

daerah atau swasta, karena kegiatan insidental. 

d.  Taman Parkir 

Taman parkir adalah suatu areal/bangunan yang dilengkapi sarana 

perparkiran yang pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintah. 

e.  Gedung Parkir 

 Gedung parkir adalah bangunan yang merupakan ruangan khusus di 

dalam bangunan sebagai tempat parkir harus memenuhi peraturan 
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tentang bangunan yang berlaku. Parkir pada gedung parkir dapat dibagi 

menjadi 2 bagian yaitu : 

 Parkir pada gedung bertingkat banyak : 

  Timbulnya kebutuhan parkir yang meningkat, sedangkan lahan terbatas 

dan harga sangat tinggi maka timbul pemikiran perencanaan parkir 

bertingkat sebagai alternatif tempat parkir. 

 Parkir dibawah tanah : 

  Parkir dibawah tanah lebih menguntungkan karena pada permukaan 

tanah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain, namun demikian biaya 

pembangunannya cukup mahal. 

3.  Menurut jenis kendaraan. 

Menurut jenis kendaraan yang parkir, terdapat beberapa golongan parkir yaitu : 

a.  Parkir untuk kendaraan beroda dua tidak bermesin (sepeda) 

b.  Parkir untuk kendaraan beroda dua bermesin (sepeda motor) 

c.  Parkir untuk kendaraan beroda tiga, empat atau lebih bermesin (bemo, 

mobil, bus, truk). 

Pemisahan tempat parkir menurut jenisnya mempunyai tujuan agar pelayanan 

lebih mudah dan menghindari terjadinya tidak teraturnya kendaraan parkir. 

4.  Menurut jenis tujuan parkir 

Menurut jenis tujuan parkir dapat digolongkan menjadi : 

a.  Parkir kendaraan penumpang yaitu parkir untuk menaikkan dan 

menurunkan penumpang. 

b.  Parkir kendaraan barang yaitu  parkir untuk bongkar muat barang. 

 Kedua jenis parkir ini sengaja dipisahkan agar satu dengan yang 

lainnya tidak saling mengganggu. 

5.  Menurut jenis pemilikan dan pengoperasiannya. 

a.  Parkir milik swasta yang dalam pengoperasiannya dilakukan oleh 

swasta. 

b.  Parkir milik pemerintah yang dalam pengoperasiannya dilakukan 

oleh swasta 
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c.  Parkir milik pemerintah yang dalam pengoperasiannya dilakukan 

oleh pemerintah. 

♦ Perancangan Fasilitas Parkir 

 Untuk menentukan kawasan parkir pada suatu lokasi tertentu, maka 

diperlukan suatu perancangan yang baik, agar berfungsi sesuai dengan 

tujuannya. Perancangan parkir ini harus memperhatikan perencanaan 

dan perancangan suatu kota agar tidak saling mengganggu. 

♦ Faktor-faktor Penentu 

 Faktor-faktor penentu yang mempengaruhi perancangan parkir adalah 

sebagai berikut : 

1.  Tingkat kepemilikan kendaraan. 

Tingkat kepemilikan kendaraan adalah pengelompokan kelas 

menurut tinggi rendahnya angka kepadatan mobil, yaitu 

banyaknya mobil penumpang yang terdapat pada setiap 100 

penduduk. Untuk setiap kota tingkat motorisasinya berbeda-beda 

tergantung dari tingkat kemakmuran penduduknya. Oleh J. De 

Chiara dan Lee Koppelman, (1975, h. 255) dikelompokkan 

menjadi : 

a.  Kelas 1 (daerah pinggiran kota). 

Mempunyai tingkat kepemilikan kendaraan  0 - 10 mobil/100 

penduduk 

b.  Kelas 2 (daerah kota bagian luar). 

Mempunyai tingkat kepemilikan kendaraan 10 - 20 mobil/100 

penduduk. 

c.  Kelas 3 (daerah kota bagian dalam). 

Mempunyai tingkat kepemilikan kendaraan 20 - 30 mobil/100 

penduduk. 

d.  Kelas 4 (daerah pusat kota) 

Mempunyai tingkat kepemilikan kendaraan lebih dari 30 

mobil/100 penduduk. 
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2.  Faktor Sirkulasi. 

Perancangan parkir tidak lepas dari faktor sirkulasi ini, terutama 

aksesibilitasnya, baik secara sistem maupun kondisi fisiknya. 

Pertimbangan tidak hanya pada sistem sirkulasi lalu lintas di 

sekitar lingkungan saja, tetapi juga pada sistem transportasi kota. 

Beberapa hal yang mempengaruhi sirkulasi adalah : 

 Jumlah pengunjung, macam barang yang di perjual belikan 

dan lain sebagaianya. 

 Rute-rute yang ramai dan disenangi pengunjung. 

 Jumlah kendaraan yang ada dilokasi pada saat itu, terutama 

pada jam sibuk. 

 Bercampurnya kendaraan pengunjung dan kendaraan 

bongkar muat. 

3.  Faktor Perkembangan. 

Tingkat laju dan gerak masyarakat kota selalu berkembang diikuti 

dengan semakin meningginya tingkat mobilisasi. Oleh karena itu, 

hal ini harus diikuti dengan peningkatan penyediaan fasilitas-

fasilitas transportasi, antara lain termasuk fasilitas parkir. Dengan 

adanya perkembangan-perkembangan ini, maka harus ada 

pertimbangan dalam jangka pendek (1 - 5 tahun) maupun dalam 

jangka panjang   (10 - 20 tahun). Hal-hal yang mempengaruhi 

faktor perkembangan ini adalah : 

 Perkembangan aktivitas 

 Tingkat mobilitas 

 Perkembangan luas lahan 

 Perkembangan sistem transportasi. 

♦ Karakteristik Parkir 

Yang dimaksud dengan karateristik parkir disini adalah sifat-sifat 

dasar yang dapat memberikan penilaian terhadap pelayanan parkir 

dan permasalahan parkir yang terjadi pada daerah studi. 
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Berdasarkan karateristik parkir, kita akan dapat mengetahui 

kondisi perparkiran yang ada/terjadi pada daerah studi seperti 

mencakup jumlah parkir, akumulasi parkir, lamanya parkir, angka 

pergantian dan tujuan parkir. 

a.  Jumlah Parkir. 

Didefinisikan sebagai jumlah kendaraan yang diparkir pada suatu 

tempat. Penelitian mengenai jumlah parkir diperlukan untuk 

mengetahui intensitas penggunaan ruang parkir yang ada oleh 

kendaraan (Oppenlander, 1976). 

b.  Akumulasi Parkir 

Akumulasi parkir adalah jumlah dari keseluruhan kendaraan 

yang diparkir selama periode waktu tertentu. Untuk menghitung 

akumulasi parkir digunakan persamaan : 

 Akumulasi  = Ei – Ex 

dimana :  

 Ei = Entry (kendaraan yang masuk lokasi) 

 Ex = Extry (kendaraan yang keluar lokasi) 

Jika sebelum diadakan pengamatan sudah ada kendaraan yang 

parkir dilokasi survei maka jumlah kendaraan yang ada tersebut 

dijumlahkan dalam harga akumulasi yang telah dibuat 

sebelumnya. 

c.  Durasi Parkir  

Durasi arkir merupakan lamanya suatu kendaraan berada 

ditempat parkir dalam menit atau jam. Durasi parkir dihitung 

dengan  

persamaan : 

 Durasi = Extime – Intime 

dimana :   

 Extime  = Saat kendaraan keluar dari lokasi parkir 

 Intime = Saat kendaraan masuk ke lokasi parkir 
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d.  Turn over Parkir  

Turn over Parkir (tingkat pergantian parkir) yaitu suatu konstanta 

yang menunjukkan tingkat penggunaan ruang parkir dan 

diperoleh dengan membagi volume kendaraan yang parkir pada 

periode tertentu dengan jumlah ruang parkir yang ada. 

e.  Indek Parkir  

Indek parkir adalah perbandingan antara akumulasi parkir 

maksimum dengan jumlah ruang parkir yang ada. 

IP = 
JRP

APM
x 100% 

dimana : 
 IP = Indek Parkir 
 APM = Akumulasi Parkir Maksimum 
 JRP = Jumlah Ruang Parkir. 

f.  Kapasitas Dinamis Parkir  

Kapasitas dinamis parker yaitu perbandingan antara jumlah 

ruang parkir yang tersedia dikalikan dengan lamanya operasi 

dibagi dengan durasi parkir rata-rata. 

 

Tabel 3. 25 Ukuran Kebutuhan Ruang Parkir 
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  Sumber : Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir 

 

1.  Metoda yang menitik beratkan pada kapasitas jalan yang berkaitan 

dengan pusat kegiatan. 

Jumlah ruang parkir (P) dapat dinyatakan sebagai berikut : 

P = 2CK/100 

dimana :  

C = kapasitas dari jalan yang menuju pusat wilayah 

K = prosentase dari kapasitas jalan yang tidak dilalui kendaraan 

2.  Metoda dengan mencari selisih terbesar antara kedatangan dan 

keluaran kendaraan (maximum accumulation). 

Akumulasi parkir adalah jumlah kendaraan parkir pada suatu tempat 

pada periode waktu tertentu. Jumlah kendaraan parkir tidak akan sama 

pada suatu tempat dengan tempat lainnya dari waktu ke waktu. Untuk 

mendapatkan parkir pada suatu tempat maka dicari akumulasi 

maksimum dari suatu interval pengamatan.  

 

 

 

 

Gambar 3. 17   Akumulasi Kendaraan Parkir 

 

3.3.8 Tingkat Kinerja dan Pelayanan Lalu Lintas 
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Tabel 3. 26  Tingkat pelayanan di Jalan Arteri Primer 

Tingkat 
Pelayanan 

Karakteristik Operasi Terkait 

A 

▪ Arus bebas  
▪ Kecepatan lalu lintas > 100 km/jam  
▪ Jarak pandang bebas untuk mendahului harus selalu ada  
▪ Volume lalu lintas mencapai 20% dari kapasitas (yaitu 400 

smp perjam, 2 arah)  
▪ Sekitar 75% dari gerakan mendahului dapat dilakukan 

dengan sedikit atau tanpa tundaan  

B 

▪ Awal dari kondisi arus stabil  
▪ Kecepatan lalu lintas > 80 km/jam  
▪ Volume lalu lintas dapat mencapai 45% dari kapasitas 

(yaitu 900 smp perjam, 2 arah)  

C 

▪ Arus masih stabil  
▪ Kecepatan lalu lintas > 65 km/jam  
▪ Volume lalu lintas dapat mencapai 70% dari kapasitas 

(yaitu 1400 smp perjam, 2 arah)  

D 

▪ Mendekati arus tidak stabil  
▪ Kecepatan lalu lintas turun sampai 60 km/jam  
▪ Volume lalu lintas dapat mencapai 85% dari kapasitas 

(yaitu 1700 smp perjam, 2 arah)  

E 
▪ Kondisi mencapai kapasitas dengan volume mencapai 

2000 smp perjam, 2 arah  
▪ Kecepatan lalu lintas pada umumnya berkisar 50 km/jam  

F 
▪ Kondisi arus tertahan  
▪ Kecepatan lalu lintas < 50 km/jam  
▪ volume dibawah 2000 smp per jam  

 

 

Tabel 3. 27  Tingkat pelayanan di Jalan Kolektor Primer 

Tingkat 
Pelayanan 

Karakteristik Operasi Terkait 

A 
▪ Kecepatan lalu lintas > 100 km/jam  
▪ Volume lalu lintas sekitar 30% dari kapasitas (yaitu 600 

smp/jam/lajur)  

B 

▪ Awal dari kondisi arus stabil  
▪ Kecepatan lalu lintas sekitar 90 km/jam  
▪ Volume lalu lintas tidak melebihi 50% kapasitas (yaitu 

1000 smp/jam/lajur)  

C 

▪ Arus stabil  
▪ Kecepatan lalu lintas > 75 km/jam  
▪ Volume lalu lintas tidak melebihi 75% kapasitas (yaitu 

1500 smp/jam/lajur)  

D 
▪ Mendekati arus tidak stabil  
▪ Kecepatan lalu lintas sekitar 60 km/jam  
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▪ Volume lalu lintas sampai 90% kapasitas (yaitu 1800 
smp/jam/lajur)  

E 
▪ Arus pada tingkat kapasitas (yaitu 2000 smp/jam/lajur)  
▪ Kecepatan lalu lintas sekitar 50 km/jam  

F 
▪ Arus tertahan, kondisi terhambat (congested)  
▪ Kecepatan lalu lintas < 50 km/jam  

 

 

Tabel 3. 28  Tingkat pelayanan di Jalan Lokal Sekunder 

Tingkat 

Pelayanan 
Karakteristik Operasi Terkait 

A 
▪ Arus relatif bebas dengan sesekali terhenti  
▪ Kecepatan perjalanan rata-rata > 40 Km/jam  

B 
▪ Arus stabil dengan sedikit tundaan  
▪ Kecepatan perjalanan rata-rata > 30 Km/jam  

C 
▪ Arus stabil dengan tundaan yang masih dapat diterima  
▪ Kecepatan perjalanan rata-rata > 25 Km/jam  

D 
▪ Mendekati arus tidak stabil dengan tundaan yang masih 

dalam toleransi  
▪ Kecepatan perjalanan rata-rata > 15 Km/jam  

E 
▪ Arus tidak stabil  
▪ Kecepatan perjalanan rata-rata < 15 Km/jam  

F 
▪ Arus tertahan  
▪ Macet  
▪ Lalu lintas pada kondisi terhambat  

 

 

Tabel 3. 29  Tingkat pelayanan di Jalan Arteri Sekunder dan Kolektor Sekunder 

Tingkat 
Pelayanan 

Karakteristik Operasi Terkait 

A 

▪ Arus bebas  
▪ Kecepatan perjalanan rata-rata > 80 Km/jam  
▪ V/C ratio < 0,6  
▪ Load factor pada simpang = 0  

 

B 

▪ Arus stabil  
▪ Kecepatan perjalanan rata-rata turun s/d > 40 Km/jam  
▪ V/C ratio < 0,7  
▪ Load factor < 0,1  

C 

▪ Arus stabil  
▪ Kecepatan perjalanan rata-rata turun s/d > 30 Km/jam  
▪ V/C ratio < 0,8  
▪ Load factor < 0,3  
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Tingkat 
Pelayanan 

Karakteristik Operasi Terkait 

D 

▪ Mendekati arus tidak stabil  
▪ Kecepatan perjalanan rata-rata turun s/d > 25 Km/jam  
▪ V/C ratio < 0,9  
▪ Load factor < 0,7  

 

E 

▪ Arus tidak stabil, terhambat, dengan tundaan yang tidak 
dapat ditolerir  

▪ Kecepatan perjalanan rata-rata sekitar 25 Km/jam  
▪ Volume pada kapasitas  
▪ Load factor pada simpang < 1  

 

F 

▪ Arus tertahan, macet  
▪ Kecepatan perjalanan rata-rata < 15 Km/jam  
▪ V/C ratio permintaan melebihi 1  
▪ simpang jenuh  

 

 

Tabel 3. 30  Tingkat pelayanan  Persimpangan dengan APILL 

Tingkat Pelayanan Tundaaan (detik per kendaraan) Load Factor 

A ≤ 5,0  0,0  

B 5,10 - 15,0  ≤ 0,1  

C 15,1 - 25,0  ≤ 0,3  

D 25,1 - 40,0  ≤ 0,7  

E 40,1 - 60,0  ≤ 1,0  

F > 60  NA  

 

 

Tabel 3. 31  Tingkat pelayanan Persimpangan Prioritas “STOP” 

Tingkat Pelayanan  Rata-rata tundaan berhenti (detik per kendaraan)  

A  < 5  

B  5 – 10  

C  11 - 20  

D  21 - 30  

E  3 1 - 45  

F  > 45  

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan 

Rekayasa Lalu  Lintas di Jalan 

 

3.3.9 Terminal 

Terminal penumpang berdasarkan fungsi pelayanannya dibagi menjadi: 
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1. Terminal penumpang tipe A berfungsi melayani kendaraan umum 

untuk angkutan antar kota antar propinsi (AKAP), dan / atau 

angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam propinsi 

(AKDP), angkutan kota dan angkutan perdesaan. 

2. Terminal penumpang tipe B berfungsi melayani angkutan antar 

kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota dan / atau angkutan 

perdesaan. 

3. Terminal penumpang tipe C berfungsi melayani angkutan 

perdesaan. 

Penentuan lokasi terminal penumpang harus memperhatikan: 

1) Rencana kebutuhan lokasi simpul yang merupakan bagian dari 

rencana umum jaringan transportasi jalan. 

2) Rencana umum tata ruang. 

3) Kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan di sekitar terminal. 

4) Keterpaduan moda transportasi baik intra maupun antar moda. 

5) Kondisi topografi lokasi terminal. 

6) Kelestarian lingkungan. 

Persyaratan Lokasi Terminal Tipe A yakni: 

a. Terletak di Ibu kota propinsi, kota atau kota dalam jaringan trayek 

angkutan antar kota antar propinsi (AKAP) dan / atau angkutan 

lintas batas negara. 

b. Terletak di jalan arteri dengan kelas jalan sekurang-kurangnya 

kelas III A. 

c. Jarak antara 2 terminal penumpang tipe A sekurang-kurangnya 20 

km di Pulau Jawa, 30 km di Pulau Sumatera dan 50 km di pulau 

lainnya. 

d. Luas lahan yang tersedia sekurang-kurangnya 5 ha untuk terminal 

di Pulau Jawa dan Sumatera dan 3 ha di pulau lainnya. 
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e. Mempunyai jalan akses masuk dan keluar ke dan dari terminal 

sekurang-kurangnya berjarak 100 m di Pulau Jawa dan 50 m di 

pulau lainnya. 

Persyaratan Lokasi Terminal Tipe B yakni: 

1. Terletak di kota atau kota dan dalam jaringan trayek angkutan antar kota 

dalam propinsi (AKDP). 

2. Terletak di jalan arteri atau kolektor dengan kelas jalan sekurang-

kurangnya kelas III B. 

3. Jarak antara 2 terminal penumpang tipe B atau dengan terminal tipe A 

sekurang-kurangnya 15 km di Pulau Jawa, 30 km di pulau lainnya. 

4. Luas lahan yang tersedia sekurang-kurangnya 3 ha untuk terminal di 

Pulau Jawa dan Sumatera dan 2 ha di pulau lainnya. 

5. Mempunyai jalan akses masuk dan keluar ke dan dari terminal sekurang-

kurangnya berjarak 50 m di Pulau Jawa dan 30 m di pulau lainnya. 

Persyaratan Lokasi Terminal Tipe C yakni: 

1. Terletak di dalam wilayah kota atau kota dan dalam jaringan trayek 

angkutan perdesaan atau perkotaan. 

2. Terletak di jalan kolektor atau lokal dengan kelas jalan paling tinggi kelas 

III A. 

3. Luas lahan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. 

4. Mempunyai jalan akses masuk dan keluar ke dan dari terminal sesuai 

dengan kebutuhan untuk kelancaran lalu lintas di sekitar terminal. 

Kriteria Pembangunan Terminal 

Pembangunan terminal dilengkapi dengan : 

1. Rancang bangun terminal. 

2. Analisis dampak lalu lintas. 

3. Analisis mengenai dampak lingkungan. 

Dalam rancang bangun terminal penumpang harus memperhatikan : 

1. Fasilitas penumpang yang diisyaratkan. 
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2. Pembatasan yang jelas antara lingkungan kerja terminal dengan lokasi 

peruntukan lainnya, misalnya pertokoan, perkantoran, sekolah, dan 

sebagainya. 

3. Pemisahan antara lalu lintas kendaraan dan pergerakan orang di dalam 

terminal. 

4. Pemisahan yang jelas antara jalur angkutan antar kota antar propinsi 

(AKAP), angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota dan 

angkutan perdesaan. 

5. Manajemen lalu lintas di dalam terminal dan di daerah pengawasan 

terminal. 

 

Kriteria Perencanaan Terminal 

Perencanaan terminal angkutan penumpang meliputi: 

1. Sirkulasi Lalu Lintas 

a. Jalan masuk dan keluar kendaraan harus lancar, dan dapat bergerak 

dengan mudah. 

b. Jalan masuk dan keluar calon penumpang kendaraan umum harus 

terpisah dengan keluar masuk kendaraan. 

c. Kendaraan di dalam terminal harus dapat bergerak tanpa halangan 

yang tidak perlu. 

Sistem sirkulasi kendaraan di dalam terminal ditentukan berdasarkan: 

a. Jumlah arah perjalanan. 

b. Frekuensi perjalanan. 

c. Waktu yang diperlukan untuk turun / naik penumpang. 

Sistem sirkulasi ini juga harus ditata dengan memisahkan jalur 

bus/kendaraan dalam kota dengan jalur bus angkutan antar kota.  

2. Fasilitas utama terminal yang terdiri dari : 

a. Jalur pemberangkatan kendaraan umum. 

b. Jalur kedatangan kendaraan umum. 

c. Tempat tunggu kendaraan umum. 
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d. Tempat istirahat sementara kendaraan umum. 

e. Bangunan kantor terminal. 

f. Tempat tunggu penumpang dan / atau pengantar. 

g. Menara pengawas. 

h. Loket penjualan karcis. 

i. Rambu dan papan informasi, yang memuat petunjuk jurusan, tarip, 

dan jadual perjalanan. 

j. Pelataran parkir kendaraan pengantar dan taksi. 

3. Fasilitas penunjang sebagai pelengkap dalam pengoperasian terminal 

yang terdiri dari: 

a. Kamar kecil / toilet. 

b. Mushollla. 

c. Kios / kantin. 

d. Ruang pengobatan. 

e. Ruang informasi dan pengaduan. 

f. Telepon umum. 

g. Tempat penitipan barang. 

h. Taman. 

4. Turun naik penumpang dan parkir bus harus tidak mengganggu 

kelancaran sirkulasi bus dan dengan memperhatikan keamanan 

penumpang. 

5. Luas bangunan, ditentukan menurut kebutuhan pada jam puncak 

berdasarkan kegiatan: 

a. Kegiatan sirkulasi penumpang, pengantar, penjemput, sirkulasi 

barang, dan pengelola terminal. 

b. Macam tujuan dan jumlah trayek, motivasi perjalanan, kebiasaan 

penumpang, dan fasilitas penunjang. 

6. Tata ruang dalam dan luar bangunan terminal harus memberikan kesan 

yang nyaman dan akrab. Luas pelataran terminal tersebut di atas 

ditentukan berdasarkan kebutuhan pada jam puncak berdasarkan : 
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a. Frekuensi keluar masuk kendaraan. 

b. Kecepatan waktu naik / turun penumpang. 

c. Kecepatan waktu bongkar muat barang. 

d. Banyaknya jurusan yang perlu ditampung dalam sistem jalur. 

7. Sistem parkir kendaraan di dalam terminal harus ditata sedemikian rupa 

sehingga rasa aman, mudah dicapai, lancar, dan tertib. Ada beberapa 

jenis sistem tipe dasar pengaturan platform, teluk dan parkir adalah: 

a. Membujur, dengan platform yang membujur bus memasuki teluk 

pada ujung yang satu dan berangkat pada ujung yang lain. Ada 3 

jenis yang dapat digunakan dalampengaturan membujur yaitu : 1 

jalur, 2 jalur, dan shallow saw tooth. 

b. Tegak lurus, bus diparkir dengan muka menghadap ke platform, 

maju memasuki teluk dan berbalik keluar. Ada 2 jenis: tegak lurus, 

dan membentuk sudut terhadap platform. 
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4.1 Tahapan Pekerjaan 

Rencana dan tahapan pelaksanaan pekerjaan sebagai wujud dari 

metodologi pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

• Koordinasi dengan instansi terkait. 

• Mempersiapkan dan mengumpulkan data-data awal. 

• Mobilisasi tim survei dan koordinasi untuk pelaksanaan pekerjaan di 

lapangan.  

2. Tahap Survei dan Pendataan 

Pengumpulan data dalam studi ini meliputi data primer dan sekunder. Data 

primer didapatkan dari survei di lapangan yang meliputi : 

• Survei volume lalu lintas (traffic counting). 

• Survei inventarisasi prasarana transportasi jalan. 

• Survei operasional pelayanan angkutan umum pada transportasi 

darat, laut dan udara 

• Gambaran Jaringan jalan yang telah ada. 

• Kondisi sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara. 

Data sekunder diperoleh dari Dinas Perhubungan, Badan Perencanaan 

dan Pembangunan, Dinas PU Bina Marga, Polres Kabupaten Sikka, Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka, serta instansi terkait lainnya baik di 

lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka. Data sekunder meliputi: 

✓ Data Umum antara lain, kebutuhan akan data dan peta-peta 

jaringan jalan, topografi, tata guna laha Kabupaten Sikka  

✓ Data Sarana dan Prasarana moda tranportasi darat, laut dan udara 

Kabupaten Sikka beserta pertumbuhannya  
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✓ Data pergerakan barang dan penumpang pada transportasi darat, 

laut dan udara kabupaten Sikka 

✓ Rute angkutan darat, laut dan udara untuk barang dan penumpang,  

✓ Permasalahan transportasi (darat, laut, udara) kabupatten Sikka 

✓ Data geometrik dan perkerasan jalan  

✓ Data LHR 

✓ Karakteristik lalu lintas  

✓ Potensi transportasi dan sector penunjang transportasi di 

Kabupaten Sikka 

✓ Data Badan Metereolohi dan Geofisikas (BMKG) Kabupaten Sikka 

✓ Rencana pengembangan meliputi rencana-rencana perluasan 

struktur ruang, pengembangan wilayah, pengembangan sektor 

ekonomi, rencana pengembangan daerah, rencana pembangunan 

utama, rencana kawasan unggulan, rencana sistem trasnportasi, 

rencana jaringan jalan, rencana manajemen lalu lintas serta 

rencana pengembangan lainnya yang akan bersinggungan dengan 

perencanaan transportasi di Kabupaten Sikka 

✓  Kondisi fisik wilayah, yang meliputi batas wilayah, luas wilayah, 

iklim, topografi, kondisi tanah dan batuan;  

✓ Kondisi sosial ekonomi wilayah yang meliputi: jumlah penduduk, 

pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, penduduk usia 

produktif, tingkat PDRB dan PDRB perkapita, besaran ekspor dan 

impor, tingkat inflasi, komoditas andalan.  

✓ Kebijakan yang berkaitan dalam lingkup regional (misalnya RTRW, 

Tatrawil).  

3. Tahap Kompilasi dan Analisis Data 

Kompilasi data ialah mengolah data yang telah terkumpul data dari hasil 

survei di lapangan (data primer) maupun data instansional (data 

sekunder) sesuai dengan tujuan studi ini untuk dapat digunakan sebagai 

input analisis data.  
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Tahap pengkajian dan analisis terhadap masukan yang diperoleh dari 

tahap sebelumnya, meliputi: 

a. Analisa Kondisi Saat ini yang meliputi: 

➢ Identifikasi jaringan prasarana dan sarana transportasi darat, laut 

dan udara. 

➢ Analisa kinerja jalan menggunakan Manual Kapasitas Jalan 

Indonesia (MKJI) 1997 untuk menghitung kapasitas, derajat 

kejenuhan, dan tingkat pelayanan jalan.  

➢ Analisa operasional angkutan umum meliputi analisa load factor, 

tingkat operasi, waktu perjalanan dan frekuensi pelayanan  

➢ Analisa keterpaduan antar dan intra moda 

b. Analisa Kondisi di Masa Akan Datang yang meliputi: 

➢ Analisa bangkitan dan tarikan untuk memprediksi pergerakan orang 

menurut asal tujuan dalam rangka untuk merancang pola dasar yang 

dikehendaki.  

➢ Analisis distribusi perjalanan untuk mendapatkan gambaran prediksi 

distribusi perjalanan dimasa mendatang. 

➢ Analisis penyediaan jaringan transportasi, mencakup identifikasi 

jaringan prasarana dan pelayanan transportasi antar zona dalam 

skala propinsi serta skala regional dan nasional terkait; analisis 

tingkat pelayanan/kinerja operasional; analisis kinerja biaya; analisis 

keterpaduan antar dan intra moda serta pelayanan multimoda; 

analisis dampak pengoperasian sistem transportasi;  

➢ Analisis dan evaluasi alternatif koridor kritis, mencakup analisis 

pilihan jenis angkutan pada koridor kritis; permintaan lalu lintas 

terhadap jenis angkutan pada koridor kritis; penyusunan, analisis 

dan evaluasi perencanaan pada koridor kritis; serta peringkat koridor 

kritis.  

➢ Analisis dan evaluasi alternatif rencana dan program transportasi 

wilayah, mencakup penyusunan alternatif; arus lalulintas di waktu 
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yang akan datang; dampak jangka panjang terhadap alternatif 

rencana pola arus lalu lintas; analisis komprehensif masing-masing 

alternatif; serta evaluasi alternatif rencana.  

4. Tahap Akhir 

Merupakan tahap penyusunan rekomendasi yang terkait dengan rencana 

pengembangan jaringan sarana dan prasarana transportasi wilayah yang 

mencakup: 

➢ Lokasi ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas 

➢ Peta bangkitan perjalanan antar kawasan atau antar zona 

➢ Arah dan kebijaksanaan peranan moda transportasi jalan yang 

terkait dengan moda transportasi lain dalam satu kesatuan sistem 

transportasi 

➢ Pelayanan transportasi darat, laut dan udara serta kebutuhan lokasi 

simpul transportasi yang  meliputi  terminal angkutan orang dan 

terminal barang, pelabuhan dan bandara. 

➢ Kebutuhan ruang lalu lintas antara lain pengembangan outer ring 

road. 

➢ Program pengembangan sistem transportasi jalan jangka pendek, 

menengah dan panjang 

 

4.2 Organisasi dan Personil 

A. Tenaga ahli yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan ini adalah: 

1. Ketua Tim / Ahli Perencana Transportasi (1 orang) 

a. Ketua Tim harus memiliki pendidikan minimal S-2 di bidang 

Transportasi / Teknik Sipil Transportasi / Sistem dan Teknik 

Transportasi / Sistem Transportasi Jalan Raya / Manajemen dan 

Rekayasa Transportasi dengan latar belakang pendidikan  D-IV/S-

1LLAJ/Transportasi Darat atau S-1 Teknik Sipil yang memiliki 

pengalaman kerja minimal 12 (dua belas) tahun dalam bidangnya; 
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b. Mampu memimpin dan mengkoordinir seluruh anggota tim kerja 

dalam pelaksana pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari 

kalender, sampai pekerjaan dinyatakan selesai. 

c. Kandidat yang diusulkan diutamakan memiliki pengalaman dan 

pernah terlibat langsung pekerjan perencanaan sejenis pada posisi 

yang sama minimal 4 (empat) kali; 

d. Diutamakan memiliki keahlian di bidangnya, memiliki Sertifikat 

Kompetensi Ahli (SKA) yang masih berlaku, dikeluarkan oleh 

asosiasi profesi yang telah terakreditasi oleh lembaga yang 

berwenang. Di dukung surat referensi dari pengguna jasa 

sebelumnya. 

2. Tenaga Ahli Perencana Perkotaan (1 orang) 

a. Tenaga Ahli Perencana Perkotaan harus memiliki pendidikan 

minimal S-2 di bidang Perencanaan Wilayah dan kota / Teknik Sipil 

Perencanaan Perkotaan / Rancang Kota / dengan latar belakang 

pendidikan S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota / Teknik Sipil / 

Arsitektur yang memiliki pengalaman kerja minimal 8 (delapan) 

tahun dalam bidangnya; 

b. Kandidat diutamakan memiliki pengalaman dan pernah terlibat 

langsung pekerjaan perencanaan sejenis pada posisi yang sama 

minimal 2 (dua) kali. 

3. Tenaga Ahli Manajemen Transportasi Darat (1 orang) 

a. Tenaga Ahli Manajemen Transportasi Darat harus memiliki 

pendidikan minimal S-2 di bidang Transportasi / Teknik Sipil 

Transportasi / Sistem dan Teknik Transportasi / Sistem Transportasi 

Jalan Raya / Manajemen dan Rekayasa Transportasi dengan latar 

belakang pendidikan D-IV/S-1LLAJ/Transportasi Darat atau S-1 

Teknik Sipil yang memiliki pengalaman kerja minimal 8 (delapan) 

tahun dalam bidangnya; 
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b. Kandidat diutamakan memiliki pengalaman dan pernah terlibat 

langsung pekerjaan perencanaan sejenis pada posisi yang sama 

minimal 2 (dua) kali. 

4. Tenaga Ahli Statistika (1 orang) 

a. Tenaga Ahli Stastika harus memiliki pendidikan minimal D-IV / S-1 

Statistika yang memiliki pengalaman kerja minimal 12 (dua belas) 

tahun dalam bidangnya; 

b. Kandidat diutamakan memiliki pengalaman dan pernah terlibat 

langsung pekerjaan perencanaan sejenis pada posisi yang sama 

minimal 4 (empat) kali. 

c. Semua Tenaga Ahli melampirkan fotocopy Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) dan fotocopy Surat Pajak Tahunan (SPT) Terakhir.  

B. Tenaga Pendukung yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan ini 

adalah: 

1. Sekretaris (1 orang) 

a. Tenaga pendukung Sekretaris harus memiliki pendidikan minimal 

SLTA/SMK Sekretaris / Administrasi dan Keuangan yang memiliki 

pengalaman minimal 5 (lima) tahun dalam bidangnya atau D-III 

Sekretaris / Administrasi / Akuntansi yang memiliki pengalaman 

kerja minimal 3 (tiga) tahun dalam bidangnya atau D-IV/S-1 

Sekretaris / Administrasi / Akuntansi yang memiliki pengalaman 

kerja minimal 2 (dua) tahun dalam bidangnya; 

b. Memiliki integritas dalam pengurusan administrasi dan mampu 

bekerja dalam tim dengan baik; 

c. Kandidat diutamakan memiliki pengalaman dan pernah terlibat 

langsung pekerjaan perencanaan sejenis pada posisi yang sama 

minimal 1 (satu) kali. 

2. Operator Komputer / Typist (1 orang) 



TATARAN TRANSPORTASI LOKAL  KABUPATEN SIKKA  

TAHUN 2021 

 

116 
TATARAN TRANSPORTASI LOKAL KABUPATEN SIKKA 

a. Tenaga pendukung Operator komputer / typist harus memiliki 

pendidikan minimal SLTA / SMK Komputer/Teknik Informatika yang 

memiliki pengalaman dalam bidangnya; 

b. Memiliki integritas, berkepribadian baik, jujur dan mampu bekerja 

dalam tim dengan baik. 

 

4.3 Keluaran dan Pelaporan 

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah : 

1. Ketersediaannya data kondisi kinerja prasarana seluruh moda 

transportasi yang terintegrasi di Kabupaten Sikka pada saat ini maupun 

di masa mendatang. 

2. Tersedianya rekomendasi program Tataran Transportasi Lokal untuk 

jangka pendek, menengah, dan panjang melaluai analisis data teknis 

transportasi yang komprahensif, yang merupakan satu kesatuan 

dokumen Tatralok di Kabupaten Sikka ini. 

Laporan hasil pekerjaan yang harus disiapkan oleh konsultan dalam 

rangka penyelesaian pekerjaan kegiatan Penyusunan dokumen TATRALOK di 

Kabupaten Sikka adalah: 

1. Laporan Pendahuluan 

Laporan pendahuluan dibuat dalam rangka persiapan pekerjaan, survei 

lapangan yang berisikan rencana survei serta mengemukakan pula 

rencana penyelesaian pekerjaan secara rinci. Berisi pemahaman 

konsultan terhadap lingkup pekerjaan, konsep pendekatan dan 

metodologi studi, program kerja dan jadwal pelaksanaan pekerjaan, 

termasuk daftar kebutuhan data dan rencana survey lapangan berikut 

formulir-formulir survey lapangan yang diperlukan. Laporan 

Pendahuluan diserahkan sebanyak 5 copy. 

2. Laporan Antara 

Berupa buku Laporan Fakta dan Analisis yang berisikan uraian/teks yang 

dilengkapi dengan peta-peta, tabel-tabel, grafik, diagram dan 
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sebagainya mengenai potret/kondisi eksisting kawasan; berbagai kajian 

mengenai potensi kawasan, kedudukan kawasan, kajian pengembangan 

kawasan, juga kajian empiris tentang kriteria kawasan. Penyampaian 

dan persepsi terhadap data yang diperoleh, penyiapan struktur model 

transportasi, dan potret kondisi serta permasalahan sistem lalu lintas dan 

angkutan jalan di Kabupaten Sikka, Laporan Antara diserahkan 

sebanyak 5 copy. 

3. Laporan Akhir 

Berupa buku Laporan Akhir/Laporan Rencana yang merupakan buku 

utama yang mencakup isi rencana yang disusun dari rancangan/draft 

rencana yang telah disempurnakan dengan berpedoman dari hasil 

keputusan seminar laporan Akhir Sementara. Laporan ini diserahkan 

sebanyak 5 copy. 

4. Ringkasan Eksekutif 

Merupakan kesimpulan hasil studi yang disajikan dalam bentuk laporan 

ringkas. Laporan ini diserahkan sebanyak 5 copy. Sebelum difinalkan 

Laporan Akhir harus didiskusikan terlebih dahulu dengan PPTK, 

PPK/KPA/PA dan Tim Asistensi/ tim teknis yang telah ditunjuk pada 

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka. 

Laporan Akhir diserahkan sebanyak 5 (lima) Eksamplar dan dijilid hard 

cover. 

5. Keseluruhan laporan tersebut di atas dibackup dalam file berbentuk CD 

sebanyak 5 buah. 

Kelengkapan hasil pekerjaan konsultan tersebut diserahkan kepada 

pihak PPK/KPA/PA pada akhir Kontrak Kerja. Master copy ini 

dimasukan dalam bentuk CD yang diberi Cover berwarna dan 

dimasukan kedalam kotak minimum berbahan mika, sebanyak rangkap 

yang dipersyaratkan. 
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4.4 Jadwal pelaksanaan 

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan studi Penyusunan Tataran 

Transportasi Lokal Kabupaten Sikka diperkirakan dapat diselesaikan dalam 

waktu 3 bulan dengan jadwal pekerjaan sebagai berikut 

Tabel 4. 1 Jadwal Pelaksaan Penyusunan Dokumen tatralok Kabupaten Sikka 
2021 

No Uraian 
Maret April Mei 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

A Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan                         

1 Persiapan Dasar                        

2 Persiapan Pra Survey                        

3 Penyusunan Laporan Pendahuluan                       

B Laporan Pendahuluan                       

1 Seminar Laporan Pendahuluan                       

C Pengumpulan Data                       

1 Survey                   

2 Kompilasi Data                   

3 Identifikasi Permasalahan                   

D Tahap Analisa Data                   

1 Analisa Kondisi Saat Ini                   

2 Seminar Laporan Antara                   

E 
Penyusunan Rencana Kebijakan 

Sistem Transportasi                   

1 Penyusunan Draft Laporan Akhir                    

2 Seminar Laporan Akhir                    

3 Penyempurnaan Lapkir                    

F Serah Terima Pekerjaan                    
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