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PRAKATA

Dalam rangka mewujudkan peranan penting jalan dalam mendorong perkembangan kehidupan

bangsa, sesuai dengan U.U. no. 13/1980 Tentang Jalan, Pemerintah berkewajiban melakukan

pembinaan yang menjurus ke arah profesionalisme dalam bidang pengelolaan jalan, baik di

pusat maupun di daerah.

Adanya buku-buku standar, baik mengenai Tata Cara Pelaksanaan, Spesifikasi,

maupun Metoda Pengujian, yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan,

pengoperasian dan pemeliharaan merupakan kebutuhan yang mendesak guna menuju ke

pengelolaan jalan yang lebih baik, efisien dan seragam.

Sambil menunggu terbitnya buku-buku standar dimaksud, buku "Petunjuk Perambuan

Sementara Selama Pelaksanaan Pekerjaan Jalan" ini dikeluarkan guna memenuhi

kebutuhan intern di lingkungan Direktorat Pembinaan Jalan Kota.

Menyadari akan belum sempurnanya buku ini, maka pendapat dan saran dari semua pihak

akan kami hargai guna penyempurnaan di kemudian hari. 

  Jakarta,  Januari 1990.
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I. DESKRIPSI

1.1. Maksud dan Tujuan

Sasaran umum buku ini adalah, antara lain menyeragamkan rambu-rambu lalu lintas 
jalan raya di Indonesia, balk dalam ukuran, bentuk, warna dan juga cara pemasangan di
lapangan, dalam hal rambu-rambu lalu lintas tidak tetap. 

Sasaran pokok ditujukan untuk pengaturan sistem perambuan pada pelaksanaan pekerjaan
konstruksi jalan, yaitu rambu-rambu lalu lintas yang dipasang secara tidak tetap atau
sementara pada saat pekerjaan konstruksi berlangsung

1.2. Ruang Lingkup

Lingkup yang dibahas pada buku ini terbatas pada rambu yang dimaksud pada Kep.
Men. Hub. KM. 170/L/Phb/75 pasal 2 ayat 7 untuk menyatakan suatu peringatan,
larangan, perintah dan petunjuk yang digunakan hanya beberapa waktu berupa rambu-
rambu sementara yang sewaktu-waktu dapat dipindahkan.

1.3. Pengertian

Secara umum pengertian rambu-rambu lalu lintas adalah tanda-tanda, alat, benda
yang digunakan untuk menyampaikan pesan sebagai piranti pengaturan lalu litnas jalan
raya.

Berdasarkan jenis pesan yang disampaikan, rambu lalu lintas dapat dikelompokkan
menjadi rambu-rambu seperti berikut : 

a. Rambu peringatan. 
Rambu yang memperingatkan adanya bahaya agar para pengemudi berhatihati

 dalam menjalankan kendaraannya.
Misalnya: - Menunjukkan adanya lintasan kereta api, atau adanya simpangan

berbahaya bagi para pengemudi.
b. Rambu Petunjuk.

Rambu yang memberikan petunjuk atau keterangan kepada pengemudi atau pemakai
jalan lainnya, tentang arah yang harus ditempuh atau letak kota yang akan dituju
lengkap dengan nama dan arah dimana kita itu berada.

c. Rambu larangan dan perintah. 
Rambu ini untuk melarang/memerintah semua jenis lalu lintas tertentu untuk
memakai jalan, jurusan atau tempat-tempat tertentu: 
Misalnya: - Dilarang berhenti.

- Kendaraan harus lewat jalur tertentu.
- Semua kendaraan dilarang lewat. 
- Dan lain-lain.

Menurut cara pemasangan dan sifat pesan yang akan disampaikan maka secara
garis besar sistem perambuan dapat dikelompokkan atas: 

1. Rambu tetap.
2. Rambu tidak tetap.

Yang dimaksud dengan rambu tetap adalah semua jenis rambu yang ditetapkan
menurut Surat Keputusan Menteri Perhubungan tersebut di atas yang
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dipasang secara tetap dan Rambu Tidak Tetap adalah rambu yang dipasang dan
berlaku hanya beberapa waktu, dapat ditempatkan sewaktu-waktu dan dapat
dipindah-pindahkan.

II. PERAMBUAN UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN 

2.1 Persyaratan Rambu

Rambu tidak tetap dalam penggunaannya harus memenuhi syarat-syarat
antara lain 
- Mudah dipasang
- Mudah dipindahkan
- Mudah diangkut
- Tidak mudah rusak
- Dapat berfungsi baik pada siang maupun malam hari.

2.2. Pesan Rambu.

Pesan-pesan rambu antara lain harus menarik peraatian, mudah dibaca, mudah dimengerti
serta efektif, baik pada siang maupun malam hari. Penempatan harus baik dan terencana
harus diusahakan agar pengemudi dapat dengan leluasa mengambil langkah-langkah 
tertentu terhadap apa yang diinformasikan oleh suatu rambu tentang hambatan maupun
situasi dihadapan pengemudi secara cepat dan tepat, guna keselamatan dan kelancaran
lalu lintas.

2.3. Desain

2.3.1. Ukuran

Rambu dapat dibuat menurut empat macam ukuran yaitu kecil, normal, sedang dan
besar (lihat tabel No. 4). Untuk rambu tidak tetap ini, sebaiknya digunakan rambu-
rambu ukuran normal untuk jalan jalan yang mempunyai kecepatan rencana dibawah 80
km/jam, sedangkan rambu ukuran besar digunakan pada jalan untuk kecepatan lebih 
besar dari 80 km/jam.

2.3.2. Jenis 

Jenis rambu untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan jalan antara lain meliputi:

- Rambu
Ketentuan mengenai rambu tidak tetap ini sebagian besar dijabarkan dari
ketentuan yang termuat di dalam peraturan perambuan No. KM. 170/IJPhb(75
untuk rambu tetap yang pada pokoknya dapat dan mudah untuk dipindah-
pindahkan dan selanjutnya disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan.

- Tanda dengan Lampu Lalu Lintas
Tanda lampu untuk keperluan perbaikan jalan dapat berupa lampu kedip
atau lampu tanpa kedip. Lampu kedip diberikan untuk tanda peringatan dan
atau pengarah lampu tanpa kedip untuk menyatakan perintah atau larangan.
Lampu-lampu ini digunakan untuk keperluan pada malam hari. 

- Kerucut lalu lintas dan tiang pengarah
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Kerucut lalu lintas digunakan sebagai tanda peringatan dan pengarah atau
pembatas, sedangkan tiang pengarah sesuai dengan namanya hanya sebagai
pengarah atau dapat juga berfungsi sebagai pembatas. 

- Barikade
Barikade digunakan sebagai tanda penutup jalur lalu lintas yang tidak
diperkenankan untuk dilalui.

2.3.3. Warna

- Ketentuan mengenai warna rambu tidak tetap pada dasarnya mengikuti
ketentuan-ketentuan warna untuk rambu yang ada. Ketentuan mengenai
rambu atau tanda-tanda lainnya dapat dilihat pada lampiran yang ada.

- Kerucut lalu lintas (traffic cone) warna dasar jingga dengan atau tanpa
strip/garisputih.

- Barikade, warna dasar jingga bergaris hitam. 2.3.4. Bahan

Bahan tergantung dari ketentuan yang disyaratkan. Dapat dipergunakan bahan-
bahan berupa kayu, metal atau plastik.

III. PENEMPATAN RAMBU DAN PENGATURAN LALU LINTAS

3.1. Penempatan

Rambu-rambu lalu lintas dapat ditempatkan di sebelah kiri atau kanan jalur lalu lintas.
Rambu-rambu yang ditempatkan pada sisi jalan, jarak sisi rambu bagian terbawah sampai
ke permukaan jalur kendaraan minimum 175 cm dan jarak bagian rambu terdekat dengan
tepi jalur lalu lintas adalah 60 cm. Rambu-rambu yang ditempatkan di atas permukaan
jalur lalu lintas, jarak sisi rambu bagian terbawah sampai ke permukaan jalur lalu lintas
minimum 45 cm.

3.2. Pengaturan Lalu Lintas.

Dengan mempertimbangkan kapasitas jalan, kelancaran lalu lintas, keselamatan pekerja
maupun pemakai jalan make pengaturan lalu lintas perlu dilakukan pada lokasi dimana
pekerjaan sedang berlangsung. Pengaturan ini juga dihubungkan dengan ciri-ciri 
pekerjaan konstruksi jalan yang meliputi jenis pekerjaan dan kondisi lalu lintas. 

Yang dimaksud dengan jenis pekerjaan yaitu banyaknya macam pekerjaan yang
ditangani oleh suatu proyek, tergantung dari sifat penanganannya. Misalnya:
Penanganan dalam pekerjaan pemeliharaan mempunyai cara yang berbeda dengan
pekerjaan peningkatan jalan. 

Yang dimaksud dengan kondisi lalu lintas di sini adalah volume lalu lintas yang
dikaitkan dengan kecepatan. Pengaturan rambu dengan volume/kecepatan lalu lintas
yang tinggi akan berbeda dengan pengaturan dengan volume/kecepatan lalu lintas
rendah.

3



3.3. Cara Penanganan.

Pengaturan Perambuan pada dasarnya dibedakan berdasarkan skala pekerjaan. Untuk
pekerjaan dengan skala relatip kecil, rambu-rambu dapat dibuat dari bahan-bahan yang
cukup murah dan sederhana, untuk keperluan tanda di malam hari dapat digunakan
lampu isyarat seperti misalnya yang memakai (sesuai kebutuhan) misal dengan
lampu minyak atau lentera lainnya.

Pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai skala yang cukup besar dapat menggunakan
rambu-rambu yang lebih canggih misal, rambu terbuat dari bahan logam atau plastik yang
sudah dibentuk, konstruksi dibuat lebih kuat dan untuk keperluan pekerjaan malam hari
dengan digunakan lampu-lampu isyarat ac/dc.

IV. LAIN-LAIN 

4.1. Jenis Perlengkapan Lain adalah meliputi:

a) Bendera.
Bendera merupakan tanda untuk menunjukkan adanya kegiatan pekerjaan jalan
yang digunakan sebagai tanda pada siang hari (untuk malam hari digunakan isyarat
lampu). Bendera juga dapat digunakan petugas untuk mengatur lalu lintas
(pengemudi) untuk berhati-hati selain mematuhi wilayah kerja.

b) Tanda "Berhenti/Jalan" dipergunakan oleh petugas untuk mengatur arus lalu lintas.

4.2. Penempatan

Bendera ditempatkan sebelum lokasi pelaksanaan pekerjaan dipasang di atas ujung daun
rambu atau dipegang oleh petugas. Penempatan rambu-rambu atau tanda lainnya dapat
dilihat pada lampiran.
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LAMPU KEDIP 

Produk : Produk dalam negeri/luar negeri
Warna : Kuning (ambar)
Power Supply : AC/DC
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LENTERA

Produk : Lokal/Dalam Negeri
(Catu daya) : Minyak tanah/gas
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KERUCUT LALU LINTAS DAN 
TIANG/PENGARAH

Warna : Jingga + Strp Putih
Bahan : Plastik, kayu
Produk : Lokal/dalam negeri 
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Nomor
Rambu

Ukuran kecil Ukuran Normal Ukuran Sedang Ukuran Besar 

2 ................... 45 x 35 60 x 50 75 x 60 90 x75
4 ................... 65z50 90x70 110x85 135x105
6 ................... 90 x 50 120 x 70 150 x 85 180 x 105
8,9 dan 10.... 38 x 30 50 x 40 60 x 50 75 x 60
10a ................ 65 x 35 90 x 50 110 x 60 135 x 75
11 sampai de
ngan ngan 15 . 45 x 35 60 x 50 75 x 60 90 x 75 
16 .................. 50 x 35 70 x 50 85 x 60 105 x 75
17 ................. 35x30 50x40 60x50 75x60
18 sampai de 
ngan 30 ......... 45 x 35 60 x 50 75 x 60 90 x 75 

Sumber : SK Menhub No. KM. 170/IJPh/75, tentang perambuan.

UKURAN
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TABEL 4

Keterangan:
1) Ukuran dalam cm.
2) Semua titik-titik sudutnya dibulatkan. 



Rambu Peringatan 
Adanya Pekerjaan 



Tanda Jalan menyempit

Rambu Perintah Arah
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Bendera
Warna : Merah atau Hijau
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KONSTRUKSI TEMPAT RAMBU TIDAK TETAP
(Ukuran Dalam mm) 
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Bahan:  tiang; - kayu kelas IVIII
- besi profil

papan; - kayu  Kelas II/III
- besi plat : 2 mm



BARIKADE

Maksud : Menutup arus lalu linta sdalam daerah pekerjaan
Warna : Latar belakang jingga bergaris merah
Bahan : Kayu/logam

Tiang : - kayu kelas II/III 
 - besi siku (besi U) 

Papan : - kayu kelas II/III 
 - besi plat : 2 mm
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15

PEKERJAAN JALAN PADA
PERSIMPANGAN

SPESIFIKASI STANDAR

  Barikade

  Lampu Isyarat

Rabu Peringatan

  Bendera
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PEKERJAAN PADA
RUAS JALAN

SPESIFIKASI STANDAR

  Barikade

  Lampu Isyarat

  Rambu Peringatan

  Bendera

Kerucut lalu lintas
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PEKERJAAN PADA RUAS JALAN
UNTUK PEKERJAAN SKALA KECIL

SPESIFIKASI STANDAR

  Barikade

  Kerucut Lalu lintas

  Rambu Peringatan

  Rambu Peringatan

  Simbol Peringatan



PEKERJAAN PADA JALAN RAYA
EMPAT JALUR

SPESIFIKASI STANDAR

  Barikade

  Lampu Isyarat

  Rambu Peringatan

  Bendera

  Kerucut Lalu Lintas
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PERJAAN PADA JALAN
TIKUNGAN

  Barikade

  Lampu Isyarat

  Rambu Peringatan

  Bendera
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PEKERJAAN JALAN PADA
 PERSIMPANGAN

SPESIFIKASI STANDAR

  Barikade

  Lampu Isyarat

  Rambu Peringatan

  Bendera

  Simbol Peringatan
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PEKERJAAN PADA JALAN RAYA
DUA JALUR

SPESIFIKASI STANDAR

  Kerucut Lalu Lintas

Tanda Lampu Lalu Lintas
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PEKERJAAN PADA
RUAS JALAN

SPESIFIKASI STANDAR

  Barikade

  Lampu Isyarat

  Rambu Peringatan

  Simbol Peringatan



PEKERJAAN JALAN PADA
KAWASAN PERKOTAAN 

SPESIFIKASI STANDAR

  Barikade

  Lampu Isyarat

  Rambu Peringatan

  Bendera
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PEKERJAAN JALAN PADA
PERSIMPANGAN

SPESIFIKASI STANDAR

  Barikade

  Lampu Isyarat

  Rambu Peringatan

  Bendera
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PEKERJAAN PADA
RUAS JALAN

SPESIFIKASI STANDAR

  Barikade

  Lampu Isyarat

  Rambu Peringatan

  Bendera

25



PEKERJAAN PADA JALAN
TIKUNGAN

SPESIFIKASI STANDAR

  Barikade

  Kerucut Lalu Lintas

  Rambu Peringatan

  Bendera
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PEKERJAAN PADA PERSIMPANGAN
UNTUK PEKERJAAN SKALA KECIL 

SPESIFIKASI STANDAR

  Lampu Isyarat

  Barikade

  Kerucut Lalu Lintas

  Bendera

  Rambu Peringatan

  Simbol Peringatan
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PEKERJAAN PADA JALAN RAYA DUA ARAH
UNTUK PEKERJAAN SKALA KECIL

SPESIFIKASI STANDAR

  Kerucut Lalul intas

  Lampu Isyarat

  Bendera

  Rambu Peringatan

  Simbol Peringatan
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PEKERJAAN PADA TIKUNGAN
UNTUK PEKERJAAN SKALA KECIL

SPESIFIKASI STANDAR

  Barikade

  Lampu Isyarat

  Bendera

  Rambu Peringatan

  Simbol Peringatan
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PEKERJAAN PADA JALAN RAYA EMPAT
UNTUK PEKERJAAN SKALA KECIL JALUR

SPESIFIKASI STANDAR

  Kerucut Lalu Lintas

  Lampu Isyarat

  Rambu Peringatan

  Simbol Peringatan
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PEKERJAAN PADA RUAS JALAN UNTUK
PEKERJAAN SKALA KECIL 

SPESIFIKASI STANDAR

  Barikade 

  Kerucut Lalu Lintas

  Lampu Isyarat

  Rambu Peringatan

  Bendera 

  Simbol Peringatan



PEKERJAAN PADA PERSIMPANGAN
UNTUK PEKERJAAN SKALA KECIL

SPESIFIKASI STANDAR

  Barikade 

  Lampu Isyarat

  Rambu Peringatan

  Simbol Peringatan
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