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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

NOMOR          TAHUN  2013 

TENTANG 

RAMBU-RAMBU  LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN   

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

Menimbang  : a. bahwa rambu-rambu lalu lintas jalan merupakan 

faktor penting untuk menjamin terselenggaranya 

lalu lintas angkutan jalan yang aman, tertib dan 

efektif; 

b. bahwa seiring dengan perkembangan daerah serta 

peningkatan infrastruktur jalan di Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat mama perli diikuti dengan 

penyediaan dan pengaturan rambu lalu lintas 

jalan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rambu-

Rambu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di 

Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat 11 Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat 

11 Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5025); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor  41  Tahun  1993 

tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3527); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 

Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis 

Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5221); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 

Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan 

Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan 

Pelanggaranm Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5346); 

9. Peraturan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara 
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Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 

2012 nomor 3); 

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 61 

Tahun 1993 tentang Rambu Rambu Lalu Lintas di 

Jalan, Sebagaimana Telah Diubah Dengan 

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 63 

Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri 

Perhubungan Nomor : Km 61 Tahun 1963 tentang 

Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan. 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

dan 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RAMBU-RAMBU  

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat. 

4. Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi yang selanjutnya 

disebut dinas adalah Dinas Perhubungan, Informatika dan 

Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

5. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu 

Lintas Jalan. 

6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi 

segala bagian jalan, termasuk ang berada pada permukaan 

tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan 

tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali 

jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.  

7. Rambu  Lalu  Lintas  adalah  bagian  perlengkapan  Jalan yang  

berupa lambang, huruf, angka, kalimat,  dan/atau perpaduan 
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yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau 

petunjuk bagi Pengguna Jalan. 

8. Rambu Peringatan adalah rambu yang digunakan untuk 

menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di 

depan pemakai jalan;  

9. Rambu Larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan 

perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan;  

10. Rambu Perintah adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan 

perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan; 5. Rambu 

Petunjuk adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan 

petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, 

pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan;  

BAB II 

RAMBU LALU LINTAS 

Pasal 2 

(1) Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib 

dilengkapi dengan  rambu  lalu lintas. 

(2) Pemasangan rambu lalu lintas perlengkapan jalan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dapat bersifat tetap atau sementara 

disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penyelenggaraan lalu 

lintas dan keadaan jalan. 

(3) Ketentuan mengenai jumlah, jenis dan lokasi pemasangan rambu 

lalu lintas perlengkapan jalan yang bersifat tetap  ditetapkan oleh 

Bupati. 

BAB III 

JENIS DAN FUNGSI RAMBU-RAMBU LALU LINTAS 

Pasal  3 

Rambu sesuai dengan fungsinya dikelompokan menjadi 4 (empat) jenis, 

meliputi : 

a.  Rambu Peringatan; 

b.  Rambu Larangan; 

c.  Rambu Perintah; dan 

d.  Rambu Petunjuk. 

Pasal 4 

(1) Rambu Peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 

digunakan untuk memberi peringatan akan kemungkinan adanya 

bahaya atau tempat berbahaya di bagian jalan depannya dengan 

warna dasar kuning dan lambang atau tulisan warna hitam. 
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(2) Rambu Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 

digunakan  untuk  menyatakan  perbuatan  yang dilarang dilakukan  

oleh pemakai jalan dengan warna dasar  putih  dan lambang atau 

tulisan berwarna hitam atau merah. 

(3) Rambu Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c 

digunakan untuk menyatakan perintah  yang  wajib dilakukan oleh 

pemakai jalan dengan warna dasar biru dengan lambang atau 

tulisan putih serta merah untuk garis serong sebagai batas akhir 

perintah. 

(4) Rambu Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d 

digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenal  jurusan,  jalan, 

situasi,  kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi 

pemakai jalan. 

Pasal 5 

(1) Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditempatkan secara 

tetap. 

(2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan rambu-

rambu bersifat sementara. 

(3) Untuk kemudahan penggunaan rambu sementara sebagaimana 

dimaksud pada  ayat (2) dapat dibuat dalam bentuk "portabel" 

dan/atau "variabel". 

BAB IV 

PENYELENGGARAN RAMBU-RAMBU LAU LINTAS 

Pasal 6 

(1) Bupati melakukan perencanaan, pengadaan dan pemasangan serta 

pemeliharaan rambu-rambu pada jalan kabupaten. 

(2) Pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pemasangan serta 

pemeliharaan rambu-rambu sebagaimana diaksud pada auyat (1) 

dilakukan oleh dinas perhubungan. 

Pasal 7 

Instansi, badan usaha atau warga masyarkat dapat melakukan 

pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu dengan ketentuan:  

a. penentuan lokasi dan penempatannya mendapat persetujuan dari 

Bupati atau Dinas; dan 

b. memenuhi persyaratan teknis rambu-rambu jalan sebagaimana 

ditentukan dalam  peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 8 

Bentuk, ukuran, penempatan dan pemasangan rambu dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB V 

KEKUATAN HUKUM PERLENGKAPAN JALAN 

Pasal 9 

(1) Pemasangan perlengkapan jalan berupa rambu-rambu, marka jalan 

dan  alat pemberi isyarat lalu lintas  harus diselesaikan paling lama 

60 hari sejak tanggal larangan atau perintah diumumkan di dalam 

Berita Daerah serta mempunyai kekuatan hukum setelah 30 hari 

sejak tanggal pemasanggannya. 

(2) Tanggal pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus diumumkan kepada pemakai jalan oleh dinas. 

(3) Jangka waktu 30  hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

digunakan untuk memberikan informasi kepada pemakai jalan. 

(4) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 

dilakukan oleh dinas melalui media massa cetak, atau media 

elektronik atau media massa lain.   

Pasal 10 

(1) Pemasangan, penambahan, dan pencabutan perlengkapan jalan 

harus diumumkan kepada pemakai jalan. 

(2) Dalam hal tertentu, Kepala Dinas mengadakan  pemasangan, 

penambahan, dan  pencabutan rambu-rambu lalu lintas yang ber 

sifat sementara. 

BAB VI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 11 

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas 

penyelenggaraan rambu-rambu lalu lintas. 

(2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:  

a. penentuan lokasi rambu; dan 

b. pemberian pembinaan teknis dalam rangka meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan teknis para penyelenggara rambu;  

(3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:  

a. kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan rambu; 

dan 

b. kegiatan pemberian saran teknis dalam penyelenggaraan rambu.  
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(3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan seabgaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan ayat (3) dilalkukan oleh dinas. 

(4) Ketentuan tetang pembinaan dan pengawasan sebagaimana 

dimaksud dalam  ayat (2) dan ayat (3)  diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Bupati. 

BAB VII 

PARTISIPASI MASYARAKAT 

Pasal 12 

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan rambu-

rambu, lalu lintas ; 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

berupa: 

a. pemantauan  rambu-rambu,; 

b. saran dan masukkan kepada Pemerintah Daerah dalam 

perencanaan, pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan 

rambu-rambu,   lau lintas; 

c. menginformasikan, atau melaporkan mengenai keberadaan  

rambu-rambu  lau lintas; 

d. memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam 

menyelenggarakan rambu-rambu lau lintas ; 

(3) Pemerintah daerah mempertimbangkan dan menindak lanjuti saran 

dan masukan yang sampaikan oleh masyarakat sebagaimana 

maksud pada ayat (2). 

BAB VIII 

SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 13 

Pelanggaran  terhadap ketenTuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

7 dikenakan teguran tertulis dan/atau pencabutan rambu-rambu yang 

terpasang. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 1989 tentang Penetapan dan Pemasangan Rambu-

Rambu Lalu Lintas Jalan Raya dalam Kabupaten Daerah Tingkat II 

Tanjung Jabung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Tanjung Jabung Tahun 1989 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 
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Pasal  15 

Peraturan Dearah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

 

Ditetapkan di Kuala Tungkal  

pada tanggal                           2013 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

 

             USMAN  ERMULAN 

 

Diundang di  Kuala Tungkal 

pada tanggal   

               SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

 

                        MUKLIS 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 

2013 NOMOR 
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PENJELASAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

NOMOR        TAHUN  2013 

TENTANG 

RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DANANGKUTAN JALAN            

I. Umum 

Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  mempunyai  peran  strategis  

dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah, yaitu untuk 

meningkatkan daya saing, pelayanan publik dan kesejahteraan 

masyarakat. Dalam hal ini maka lalu lintas dan angkutan jalan 

merupakan urat nadi pembangunan daerah. Karena hanya dengan 

lalau lintas angkutan jalan yang baik mobilitas orang dan barang akan 

dapat berjalan dengan efektif.  

Untuk menjamin terselenggaranya lalu lintas angkutan jalan 

yang tertib dan aman serta efektif, maka  ketersediaan infrastruktur 

transportasi dengan segenap perlengkapannya seperti rambu-rambu 

lalu lintas jalan  serta   fasilitas pendukung lainnya merupakan faktor 

penting. 

Dalam rangka menyediakan infrastruktur transportasi,  

pembangunan jaringan jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

berjalan cukup pesat.  Seiring dengan perkembangan  tersebut maka 

perlu diikuti dengan ketersediaan rambu-rambu  lalu lintas, yang 

memadai. Selain itu perlu pula dilakukan pembinaan, pengawasan 

serta pengaturan, sehingga dengan demikian diharapkan lalu lintas 

angkutan jalan dapat berjalan aman, lancar dan tertib.   

Penyusunan  Perda tentang  rambu lalu lintas dan angkutan jalan  

dilakukan dengan tujuan: 

a. memberikan pedoman dan kepastian hukum kepada masyarakat 

dalam menggunakan jalan; 

b. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam 

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan  

penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan; 

c. mewujudkan   penyelenggaraan   lintas angkutan jalan yang tertib, 

efektif dan aman. 

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah mengatur hal-hal 

yang berhubungan dengan rambu-rambu lalu lintas jalan, meliputi: 

a. jenis dan fungsi rambu-rambu   lalu lintas jalan; 

b. penyelenggaran rambu-rambu  lau lintas jalan; 
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c. kekuatan hukum rambu-rambu lalu lintas jalan; 

d. pembinaan dan pengawasan;  

e. partisipasi masyarakat. 

II. Pasal Demi Pasal 

Pasal 1 

Cukup jelas 

Pasal 2 

Cukup jelas 

Pasal 3 

Cukup jelas 

Pasal 4 

Ayat (1) 

Cukup jelas  

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Warna dan lambang atau tulisan pada rambu petunjuk 

terdiri dari : 

a. Rambu petunjuk pendahulu jurusan, rambu petunjuk  

jurusan, dan rambu petunjuk jurusan yang 

menyatakan arah untuk mencapai tujuan antara lain, 

kota Daerah/Wilayah serta rambu yang menyatakan 

nama jalan, warna dasar hijau dengan lambang dan 

tulisan warna putih; 

b. Rambu petunjuk jurusan kawasan dan objek wisata 

warna dasar coklat dengan lambang dan tulisan warna 

putih; 

c. Rambu petunjuk lainnya warna dasar biru dengan 

lambang dan tulisan warna putih, hitam dan merah. 

Pasal 5 

Cukup jelas 

Pasal 6 

Cukup jelas 

Pasal 7 

 Cukup jelas 
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Pasal 8 

Cukup jelas 

Pasal 9 

Cukup jelas 

Pasal 10 

Ayat (1)  

Cukup jelas 

Ayat (2)  

Yang  dimaksud dengan dalan hal tertentu adalah sesuai dengan 

keadaan dan kebutuhan lalu lintas jalan. 

Pasal 11 

Cukup jelas 

Pasal 12 

 Cukup jelas 

Pasal 13 

Cukup jelas 

Pasal 14 

Cukup jelas  

Pasal 15 

Cukup jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  TANJUNG JABUNG 

BARAT NOMOR  


