GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PERKULIAHAN
Mata Kuliah
SKS
Deskripsi Mata Kuliah

: MANAJEMEN DAN REGULASI TRANSPORTASI
: 2 SKS
: Mata kuliah Regulasi dan Manajemen transportasi ini
meliputi materi/kompetensi: perturan perudangan
dalam RTR, angkutan jalan, pemeriksaan kendaraan
bermotor di jalan, prasarana dan lalu lintas jalan,
rambu-rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu
lintas, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan
angkutan jalan, fasilitas parkir untuk umum,
penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan
kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor,
penyelenggaraan angkutan barang di jalan, biaya
administrasi pendaftaran kendaraan bermotor, biaya
administrasi SIM, dan kode wilayah pendaftaran, tanda
nomor kendaraan bermotor.
Tujuan Instruksional Khusus : Setelah mengikuti mengikuti pelajaran diharapkan
mahasiswa dapat menjelaskan tentang peraturan
perudangan dalam RTR, angkutan jalan, pemeriksaan
kendaraan bermotor di jalan, prasarana dan lalu lintas
jalan, rambu-rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat
lalu lintas, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan
angkutan jalan, fasilitas parkir untuk umum,
penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan
kendaraan umum, penyelenggaraan angkutan barang
di jalan, biaya administrasi pendaftaran kendaraan
bermotor, biaya administrasi SIM, dan kode wilayah
pendaftaran, tanda nomor kendaraan bermotor.
No.
1.
2.

Pokok
Bahasan
Maksud dan
tujuan RTR
Peraturan
perundangan
dalam RTR

Sub Pokok Bahasan
a.
b.
a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.

3

Angkutan jalan

i.
j.
a.
b.
c.
d.
e.

Maksud RTR
Tujuan RTR
Lalu lintas dan angkutan jalan
Penyerahan sebagian urusan lalu lintas
dan angkutan jalan kepada Pemda Tk. I
dan II.
Angkutan jalan
Pemeriksanaan kendaraan di jalan
Prasarana dan lalu lintas jalan.
Kendaraan dan pengemudi
Persyaratan anbang batas laik jalan
Penyelenggaraan angkutan orang di jalan
dengan kendaraan umum
Penyelenggaraan angkutan barang si jalan
Perlengkapan kendaraan bermotor.
Angkutan orang
Angkutan barang dengan kendaraan
bermotor
Perijinan angkutan
Struktur dan golongan tarif angkutan
Tata cara pengangkutan penumpang dan
barang

Sumber/ Kepustakaan

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

UU No. 14 tahun 1992
PP No. 22 tahun 1990
PP No. 41 tahun 1990
PP No. 42 tahun 1990
PP No. 43 tahun 1990
PP No. 44 tahun 1990
Kepmenhub No. KM63 /1993
Kepmenhub No. KM68 /1993
Kepmenhub No. KM69 /1993
Kepmenhub No. KM72/ 1993

PP No. 41 tahun 1993 tentang
angkutan jalan

1

4

5

Pemeriksaan
kendaraan
bermotor di
jalan
Prasarana dan
lalu lintas jalan

a.
b.

Pemeriksaan dan ruang lingkupnya
Wewenang pemeriksa dan pelaksanaan
pemeriksaan

PP No. 42 tahun 1993 tentang
pemeriksaan kendaraan bermotor
di jalan

a.
b.
c.

Manajemen dan rekayasa lalu lintas
Jaringan transportasi jalan
Kelas jalan, jaringan trayek, dan jaringan
lintas
Perlengkapan jalan
Terminal
Fasilitas parkir untuk umum
Tata cara berlalu lintas
Penggunaan
jalan
selain
untuk
kepentingan lalu lintas
Pejalan kaki
Kecelakaan lalu lintas
Pemindahan kendaraan bermotor
Jenis dan fungsi rambu
Penyelenggaraan rambu
Pembinaan dan pengawasan taknis
Nomor, bentuk, warna, dan arti rambu
peringatan
Nomor, bentuk, warna, dan arti rambu
larangan
Nomor, bentuk, warna, dan arti rambu
perintah
Papan tambahan
Jenis, fungsi, bentuk, dan ukuran
Kekuatan hukum
Penyelenggaraan
Penempatan
Pembinaan dan pengawasan teknis
Persyaratan teknis
Penyelenggaraan fasilitas pendukung
Pembinaan dan pngewasan teknis

PP No. 43 tahun 1993 tentang
prasarana dan lalu lintas jalan

d.
e.
f.
g.
h.

6

Rambu-rambu
lalul lintas

i.
j.
k.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

7

Alat pemberi
isyarat lalu
lintas

8

Fasilitas
pendukung
kegiatan lalu
lintas dan
angkutan jalan
Fasilitas parkir
untuk umum

9

10

11

12

13

14

Penyelenggaraa
n angkutan
orang di jalan
dengan
kendaraan
umum
Penyelenggaraa
n angkutan
barang di jalan

Tarif angkutan
penumpang dan
barang di jalan
Perlengkapan
kendaraan
bermotor
Biaya
administrasi
perdaftaran
kendaraan

g.
a.
b.
c.
d.
e.
a.
b.
c.

a.
b.
c.
a.
b.
c.
d.

Penempatan lokasi dan pembangunan
Penyelenggaraan fasilitas parkir
Pembinaan dan pengawasan teknis
Angkutan dalam trayek tetap dan teratur
Angkutan tidak dalam trayek
Perijinan angkutan
Sistem informasi
manajemen dan
perjanjian angkutan

a.

a.
b.

Angkutan barang dengan kendaran
bermotor
Ijin usaha angkutan
Sistem informasi manajemen angkutan
barang
Tarif angkutan penumpang
Tarif angkutan barang

c.
d.
e.
a.
b.

Helm
Segitiga pengaman
Ban cadangan
Macam biaya
Besarnya biaya

b.
c.

Kepmenhub No. 17 tahun 1991
tentang rambu lalu lintas di jalan

KM No. 62 tahun 1993 tentang alat
pemberi isyarat lalu lintas

KM No. 65 tahun 1993 tentang
fasilitas pendukung kegiatan lalu
lintas dan angkutan jalan

KM No. 68 tahun 1993 tentang
penyelenggaraan angkutan orang
di jalan dengan kendaraan umum

KM No. 69 tahun 1993 tentang
penyelenggaraan angkutan barang
di jalan

KM No. 70 tahun 1993 tentang
tarif angkutan penumpang dan
barang
KM No. 72 tahun 1993 tentang
perlengkapan kendaraan bermotor
KM. No. 74 tahun1993 tentang
biaya administrasi pendaftaran
kendaraan bermotor

2

bermotor
Biaya
administrasi
SIM
Kode wilayah
pendaftaran
tanda nomor
kendaraan
bermotor

15

16

1.

a.
b.

Macam biaya
Jenis SIM

KM. No. 75 tahun1993 tentang
biaya admistrasi SIM

c.
d.

Pengertian
Kode wilayah

KM. No. 77 tahun1993 tentang
kode wilayah pendaftaran tanda
nomor kendaraan bermotor

Daftar Pustaka :
a.

Wajib:
1).
2).
3).
4).
5).
6).
7).
8).
9).
10).

UU No. 14 tahun 1992
UU No. 22 tahun 2009
PP No. 22 tahun 1990
PP No. 44 tahun 1990
PP No. 41 tahun 1993 tentang angkutan jalan
PP No. 42 tahun 1993 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan
PP No. 43 tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan
Kepmenhub No. 17 tahun 1991 tentang rambu lalu lintas di jalan
KM No. 62 tahun 1993 tentang alat pemberi isyarat lalu lintas
KM No. 65 tahun 1993 tentang fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan
angkutan jalan
11). KM No. 68 tahun 1993 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan
kendaraan umum
12). KM No. 69 tahun 1993 tentang penyelenggaraan angkutan barang di jalan
13). KM No. 70 tahun 1993 tentang tarif angkutan penumpang dan barang
14). KM No. 72 tahun 1993 tentang perlengkapan kendaraan bermotor
15). KM. No. 74 tahun1993 tentang biaya administrasi pendaftaran kendaraan bermotor
16). KM. No. 75 tahun1993 tentang biaya admistrasi SIM
17). KM. No. 77 tahun1993 tentang kode wilayah pendaftaran tanda nomor kendaraan
bermotor
b. Anjuran:
Buku-buku lain yang relevan
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