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LAPORAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI 

The 4th International Conference on Road Safety and Simulation 

Roma, Italia 

22-25 Oktober 2013 

 

1. Latar Belakang 

 

Road Safety and Simulation (selanjutnya disebut RSS) Conference dibentuk pada tahun 

2007 dengan tujuan untuk menjadi wadah bagi para akademisi, peneliti, dan praktisi 

keselamatan jalan dengan latar belakang berbeda untuk bertukar ilmu pengetahuan dan 

pengalaman dalam hal keselamatan jalan.  

 

RSS diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Keselamatan Jalan Antar Universitas (Inter 

Universities Research Center for Road Safety CRISS) selama dua tahun sekali dimana RSS 

pertama (2007) diadakan di Roma, RSS kedua (2009) diadakan di Paris, dan RSS ketiga 

(2011) diadakan di Indianapolis. Fokus RSS pada tahun sebelumnya adalah desain 

geometrik jalan yang dikombinasikan dengan perilaku manusia (human behavior) pada 

kondisi lalu lintas yang berbeda. Tahun ini, RSS difokuskan pada teknologi simulasi 

mengemudi (driving simulation) dalam meningkatkan kualitas desain jalan, modeling 

keselamatan (safety modeling), dan penilaian keselamatan melalui pengganti (surrogate 

measures of safety). Selain fokus tersebut, topik  yang diangkat pada RSS ini adalah desain 

jalan yang berkeselamatan, aplikasi penanganan keselamatan jalan, serta hubungan sebab 

akibat pada kecelakaan lalu lintas.  

 

Terdapat lebih dari 300 studi (paper) yang diajukan ke RSS ini dimana 200 penelitian 

diantaranya diterima untuk dipresentasikan pada konferensi. Terdapat lebih dari 500 penulis 

yang berasal dari 43 negara yang berbeda, termasuk Indonesia, Malaysia, Ghana, India, 

Taiwan, China, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa. Sebagian dari studi yang 

dipresentasikan akan diterbitkan dalam jurnal internasional Advances in Transportation 

Studies (ATS). 
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2. Maksud dan Tujuan 

 

RSS diselenggarakan dengan maksud untuk menjadi wadah bagi para akademisi, peneliti, 

praktisi, serta pemangku kepentingan keselamatan jalan untuk bertukar pikiran dan 

pengalaman. Tujuan dari RSS tahun ini adalah untuk menggali informasi mengenai 

permasalahan terkini terkait keselamatan jalan serta pemecahan masalah melalui inovasi 

dan pendekatan-pendekatan baru. 

 

3. Lokasi dan Waktu Kegiatan 

 

RSS diselenggarakan pada tanggal 22 sampai dengan 25 Oktober 2013 di Fakultas Teknik 

Universitas Roma Tre yang terletak di Via Vito Volterra 60 , 00146, Roma, Italia. Adapun 

agenda dari kegiatan RSS 2013 adalah sebagai berikut: 

Hari/Tanggal Waktu Deskripsi kegiatan 

Selasa, 22 

Oktober 

2013 

10.00-18.00 Registrasi, Sesi Poster dan Pameran, Welcome Coctail 

Rabu, 23 

Oktober 

2013 

13.00-21.00 Pembicara Kunci (Keynote Speakers) dan Gala Dinner 

Kamis, 24 

Oktober 

2013 

08.30-18.00 Presentasi terkait: Human Factor, Safety Modelling, 

Application and Case Studies 

Jumat, 25 

Oktober 

2013 

08.30-18.00 Presentasi terkait: Naturalistic Driving, Road Design, 

Driving Simulators, Road Design and Applications, 

Penutupan 
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4. Deskripsi Kegiatan 

4.1 Sesi Poster dan Pameran 

 

Sesi poster dan pameran merupakan sesi khusus bagi para peserta maupun sponsor untuk  

menyajikan hasil penelitiannya dan/atau produk yang dihasilkan. Terdapat lebih dari 50 

(lima puluh) poster yang ditampilkan termasuk poster dari Direktorat Jenderal Bina Marga 

Kementerian Pekerjaan Umum. Pameran ini juga menampilkan mobil yang dibuat oleh 

Roma Tre University, simulasi mengemudi (driving simulator) yang dibuat oleh Institute for 

Highway Engineering Aachen University, serta pameran produk dari PTV Group (Planung 

Transport Verkehr). Terdapat tempat produk yang dipamerkan, yaitu VISSIM (microscopic 

traffic simulation), VISUM (macroscopic transportation planning), VISTRO (traffic impact 

analysis & signal optimization), dan VISWALK (microscopic pedestrian traffic simulation).  

 

 

Gambar 1. Leaflet Direktorat Jenderal Bina Marga pada meja registrasi peserta  
serta suasana sesi poster dan pameran 

 

Direktorat Jenderal Bina Marga mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan hasil studi 

terkait penerapan model pemeriksaan keselamatan pengganti (surrogate safety 

assessment model) untuk memperkirakan faktor pengurang tabrakan, menjelaskan 

Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Indonesia dengan fokus pada pilar jalan 

yang berkeselamatan, serta menjelaskan program keselamatan jalan Direktorat Jenderal 

Bina Marga.  
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Gambar 2. Penjelasan konsep RUNK kepada peserta konferensi serta pameran poster hasil 

penelitian 

Beberapa hal menarik yang didapat dari pameran ini adalah bahwa Institute of Highway 

Engineering Aachen University mampu membuat suatu simulasi mengemudi (driving 

simulator) yang terhubung dengan software microsimulation VISSIM. Salah satu aplikasi 

dari simulasi mengemudi tersebut adalah melihat sejauh mana persepsi pengemudi dalam 

memahami perambuan dalam suatu pekerjaan jalan. Skenario pada simulasi adalah 

terdapat suatu pekerjaan pada suatu ruas jalan dimana diletakkan sebuah rambu kepada 

pengemudi untuk pindah lajur. Software yang dibangun ini mampu melihat posisi dimana 

pengemudi berpindah lajur sehingga dapat disimpulkan apakah penempatan rambu sudah 

sesuai untuk mencegah pengemudi masuk ke area kerja.  

 

 

Gambar 3. Driving Simulator yang dibuat oleh Aachen University 

 

Hal yang menarik dari pameran produk PTV Group adalah software VISTRO yang mampu 

mengolah data dan menyajikan informasi terkait analisis dampak lalu lintas dari berbagai 

skenario. Piranti lunak ini dapat membantu penyelenggara jalan dalam menilai kelayakan 

rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas terutama terkait lokasi kemacetan akibat 

suatu pembangunan pusat kegiatan. PTV juga menyediakan piranti lunak VISSIM (saat ini 
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yang terbaru adalah VISSIM edisi 6.0) yang mampu membuat model simulasi lalu lintas 

pada berbagai skenario, seperti  perubahan tipe persimpangan, analisa kapasitas jalan dan 

tingkat pelayanan, serta strategi zona pekerjaan jalan. Piranti lunak ini sangat bermanfaat 

bagi penyelenggara jalan, terutama dalam menganalisis tipe persimpangan yang akan 

dibuat pada jalan baru serta dalam membantu melakukan analisa kapasitas jalan.  

 

4.2 Pembicara Kunci  

 

Terdapat empat pembicara kunci (keynote speakers) yang menyampaikan hasil 

penelitian mereka dalam konferensi ini, yaitu: 

 

 

Gambar 4. Pembicara Kunci pada RSS2013 

 

1. Professor Matthew Karlaftis dari National Technical University of Athens, Yunani 

 

Professor Matthew menyampaikan pentingnya pengambilan kebijakan 

yang berbasis data dan analisis. Namun demikian, terdapat beberapa 

permasalahan dalam menganalisa data di bidang keselamatan jalan, 

antara lain kurangnya data yang tersedia, data yang tidak dapat 

diandalkan (unreliable), terdapat hubungan antar data yang kompleks 

dan tidak terlihat, data yang tidak tersetruktur, serta pemilihan model simulasi yang 

kurang tepat. 

Salah satu fenomena yang berkembang saat ini adalah “data besar” (big data). Data 

besar merupakan pengumpulan data set yang sangat besar dan kompleks yang sulit 

untuk diproses dengan cara tradisional. Oleh karena itu dibutuhkan teknik mengolah 
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data yang memadai agar data besar yang tersedia dapat digunakan untuk mendukung 

pengambilan keputusan.  

Mengenai sistem modeling yang ada saat ini, Professor Matthew menekankan bahwa 

tidak ada satu model yang sempurna. Setiap model memiliki kelebihan dan kekurangan 

masing-masing. Untuk itu penting untuk memilih model yang sesuai dengan kebutuhan 

analisa.  

 

2. Professor Elias Choueiri dari Lebanese Association for Public Safety dan World Safety 

Organisation, Lebanon 

 

Professor Elias menyampaikan perkembangan sektor transportasi dan 

kondisi keselamatan jalan di wilayah MENA (Middle East & North 

Africa/Timur Tengah & Afrika Utara). Biaya transportasi di wilayah 

MENA saat ini cukup tinggi akibat ketergantungan terhadap 

kendaraan pribadi, kemacetan lalu lintas, kurangnya transportasi 

publik, dan kurangnya konektivitas antar wilayah. Selain itu, wilayah MENA juga memiliki 

emisi gas rumah kaca yang tinggi akibat sektor transportasi.  

Wilayah MENA juga memiliki masalah serius di bidang keselamatan jalan, setiap tahun 

terdapat 12 sampai 45 orang per 100.000 populasi yang meninggal akibat kecelakaan 

lalu lintas. Jika dibandingkan dengan negara-negara OECD (Organisation for Economic 

Cooperation and Development) dimana terdapat rata-rata 6 orang per 100.000 populasi 

yang meninggal akibat kecelakaan, maka angka ini sangat tinggi.  

Untuk mengatasi permasalahan di sektor transportasi tersebut, MENA telah melakukan 

berbagai hal, salah satunya adalah dengan menginvestasikan 225 Milyar Dolar Amerika 

untuk pembangunan infrastruktur kereta api, metro, tram, dan bus rapid transit yang 

direncanakan selesai pada Tahun 2030.  

 

3. Professor Essam Radwan dari Center for Advanced Transportation Systems Simulation, 

Amerika Serikat 

 

Professor Essam memaparkan bahwa dalam dua dekade terakhir, 

aplikasi simulasi pada bidang lalu lintas dan keselamatan telah 

mengalami perkembangan yang berarti, antara lain dengan 
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kemampuan pengolahan data yang cepat, kualitas visualisasi yang semakin tinggi, dan 

pembuatan model lalu lintas yang semakin mirip dengan kondisi di lapangan. Salah satu 

keuntungan dari model simulasi adalah bahwa pengguna dapat melakukan percobaan 

akan konsep dan skenario yang berbeda pada komputer sebelum penerapan di 

lapangan. Dengan ini maka potensi resiko pada penerapan di lapangan akan dapat 

direduksi dengan cukup signifikan. Selain itu, teknologi simulasi mengemudi juga 

semakin berkembang dan semakin terjangkau. Teknologi ini sangat berpotensi untuk 

diterapkan di bidang transportasi.  

 

4. Dr. Hoe Lee dari Curtin University, Australia 

 

Dr Hoe memberikan penjelasan terkait penerapan simulasi 

mengemudi untuk menguji tingkat resiko pengemudi yang 

memerlukan kebutuhan khusus (special needs), seperti pengemudi 

yang menderita penyakit parkinson. Parkinson merupakan penyakit 

degeneratif syaraf akibat kurangnya jumlah neurotransmitter dopamin 

di dalam susunan syaraf yang dapat menyebabkan gemetar tak 

terkontrol di tangan atau di kaki dan juga gangguan keseimbangan. Namun demikian, di 

Australia, mengemudi menjadi simbol dari kebebasan dan kemerdekaan yang 

berhubungan dengan kenyamanan dan ketepatan waktu. Sedangkan mengemudi itu 

sendiri merupakan sebuat tugas yang komplek yang membutuhkan kemampuan kognitif, 

psikomotorik, dan persepsi visual yang terintegrasi. Oleh karena itu kemampuan 

mengemudi dapat dipengaruhi oleh kondisi medis seseorang. Penelitian ini mencoba 

memahami tingkat resiko pengemudi yang menderita penyakit parkinson terhadap 

keselamatan dalam berkendara.  
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4.3 Presentasi hasil studi 

 

Terdapat lebih dari 200 hasil penelitian yang dipresentasikan dalam konferensi ini dengan 

topik yang bervariasi, mulai dari mikrosimulasi, modeling keselamatan, simulasi mengemudi, 

desain jalan raya, prilaku keselamatan, dan penerapan teknologi keselamatan jalan. 

Laporan ini memuat sebagian dari presentasi yang memiliki relevansi dengan Direktorat 

Jenderal Bina Marga, sebagai berikut: 

4.3.1 Application of Surrogate Safety Assessment Model (SSAM) to estimate Crash 

Reduction Factor (CRF) in Indonesia  

 

Gambar 5. Presentasi dari Delegasi Ditjen Bina Marga 

Delegasi dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum 

mendapatkan kesempatan untuk memaparkan hasil studi terkait penerapan Model 

Pemeriksaan Keselamatan Pengganti (Surrogate Safety Assessment Model SSAM) 

untuk memperkirakan faktor pengurang tabrakan di Indonesia. Saat ini Indonesia 

belum memiliki angka faktor pengurang tabrakan (crash reduction factor/CRF) 

dimana CRF ini dibutuhkan dalam perhitungan analisa biaya manfaat (benefit cost 

ratio/BCR). BCR ini dibutuhkan untuk menentukan prioritas lokasi penanganan lokasi 

rawan kecelakaan.  

Secara umum, CRF dapat dihitung berdasarkan jumlah tabrakan sebelum dan 

sesudah penanganan (before and after study) dimana Shen dan Gan (2003) 

menyatakan bahwa dibutuhkan waktu kurang lebih tiga tahun sebelum dan tiga 

tahun sesudah tabrakan untuk mendapatkan angka CRF yang akurat. Waktu 6 tahun 

tersebut dirasa terlalu lama, oleh karena itu dibutuhkan metode lain untuk 

mendapatkan nilai CRF secara lebih singkat.  

Studi ini bertujuan untuk mendapatkan estimasi angka CRF melalui penerapan 

microsimulation dan SSAM. Studi kasus dilakukan pada proyek EINRIP EBL-01 
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Tohpati-Kusamba. Piranti lunak yang digunakan dalam microsimulation adalah 

VISSIM versi 5.40. Salah satu output dari VISSIM berupa data lintasan (trajectory) 

kendaraan yang kemudian dianalisa dengan menggunakan piranti lunak SSAM. 

SSAM mengeluarkan beberapa indikator keselamatan termasuk jumlah konflik pada 

persimpangan. Melalui penelitian ini, didapatkan bahwa dengan mengurangi 

kecepatan dari 80 km/jam menjadi 60 km/jam dapat mengurangi konflik mencapai 4 

%. Hasil ini sangat berbeda dengan CRF yang dikeluarkan oleh Austroads (2009) 

untuk kasus yang sama, yaitu CRF 20%.  Kesimpulan yang dapat diambil adalah 

bahwa microsimulation dan SSAM sangat berpotensi untuk menentukan angka CRF, 

namun dibutuhkan analisa lebih detail serta kalibrasi dan validasi data input agar 

didapatkan hasil CRF yang tidak jauh berbeda dengan studi sebelum dan sesudah.   

 

4.3.2 Restricted crossing U-Turn (RCUT) intersection design for improving safety and 

mobility at high-speed stop controlled intersections  

Delegasi dari Federal Highway Administration (FHWA), Amerika Serikat,  

membawakan paparan mengenai rekayasa simpang Two-Way Stop Controlled 

(TWSC) menjadi simpang Restricted crossing U-Turn (RCUT) atau biasa disebut 

simpang “J-Turn” atau simpang “Superstreet”.  

Karakteristik pada TWSC untuk jalan utama adalah 4 atau 6 lajur, kecepatan 70-100 

km/jam, AADT 5000-40.000 kendaraan/hari, dan terletak di daerah rural. Sedangkan 

untuk jalan minor adalah dua lajur, kecepatan 55-90 km/jam, AADT 500-5.000 

kendaraan per hari, kendali persimpangan dengan rambu “STOP” pada pendekat ke 

jalan utama dan rambu “BERI JALAN” pada median sebagaimana tercantum pada 

Gambar 6.  

 
Gambar 6. Simpang Two-Way Stop-Controlled (TWSC) konvensional 

 

 
Gambar 7. Simpang Restricted Crossing U-Turn (RCUT) 
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Masalah yang timbul pada simpang TWSC ini adalah tingginya angka kecelakaan 

akibat kendaraan yang melintas dari jalan minor yang ditabrak oleh kendaraan dari 

jalan utama. Evaluasi dilaksanakan pada penerapan 50 Simpang RCUT di Amerika. 

Hasil yang didapatkan adalah perubahan simpang TWSC menjadi simpang RCUT 

berhasil mengurangi konflik crossing sebesar 62%, konflik merging sebesar 20%, 

dan konflik diverging sebesar 40%. Tingkat kecelakaan per tahun berkurang 35% 

termasuk kecelakaan tipe right angle yang tidak ada sama sekali setelah penerapan 

RCUT ini. 

 
Gambar 8. Contoh Penerapan Simpang RCUT 

 

FHWA juga melakukan simulasi pada persimpangan ini untuk melihat kinerja 

operasional dan waktu tempuh kendaraan termasuk kemampuan kendaraan berat 

untuk melakukan putar balik pada U-Turn yang disediakan. Hasil yang didapatkan 

dari simulasi ini adalah bahwa travel time pada simpang RCUT hanya bertambah 14 

detik dari simpang TWSC, sehingga dapat disimpulkan bahwa penambahan waktu 

tempuhnya tidak signifikan. Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa simpang RCUT 

lebih berkeselamatan dibanding simpang TWSC. 

 

4.3.3 Road Safety Audit: A comparative review of current guidelines and designer’s 

approach 

Delegasi dari National Technical University of Athens, Yunani, membandingkan 

pendekatan audit keselamatan jalan (AKJ) di Inggris, Australia dan Amerika Serikat. 

Metode yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif (descriptive statistical 

analysis) dan analisis faktor penjelasan (exploratory factor analysis).  

Beberapa persamaan dari panduan AKJ dari ketiga negara tersebut antara lain: 

- AKJ merupakan pemeriksaan formal dan sistematis 

- Fokus kepada kinerja keselamatan, bukan pemeriksaan teknis desain 

- Dilakukan oleh tim yang independen  

- Mempertimbangkan seluruh pengguna jalan, baik yang menggunakan kendaraan 

bermotor maupun pengguna jalan yang rentan.  
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Sedangkan perbedaan pada panduan AKJ dari ketiga negara adalah bahwa FHWA 

(Amerika) fokus kepada proses audit, Austroads (Australia) fokus kepada prinsip 

keselamatan, dan IHT (Inggris) fokus kepada panduan dan prinsip keselamatan. 

Delegasi tersebut juga membandingkan AKJ pada ketiga negara melalui lima 

kriteria sebagai berikut: 

Kriteria FHWA Austroads IHT 

Prinsip dasar Pastikan AKJ berjalan Harus benar dari awal Mencegah lebih baik 

dari mengobati 

Pengguna jalan yang 

rentan 

Fokus kepada seluruh 

pengguna jalan 

termasuk yang rentan 

Petunjuk lebih detail 

terkait kebutuhan 

penguna jalan yang 

rentan 

Fokus kepada seluruh 

pengguna jalan 

termasuk yang rentan 

Hubungan dengan 

standar desain jalan 

Kesesuaian standar 

perlu diperiksa jika 

berhubungan dengan 

keselamatan 

Standar jalan 

merupakan titik awal 

yang baik 

AKJ sudah 

diintegrasikan ke dalam 

desain jalan 

Daftar periksa Daftar periksa bukan 

daftar untuk di “cek”. 

Tapi merupakan alat 

bantu ingatan. Bersifat 

umum.  

Daftar periksa bukan 

daftar untuk di “cek”. 

Tapi merupakan alat 

bantu ingatan. Bersifat 

detail. 

Daftar periksa bukan 

daftar untuk di “cek”. 

Tapi merupakan alat 

bantu ingatan. Bersifat 

detail. 

Keuntungan kepada 

desainer jalan 

Pastikan AKJ 

merupakan 

pembelajaran untuk 

semua pihak 

Menggunakan 

pengetahuan dari AKJ 

untuk proyek lainnya 

Desainer harus memiliki 

akses ke AKJ pada 

proyek sebelumnya 

 

Delegasi ini melakukan survey kepada 23 desainer jalan mengenai penerapan AKJ 

di Yunani. Hasil yang didapatkan antara lain: 53% menjawab “kadang-kadang” pada 

pertanyaan sesering apa desain parameter yang substandard digunakan. Aspek 

keselamatan yang diperhatikan dalam desain berdasarkan urutan adalah: (1) radius 

minimum pada tikungan horizontal setelah jalan lurus, (2) kombinasi alinyemen 

horizontal dan vertikal, (3) konsistensi radius antara tikungan, dan (4) konsistensi 

kecepatan pada segmen jalan. 70% responden setuju bahwa penerapan AKJ 

sangat efektif untuk meningkatkan keselamatan jalan. 83% responden setuju bahwa 

prinsip keselamatan jalan harus dimasukkan dalam standar desain jalan. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil studi ini adalah bahwa Amerika Serikat, 

Australia dan Inggris memiliki panduan keselamatan jalan dengan prinsip 

keselamatan yang sama namun memiliki pendekatan yang berbeda, dan bahwa 
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Yunani perlu menerapkan audit keselamatan jalan untuk meningkatkan kondisi 

keselamatan jalan di negara tersebut.  

 

4.3.4 Evaluating the effects of a simple precaution system on pedestrian safety and driving 

behavior at crosswalks of roundabouts 

Delegasi dari Nagoya Institute of Technology, Jepang, menjelaskan hasil evaluasi 

terhadap penerapan sistem pencegahan sederhana pada simpang tak bersinyal. 

Latar belakang penelitian ini adalah karena lebih dari setengah kejadian kecelakaan 

lalu lintas di Jepang terjadi di persimpangan, terutama persimpangan yang tidak 

dilengkapi APILL. Studi yang didukung oleh International Association of Traffic and 

Safety Sciences (IATSS) dan National Institute for Land and Infrastructure 

Management (NILIM) ini menerapkan studi kasus di Iida, Nagano Prefecture, 

Jepang.  

Sistem ini terdiri dari dua sensor infra merah yang dipasang pada sisi masuk 

sebelum penyeberangan pejalan kaki (zebra cross), dan tiga penanda berkedip 

(blinking markers) di sepanjang zebra cross. Saat pejalan kaki mendekati zebra 

cross untuk menyeberang, maka sensor akan bekerja dan penanda pada zebra 

cross akan berkedip. Setelah pejalan kaki melewati zebra cross, maka penanda 

akan berhenti berkedip. Lihat gambar berikut untuk ilustrasi cara kerja sistem ini. 
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Gambar 9. Ilustrasi sistem pencegahan sederhana 

Dengan sistem ini, maka  pengemudi kendaraan yang akan melewati zebra cross 

diharapkan akan lebih memperhatikan zebra cross tersebut dan diharapkan dapat 

mengurangi kecepatan kendaraannya. Metode yang digunakan adalah survey 

lapangan dengan dua kamera video yang diletakkan di dalam mobil, untuk melihat 

pergerakan kendaraan dan prilaku pengemudi. Metode lain adalah dengan 

membagikan kuesioner kepada pengemudi yang berisi pendapat mereka pada 

sistem ini.  

Hasil yang didapatkan adalah bahwa perilaku pengemudi saat diterapkan sistem 

pencegahan dengan kedip dinyalakan dan dimatikan sangat berbeda. Sistem 

pencegahan ini mampu membuat pengemudi untuk merespon penyeberang dengan 

lebih hati-hati. Melalui kuesioner, didapatkan hasil bahwa pengemudi dapat 

mengkonfirmasi keselamatan pada persimpangan dan bundaran dengan lebih 

mudah. Sistem ini sangat berguna untuk meningkatkan keselamatan jalan pada 

persimpangan maupun bundaran. 

 

4.3.5 Safety in High-Speed Urban Work Zones: A Super 70 Study 

Delegasi dari Purdue University dan dari CH2M HILL Inc, Amerika Serikat, 

membawakan materi mengenai keselamatan di zona kerja pada jalan perkotaan 

dengan karakteristik lalu lintas kecepatan tinggi. Studi dilakukan pada jalan “Super 

70” yang merupakan pekerjaan rekonstruksi sepanjang ruas I-70 di bagian tengah 

Indianapolis. Angka kecelakaan pada ruas jalan ini cenderung menurun pada saat 

terdapat pekerjaan konstruksi. Oleh sebab itu, penelitian ditujukan untuk melihat 

apakah penurunan angka kecelakaan ini disebabkan oleh pengurangan volume lalu 

lintas yang melewati ruas ini atau apakah disebabkan oleh tindakan-tindakan yang 

dilakukan dalam rangka meningkatkan keselamatan di zona kerja.  
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Studi ini dilakukan dengan mengambil data dari Tahun 2007 ke tahun 2009 dan 

menggunakan model ekonometrik lanjut (advanced econometric model) untuk 

melihat perbedaan spasial pada resiko tabrakan pada jalan lain, di dalam dan di luar 

zona pekerjaan jalan, dan fluktuasi jangka pendek terkait lalu lintas, cuaca, dan 

manajemen lalu lintas. Empat model yang diestimasi adalah: 

 Probabilitas tabrakan P(C) 

 Probabilitas satu kendaran terlibat saat terjadi tabrakan P(C1|C) 

 Probabilitas dampak parah terjadi saat terjadi tabrakan yang melibatkan satu 
kendaraan P(SC1 |C1) 

 Probabilitas dampak parah terjadi saat terjadi tabrakan yang melibatkan 
banyak kendaraan P(SC2 |C2) 

Berdasarkan model tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi keselamatan jalan di 

zona pekerjaan jalan bekerja dengan baik. Beberapa strategi yang digunakan antara 

lain, pengalihan kendaraan berat ke jalan alternatif, pengurangan batas kecepatan, 

dan pelebaran bahu jalan. Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa model yang 

digunakan mengindikasikan variabilitas yang tinggi pada tabrakan pada interval 30-

menit dan per kendaraan, oleh karena itu perlu dilakukan pertimbangan mengenai 

penggunaan variable message signs (VMS) pada lokasi tersebut.  

 

4.3.6 Causes and Impacts of Axle Overloads on Road Traffic Crashes in Ghana 

Delegasi dari National Road Safety Commission, Ghana, menjelaskan bahwa 

kelebihan muatan pada kendaraan tidak hanya merusak permukaan jalan, namun 

juga menyebabkaan kecelakaan lalu lintas. Terdapat 1800 orang yang meninggal 

akibat kecelakaan lalu lintas dengan kerugian kargo sekitar 165 juta dolar per tahun. 

Sekitar 171 jiwa tewas akibat kecelakaan yang melibatkan kendaraan dengan 

muatan berlebih.  

Metode yang digunakan adalah pengumpulan data dari survey lapangan, dari data 

sekunder, serta analisis dan penulisan hasil. Beberapa data yang didapatkan antara 

lain: Tren muatan berlebih di Ghana bervariasi setiap bulannya, dimana paling 

rendah 3% pada bulan Februari dan paling tinggi 24% pada bulan Mei (2011). 

Penyebab adanya kelebihan muatan ini adalah karena kompetisi di bidang 

pengangkutan, batasan beban muatan hanya diukur dengan visual, tidak adanya 

koordinasi terkait peraturan beban berlebih di wilayah Afrika Barat, serta tingginya 

biaya operasi kendaraan dimana profit tidak bisa didapat tanpa muatan berlebih.  

Beberapa masalah yang timbul pada kendaraan dengan beban berlebih adalah: (1) 

kemampuan manuver kendaraan menurun, (2) keseimbangan kendaran terganggu, 

dan (3) kemampuan pengemudi untuk mengerem terganggu. Kecelakaan yang 

disebabkan oleh kendaraan dengan muatan berlebih dapat mengganggu lalu lintas 

karena umumnya sebagian atau jalan tertutup akibat kecelakaan tersebut. Resiko 
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lain yang timbul adalah apabila terdapat muatan yang berbahaya seperti bahan 

kimia.  

 

                Gambar 10. Truk dengan muatan berlebih menyebabkan kecelakaan lalu lintas 

Salah satu faktor mitigasi untuk mengatasi permasalahan ini adalah penerapan 

instrumen hukum yang menegaskan batasan untuk dimensi kendaraan serta muatan 

yang diperbolehkan, penerapan jembatan timbang, sosialisasi terkait tingkat 

keletihan dan mabuk (drink driving) dalam berkendara, serta pengalihan moda 

transportasi dari jalan ke kereta api. Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa terdapat 

hubungan antara beban berlebih dan kecelakaan lalu lintas dan untuk mengatasinya 

maka dibutuhkan monitoring dan evaluasi yang lebih ketat lagi terkait kendaraan 

dengan muatan berlebih.  

 

4.3.7 Safer Roads for Developing Countries by Optimized Road Marking Management 

System (RMMS) 

Delegasi dari University of Peradeniya, Sri Lanka, dan Kansas State University, 

Amerika Serikat ini mempresentasikan hasil studi terkait sistem manajemen 

pemarkaan jalan. Studi ini khusus membahas mengenai marka penyeberangan 

pejalan kaki (zebra cross). Seiring berjalanannya waktu, marka jalan akan semakin 

pudar dan akan mempengaruhi keselamatan pengguna jalan. Melakukan pemarkaan 

ulang merupakan pekerjaan penting untuk meningkatkan keselamatan jalan, namun 

saat ini belum ada mekanisme yang baik untuk manajemen pemarkaan di negara-

negara berkembang. Studi ini menyusun model statistik untuk memprediksi waktu 

peringatan (warning time) untuk melakukan pemarkaan ulang.  

Metode yang digunakan adalah dengan membandingkan tingkat visibilitas zebra 

cross dengan tingkat visibilitas marjinal yang dapat dikenali oleh pengemudi yang 

dihitung dengan menggunakan Indeks Depresiasi/Depreciation Index (DI). Studi ini 

mengambil data dari 67 (enam puluh tujuh) penyeberangan pejalan kaki. Faktor 

yang diperiksa adalah: laju harian rata-rata, rata-rata temperatur bulanan (average 
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monthly temperature), rata-rata curah hujan bulanan (average monthly rainfall), tipe 

material, lokasi geografis, dan umur pemarkaan.  

Model Depresiasi Zebra Cross yang digunakan adalah: 

(100-DI) = 98.2 + (3.92*10-8*C) – (0.682*age) – (1.02*10-10*C*age2) 

C = ADT*AAMT*AART 

Dimana DI merupakan Indeks Depresiasi; C merupakan perkalian antara laju harian 

rata-rata, rata-rata temperatur bulanan, dan rata-rata curah hujan bulanan; Age 

merupakan umur pemarkaan. Gambar berikut menunjukkan contoh dari DI dimana 

semakin tinggi DI maka kualitas marka penyeberangan semakin buruk.  

 

Gambar 11. Indeks Depresiasi (DI) pada berbagai penyeberangan pejalan kaki  

Kesimpulan yang dapat diambil setelah membandingkan antara nilai DI aktual 

dengan prediksi nilai DI adalah bahwa model yang digunakan memiliki tingkat 

akurasi yang tinggi. Untuk itu model tersebut dapat digunakan untuk mengelola 

sistem pemarkaan di Sri Lanka. Namun demikian, model ini kurang akurat untuk 

diterapkan di daerah pesir pantai (coastal area), oleh karenanya dibutuhkan 

penelitian lanjutan dengan jumlah sampel yang lebih banyak untuk melakukan 

analisis pada daerah dekat pantai. 
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4.4 Penutupan 

 

Konferensi ditutup pada hari Jumat 25 Oktober 2013 oleh Professor Andrea Benedetto dari 

Roma Tre University selaku ketua penyelenggara. Beberapa hal yang disampaikan pada 

sesi penutupan adalah: 

 Keselamatan jalan berhubungan erat dengan berbagai bidang, oleh karena itu dalam 

mengatasi permasalahan keselamatan jalan harus melihat dari berbagai sisi yang 

berbeda 

 Kehadiran delegasi dari negara berkembang (developing countries) pada konferensi 

ini mendapat apresiasi khusus karena 80% fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas 

terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah (low and middle income 

countries). Namun, data terkait keselamatan jalan pada negara berkembang sangat 

terbatas 

 Jumlah penelitian (scientific paper) pada konferensi ini meningkat dari konferensi 

sebelumnya. Hal ini diiringi pula dengan kualitas penelitian yang semakin baik.  

 Beberapa topik yang berkembang adalah hubungan antara penuaan (ageing 

population) yang berdampak kepada perilaku mengemudi, mengemudi sambil 

menulis/mengirim SMS, dan penerapan mikrosimulasi untuk keselamatan. 

 Setiap negara memiliki karakteristik lalu lintas yang berbeda dan masalah 

keselamatan jalan yang berbeda pula, oleh karena itu, aplikasi keselamatan jalan 

yang diterapkan di suatu negara belum tentu sesuai untuk diterapkan di negara lain, 

perlu ada pertimbangan khusus sebelum mengadopsi teknologi keselamatan jalan 

tertentu. Sebagai contoh, pelebaran bahu jalan di Amerika Serikat dapat 

meningkatkan keselamatan jalan secara efektif, namun di Columbia dan/atau Cina, 

pelebaran bahu tidak serta merta mengurangi angka kecelakaan.  

 Banyak masalah keselamatan jalan yang baru muncul beberapa tahun belakangan 

ini, misalnya, mengemudi sambil menulis/mengirim SMS. Sepuluh tahun lalu 

teknologi SMS belum terlalu berkembang oleh karena itu belum dipikirkan mengenai 

pengaruhnya terhadap kecelakaan lalu lintas. Namun demikian, data menunjukkan 

bahwa angka kecelakaan yang melibatkan pengemudi yang menggunakan telepon 

genggam cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan juga bahwa bisa jadi sepuluh tahun 

ke depan akan muncul masalah keselamatan jalan baru yang belum bisa terpikir 

saat ini. Untuk itu perlu dilakukan antisipasi dengan mengikuti perkembangan 

fenomena yang ada di jalan raya, termasuk perilaku pengemudi. 

 RSS selanjutnya akan diadakan dua tahun lagi yaitu pada tahun 2015. Lokasi 

pelaksanaan belum bisa ditentukan saat ini karena ada tujuh instansi yang berminat 

menjadi penyelenggara dan akan dilakukan evaluasi mengenai instansi mana yang 

paling tepat untuk menyelenggarakan RSS 2015. 
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5. Pelajaran yang dapat diambil  

 

Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari konferensi ini yang terkait dengan Direktorat 

Jenderal Bina Marga antara lain: 

1. Teknologi terkait keselamatan jalan semakin berkembang di seluruh dunia, antara lain 

dengan penerapan microsimulation, driving simulator, electronic management of road 

infrastructure and pavement management system, equipment for testing barrier 

anchorage, dan teknologi lainnya. Perlu dilakukan analisa mengenai teknologi apa yang 

sesuai untuk diterapkan di lingkungan Ditjen Bina Marga untuk memudahkan tugasnya 

dalam mewujudkan jalan yang berkeselamatan.  

2. Kebijakan terkait keselamatan jalan perlu diambil berdasarkan data dan analisis. Saat ini 

“data besar” (big data) merupakan fenomena yang sangat berkembang di sektor 

transportasi. Perlu dilakukan studi lebih lanjut mengenai teknik penambangan data (data 

mining) di lingkungan Ditjen Bina Marga yang dapat mengolah dan menganalisis data 

terkait keselamatan jalan untuk dapat memudahkan proses pengambilan keputusan. 

Contohnya, jika seluruh laporan hasil uji laik fungsi jalan dimasukkan ke dalam suatu 

database, maka dibutuhkan suatu teknik pengolahan data yang tepat yang dapat 

memberikan informasi kepada pengambil keputusan dalam menentukan prioritas lokasi 

yang perlu ditangani.  

3. Studi terkait keselamatan jalan di negara berkembang, termasuk Indonesia, sangat 

dihargai karena minimnya informasi mengenai permasalahan keselamatan jalan secara 

rinci di negara-negara tersebut, sedangkan 80% fatalitas terdapat di negara berkembang. 

Oleh karena itu Ditjen Bina Marga perlu menyusun lebih banyak lagi studi terkait 

keselamatan jalan. Studi dimaksud dapat dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Jalan dan 

Jembatan (Pusjatan) maupun Direktorat Bina Teknik (Subdirektorat Teknik Lingkungan 

dan Keselamatan Jalan/TLKJ). Oleh karena itu perlu dilaksanakan peningkatan 

koordinasi antara Pusjatan dan Direktorat Bina Teknik dalam menentukan topik studi apa 

yang dapat memberikan kontribusi dalam mengatasi permasalahan keselamatan jalan di 

Indonesia.  

4. Beberapa topik studi yang dapat diangkat oleh Subdit TLKJ pada konferensi-konferensi 

mendatang antara lain: Temuan umum pada audit keselamatan jalan di jalan nasional, 

temuan umum pada investigasi lokasi rawan kecelakaan di jalan nasional, dampak 

penanganan lokasi rawan kecelakaan terhadap angka kecelakaan lalu lintas, dan 

dampak pekerjaan jalan terhadap keselamatan lalu lintas di sekitarnya, serta studi 

lainnya yang terkait dengan tugas dan fungsi Subdit TLKJ.  
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6. Kesimpulan 

 

The Fourth Road Safety and Simulation Conference (RSS2013) diadakan pada tanggal 22-

25 Oktober 2013 di Roma Tre University, Roma, Italia. Konferensi ini diselenggarakan oleh 

Pusat Penelitian Keselamatan Jalan Antar Universitas (Inter Universities Research Center for 

Road Safety/CRISS) untuk menjadi wadah bagi para akademisi, peneliti, dan praktisi 

keselamatan jalan dengan latar belakang berbeda untuk bertukar ilmu pengetahuan dan 

pengalaman dalam hal keselamatan jalan. 

 

Terdapat lebih dari 300 studi (paper) yang diajukan ke RSS ini dimana 200 penelitian 

diantaranya diterima untuk dipresentasikan pada konferensi. Terdapat lebih dari 500 penulis 

yang berasal dari 43 negara yang berbeda, termasuk Indonesia. Direktorat Jenderal Bina 

Marga Kementerian Pekerjaan Umum mengutus delegasi yang mempresentasikan Rencana 

Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan serta studi terkait penerapan Model 

Pemeriksaan Keselamatan Pengganti (Surrogate Safety Assessment Model SSAM) untuk 

memperkirakan faktor pengurang tabrakan di Indonesia. 

 

Fokus RSS tahun ini adalah teknologi simulasi mengemudi (driving simulation) dalam 

meningkatkan kualitas desain jalan, modeling keselamatan (safety modeling), dan penilaian 

keselamatan melalui pengganti (surrogate measures of safety). Beberapa pelajaran yang 

diambil dari konferensi ini antara lain: Teknologi terkait keselamatan jalan sudah semakin 

berkembang dan Ditjen Bina Marga perlu memanfaatkan teknologi ini untuk memudahkan 

tugasnya dalam mewujudkan jalan yang berkeselamatan. Selain itu, perlu dipertimbangkan 

mengenai teknik pengolahan “data besar” di lingkungan Ditjen Bina Marga agar dapat 

memberikan informasi yang memudahkan proses pengambilan keputusan. Secara umum, 

konferensi ini sangat bermanfaat kepada Ditjen Bina Marga, khususnya dalam memperluas 

wawasan di bidang keselamatan jalan. 

 

Jakarta, 11 November 2013 
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