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Abstract
One of the important elements at signalized intersections in Bandung is the design of special stopping space
for motorcycle. A special stopping space for motorcycle at signalized intersection allowing motorcycle ahead
start when the traffic signal changes from red to green. Installation of special motorcycles stopping space
(RHK) can reduce conflict between motorcycles with another vehicle. Installation of RHK on traffic signal
intersection also effects of intersection performance especially effect of dilemma zone. The dilemma zone is
defined as the area in which it may be difficult for a driver to decide whether to stop or proceed through the
intersection at the onset of the yellow signal indication.
In order to know how far is the effect a research concerning that matter was conducted and presented as the
subject of this paper. The data simulations were used to calculate length of dilemma zone and length of
distance where four-wheel vehicle will stop at RHK. Two types of dilemma zone are used in calculation,
namely Type I Dilemma Zone and Type II Dilemma Zone. The research result shows that vehicle
approaching speed will effects length of dilemma zone. Improperly design of RHK can potentially place
drivers in a dilemma zone, so the four-wheel vehicle will stop on RHK.
Keywords: RHK, dilemma zone, passenger car.
Abstrak
Salah satu elemen penting di persimpangan bersinyal di Bandung adalah desain ruang henti khusus sepeda
motor. Ruang henti khusus untuk sepeda motor memungkinkan sepeda motor mulai start di depan ketika
perubahan sinyal lalu lintas dari merah ke hijau. Pemasangan ruang khusus sepeda motor (RHK) dapat
mengurangi konflik antara sepeda motor dengan kendaraan lain. Pemasangan RHK pada persimpangan
bersinyal juga mempengaruhi kinerja persimpangan terutama pengaruh zona dilema. Zona dilema
didefinisikan sebagai area dimana pengendara yang mendekati persimpangan bersinyal harus memutuskan
apakah akan melanjutkan atau berhenti di awal indikasi kuning.
Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemasangan RHK, maka dilakukan penelitian mengenai hal
tersebut yang dijadikan topik bahasan dalam makalah ini. Simulasi data digunakan untuk menghitung
panjang zona dilema zone dan jarak dimana kendaraan roda empat akah berhenti pada RHK. Dua tipe zona
dilema digunakan dalam perhitungan, yaitu zona dilema Tipe I dan zona dilema tipe II. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kecepatan kendaraan yang mendekati persimpangan akan mempengaruhi panjang zona
dilema. Perencanaan RHK yang kurang tepat berpotensi dapat menempatkan pengendara dalam zona dilema,
sehingga kendaraan roda empat akan berhenti pada RHK.
Kata Kunci: RHK, zona dilema, mobil penumpang
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PENDAHULUAN
Ruang henti khusus (RHK) sepeda motor merupakan salah satu fasilitas bagi sepeda motor
untuk berhenti di persimpangan selama lampu merah. RHK sepeda motor bertujuan untuk
mengurangi tingkat konflik dan tingkat keparahan konflik antara sepeda motor dengan
kendaraan bermotor lainnya. Pemasangan RHK sepeda motor telah dilakukan di beberapa
kota di Indonesia, antara lain Bandung dan Semarang. Tindak lanjut dari pemasangan
RHK adalah akan dilakukan penerapan hukum bagi kendaraan roda empat atau lebih yang
berhenti pada RHK.
Pemasangan RHK mengakibatkan bergesernya garis henti bagi kendaraan bermotor lain
selain sepeda motor. Pergeseran ini berakibat pada perubahan zona dilema bagi kendaraan
bermotor selain sepeda motor. Zona dilema didefinisikan sebagai area dimana pengendara
yang mendekati persimpangan bersinyal harus memutuskan apakah akan melanjutkan atau
berhenti di awal indikasi kuning. Zona dilema di simpang bersinyal merupakan faktor
utama penyebab tabrakan kendaraan depan-belakang dan tabrakan depan-samping
(Mingmin, 2013).
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh RHK sepeda motor terhadap zona
dilema kendaraan roda empat. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data simulasi
dan perhitungan menggunakan metode Gazis (Gaziz, 1959) dan metode Zegeer (Knodler,
2009).

ZONA DILEMA PADA PERSIMPANGAN BERSINYAL
Zona dilema dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu zona dilema tipe I dan zona dilema
tipe II. Gambar 1 memperlihatkan zona dilema tipe I.
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Zona Dilema Xo

Xc = jarak terdekat menghentikan kendaraan
Xo = jarak terjauh melewati simpang
Gambar 1. Zona Dilema Tipe I.
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Gazis et.al. (1959) dan Pengfei (2009) menyatakan bahwa zona dilema tipe I diperoleh
berdasarkan perbedaan jarak terdekat kendaraan untuk menghentikan kendaraan (Xc)
dengan jarak terjauh kendaraan dapat melintasi persimpangan dengan aman (Xo). Jarak
tersebut didapatkan ketika aspek sinyal menunjukkan kuning.
Persamaan 1 merupakan persamaan jarak menghentikan kendaraan dengan aman,
sedangkan persamaan 2 adalah persamaan untuk mendapatkan jarak ketika kendaraan
melalui persimpangan.
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Pada saat Xc lebih besar dari Xo maka akan diperoleh zona dilema tipe I dengan panjang
Xc – Xo, seperti terlihat pada persamaan 3. Berdasarkan asumsi ketika kendaraan melintasi
persimpangan tidak mempercepat lajunya maka zona dilema dapat dihilangkan dengan
menyesuaikan interval clearance
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Tipe II zona dilema telah diidentifikasi berdasarkan penelitian yang dikembangkan oleh
Zegeer (1978) dan Chang (1985) dalam Knodler (2009). Gambar 2 mengilustrasikan zona
dilema tipe II.

B

Zona Dilema

A

B = lebih suka menghentikan kendaraan
A = lebih suka melewati simpang
Gambar 2. Zona Dilema Tipe II
Batas zona dilema Tipe II sulit untuk didefinisikan karena dipengaruhi oleh faktor
pengambilan keputusan pengendara. Zona dilema tipe II diawali dari posisi pendekat ke
simpang bersinyal dimana kebanyakan orang memilih untuk menghentikan kendaraan saat
sinyal kuning menyala dan akhir zona pada posisi dimana kebanyakan orang memilih
untuk terus melalui persimpangan.
Beberapa upaya telah dilakukan untuk menentukan lokasi zona dilema Tipe II. Pada tahun
1978, Zegeer dalam Knodler (2009) mendefinisikan batas zona dilema Tipe II berkaitan
dengan keputusan pengendara untuk menghentikan kendaraan. Awal zona ditentukan pada
posisi dimana 90 % pengendara menghentikan kendaraannya dan akhir zona didasarkan
pada lokasi dimana 10 % pengendara menghentikan kendaraannya.
Chang (1985) dalam Knodler (2009) mencoba untuk menentukan batas zona dilemma
berdasarkan` waktu tempuh ke garis stop. Penelitian menunjukkan bahwa 85 %
pengendara menghentikan kendaraan pada tiga detik atau lebih sebelum garis stop,
sedangkan pengendara akan melanjutkan melalui persimpangan pada waktu dua detik atau
kurang dari garis stop. Berdasarkan temuan tersebut Knodler (2009) menyimpulkan bahwa
zona dilema Tipe II ada di daerah waktu tempuh ke garis stop antara 5,5 detik sampai 2,5
detik.
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RUANG HENTI KHUSUS SEPEDA MOTOR
Ruang henti khusus (RHK) sepeda motor merupakan salah satu fasilitas bagi sepeda motor
untuk berhenti di persimpangan selama lampu merah. RHK speda motor bertujuan untuk
mengurangi tingkat konflik dan tingkat keparahan konflik antara sepeda motor dengan
kendaraan bermotor lainnya.
Secara umum terdapat 2 jenis RHK, yaitu RHK tipe kotak dan RHK tipe P. RHK tipe
kotak digunakan jika proporsi sepeda motor disetiap lajurnya relatif sama. RHK tipe P
adalah area RHK dengan perpanjangan pada pendekat simpang paling kiri yang berfungsi
untuk menampung banyaknya volume sepeda motor yang bergerak di lajur kiri. Dimensi
area RHK ditentukan berdasarkan jumlah penumpukan sepeda motor. Secara umum
panjang area RHK berkisar antara 8 m sampai 16 m (Pusjatan,2013).

ANALISIS ZONA DILEMA
Tabel 1 memperlihatkan panjang zona dilema berdasarkan beberapa variasi kecepatan.
Hasil tersebut diperoleh berdasarkan lamanya waktu kuning 3 detik, waktu persepsi-reaksi
2,5 detik, perlambatan 3,4 m/dt2, panjang kendaraan 4 m, lebar persimpangan 12 m, dan
pendekat persimpangan pada kondisi datar.

Tabel 1 Panjang Zona Dilema
Kecepatan

Xc

km/jam

m/dt

25
30
36
40
45
50
55
60

7
8
10
11
13
14
15
17

Tipe I
(m)
24.5
31.0
39.7
45.9
54.2
63.1
72.5
82.5

Xo
Tipe II
(m)
34.7
41.7
50.0
55.6
62.5
69.4
76.4
83.3

Tipe I
(m)
4.8
9.0
14.0
17.3
21.5
25.7
29.8
34.0

Tipe II
(m)
17.4
20.8
25.0
27.8
31.3
34.7
38.2
41.7

Xc-Xo
Tipe I
Tipe II
(m)
(m)
19.6
17.4
22.0
20.8
25.7
25.0
28.6
27.8
32.7
31.3
37.4
34.7
42.7
38.2
48.5
41.7

Hasil pada Tabel 1 menunjukkan bahwa zona dilema Tipe I lebih panjang dibandingkan
dengan zona dilema Tipe II, namun jarak pandangan henti (Xc) Tipe I lebih pendek dari
jarak pandangan henti Tipe II. Dengan adanya RHK maka zona dilema bagi kendaraan
roda empat akan bergeser dengan tambahan panjang RHK antara 8 m sampai 19 m.
Tabel 2 mengilustrasikan kecepatan kendaraan versus rentang jarak kendaraan roda empat
yang akan berhenti pada area RHK sepanjang 8 m. Rentang jarak kendaraan roda empat
dengan kecepatan 25 km/jam sebesar 24,5 m sampai 32,5 m dimana pada rentang ini
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kendaraan roda empat akan berhenti pada area RHK. Untuk RHK sepanjang 9 m sampai
19 m, maka rentang jarak diperoleh berdasarkan jarak pandangan henti ditambah dengan
panjang RHK. Pergeseran zona dilema bagi kendaraan roda empat diilustrasikan pada
Gambar 3.
Tabel 2 Rentang Jarak Kendaraan yang Berhenti pada RHK 8 meter
Kecepatan
km/jam
25
30
36
40
45
50
55
60

Xc (m)
Tipe I
24.5 - 32.5
31.0 - 39.0
39.7 - 47.7
45.9 - 53.9
54.2 - 62.2
63.1 - 71.1
72.5 - 80.5
82.5 - 90.5

Tipe II
34.7 - 42.7
41.7 - 49.7
50.0 - 58.0
55.6 - 63.6
62.5 - 70.5
69.4 - 77.4
76.4 - 84.4
83.3 - 91.3

Xc

Zona Dilema

Xo

RHK

Xc = jarak terdekat menghentikan kendaraan
Xo = jarak terjauh melewati simpang
Gambar 3. Pergeseran Zona Dilema Bagi Mobil Penumpang
Pergeseran panjang zona dilema bagi kendaraan roda empat akan menyebabkan
pengendara kendaraan roda empat bertambah ragu-ragu untuk melintasi persimpangan
karena dikhawatirkan berhenti pada kawasan RHK. Kecenderungan ini dimungkinkan
karena pengendara hanya memperhitungkan jarak ke tiang lampu lalulintas dimana garis
stop berada tidak jauh dari tiang lampu lalulintas. Mengingat kecenderungan tersebut,
maka diperlukan adanya informasi yang jelas dalam pengambilan keputusan bagi
pengendara untuk menghentikan atau melanjutkan perjalanannya. Dengan kecepatan yang
semakin tinggi maka kemungkinan kendaraan berhenti pada RHK menjadi lebih besar.
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KESIMPULAN
Penggunaan metode Gaziz untuk perhitungan zona dilema mengasumsikan bahwa
kecepatan kendaraan ketika masuk ke persimpangan dianggap konstan. Asumsi ini
mempunyai kelemahan karena sebagian pengendara akan mengubah kecepatan
kendaraannya ketika aspek sinyal menunjukkan warna kuning.
Jarak terdekat mendekati simpang Tipe I dan jarak terjauh melalui simpang Tipe I lebih
kecil dibandingkan dengan Tipe II, namun panjang Zona dilema Tipe I lebih besar
dibandingkan dengan zona dilema Tipe II. Jarak ini didasarkan pada garis stop yang berada
didekat lampu lalulintas, sehingga untuk kendaraan roda empat batasan zona dilemma
diukur dari garis henti awal RHK.
Zona dilema kendaraan roda empat yang bergeser semakin jauh dari garis stop
berkecenderungan akan mengakibatkan kendaraan roda empat dapat berhenti di kawasan
RHK. Masalah ini akan menjadi lebih kritis pada saat kendaraan roda empat mendekati
persimpangan dengan kecepatan yang semakin tinggi.

SARAN
Metode yang dikembangkan oleh Knodler (2009) dengan mengambil batasan waktu
tempuh untuk mendapatkan area zona dilema antara 2,5 detik sampai 5 detik perlu diteliti
lebih lanjut berkaitan dengan perilaku pengendara di Indonesia. Perhitungan sebaiknya
dilakukan dibeberapa lokasi persimpangan dan geometri persimpangan yang berbeda.
Penambahan tampilan digital pada lampu lalulintas akan mengurangi zona dilema bagi
pengendara. Tampilan digital yang menunjukkan lamanya waktu hijau sisa akan membantu
pengendara untuk mengambil keputusan apakah akan menghentikan kendaraan atau
meneruskan perjalanan melewati persimpangan.
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