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ABSTRAK : - Bahwa untuk menjamin kelancaran, keselamatan dan efisiensi berlalu 

lintas di Wilayah Kabupaten Banyuwangi perlu adanya pengendalian 

dan pengaturan bangkitan dan tarikan lalu lintas untuk mencegah 

dampak lalu lintas yang diakibatkan adanya pembangunan dan/atau 

pelaksanaan suatu kegiatan usaha tertentu yang berpotensi 

menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas. Sehingga 

perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu 

Lintas. 

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), 

UU No.2 Tahun 1965; UU No.38 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; 

UU No.22 Tahun 2009; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; 

UU No.2 Tahun 2015; PP No.34 Tahun 2006; PP No.32 Tahun 2011; 

PP No.79 Tahun 2013; PP No.27 Tahun 2012; Permen PU No.16 Tahun 

2009; Permendagri No.1 Tahun 2014; Kepmenhub No. KM 14 Tahun 

2006; Perda Kab. Banyuwangi No.6 Tahun 2011; Perda Kab. 

Banyuwangi No.8 Tahun 2012;  

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang analisis dampak lalu lintas 

yang bermaksud untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan akibat 

pembangunan dan/atau pengembangan suatu kawasan terhadap lalu 

lintas di sekitarnya. Tujuan Andalalin adalah untuk memprediksi 

dampak yang ditimbulkan suatu pembangunan dan/atau pengembangan 

kawasan. Dalam pelaksanaan andalalin setiap Badan hukum dan/atau 

perorangan yang akan melaksanakan pembangunan dan/atau 

memperluas pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan 

menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan 

kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin. 

Hasil Andalalin merupakan salah satu persyaratan pembangunan 

dan/atau pengembangan untuk memperoleh izin yang disusun dalam 

bentuk dokumen dan harus mendapat persetujuan dari Bupati. 

Pembangun dan/atau pengembang melakukan Andalalin dengan 

menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat 

sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan. Untuk memberikan 

penilaian dokumen Andalalin dibentuk tim evaluasi yang ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus 

sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana 

pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan 

perundangundangan yang berlaku. Pembangun dan/atau pengembang 

yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam 

peraturan daerah ini dikenai sanksi administratif sesuai peraturan 



perundang–undangan yang berlaku. Setiap pembangun dan/atau 

pengembang pusat kegiatan  dan/atau usaha yang berpotensi 

menimbulkan dampak lalu lintas dan sudah mendapatkan izin sebelum 

berlakunya Peraturan Daerah ini, apabila terjadi perubahan site plan, 

harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) 

tahun. 

      

CATATAN : Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Mei 

2015 dan ditetapkan pada tanggal 14 Januari 2015. 

 

  Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaan perda ini, akan 

diatur dalam peraturan kepala daerah. 

 


