
 

 

 

 

 

BUPATI BANYUWANGI 

PROVINSI JAWA TIMUR 

SALINAN 

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI 

NOMOR 60 TAHUN 2021 

TENTANG 

ANGKUTAN BARANG MOBIL BAK MUATAN TERBUKA 

DI KABUPATEN BANYUWANGI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANYUWANGI, 

 

Menimbang : bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 
Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, maka 
untuk terwujudnya angkutan barang yang aman, selamat, tertib 

dan lancar serta untuk terwujudnya penegakan hukum dan 
kepastian hukum perlu mengatur Angkutan Barang Mobil Bak 

Muatan Terbuka di Kabupaten Banyuwangi dengan 
menetapkannya dalam Peraturan Bupati. 

 

Mengingat  : 1.  Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang  Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan; 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja; 
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6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 
2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di 

Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan; 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 
2014 tentang Angkutan Jalan; 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan; 

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 
19/PRT/M/2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan 

Kriteria Perencanaan Teknis Jalan; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 
tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan 
Kendaraan Bermotor di Jalan; 

13. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 
KP.4294/AJ.510/DRJD/2019 Tentang Pedoman Normalisasi 

Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta 
Tempelan; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 
2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman 
Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah 

diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2019; 

15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 5 

Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan 
Kabupaten Banyuwangi. 

 

Memperhatikan : Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia tanggal 17 

Maret 2021 Nomor: AJ 502/1/2 PHB 2021 Perihal Penggunaan 
Kendaraan Angkutan Barang yang Memenuhi Persyaratan 

Teknis dan Laik Jalan. 

  

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG ANGKUTAN BARANG MOBIL 

BAK MUATAN TERBUKA DI KABUPATEN BANYUWANGI. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan  

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 

3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi. 

4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi. 

5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, 

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan 
bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan 

tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, 
kecuali jalan keret api, jalan lori, dan jalan kabel. 

6. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang 
tidak termasuk jalan nasional dan jalan propinsi yang menghubungkan 
Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan, antar Ibukota Kecamatan, 

Ibukota Kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, 
serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah 

kabupaten dan jalan strategis kabupaten.  

7. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan 

mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. 

8. Mobil barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau 
seluruhnya untuk mengangkut barang.  

9. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan 
yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.  

10. Jumlah Berat yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat 
maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan 

berdasarkan kelas jalan yang dilalui.  

11. Muatan sumbu adalah jumlah tekanan roda pada suatu sumbu yang 
menekan jalan.  

12. Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disebut dengan Tilang adalah alat bukti 
pelanggaran tertentu di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan 

format tertentu yang ditetapkan. 

13. Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Kegiatan 

pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di 
dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.  

14. Jenis muatan adalah klasifikasi barang hasil kegiatan pertambangan mineral 

bukan logam dan batuan, pertanian, kehutanan, dan perkebunan.  

15. Agregat adalah bahan-bahan mineral tidak bergerak, misalnya pasir, debu, 

batu, kerikil, pecahan batu yang bercampur semen, kapur, atau bahan aspal 
untuk mengikat campuran itu menjadi seperti beton.  

16. Dimensi adalah Jumlah Lebar keseluruhan, Panjang keseluruhan dan Tinggi 
keseluruhan.  

17. Normalisasi adalah penyesuaian dimensi mobil barang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  
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BAB II 

RUANG LINGKUP  

Pasal 2  

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah: 

1. Tujuan; 

2. Muatan barang; 

3. Kewajiban dan larangan; 

4. Pembinaan dan pengawasan; 

5. Sanksi; 

6. Pembiayaan. 

 

BAB III 

TUJUAN 

Pasal 3  

Tujuan pengaturan angkutan barang mobil bak muatan terbuka untuk   

a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, 

tertib dan lancar; 

b. Terwujudnya sarana transportasi jalan yang layak dan aman; 

c. Terwujudnya etika berlalu lintas; dan 

d. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum. 

 

BAB IV 

KETENTUAN MUATAN BARANG  

Pasal 4  

Ketentuan mobil bak muatan terbuka yang melalui ruas jalan di Kabupaten 

Banyuwangi wajib memenuhi ketentuan mengenai: 

a. Jenis muatan; 

b. Tata cara pemuatan; 

c. Daya angkut muatan; dan 

d. Dimensi kendaraan. 

 

Pasal 5  

Jenis muatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a antara lain: 

a. Agregat; 

b. Tanah; 

c. Kayu; 

d. Hasil pertanian;  

e. hasil perkebunan. 
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Pasal 6  

Tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b wajib memenuhi 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Menggunakan mobil bak muatan terbuka; 

b. Pemuatan barang dalam bak muatan terbuka harus rapi serta tinggi tidak 
boleh lebih dari 1,7 kali lebar kendaraannya;  

c. Beban muatan harus terdistribusi secara merata di seluruh bidang bak 
muatan dan terhadap sumbu kendaraan; dan 

d. Muatan yang mudah menimbulkan debu, mudah tercecer dan/atau apabila 

terkena hujan mengakibatkan berat muatannya bertambah harus ditutup 
dengan terpal. 

 

Pasal 7 

Daya angkut muatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c ditetapkan 
berdasarkan JBI dan sesuai dengan tanda bukti lulus uji.  

 

Pasal 8  

(1) Muatan sumbu terberat mobil bak muatan terbuka dihitung berdasarkan 

jumlah berat kendaraan dan daya angkut muatan; 

(2) Muatan sumbu terberat mobil bak muatan terbuka harus sesuai dengan 

kelas jalan yang dilalui.  

 

Pasal 9 

(1) Dimensi mobil bak muatan terbuka sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 
huruf d harus sesuai dengan kelas jalan yang dilalui; 

(2) Dimensi mobil bak muatan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sesuai dengan tanda bukti lulus uji kendaraan;  

(3) Dimensi bak muatan mobil bak muatan terbuka sesuai dengan tanda bukti 
lulus uji kendaraan.  

 

BAB V 

KEWAJIBAN DAN LARANGAN 

Pasal 10 

Selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, mobil bak 

muatan terbuka berkewajiban: 

a. Menggunakan bak muatan terbuka atau yang memenuhi persyaratan teknis 
dan laik jalan yang dibuktikan dengan tanda bukti lulus uji kendaraan;  

b. Membawa perlengkapan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan  

c. Mengangkut muatan barang hasil kegiatan penambangan, pertanian, 
kehutanan dan perkebunan serta barang lain-lain dengan menutup muatan 

menggunakan terpal atau alat pengaman lainnya sesuai ketentuan yang 
berlaku.  
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Pasal 11 

Mobil bak muatan terbuka dilarang: 

a. Mengangkut muatan barang yang melebihi bak muatan dan/atau tinggi tidak 
boleh lebih dari 1,7 kali lebar kendaraannya;  

b. Menggunakan mobil bak muatan terbuka yang tidak memenuhi persyaratan 
teknis dan laik jalan; dan 

c. Menggunakan mobil bak muatan terbuka yang tanda bukti lulus uji 
kendaraan telah habis masa berlakunya. 

 

BAB VI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 12  

Bentuk pembinaan mobil bak muatan terbuka dilakukan melalui: 

(1) Peningkatan kapasitas pengemudi mobil bak muatan terbuka terhadap 
pemahaman ketentuan angkutan barang antara lain melalui sosialisasi dan 
bimbingan teknis;  

(2) Peningkatan kapasitas pengemudi mobil bak muatan terbuka sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan bersama 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

 

Pasal 13  

Bentuk pengawasan mobil bak muatan terbuka antara lain dilakukan melalui: 

(1) Pengawasan mobil bak muatan terbuka; 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemeriksaan 
Kendaraan Bermotor mobil bak muatan terbuka di jalan dengan melibatkan 

Kepolisian Republik Indonesia dan instansi terkait lainnya sesuai dengan 
peraturan perudang-undangan yang berlaku; 

(3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat 
dibentuk Tim Pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 

Pasal 14  

Bentuk pengawasan mobil bak muatan terbuka dilakukan upaya pencegahan 

melalui: 

(1) Penggunaan alat penimbangan yang dapat dipasang secara tidak tetap atau 

yang dapat dipindahkan pada area kegiatan penambangan, kehutanan dan 
perkebunan; 

(2) Penggunaan alat penimbangan yang dapat dipasang secara tidak tetap 

sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau 
pemilik usaha; 

(3) Alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diberlakukan/digunakan pada mobil barang sebelum melalui ruas jalan 

kabupaten; 
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(4) Alat penimbangan dimaksud pada ayat (1) harus terkalibrasi secara berkala; 

(5) Pemerintah desa melakukan pemasangan portal pada pintu masuk atau pintu 

keluar secara tetap pada area kegiatan penambangan, kehutanan dan 
perkebunan; 

(6) Pemerintah desa melakukan pengawasan terkait pengangkutan hasil 
pertanian sebelum melalui ruas jalan kabupaten; 

(7) Pemasangan portal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pada 
mobil bak muatan terbuka sebelum melalui ruas jalan kabupaten. 

 

Pasal 15  

(1) Alat Penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 ayat (1) digunakan dalam pemeriksaan mobil bak muatan terbuka di 
jalan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran muatan; 

(2) Pemeriksaan mobil bak muatan terbuka di jalan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan melibatkan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dan instansi terkait lainnya atau sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

 

Pasal 16 

Pemeriksaan mobil bak muatan terbuka di jalan sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 15 ayat (2) meliputi pemeriksaan: 

a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda 
Coba Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau 

Tanda Coba Kendaraan Bermotor; 

b. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji; 

c. Fisik Kendaraan Bermotor; 

d. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau 

e. Izin penyelenggaraan angkutan. 

 

Pasal 17  

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi konstruksi/sarana dan prasarana jalan dan 
mobilisasi/aktivitas mobil bak muatan terbuka pada jalan kelas III; 

(2) Pemerintah Desa, pengguna mobil bak muatan terbuka, pelaku usaha, 
pengguna jasa, dan/atau masyarakat dapat berperan aktif dalam 

pemeliharaan dan menjaga konstruksi/sarana dan prasarana jalan. 

 

BAB VII 

SANKSI 

Pasal 18  

(1) Dalam hal pelanggaran terhadap daya angkut muatan yang melebihi JBI 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, Tim Pengawasan dapat 

memerintahkan untuk memindahkan muatan barang yang melebihi JBI. 
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(2) Pemindahan muatan barang dan kerusakan sebagai akibat yang ditimbulkan 
atas pemindahan muatan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi 

tanggung jawab perusahaan atau pelaku usaha. 

(3) Dalam hal pelanggaran terhadap dimensi mobil bak muatan terbuka yang 

tidak sesuai dengan tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada Pasal 
4 huruf d, Dinas Perhubungan memerintahkan kepada perusahaan/pelaku 

usaha untuk dilakukan normalisasi.  

 

Pasal 19 

(1) Dalam hal pengendalian dimensi mobil bak muatan terbuka sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 4 huruf d, Dinas Perhubungan  melalui Unit Pelaksana 

Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor tidak menerbitkan bukti lulus uji 
mobil barang yang tidak memenuhi dimensi mobil barang sesuai dengan 

peraturan yang berlaku; 

(2) Mobil bak muatan terbuka yang tidak memenuhi dimensi sesuai peraturan 
yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperintahkan untuk 

dilakukan normalisasi; 

(3) Pelaksanaan normalisasi mobil barang dilakukan mengikuti peraturan yang 

berlaku. 

 

Pasal 20  

(1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 
dan pasal 10 dikenakan sanksi tilang dari Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Dinas Perhubungan dengan melibatkan dan instansi terkait 
lainnya atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

(2) Pengenaan sanksi tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
penyitaan atas: 

a. Surat Izin Mengemudi; 

b. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; 

c. Tanda bukti lulus uji; 

d. Barang muatan; dan/atau 

e. Kendaraan Bermotor yang digunakan melakukan pelanggaran. 

 

BAB VIII 

PEMBIAYAAN 

Pasal 21 

Segala bentuk pembiayaan dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dapat 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi 
serta sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan 

perundang-undangan. 
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BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 22 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi. 

 
 
 

 
Ditetapkan di Banyuwangi 

Pada tanggal 31 Desember 2021 
 

BUPATI BANYUWANGI, 

 

Ttd. 

 

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS 

 

 
 

Diundangkan di Banyuwangi 

Pada tanggal  31 Desember 2021 
      

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANYUWANGI, 

 

Ttd.  

 

H. MUJIONO 

 

 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2021 NOMOR 60 
 


