
 

 

 

 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  

NOMOR :SK.967/AJ.202/DRJD/2007 

TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEKOLAH 
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT 

 

Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan perkembangan 

kebutuhan pelayanan angkutan orang di jalan dengan 

kendaraan umum dan dalam rangka mengantisipasi 

kebutuhan angkutan sekolah yang efektif dan efisien, 

maka perlu diatur mengenai penyelenggaraan angkutan 

sekolah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu diatur 

dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat 

tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan 

Sekolah. 

   

Mengingat 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu 

Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3480);  

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437);  
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik  Nomor 3528); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang 

Prasarana dan sarana Lalu Lintas Jalan(Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Tahun 1993 Nomor 63, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 3529); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang 

Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 3530); 

6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;  

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 

2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan 

Dengan Kendaraan Umum; 

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 

2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen 

Perhubungan. 

 

MEMUTUSKAN : 

MENETAPKAN : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN 
DARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS 
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEKOLAH 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke 

tempat lain dengan menggunakan kendaraan; 

2. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk 

dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;  

3. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang 

dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan 

tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;  

4. Angkutan antar jemput anak sekolah adalah angkutan yang khusus melayani 

siswa sekolah dengan asal dan/atau tujuan perjalanan tetap, dari dan ke 

sekolah yang bersangkutan; 

5. Angkutan  Kota/Pedesaan anak sekolah adalah angkutan dalam trayek tetap 

dan teratur yang khusus melayani siswa sekolah;   

6. Siswa adalah murid sekolah pada tingkatan Taman Kanak-kanak, Sekolah 

Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; 

7. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 

(delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan 

maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi; 

8. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak 

banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, 

baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi; 

9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat;  

10. Dinas Provinsi adalah instansi di tingkat Provinsi yang bertanggung jawab di 

bidang penyelenggaraan angkutan orang di jalan;   

11. Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi di tingkat Kabupaten/Kota yang 

bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan angkutan orang di jalan. 
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Pasal 2 

Angkutan sekolah terdiri dari : 

a. angkutan antar jemput anak sekolah; 

b. angkutan kota/pedesaan anak sekolah.  

 

BAB II 
ANGKUTAN ANTAR JEMPUT ANAK SEKOLAH 

Bagian Pertama 
Pola Pelayanan  

 

Pasal 3 

(1) Angkutan antar jemput anak sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf a diselenggarakan oleh lembaga pendidikan.  

(2) Apabila ada lembaga pendidikan lain yang berdekatan  dengan lembaga 

pendidikan yang telah menyelenggarakan angkutan antar jemput anak 

sekolah yang ingin menggunakan jasa angkutan antar jemput anak sekolah, 

harus bekerjasama dengan lembaga pendidikan yang bersangkutan. 

(3) Lembaga pendidikan yang saling berdekatan dapat bekerjasama dalam 

penyelenggaraan angkutan antar jemput anak sekolah dengan menggunakan 

identitas salah satu lembaga pendidikan sebagai penanggung jawab. 

(4) Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan 

ayat (3) dapat bekerjasama dengan pihak yang mempunyai bus atau mobil 

penumpang. 

(5) Siswa yang duduk di suatu lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di jemput di rumah masing-masing atau 

tempat lain yang telah disepakati.  
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Bagian Kedua 
Ciri-Ciri Pelayanan  

Pasal 4 

(1) Pelayanan angkutan antar jemput anak sekolah diselenggarakan dengan ciri-

ciri sebagai berikut : 

a. mengangkut siswa pada sekolah yang menyelenggarakan angkutan 

antar jemput anak sekolah, siswa dari sekolah yang saling bekerjasama 

untuk menyelenggarakan angkutan antar jemput anak sekolah atau 

siswa sekolah lain yang sekolahnya telah bekerjasama dengan sekolah 

yang menyelenggarakan angkutan antar jemput anak sekolah;  

b. berjadwal dan singgah pada tempat-tempat yang telah ditentukan pihak 

sekolah penyelenggara angkutan antar jemput anak sekolah; 

c. menggunakan bus dan/atau mobil penumpang; 

d. menggunakan plat tanda nomor kendaraan warna dasar hitam dengan 

tulisan putih; 

e. pelayanan dengan waktu tempuh paling lama 1,5 jam; 

f. sekolah penyelenggara angkutan antar jemput bertanggung jawab atas 

kelancaran penyelenggaraan angkutan antar jemput anak sekolah. 

(2) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan antar jemput anak sekolah  diatur 

sebagai berikut:  

a. dapat dilengkapi fasilitas pengatur udara yang berfungsi dengan baik; 

b. wajib melakukan uji berkala; 

c. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan “ANGKUTAN 
ANTAR JEMPUT ANAK SEKOLAH” yang dilengkapi logo serta nama 

sekolah penyelenggara yang diterbitkan oleh sekolah penyelenggara 

angkutan antar jemput anak sekolah.  

(3) Bagi sekolah yang menyelenggarakan angkutan antar jemput anak sekolah 

wajib menyediakan fasilitas parkir yang memadai dilingkungan sekolah yang 

bersangkutan atau tempat lain yang disediakan sekolah penyelenggara 

angkutan antar jemput anak sekolah. 
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(4) Bentuk stiker angkutan antar jemput anak sekolah dan cara penempatannya 

sebagaimana dimaksud  dalam ayat (2) huruf c seperti Contoh 1 Lampiran I 

Peraturan ini. 

 

Bagian Ketiga 
Prosedur Penyelenggaraan  

Pasal 5 

(1) Untuk dapat menyelenggarakan angkutan antar jemput anak sekolah, 

penyelenggara angkutan antar jemput anak sekolah wajib mengajukan 

permohonan pendaftaran kepada Bupati/Walikota setempat dalam hal ini 

Dinas Kabupaten/Kota kecuali Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Gubernur 

dalam hal ini  Dinas Provinsi dengan melampirkan  persyaratan sebagai 

berikut: 

a. surat  pendaftaran penyelenggaraan dari sekolah; 

b. jumlah kendaraan; 

c. merk, tipe kendaraan; 

d. pemilik kendaraan; 

e. tersedianya fasilitas parkir yang memadai. 

(2) Sebagai bukti telah diterima pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1)  Bupati/Walikota setempat dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota kecuali 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Gubernur dalam hal ini  Dinas Provinsi 

harus memberikan persetujuan penyelenggaraan angkutan antar jemput anak 

sekolah, yang  memuat hal-hal sebagai berikut : 

a. penanggung jawab angkutan antar jemput; 

b. jumlah dan jenis kendaraan. 

(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)  harus diberikan paling 

lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pendaftaran diterima secara lengkap. 
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(4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(3) Bupati/Walikota setempat dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota kecuali 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur dalam hal ini Dinas Provinsi belum 

memberikan persetujuan, permohonan pendaftaran dianggap telah disetujui 

dan permohonan pendaftaran dianggap sebagai surat persetujuan. 

(5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dilakukan  1 (satu) 

kali  selama penyelenggara angkutan antar jemput anak sekolah masih 

menyelenggarakan angkutan. 

(6) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak pendaftaran angkutan antar 

jemput anak sekolah kepada Bupati/Walikota setempat dalam hal ini Dinas 

Kabupaten/Kota kecuali Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Gubernur 

dalam hal ini Dinas Provinsi, penyelenggara angkutan antar jemput anak 

sekolah belum merealisasikan maka pendaftaran angkutan antar jemput anak 

sekolah dinyatakan tidak berlaku.  

(7) Bentuk permohonan pendaftaran  dan  persetujuan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dan ayat (2) seperti Contoh 2  dan 3 Lampiran I Peraturan ini. 

 
Bagian Keempat 

Kewajiban Penyelenggara  

Pasal 6 

Penyelenggara angkutan antar jemput anak sekolah yang telah mendaftarkan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwajibkan untuk: 

a. bertanggung jawab terhadap kegiatan penyelenggaraan angkutan; 

b. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan; 

c. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili; 

d. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap 3 (tiga) bulan; 

e. melunasi iuran wajib asuransi pertanggungan kecelakaan; 

f. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; 
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g. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang syah yang 

terdiri dari surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan 

bermotor; 

h. mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan; 

i. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan peraturan perundangan 

yang berlaku dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi 

kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa; 

j. memperkerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku; 

k. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan; 

l. mematuhi ketentuan pelayanan angkutan; 

m. memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku di bidang angkutan jalan. 

 
Bagian Kelima 

TARIF  

Pasal 7 

Tarif  angkutan antar jemput anak sekolah ditetapkan berdasarkan kesepakatan 

antara pengguna jasa dengan penyelenggara angkutan antar jemput anak sekolah. 

 

BAB III 
ANGKUTAN  KOTA/PEDESAAN 

ANAK SEKOLAH 

Bagian Pertama 
Pola Layanan  

Pasal 8 

Angkutan kota/pedesaan anak sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 

b, mempunyai trayek tetap dan teratur serta hanya beroperasi pada jam yang 

disesuaikan dengan keberangkatan dan kepulangan siswa. 
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Pasal 9 

(1) Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sesuai dengan 

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum.  

(2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

penetapan trayek angkutan kota/pedesaan anak sekolah dilakukan dengan 

mempertimbangkan : 

a. bangkitan dan tarikan perjalanan dengan mempertimbangkan lokasi 

sekolah;  

b. jenis pelayanan angkutan kota/pedesaan anak sekolah;  

c. kelas jalan yang dilewati; 

d. jarak dan waktu tempuh. 

 
Bagian Kedua  

Ciri-Ciri Pelayanan  

Pasal 10 

(1) Pelayanan angkutan kota/pedesaan anak sekolah diselenggarakan dengan 

ciri-ciri sebagai berikut : 

a. khusus mengangkut siswa sekolah;  

b. berhenti pada halte yang telah ditentukan;  

c. menggunakan mobil bus. 

(2) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan kota/pedesaan anak sekolah 

harus memenuhi persyaratan teknik dan laik jalan dan dilengkapi dengan 

persyaratan:  

a. dapat dilengkapi fasilitas pengatur udara yang berfungsi dengan baik; 

b. dilengkapi dengan lampu berwarna merah dibawah jendela belakang 

yang berfungsi memberi tanda bahwa mobil bus sekolah tersebut 

berhenti; 
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c. pintu masuk dan/atau keluar mobil bus sekolah dilengkapi dengan 

anak tangga dengan jarak anak tangga yang satu dengan yang lain 

paling tinggi 200 milimeter dan jarak antara permukaan tanah dengan 

anak tangga terbawah paling tinggi 300 milimeter; 

d. dilengkapi suatu tanda yang jelas kelihatan berupa tulisan 

”BERHENTI” jika lampu merah menyala yang dipasang dibawah 

jendela belakang; 

e. mencantumkan papan/kode trayek pada kendaraan yang dioperasikan; 

f. kendaraan dengan warna dasar kuning dilengkapi dengan P3K, alat 

pemadam kebakaran yang berfungsi dengan baik dan pintu darurat; 

g. dilengkapi tanda berupa tulisan “BUS SEKOLAH”;  

h. dilengkapi jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard 

kendaraan, yang dikeluarkan oleh pengelola angkutan kota/pedesaan 

anak sekolah. 

(3) Penempatan halte disesuaikan dengan posisi bangunan sekolah terhadap 

jalan  yang dilewati angkutan kota/pedesaan anak sekolah. 

(4) Bentuk dan cara penempatan tulisan ”BERHENTI” dan “BUS SEKOLAH” 

sebagaimana dimaksud dalam  ayat (2) huruf d dan huruf g seperti Contoh 

dalam Lampiran II Peraturan ini. 

 
Bagian Ketiga  

Prosedur Penyelenggaraan  

Pasal 11 

(1) Untuk menyelenggarakan angkutan kota/pedesaan anak sekolah wajib 

memiliki izin dari Bupati/Walikota setempat dalam hal ini Dinas 

Kabupaten/Kota kecuali Daerah Khusus Ibukota Jakarta  dari Gubernur dalam 

hal ini  Dinas Provinsi. 

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan 

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum. 
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Bagian Keempat  
Kewajiban Penyelenggara  

Pasal 12 

Penyelenggara angkutan yang telah memperoleh izin trayek diwajibkan untuk: 

a. hanya mengangkut siswa sekolah; 

b. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan penyelenggara angkutan; 

c. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili penyelenggara angkutan; 

d. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan; 

e. melunasi iuran wajib asuransi pertanggungan kecelakaan; 

f. mengembalikan dokumen izin trayek setelah terjadi perubahan; 

g. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; 

h. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang syah yang 

terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda 

uji kendaraan bermotor; 

i. mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan; 

j. mengoperasikan kendaraan sesuai izin trayek yang dimliki; 

k. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak 

terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa; 

l. mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu 

pengawasan kendaraan yang digantikan; 

m. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan; 

n. mematuhi jadwal waktu perjalanan dan halte sesuai yang tercantum dalam 

kartu pengawasan; 

o. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi; 

p. memperkerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan 

perundangan yang berlaku dan merupakan pengemudi penyelenggara 

angkutan yang bersangkutan; 
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q. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan ketrampilan pengemudi 

secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh penyelenggara angkutan; 

r. melayani trayek sesuai dengan izin trayek yang diberikan; 

s. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan; 

t. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin trayek yang dimiliki; 

u. memenuhi ketentuan tarif; 

v. mematuhi ketentuan pelayanan angkutan; 

w. memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku di bidang angkutan jalan. 

 
Bagian Kelima  

 Tarif   

Pasal 13 

(1). Tarif angkutan kota/pedesaan anak sekolah ditetapkan oleh Pemerintah 

Daerah setempat dan harus lebih rendah dari tarif angkutan umum yang 

berlaku di daerah dimana sekolah tersebut berada.  

(2). Selisih antara tarif angkutan umum dengan angkutan kota/pedesaan anak 

sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kewajiban 

Pemerintah Daerah Kabupaten/kota setempat kecuali Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta merupakan kewajiban Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

BAB IV 
PELAPORAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 14 

(1) Penyelenggara angkutan antar jemput anak sekolah wajib melaporkan 

kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat tanggal 10 bulan 

keempat berikutnya kepada Kepala Dinas Kabupaten/kota setempat kecuali 

Daerah khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala  Dinas Provinsi. 

(2) Penyelenggara angkutan kota/pedesaan anak sekolah wajib melaporkan 

kegiatannya setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya 

kepada Kepala Dinas Kabupaten/kota setempat kecuali Daerah khusus 

Ibukota Jakarta kepada Kepala  Dinas Provinsi.  
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(3) Dinas Kabupaten/kota wajib melaporkan kegiatan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dan ayat (2) setiap 3 (tiga) bulan sekali selambat-lambatnya 

tanggal 20 bulan keempat berikutnya kepada Kepala  Dinas Provinsi dengan 

tembusan kepada Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan dan Direktur 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  

(4) Hasil laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 

digunakan sebagai bahan evaluasi.  

BAB V 
ATURAN PERALIHAN 

Pasal 15 

Angkutan sekolah yang sudah ada sebelum dikeluarkan peraturan ini dalam jangka 

waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal  ditetapkannya peraturan 

ini harus sudah menyesuaikan dengan peraturan ini. 

BAB V 
PENUTUP 

Pasal 16 

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di  :      Jakarta 
Pada tanggal  :      29 Maret 2007        
        
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT 

     ttd 
  Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc. 

 NIP. 120 092 889 
Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. : 

1. Menteri Perhubungan; 
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala 

Badan di lingkungan Departemen Perhubungan; 
3. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; 
4. Gubernur seluruh Indonesia; 
5. Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.     
    Salinan sesuai  dengan aslinya. 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
 

ttd 
 

PURWATININGSIH, SH. 
NIP. 120122126 
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LAMPIRAN I  PERATURAN DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT 

Nomor : SK.967/AJ.202/DRJD/2007  

Tanggal :  29 Maret 2007                               

 
 
 
 
CONTOH 1 : 

 
UKURAN, BENTUK STIKER DAN PENEMPATAN TANDA KHUSUS  

PADA KENDARAAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT ANAK SEKOLAH 
 
 
 

Gambar a 
 
 

PENEMPATAN STIKER TANDA KHUSUS  
PADA KENDARAAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT ANAK SEKOLAH 

 
 

Tampak Belakang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 3404 JU

ANGKUTAN 
ANTAR JEMPUT ANAK SEKOLAH 
...........(nama sekolah)........... 
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Tampak Depan 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

B 3404 JU

ANGKUTAN 
ANTAR JEMPUT ANAK SEKOLAH 
...........(nama sekolah)........... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letak penulisan : 
 
• Pada bagian tengah jendela kaca kendaraan depan dan belakang. 
 
Warna tulisan : 
 
1. Kontras dengan warna badan kendaraan. 
2. Disesuaikan dengan estetika. 

 
 
 

Gambar b 
 

UKURAN DAN BENTUK STIKER TANDA KHUSUS  
ANGKUTAN ANTAR JEMPUT ANAK SEKOLAH 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

ANGKUTAN 
ANTAR JEMPUT ANAK SEKOLAH 
...........(nama sekolah)........... 

 
1000 mm 

50 mm 

220 mm 
50 mm 

45 mm 

 LOGO  
SEKOLAH PENYELENGGARA  

 
Bentuk huruf : 
 
1. Huruf besar/balok. 
2. Tegas dan tegak 
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CONTOH 2 
 

 PENDAFTARAN PENYELENGGARAAN 
ANGKUTAN ANTAR JEMPUT ANAK SEKOLAH 

 
 
 

NAMA SEKOLAH PENYELENGGARA 
Alamat Lengkap         Nomor Telepon  

 
Nomor :        ................, ...................................... 
Lampiran : 1 (satu) berkas 
Perihal : Pendaftaran Penyelenggaraan     Kepada : 
   Angkutan Antar Jemput Anak Sekolah  
  Yth Kepala Dinas Perhubungan 

Propinsi/Kabupaten/Kota 
....................................................... 

   (domisili sekolah) 
    
   di-  
 
   ................................... 
 

1. Mengacu kepada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Dirjen Perhubungan Darat No. ........................tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Angkutan Sekolah, bersama ini kami dari Sekolah ................................... 
mengajukan permohonan Pendaftaran Penyelenggaraann Angkutan Antar Jemput Anak Sekolah. 

 
2. Adapun kendaraan yang akan dioperasikan adalah : 

 
DATA  KENDARAAN NO 

JENIS 
KENDARAAN 

KAPASITAS 
(Orang) 

JUMLAH MERK TIPE NOPOL 
KENDARAAN 

NAMA PEMILIK 
KENDARAAN 

       
 
 
 
 

 

 
 

3. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi 
permohonan dimaksud, yang terdiri dari : 
a. Salinan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan-kendaraan yang diajukan; 
b. Gambar lokasi fasilitas parkir yang berada di lingkungan sekolah; 
c. Surat pengajuan dari pemilik kendaraan. 

  
4. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih. 

 
 
 
 

KEPALA SEKOLAH 
............................................................ 

 
Materai Rp. 6.000,- 

 
................................... 

(Nama Jelas) 
 

Tembusan : 
1. Bupati/Walikota .....................;  
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota ............... 
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CONTOH 3 
 

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN 
ANGKUTAN ANTAR JEMPUT ANAK SEKOLAH 

 
 
 

Nomor :        ................, ...................................... 
Lampiran :  
Perihal : Persetujuan Penyelenggaraan     Kepada : 
   Angkutan Antar Jemput Anak Sekolah  
  Yth Kepala Sekolah  
   ........................................................ 
    
   di-  
 
   (sesuai domisili). 
 
 

1. Memperhatikan surat saudara Nomor .......................... tanggal ...................... perihal Permohonan 
Pendaftaran Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput Anak Sekolah, dengan ini disampaikan bahwa 
pada prinsipnya penyelenggaraan angkutan antar jemput anak sekolah dapat disetujui, dengan : 

a. penanggung jawab penyelenggaraan: 

1) nama sekolah:……………. 

2) alamat sekolah:……………… 

b. kendaraan yang dioperasikan: 

DATA  KENDARAAN NO 
JENIS 

KENDARAAN 
KAPASITAS 

(Orang) 
JUMLAH MERK TIPE NOPOL KENDARAAN 

       
 
 
 
 

2. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat ini diterbitkan tidak direalisasikan, maka 
Pendaftaran tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.  

3. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimanamestinya. 

 
 
 

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN 
PROPINSI/KABUPATEN/KOTA 

................(sesuai domisili)............... 
 
 
 

(...................................) 
 
 

Tembusan : 
1. Bupati/Walikota .....................;  
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota ............... 

 
 

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT 

   ttd 

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc. 
NIP. 120 092 889 
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Salinan sesuai  dengan aslinya. 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
ttd 

 
PURWATININGSIH, SH. 

NIP. 120122126 



LAMPIRAN II : PERATURAN DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT LAMPIRAN II : PERATURAN DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT 
 Nomor : Nomor : SK.967/AJ.202/DRJD/2007   Nomor : Nomor : SK.967/AJ.202/DRJD/2007  
Tanggal :  29 Maret 2007                                                                              Tanggal :  29 Maret 2007                                                                              

  
  

CONTOH  CONTOH  
  

UKURAN, BENTUK TULISAN DAN PENEMPATAN TANDA KHUSUS  UKURAN, BENTUK TULISAN DAN PENEMPATAN TANDA KHUSUS  
PADA KENDARAAN ANGKUTAN KOTA/PEDESAAN ANAK SEKOLAH PADA KENDARAAN ANGKUTAN KOTA/PEDESAAN ANAK SEKOLAH 

  
  

Gambar a Gambar a 
  

PENEMPATAN TULISAN TANDA KHUSUS  PENEMPATAN TULISAN TANDA KHUSUS  
PADA KENDARAAN DAN PENAMPAKAN  PADA KENDARAAN DAN PENAMPAKAN  

B 3404 JU

B 3404 JU

BUS SEKOLAH

BUS SEKOLAH

BERHENTI

 

BUS SEKOLAH

LOGO DAN
NAMA PERUSAHAAN

PT. DUNIA BARU

 

BUS SEKOLAH

LOGO DAN
NAMA PERUSAHAAN

PT. DUNIA BARU

LOGO DAN NAMA 
BADAN PENGELOLA 

LOGO DAN NAMA 
BADAN PENGELOLA 

ANGKUTAN KOTA/PEDESAAN ANAK SEKOLAH ANGKUTAN KOTA/PEDESAAN ANAK SEKOLAH 
  

BUS SEDANG

DAN NAMA 
BADAN PENGELOLA 

BUS SEDANG
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BUS BESAR 
  

BUS SEKOLAH

LOGO DAN 
NAMA PERUSAHAAN

PT. DU NIA BARU

B 3404 JU

B 3404 JU

BUS SEKOLAH

BUS SEKOLAH

LOGO DAN 
NAMA PERUSAHAAN

PT. DUNIA BARU

BUS SEKOLAH
BERHENTI

LOGO DAN 
NAMA BADAN PENGELOLA 

LOGO DAN  
NAMA BADAN PENGELOLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letak penulisan : 
 
1. Pada bagian tengah kendaraan bidang kiri dan kanan. 
2. Jarak dari bawah kendaraan = 360 – 500 mm. 

 
Warna tulisan : 
 
1. Kontras dengan warna badan kendaraan 
2. Disesuaikan dengan estetika. 

 
Komposisi tulisan : 
 
1. Panjang tulisan disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan 
2. Jarak antar kata = 40 – 70 mm. 
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Gambar b 
 

UKURAN DAN BENTUK HURUF TULISAN TANDA KHUSUS 
ANGKUTAN KOTA/PEDESAAN ANAK SEKOLAH 

 
 
 

a 

c 

b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ukuran huruf : 
 
1. Lebar = 25 – 50 mm 
2. Tebal = 10 – 15 mm 
3. Tinggi = 50 -100 mm 
 
Bentuk huruf : 
 
1. Huruf besar/balok. 
2. Tegas dan tegak 

 
 
 

 
 
 
 

             DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT 

      ttd 

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc. 
NIP. 120 092 889 

 
 
 
 
 
 
 
 

Salinan sesuai  dengan aslinya. 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
ttd 

 
PURWATININGSIH, SH. 

NIP. 120122126 
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