
1 2 3 4 5 6

b. Dinas Perhubungan 
Propinsi Sumatera  
Selatan

Dilakukan pemasangan rambu di kawasan TKP dan sekitarnya serta melakukan pengecatan 
marka jalan.

CLOSE

1) Bahwa kejadian kecelakaan yang terjadi pada tahun 2007 di ruas 
Jalan Raya Prabumulih – Palembang KM. 71,5 Desa Lembak 
Kabupaten Muara Enim, dan di Desa Lubuk Dendam Kec. Tanjung 
Sakti, Kab. Lahat, peristiwanya terjadi di jalan nasional sehingga 
rekomendasi dari KNKT untuk pemasangan rambu, pembuatan 
marka, dan pemasnagan guardrail serta delineator kewenangannya 
bukan pada kami tetapi pada Balai Pengelola Transportasi Darat 
(BPTD) Wilayah VII Sumsel Babel.
2) Namun secara koordinasi dengan BPTD Wilayah Sumsel VII Sumsel 
Babel, kami telah meminta data mengenai fasilitas keselamatan LLAJ 
yang pernah atau telah diadakan pada kedua ruas jalan dimaksud 
selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2020, namun sesuai 
informasi yang ada kedua ruas jalan tersebut belum pernah dilakukan 
pekerjaan fasilitas keselamatan LLAJ.
3) Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami dari dinas Perhubungan 
Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mengantisipasi terjadinya 
kecelakaan selalu mengalokasikan anggaran guna memenuhi 
ketersediaan fasilitas keselamatan LLAJ, namun alokasi dana tersebut 
kami kerjakan pada ruas jalan provinsi dan jalan kabupaten.

1. Dianggarkan untuk pemasangan rambu dan pengecatan marka di kawasan TKP;

CLOSE

Pemasangan rambu-rambu dan pengecatan marka jalan adalah yang 
berada di ruas jalan Nasional sesuai kewenangannya adalah yang 
bertanggung jawab di Bidang Prasarana dan Prasarana Lalu Lintas 
Angkutan Jalan Dinas Perhubungan ProvinsiSumatera Selatan 
termasuk yang menganggarkan/mengusulkannya kedalam APBD

2. Larangan terhadap mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang dengan melakukan 
pengawasan di jalan.

CLOSE

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 137 Ayat (3,4) sebagai 
berikut.
• Angkutan barang wajib menggunakan mobil barang, dan mobil 
barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali ada 
kepentingan lai berdasarkan pertimbangan kepolisian dan/atau 
pemerintah daerah
• Untuk melakukan pengawasan dijalan nasional wewenangnya 
Pemerintah Provinsi untuk pengawasan di jalan Kabupaten/Kota 
adalah wewenangnya pemerintah kabupaten

1. Untuk melakukan pengawasan dan penindakan secara ketat terhadap mobil barang yang 
melakukan pelanggaran lalu lintas. 

OPEN Tidak ada tanggapan

2. Untuk lebih memperketat pemberian ijin trayek setiap angkutan umum yang beroperasi;
OPEN Tidak ada tanggapan

3. Memasang rambu-rambu lalu lintas sesuai dengan ketentuan pada lokasi kecelakaan 
khususnya (rambu peringatan jalan turunan, rambu peringatan jalan tanjakan, rambu batas 
kecepatan, rambu larangan mendahului). OPEN Tidak ada tanggapan

INVESTIGASI KECELAKAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TAHUN 2007-2022 (8 Agustus 2022)

a. Dinas Perhubungan 
Propinsi Sumatera Utara 

2 Tabrakan antara Minibus KUPJ 
dengan bus ALS DAN Truk Fuso 
di Jalan Lintas Sumtera Medan 
Rantau Prapat Asahan, Medan 
Rabu, 6 Juni 2007 (KNKT-KJ-07-

03-06-01)

d. Kepolisian Republik 
Indonesia

1

STATUS REKOMENDASI

NO. INVESTIGASI INSTANSI TANGGAPAN

Tabrakan antara mobil barang 
BK -8537- RD dengan mobil 

barang BG-8746-Y di ruas Jalan 
Raya Prabumulih – Palembang 

KM. 71,5  Desa Lembak 
Kabupaten Muara Enim, 

Palembang  
Kamis, 10 Mei 2007 (KNKT-KJ-

07-01-05-01)

REKOMENDASI FINAL

c. Dinas Perhubungan 
Kabupaten Muara Enim

STATUS
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NO. INVESTIGASI INSTANSI TANGGAPANREKOMENDASI FINAL STATUS

1. Membuat marka pembatas tepi baik di sebelah kanan maupun kiri; OPEN Tidak ada tanggapan

2. Membuat  median baik berupa garis utuh maupun garis putus-putus;
OPEN Tidak ada tanggapan

3. Memberi lampu penerangan jalan sepanjang lintas jalan Sumatera Medan-Rantau Parapat 
yang kondisinya menanjak dan menurun. OPEN Tidak ada tanggapan

1. Agar memperbaiki jalan dengan melebarkan dan memasang kelengkapannya (sesuai standar 
lalu lintas) dengan cara pengikisan tebing pada sisi jalan sehingga jalan tersebut jauh dari jurang;

OPEN Tidak ada tanggapan

2. Memperbaiki jalan Tanjung Sakti – Manna dari penetrasi menjadi hotmix. 
OPEN Tidak ada tanggapan

1. Melaksanakan pemasangan rambu-rambu yang sesuai di jalan Tanjung Sakti - Manna;

CLOSE

2.  Membuat marka tengah dan marka tepi pada ruas jalan Tanjung Sakti – Manna; 

CLOSE

3. Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail) dan delineator pada sisi ruas jalan Tanjung 
Sakti – Manna, terutama pada ruas jalan yang tepinya jurang. 

CLOSE

c. Dinas Propinsi 
Sumatera Selatan yang 
bertanggung jawab di 
bidang Penerangan Jalan

Memasang lampu penerangan jalan di sepanjang ruas jalan pada lokasi terjadinya peristiwa 
kecelakaan

CLOSE

Tanggapan BPTD WIL VII SUMSEL BABEL :
Dan pada tahun 2021 BPTD Wilayah VII Provinsi Sumsel da Babel akan 
melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan 
jalan pada ruas jalan 038 Pagaralam – Tanjung Sakti – Bts. Prov. 
Bengkulu

b. Dinas Perhubungan 
Kota Medan

Mobil Bus PO. Lubuk Tappi 
Express BD-3500-LP terguling 

di Desa Lubuk Dendam, 
Kecamatan Tanjung Sakti, 

Kabupaten Lahat, Sumatera 
Selatan 

Minggu, 10 Juni 2007 (KNKT-KJ-
07-04-06-02) b. Dinas Propinsi 

Sumatera Selatan yang 
bertanggung jawab di 
bidang Perhubungan

a. Dinas Propinsi 
Sumatera Selatan yang 
bertanggungan jawab 
dalam bidang 
pembinaan jalan

3

1) Bahwa kejadian kecelakaan yang terjadi pada tahun 2007 di ruas 
Jalan Raya Prabumulih – Palembang KM. 71,5 Desa Lembak 
Kabupaten Muara Enim, dan di Desa Lubuk Dendam Kec. Tanjung 
Sakti, Kab. Lahat, peristiwanya terjadi di jalan nasional sehingga 
rekomendasi dari KNKT untuk pemasangan rambu, pembuatan 
marka, dan pemasnagan guardrail serta delineator kewenangannya 
bukan pada kami tetapi pada Balai Pengelola Transportasi Darat 
(BPTD) Wilayah VII Sumsel Babel.
2) Namun secara koordinasi dengan BPTD Wilayah Sumsel VII Sumsel 
Babel, kami telah meminta data mengenai fasilitas keselamatan LLAJ 
yang pernah atau telah diadakan pada kedua ruas jalan dimaksud 
selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2020, namun sesuai 
informasi yang ada kedua ruas jalan tersebut belum pernah dilakukan 
pekerjaan fasilitas keselamatan LLAJ.
3) Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami dari dinas Perhubungan 
Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mengantisipasi terjadinya 
kecelakaan selalu mengalokasikan anggaran guna memenuhi 
ketersediaan fasilitas keselamatan LLAJ, namun alokasi dana tersebut 
kami kerjakan pada ruas jalan provinsi dan jalan kabupaten.
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NO. INVESTIGASI INSTANSI TANGGAPANREKOMENDASI FINAL STATUS

b. Dinas Perhubungan 
Propinsi Jawa Barat

Agar melakukan pengawasan dan penindakan operasional angkutan umum dalam trayek di 
terminal dan di jalan terutama mengenai jumlah penumpang yang melebihi kapasitas kendaraan.

OPEN Tidak ada tanggapan

1. Perlu dilakukan pengkajian mengenai penerapan pembatasan kecepatan kendaraan mobil 
penumpang jenis bis pada mesin kendaraan, mengingat kendaraan yang melibatkan mobil 
penumpang jenis bus frekuensinya cukup tinggi setiap tabrakan dan menimbulkan korban 
meninggal dunia cukup banyak;

CLOSE
Tanggapan Direktur Lalu Lintas:
Ditjen Perhubungan Darat telah menerbitkan PM 111 tahun 2015 
tentang tata cara penetaan batas kecepatan.

2. Pemasangan rambu-rambu sejenisnya yang terdiri dari:
• Rambu tanjakan dan turunan;
• Rambu larangan kecepatan kendaraan;
• Rambu rumah makan.

OPEN Tidak ada tanggapan

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat

Melakukan pengawasan dan menindak bagi perusahaan bus yang kondisinya tidak terawat serta 
lebih intensif melakukan pembinaan berupa pendidikan, pelatihan dan pengawasan terhadap 
pengemudi angkutan penumpang dan barang mengenai peraturan – peraturan yang harus 
ditaati selama mengemudi guna untuk  menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas pada titik – 
titik rawan kecelakaan juga melaksanakan audit keselamatan terhadap perusahaan otobus.

CLOSE

Tanggapan Direktorat Angkutan Jalan :
Melakukan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan pada kegiatan 
Herregistrasi, klarifikasi dan pembinaan angkutan jalan yang 
dilaksanakan  rutin setiap tahun.

b. Dinas Perhubungan 
Propinsi Jawa Barat

Melengkapi kelengkapan keselamatan jalan pada sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan 
jalan agar lebih mendapat perhatian, seperti melakukan pemasangan rambu di kawasan TKP dan 
sekitarnya serta melakukan pengecatan marka jalan terutama pada titik – titik rawan kecelakaan 
juga menertibkan kendaraan umum yang izin trayeknya habis atau tidak ada. OPEN Tidak ada tanggapan

1. Dianggarkan untuk pemasangan rambu dan pengecatan marka disekitar lokasi kawasan TKP 
guna mengurangi tingkat kecelakaan;

CLOSE

Sudah di ajukan anggaran ke Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat,
dan sudah dilaksanakan survey kebutuhan Sarana Prasarana (Sarpras)
Lalu Lintas oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat untuk di
alokasikan di APBD Tahun 2022.

2. Larangan terhadap mobil penumpang yang digunakan untuk mengangkut orang melebihi 
kapasitas tempat duduk selain mobil penumpang umum. CLOSE

Larangan sudah dilakukan melalui kegiatan sosialiasasi dan edaran
juga razia yang dilakukan secara berkala.

7 Tabrakan beruntun melibatkan 
antara Mobil Bus dan dua 
Mobil Penumpang di Ruas 

Jalan Tol Tangerang-Merak KM 
47+500 

Minggu,22 Oktober 2007

1. Melakukan pengawasan terhadap ijin kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
CLOSE

1. sudah dilaksanakan penertiban yang dilaksanakan setiap 1 (satu) 
tahun sekali

2. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan rangka/karoseri kendaraan yang dilakukan oleh 
operator; CLOSE

2 . sudah dikoordinasikan dengan unit PKB di Kab/kota

3. Melakukan pengawasan terhadap kelengkapan alat-alat keselamatan pada bus angkutan 
umum sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 
SK.1763/AJ.501/DRJD/2003 tentang Petunjuk Teknis Tanggap Darurat Kecelakaan Kendaraan 
Bermotor Angkutan Penumpang;

CLOSE

3. Menerapkan Ramp check di Terminal se-Kalteng.

Bus Limas masuk jurang, 
di Jembatan Cikundul, Puncak, 

Cianjur, Jawa Barat. 
Sabtu, 7 Juli 2007 (KNKT-KJ-07-

05-07-01)

6 Tabrakan antara Bus Pariwisata 
Fajar Transport bernomor 

polisi B-706-WB dengan Mobil 
Feroza bernomor polisi B-890- 

BZ 
Di Ruas Jalan Cijambe, 
Kecamatan Cijambe, 

Kabupaten Subang, Jawa Barat
Minggu, 29 Juli 2007 (KNKT-KJ-

07-07-07-03)

a. Direktur Jenderal 
Perhubungan Darat

c. Dinas Perhubungan 
Subang

DIINVESTIGASI POLRI

8

4

5 Tabrakan antara Bus Doa Ibu 
dengan Mobil Elf 

di Jalan Raya Nagrek KM 37 
Nagrek, Bandung 

Jumat, 13 Juli  2007 (KNKT-KJ-
07-06-07-02)

a. Dinas Perhubungan 
Propinsi Kalimantan 
Tengah

Terbakarnya Bus KH-7014-GI 
milik Yessoe Travel 

di Jalan  Tjilik  Riwut  KM. 10   
Kasongan Kabupaten Katingan, 

Kalimantan Tengah
Sabtu, 24 November 2007 

(KNKT-KJ-07-09-11-01)
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NO. INVESTIGASI INSTANSI TANGGAPANREKOMENDASI FINAL STATUS

4. Memberi pelatihan tentang aspek keselamatan dan keamanan kendaraan pada awak angkutan 
umum; CLOSE

4. Setiap 1 (satu) tahun sekali sudah dilaksanakan oleh BPTD XVI 
Provinsi Kalimantan Tengah

5. Melakukan peningkatan pengawasan terhadap pemberian ijin kelaikan/KIR dan izin trayek.
CLOSE

5. Sudah dilakukan melalui forum LLAJ Provinsi Kalimantan Tengah

1. Melengkapi kendaraan yang dimiliki dengan alat keselamatan yaitu alat pemecah kaca dan alat 
pemadam kendaraan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat 
Nomor: SK.1763/AJ.501/DRJD/2003 tentang Petunjuk Teknis Tanggap Darurat Kecelakaan 
Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang;

CLOSE

PT Yessoe travel Telah Melengkapi kendaraan yang dimiliki dengan 
alat keselamatan seperti pemecah kaca dan pemadam kebakaran, 
Telah melengkapi pemeriksaan dan perawatan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku, dalam pembuatan rangka/karoseri sangat 
memperhatikan ketentuan yang di keluarkan oleh instansi terkait, 
pengemudi melakukan pemeriksaan baik terhadap mesin maupun 
perlengkapan sebelum mulai melaksanakan perjalanan sesuai trayek

2. Melakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap kendaraan secara berkala sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku;

CLOSE

PT Yessoe travel Telah Melengkapi kendaraan yang dimiliki dengan 
alat keselamatan seperti pemecah kaca dan pemadam kebakaran, 
Telah melengkapi pemeriksaan dan perawatan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku, dalam pembuatan rangka/karoseri sangat 
memperhatikan ketentuan yang di keluarkan oleh instansi terkait, 
pengemudi melakukan pemeriksaan baik terhadap mesin maupun 
perlengkapan sebelum mulai melaksanakan perjalanan sesuai trayek

3. Dalam pembuatan rangka/karoseri kendaraan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang 
dikeluarkan oleh instansi terkait;

CLOSE

PT Yessoe travel Telah Melengkapi kendaraan yang dimiliki dengan 
alat keselamatan seperti pemecah kaca dan pemadam kebakaran, 
Telah melengkapi pemeriksaan dan perawatan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku, dalam pembuatan rangka/karoseri sangat 
memperhatikan ketentuan yang di keluarkan oleh instansi terkait, 
pengemudi melakukan pemeriksaan baik terhadap mesin maupun 
perlengkapan sebelum mulai melaksanakan perjalanan sesuai trayek

4. Pengemudi melakukan pemeriksaan baik terhadap mesin maupun perlengkapan lainnya guna 
kelancaran perjalanan sebelum mulai melaksanakan perjalanan sesuai trayek;

CLOSE

PT Yessoe travel Telah Melengkapi kendaraan yang dimiliki dengan 
alat keselamatan seperti pemecah kaca dan pemadam kebakaran, 
Telah melengkapi pemeriksaan dan perawatan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku, dalam pembuatan rangka/karoseri sangat 
memperhatikan ketentuan yang di keluarkan oleh instansi terkait, 
pengemudi melakukan pemeriksaan baik terhadap mesin maupun 
perlengkapan sebelum mulai melaksanakan perjalanan sesuai trayek

5. Menempatkan barang tidak menghalangi jalan keluar-masuk penumpang;

CLOSE

PT Yessoe travel Telah Melengkapi kendaraan yang dimiliki dengan 
alat keselamatan seperti pemecah kaca dan pemadam kebakaran, 
Telah melengkapi pemeriksaan dan perawatan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku, dalam pembuatan rangka/karoseri sangat 
memperhatikan ketentuan yang di keluarkan oleh instansi terkait, 
pengemudi melakukan pemeriksaan baik terhadap mesin maupun 
perlengkapan sebelum mulai melaksanakan perjalanan sesuai trayek

b. PO Penyelenggara 
Angkutan Bus AKDP
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NO. INVESTIGASI INSTANSI TANGGAPANREKOMENDASI FINAL STATUS

6. Meninjau kembali jam kerja pengemudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

CLOSE

PT Yessoe travel Telah Melengkapi kendaraan yang dimiliki dengan 
alat keselamatan seperti pemecah kaca dan pemadam kebakaran, 
Telah melengkapi pemeriksaan dan perawatan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku, dalam pembuatan rangka/karoseri sangat 
memperhatikan ketentuan yang di keluarkan oleh instansi terkait, 
pengemudi melakukan pemeriksaan baik terhadap mesin maupun 
perlengkapan sebelum mulai melaksanakan perjalanan sesuai trayek

2. Perlu dilakukan pengawasan terhadap pengoperasian kereta tempelan sesuai dengan 
peruntukannya (seperti yang diatur dalam peraturan tentang desain dan peruntukan kendaraan 
bermotor); CLOSE

• Akan dilakukan pengawasannya mulai dari uji tipe, uji berkala, 
sampai operasional.
• Dirjen hubdat akan mengadakan FGD mengenai truk trailer.
• Melakukan pengawasan/inspeksi ke karoseri dan Pelabuhan.

3. Pemasangan rambu-rambu dan marka di sekitar lokasi kecelakaan yang terdiri dari: Rambu 
larangan mendahului, Marka utuh atau tidak putus, Rambu peringatan kombinasi tikungan.

CLOSE

Tanggapan Direktur Lalu Lintas :
Ditjen Perhubungan Darat telah melaksanakan pengadaan dan 
pemasangan perlengkapan jalan di jalan nasional dan penanganan 
lokasi rawan kecelakaan pada spot khusus yang memerlukan 
penanganan khusus

b. Dinas LLAJ Provinsi 
Jawa Timur

Perlu meningkatkan pengawasan lebih intensif terhadap pengoperasian kendaraan bermotor 
terutama mobil barang (kereta tempelan) dan tata cara pemuatan. OPEN Tidak ada tanggapan

c. Operator/Pemilik 
Kendaraan

Mengoperasikan kendaraan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor 14 Tahun 2007 tentang kendaraan peti kemas. OPEN Tidak ada tanggapan

d. ATPM Mitsubishi Melakukan pengkajian penggunaan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis menghentikan 
kereta tempelan apabila alat perangkai putus/bocor dari kendaraan penarik.

CLOSE

Kami PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) untuk menyampaikan 
tanggapan formal atas rekomendasi KNKT berdasarkan laporan 
investigasi dan penelitian kecelakaan lalu lintas KNKT-08-01-01-01 
sebagai berikut :
1) Bahwa kendaraan Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi W 8641 UA 
(“Kendaraan”) adalah kendaraan yang tidak dirakit, diimpor, dan/atau 
didistribusikan oleh KTB. Sehingga besar kemungkinan bahwa 
kendaraan di impor oleh importir umum sehingga KTB tidak dapat 
mengkonfirmasi spesifikasi dan riwayat kendaraan
2) Bahwa seluruh kendaraan yang dirakit dan didistribusikan oleh KTB 
telah melalui rangkaian pengujian standard regulasi yang dibuktikan 
dengan diterbitkannya surat uji tipe dari kementerian perhubungan
3) Bahwa khusus untuk flexible hose, KTB telah menyediakan service 
booklet untuk seluruh kendaraan yang menginformasikan pedoman 
dan tata cara kepada konsumen terkait perawatan dan perbaikan 
termasuk flexible hose dan rekomendasi periode penggantian dari 
flexible hose;

2.  Memberikan sanksi kepada PO. Family Raya Trans karena mengoperasikan kendaraan yang 
tidak laik jalan dan tanpa dilengkapi perizinan angkutan (ijin trayek/kartu pengawasan). 

CLOSE

Direktorat sarana sedang membangun system informasi pelaporan 
yang bernama SiEmKa yang akan beroperasi tahun depan yang 
diinput oleh BPTD, dinas perhubungan provinsi, dan dishub 
kabupaten/kota. Serta sudah terdapat 17 perusahaan yang sudah 
mendapatkan sertifikat SMK.

Tabrakan antara Family Raya 
Trans BH-7768-FU dan KIA 

Carnival B-8615-LT 
di Ruas Jalan Lintas Sumatera 

Muara Enim - Lahat, Desa 
Tanjung Telang, Kecamatan 
Merapi, Kabupaten Lahat 

2

2008
Tabrakan beruntun yang 
melibatkan 9 kendaraan 

di Jalan Raya Brondong KM. 
86+900 Ds.Brondong Kec. 

Brondong, Lamongan, Jawa 
Timur

Selasa, 8 Januari 2008 (KNKT-
08-01-01-01)

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat

1

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat
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NO. INVESTIGASI INSTANSI TANGGAPANREKOMENDASI FINAL STATUS

b. Kepada Dinas yang 
bertanggung jawab di 
bidang Perhubungan 
Provinsi Sumatera 
Selatan

Agar melakukan pemasangan rambu, khususnya rambu-rambu peringatan dan himbauan di 
kawasan lokasi kejadian kecelakaan dan sekitarnya

CLOSE

Tanggapan BPTD Wilayah VII Sumsel Babel:
Pada ruas 020 Bts. Kota Lahat-Muaraenim telah dilaksanakan 
pengadaan dan pemasangan perlengkapan  jalan pada Tahun 
Anggaran 2015 oleh Satuan Kerja BLLAJSDP Jambi;
Dan paada tahun 2021 BPTD Wilayah Sumsel dan Babel akan 
melaksankan kegiatan pengadaan dan pemasangan Perlengkapan 
Jalan pada ruas jalan 020 Bts. Kota Lahat – Muaraenim.

d. Kepada Dinas yang 
bertanggung jawab di 
bidang Perhubungan 
Kabupaten Lahat

Melakukan pengawasan terhadap kelengkapan administrasi perizinan (Kartu Pengawasan/Trayek 
dan Buku Uji) dan Melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor dengan menggunakan 
peralatan uji mekanis dan tenaga penguji yang memiliki kompetensi. OPEN Tidak ada tanggapan

3

Bus Karunia Bakti Z-769- DA 
jatuh ke dalam jurang 

di Jalan Raya Cugenang 
Tikungan Tapal Kuda Cijedil, 

Cianjur
Rabu, 6 Agustus 2008

a. Management 
Pengusaha Angkutan 

Pengusaha angkutan penumpang umum agar menyiapkan sarana angkutan yang sesuai 
peruntukannya, sementara Truk yang ada secara bertahap mulai dialihkan kembali untuk 
dioperasikan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya dan Pengusaha angkutan penumpang 
umum agar menyiapkan SDM pengemudi yang memenuhi persyaratan keterampilan dan 

 kecakapan serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pengemudi. OPEN Tidak ada tanggapan

1. Agar meninjau kembali kebijakan pengalihan fungsi dan peruntukan kendaraan angkutan 
barang sebagai kendaraan angkutan penumpang, mengingat bahwa secara teknis desain dan 
konstruksi kedua jenis kendaraan tersebut berbeda  

OPEN Tidak ada tanggapan

2. Perlu ditempatkannya petugas Dinas Perhubungan pada titik-titik lokasi yang merupakan 
daerah rawan kecelakaan terutama pada hari-hari pasar di daerah tersebut. OPEN Tidak ada tanggapan

3. Perketat pengawasan agar kendaraan besar tidak masuk ke jalan desa. 
OPEN Tidak ada tanggapan

4. Segera setelah jalan dibangun fasilitas kelengkapan jalan (rambu peringatan, batas kecepatan 
maksimum, marka jalan, beton pengaman, pagar pengaman jalan (guardrail) untuk dipenuhi. 

OPEN Tidak ada tanggapan

d. Dinas Pemerintah 
Kabupaten Manggarai 
Timur yang 
Bertanggung Jawab 
terhadap Pembinaan 
Jalan 

Agar jalan-jalan desa yang dilalui kendaraan angkutan umum baik untuk penumpang maupun 
barang agar dapat segera dibangun jalan sesuai dengan status dan kualitas yang memadai.

OPEN Tidak ada tanggapan

Merapi, Kabupaten Lahat 
Senin, 21 Juli 2008 (KNKT-08-02-

07-01)

4 Tabrakan bus kayu EB-2414-E 
jatuh ke dalam jurang 

Di Jalan Jurusan Benteng Jawa 
– Bea Lalang Lamba Leda, 

Manggarai Timur, Nusa 
Tenggara Timur

Rabu, 10 September 2008 
(KNKT-08-09-04-01)

DIINVESTIGASI POLRI

b. Dinas Pemerintah 
Kabupaten Manggarai 
Timur yang 
bertanggung jawab di 
bidang Perhubungan 
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Tanggapan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat:
1. Lokasi kejadian merupakan jalan desa, yang sesuai UU 38 tahun 
2004 tentang jalan maupun UU 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan, merupakan wewenang dan tanggungjawab 
Pemerintah Kabupaten Baik dalam penyelenggaraan jalan maupun 
manajemen dan rekayasa lalu lintas.
2. Pemerintah pusat bertanggung jawab dan berkewajiban dalam 
penyelenggaraan jalan serta melengkapi fasilitas keselamatan jalan 
pada jalan-jalan Nasional.
3. Berkaitan dengan butir a dan b tersebut maka rekomendasi butir 5 
sebaiknya ditujukan pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur 
Provinsi NTT.

5 Tabrakan antara Bus Puspita 
Jaya 

BE-3093-W dengan mobil L300 
T-8608-TG

di Jalan Raya Negara Dusun 
Argamulya Desa Ciasem Girang, 
Kecamatan Ciasem, Kabupaten 

Subang, Jawa Barat
Jumat, 26 September 2008

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 

Melengkapi fasilitas kelengkapan jalan (rambu peringatan, rambu larangan kecepatan maksimum 
khusus, 60 km/jam batas kecepatan maksimum, marka jalan, beton pengaman, pagar pengaman 
jalan (guardrail)) pada ruas-ruas jalan yang rawan kecelakaan.

CLOSE

Tanggapan Direktur Lalu lintas:
Ditjen Perhubungan Darat telah melaksanakan pengadaan dan 
pemasangan perlengkapan jalan di jalan nasional dan penanganan 
lokasi rawan kecelakaan pada spot khusus yang memerlukan 
penanganagan khusus lebih mendalam

DIINVESTIGASI POLRI

Mobil Bus PO Penantian Utama 
BE-2334-FC  jatuh ke dalam 

jurang 
di Jalan Lintas Barat Sumatera 
Kecamatan Lemong Kabupaten 

Lampung Barat, Lampung
Jumat, 19 Desember 2008 

6
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b. Dinas Perhubungan 
Provinsi Lampung 

Memberikan pembinaan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan 
pengawasan dan pengaturan lalu lintas jalan pada daerah yang rawan kecelakaan dan 

 Melakukan inventarisasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) yang ada dalam wilayah propinsinya. 

CLOSE

1) Melakukan investigasi bersama yang terdiri dari KNKT, Dishub 
Provinsi dan Dishub Kab. Lampung Barat ke Lokasi kejadian 
kecelakaan (2008).
2) Memberikan teguran dan pembinaan serta sanksi administrasi 
kepada PO. Penantian Utama
3) Kementerian PUPR cq. Pengelola Jalan Nasional Lampung telah 
melakukan rekayasa gemetrik jalan dengan memasang dinding beton 
dan pelebaran pada tikungan daerah lawan kecelakaan (DRK) tahun 
2009/2010.
4) Kementerian perhubungan telah memasang fasilitas keselamatan 
seperti rambu lalu lintas, marka jalan, lampu penerangan jalan umum 
tenaga surya (solar cell) pengecoran bahu jalan dan pembuatan 
tembok penahan (water barrier)  photo terlampir.
5) Melaksanakan program rutin Pekan Nasional Keselamatan 
Transportasi Jalan (PNKTJ), pemilihan awak kendaraan umum 
teladan/abdiyasa teladan, lomba wahana tata nugraha (WTN) di 
Provinsi Lampung.
6) Upaya upaya pembinaan pada dinas perhubungan Kabupaten/kota 
untuk meningkat pengawasan dan pengaturan lalu lintas melalui 
forum LLAJ, bimbingan teknis LLAJ dan rakornis jajaran dinas 
perhubungan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung secara rutin dan 
berkesinambungan.

c. Dinas perhubungan 
Kabupaten Lampung 

Menempatkan pos pengawasan di lokasi kejadian mengingat medan yang rawan kecelakaan/ 
geometrik dan gradien jalan cukup ekstrim, Menyiapkan mobil penarik/ derek mengingat 
banyaknya kendaraan mobil barang/ truk yang melintas dan tidak mampu melewati tanjakan 
serta Melakukan pembersihan/ pemangkasan terhadap pohon-pohon atau hal-hal yang 
menghalangi ruang pandang bebas pengemudi kendaraan bermotor terutama pada daerah-

 daerah yang rawan kecelakaan. 

OPEN Tidak ada tanggapan

d. Manajemen 
Perusahaan Otobus 

Perusahaan Otobus harus mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis laik 
jalan dengan mematuhi ketentuan masa uji berkala kendaraan bermotor dan masa berlakunya 
izin pengoperasian. Kendaraan yang tidak laik jalan dan tidak mempunyai izin pengoperasian, 
tidak boleh dioperasikan. 
Penugasan pengemudi, selain harus memenuhi persyaratan kemampuan mengemudi yang baik, 
berbadan sehat serta cukup istirahat, juga harus disesuaikan dengan pengalaman mengemudi 
pada lintasan atau trayek yang dilayani.

OPEN Tidak ada tanggapan

1. Perlu diterbitkannya pedoman teknis tentang penggantian/modifikasi, komponen kendaraan 
bermotor yang kinerjanya tetap mengacu kepada kelaikan dan keselamatan;

OPEN

• Telah diterbitkan PP 55/2012 ttg kendaraan, terdapat pasal 
modifikasi kendaraan bermotor.
• Akan dilakukan diskusi penetapan JBI dengan Penguji Kendaraan 
Bermotor.

2. Perlu dipasang pita penggaduh dekat jembatan yang menikung tajam untuk peringatan kepada 
 pengemudi. 

CLOSE

Tanggapan Direktur Lalu Lintas:
Ditjen Perhubungan Darat telah melaksanakan pengadaan dan 
pemasangan perlengkapan jalan di jalan nasional dan penanganan 
lokasi rawan kecelakaan pada spot khusus yang memerlukan 
penanganagan khusus lebih mendalam

Kecelakaan tunggal mobil 
Kijang terguling dan masuk 

sungai  
di Jembatan Beringin Jalan 

Lintas Sumatera, Dusun I, Ds. 
Beringin, Kec. Lubai, 

Prabumulih, Sumatera Selatan
Rabu, 18 Februari 2009 (KNKT-

09-02-01-01)

2009

Jumat, 19 Desember 2008 
(KNKT-08-12-06-01)

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat

1
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c. Dinas Pemerintah 
Provinsi yang 
bertanggung jawab di 
bidang Pekerjaan 
Umum Sumatera 
Selatan

Perlu dilakukan perbaikan pagar pengaman jembatan Beringin Sungai Lubai yang sudah rusak 
akibat sering ditabrak oleh kendaraan.

OPEN Tidak ada tanggapan

a. PO Harapan Jaya Menekankan kepada awak kendaraan (crew bus) untuk mentaati segala peraturan lalu lintas, 
terutama pada saat akan melewati perpotongan kereta api dan Memberi sanksi yang tegas 
terhadap awak bus yang melakukan pelanggaran. OPEN Tidak ada tanggapan

b. PT. KA (Persero) 
DAOP VII Madiun

Menambah jumlah petugas penjaga palang pintu perpotongan sebidang di JPL 281 dan Setiap 
petugas penjaga palang pintu perpotongan sebidang agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
ketentuan.

CLOSE
Petugas PJL 281 KM 185+281 yang saat ini berdinas/bertugas sudah 
memiliki sertifikasi dari KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT 
JENDERAL PERKERETAAPIAN

1. Melakukan koordinasi yang baik dengan pihak PT. KAI dan pihak Kepolisian dalam rangka 
mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi pada setiap perpotongan sebidang;

CLOSE

Tanggapan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur :                     Telah 
rutin dilakukan sosialisasi keselamatan perkeretaapian di lokasi-lokasi 
yang terdapat perlintasan sebidang, dengan melibatkan stakeholder 
terkait.                                                                      Tanggapan Dinas 
Perhubungan Kota Kediri:
Memang sudah menjadi tugas bersama pihak terkait untuk selalu 
berkoordinasi dalam rangka mengantisipiasi kemungkinan-
kemungkinan yang terjadi pada setiap perpotongan sebidang dengan 
mengacu kepada aturan yang sudah ada dan peran penting semua 
pihak juga harus bener-bener dijadikan sebagai perhatian utama. 
Dengan demikian diperlukan sebuah komitmen bersama dalam 
penerapan strategi untuk antisispasi hal tersebut sesuai dengan tugas 
dan fungsinya.

2. Melengkapi rambu-rambu, RPPJ dan marka  di lokasi kejadian.  

CLOSE

Tanggapan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur:                        Di 
lokasi telah dilengkapi rambu RPPJ dan marka jalan             Tanggapan 
Dinas Perhubungan Kota Kediri:
Hasil inspeksi Dinas Perhubungan Kota Kediri di lokasi kejadian untuk 
kelengkapan sarana dan prasarana sudah cukup lengkap. Perlu 
perjuangan bersama meningkatkan safety driving/road safety  bagi 
pengguna jalan untuk menciptakan keamanan dan keselamatan 
berkendara di setiap perpotongan sebidang

d. Pemerintah Kota 
Kediri

Melakukan penertiban bangunan yang membatasi jarak pandang bebas di sekitar perpotongan 
sebidang JPL 281 dan yang berada di ruang milik jalan kereta api (rawan terkena dampak jika 
terjadi kecelakaan yang fatal)

CLOSE

Tanggapan Dinas Perhubungan Kota Kediri :
1. Pasca tabrakan PO Harapan Jaya dengan KA Rapih Dhoho di 
Perlintasan sebidang JPL 281 di KM 185 +281 Jl. Brigjend Katamso, 
Pemerintah Kota Kediri langsung melakukan penertiban bangunan 
yang membatasi jarak pandang bebas di sekitar perpotongan 
sebidang JPL 281 yang berada di ruang milik jalan kereta api.
2. Dokumen berupa foto terlampir.

e. Polresta Kediri Agar diberikan materi sosialisasi tentang tata cara berlalu lintas di perpotongan sebidang pada 
saat menerbitkan dan memperpanjang surat ijin mengemudi. OPEN Tidak ada tanggapan

c. Dinas Kota Kediri 
yang bertanggung 
jawab dalam bidang 
Perhubungan dan Dinas 
Propinsi Jawa Timur 
yang bertanggung 
jawab dalam bidang 
Perhubungan dan LLAJ

2 Tabrakan PO Harapan Jaya 
dengan KA Rapih Dhoho 

di Perlintasan Sebidang JPL 281 
di 

KM. 185 + 281 Jl. Brigjen 
Katamso Desa Kampung Dalem, 

Kediri
Senin, 23 Februari 2009 (KNKT-

09-02-02-01)
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a. Dinas Pemerintah 
Propinsi yang 
bertanggung jawab 
dalam bidang 
Perhubungan Jawa 
Timur

Melaksanakan rekomendasi segera berupa pemasangan fasilitas kelengkapan jalan yang 
memadai, antara lain menambah rambu batas kecepatan yang diijinkan dan rambu peringatan 
adanya tikungan, rambu turunan dan tanjakan; menambah jumlah garis pita penggaduh untuk 
mengingatkan pengemudi agar mengurangi kecepatan.

CLOSE rekomendasi Sudah dilaksanakan

b. Dinas Pemerintah 
Propinsi yang 
bertanggung jawab 
dalam bidang 
pembinaan jalan Jawa 
Timur

Memperbaiki kondisi jalan dengan melakukan penyesuaian Lengkung Vertikal Cekung yang 
kurang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan standar keselamatan serta menambah 
median permanen.

CLOSE

1. Lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas dimaksud berada di ruas jalan 
Provinsi jurusan Malang-Pendem di antara Km. Mlg. 18+800 - 19+050, 
dengan kondisi jalan lurus, terdapat alinyemen vertikal naik (Lengkung 
Vertikal Cembung) dan turun (Lengkung Vertikal Cekung).
2. Secara teknis, kondisi jalan tersebut telah memenuhi persyaratan 
Standart Bina Marga kecuali pada Km. Mlg.18+949,55 terdapat 
Lengkungan Vertikal Cekung yang panjang lengkung dan jari-jari 
lengkungnya kurang memenuhi syarat (lihat Analisis Teknis) hal dapat 
mengakibatkan kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi 
(melebihi kecepatan yang direncanakan yaitu 40-80 Km/jam, sesuai 
Rancangan Standart Nasional Indonesia, RSNI T-14-2004, Perencanaan 
Geometrik Jalan Perkotaan) terasa tidak nyaman. Namun demikian 
berdasarkan uji coba yang kami lakukan dengan menggunakan kendaraan 
roda 4 (empat) mobil station Wagon merk Isuzu Panther melaju dengan 
kecepatan 60 Km/jam, hal ini tidak menimbulkan pengaruh yang 
signifikan terhadap laju kendaraan (artinya kendaraan masih sangat 
terkendali)
3. Untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas seperti butir 2, 
akan kami pasang rambu-rambu lalu lintas berupa rambu kecepatan yang 
diijinikan sesuai ketentuan dan rambu peringatan ada cekungan, dan 
selanjutnya secara permanen akan di programkan alokasi dana untuk 
menangani penyesuaian Lengkungan Vertikal Cekungan yang kurang 

 memenuhi persyaratan teknis tersebut.  

c. Kepolisian Daerah 
Jawa Timur

Agar mulai mengantisipasi pengawasan terhadap pengemudi yang sudah mengalami  kelelahan 
atau mengalami kondisi kesadaran menurun (akibat minuman keras), mobil yang membawa 
penumpang melebihi kapasitas tempat duduk yang ditentukan, hal ini akan mempengaruhi 
konsentrasi dalam mengemudi.

OPEN Tidak ada tanggapan

1. Segera melengkapi jalan tersebut dengan perlengkapan jalan yang diperlukan, seperti rambu-
rambu seperti rambu peringatan, rambu tentang batas kecepatan maksimum, cermin cembung 
yang ditempatkan di titik tikungan, marka tepi dan marka tengah utuh, rambu peringatan hati-
hati (rawan kecelakaan) dan pagar pengaman (guard rail).

CLOSE

Tanggapan Direktur Lalu Lintas:
Ditjen Perhubungan Darat telah melaksanakan pengadaan dan 
pemasangan perlengkapan jalan di jalan nasional dan penanganan 
lokasi rawan kecelakaan pada spot khusus yang memerlukan 
penanganagan khusus lebih mendalam

2. Meningkatkan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dalam 
rangka mendukung program keselamatan lalu lintas jalan.

CLOSE

• Mengadakan diklat teknis dan peningkatan kompetensi sumber 
dana APBN dan swadaya untuk Penguji kendaraan bermotor se 
Indonesia 
• Terbitnya Permenhub Nomor PM 30 Tahun 2020 tentang uji tipe 
dan Permenhub Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Uji berkala

Mobil Bus PO. Yanti terguling 
dan masuk sungai 

di Jalan Padang – Padang 
Panjang Kecamatan X Koto, 

Kabupaten Tanah Datar, 
Sumatera Barat

Minggu, 31 Mei 2009 (KNKT-09-
05-04-01)

3 Mobil Daihatsu Taruna 
menabrak pohon

di Jalan Sudirman, Kota Batu, 
Malang, Jawa Timur

Kamis, 16 April 2009 (KNKT-09-
04-03-01)

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat

4
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1. Segera memperbaiki pagar jembatan yang rusak akibat tertabrak mobil bus;

CLOSE

 Sudah Diperbaiki 

2. Membangun tanggul beton pengaman pada sisi kiri dan kanan jalan (tepi jurang);

CLOSE

Sudah Dilaksanakan

3. Memasang lampu penerangan jalan; CLOSE Perlu dilakukan koordinasi dengan BPTD (Balai Pengelola Transportasi 
Darat).

4. Memperbaiki dan memperkecil sudut kemiringan tanjakan /vertical alignment jalan.
CLOSE

sudah dilakukan

a. Pengusaha Bus 
Angkutan Umum

Agar melakukan pembinaan ketertiban pengemudi khususnya pada perpotongan sebidang
OPEN Tidak ada tanggapan

c. Dinas Pemerintah 
Kota Solo yang 
bertanggung jawab 
dalam bidang 
Perhubungan 

Agar memperketat pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, karena terbukti kendaraan yang 
masa ujinya masih berlaku, ternyata bannya tidak memenuhi persyaratan laik jalan.

OPEN Tidak ada tanggapan

d. Dinas Pemerintah 
Kabupaten Klaten yang 
bertanggung jawab 
dalam bidang 
pembinaan jalan 

Agar memperbaiki kondisi geometrik jalan yang dapat memperlancar lalu lintas jalan pada 
perpotongan sebidang (meratakan dan mengurangi/menghilangkan tanjakan).

OPEN Tidak ada tanggapan

5 Tabrakan antara Mobil Bus PO. 
Hadi Mulyo dengan KA. 

Prameks di Pintu Perlintasan 
Jombor antara 

ST. Ceper - ST. Klaten (KM 
132+1) di Perbatasan Desa 

Dlimas Dan Jombor Kecamatan 
Ceper, Klaten Jawa Tengah

Minggu, 5 Juli 2009 (KNKT-09-
07-05-01)

b. Direktorat Jenderal 
Bina Marga 
Departemen PU
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f. Kepolisian Daerah 
Jawa Tengah

Agar mereview kembali materi ujian pemberian SIM, khususnya terkait dengan faktor psikologis, 
disiplin dan tata cara melewati perpotongan sebidang yang aman.

CLOSE

 •Sesuai dengan UU No. 2 tahun 2002 Pasal 14 ayat (1b), pasal 15 ayat (2c) 
dan didalam PP No. 44/1993 pasal 216 bahwa SIM merupakan bukti registrasi 
dan identifikasi yang diberikan oleh POLRI kepada seseorang yang telah 
memenuhi persyaratan ujian administrasi sehat jasmani dan rohani.
 •Dalam hal ini kepolisian menerbitkan SIM sesuai dengan prosedur dan 

mekanisme yang sudah diatur dengan SOP yang meliputi ujian administrasi, 
kesehatan, psikologi, dan ujian praktek sehingga dinyatakan lulus dan 
diterbitkan Surat Ijin Mengemudi.
 •Berkaitan dengan kejadian laka lantas di Klaten yang melibatkan KBM Bus 

dengan KA Prameks disampaikan bahwa kondisi perlintasan tersebut belum 
dipasang palang pintu, sedangkan kondisi arus lalu lintas sudah cukup ramai.
 •Untuk menghindari kejadian serupa/kejadian yang berulang di tempat yang 

sama sesuai UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, bahwa 
Pemerintah Daerah berkewajiban membuat palang pintu dengan seizin PT 
KAI.

h. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 

Agar melengkapi marka jalan dan pita penggaduh (ribbon/rumble strip) yang dapat membantu 
pengemudi kendaraan bermotor mengantisipasi adanya perpotongan sebidang.

CLOSE

Tanggapan Direktur Lalu Lintas:
Ditjen Perhubungan Darat telah melaksanakan pengadaan dan 
pemasangan perlengkapan jalan di jalan nasional dan penanganan 
lokasi rawan kecelakaan pada spot khusus yang memerlukan 
penanganagan khusus lebih mendalam

1. Melakukan pembinaan terhadap para pengusaha baik angkutan maupun perkebunan bahwa 
untuk angkutan orang harus menggunakan kendaraan sesuai peruntukannya (angkutan orang).

OPEN Tidak ada tanggapan

2. Memberikan sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran. Kondisi ini berjalan sudah cukup 
lama dan tampaknya manajemen perusahaan beranggapan bahwa ini adalah hal yang biasa.

OPEN Tidak ada tanggapan

3. Perlu adanya langkah konkrit dari pihak pemerintah daerah dalam hal ini Kepala Dinas 
Perhubungan Kota Sampit untuk memberikan teguran dan himbauan. OPEN Tidak ada tanggapan

1. Memperhatikan jam kerja setiap karyawan, diperbolehkan melakukan penambahan jam kerja 
(lembur), namun harus dalam batas-batas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku.

OPEN Tidak ada tanggapan

2. Mengoperasikan truk hanya untuk mengangkut kelapa sawit dan alat-alat kerja perkebunan. 
Untuk mengangkut penumpang harus menggunakan mobil angkutan penumpang/ orang. OPEN Tidak ada tanggapan

3. Memasang lampu penerangan secukupnya di jalan perkebunan dan Membersihkan tumpukan 
material di atas ruang lalu lintas jalan. OPEN Tidak ada tanggapan

a. Dinas Kota Sampit 
yang bertanggung 
jawab dalam bidang 
pembinaan 
Perhubungan

b. PT. Maju Aneka Sawit 
(MAS)

6 Mobil barang (truk) memuat 
orang terbalik di Areal 

Perkebunan Sawit 
di Jalan Divisi 6 Estate Tanah 

Mas Blok R. 66/67, Sampit 
Kalteng, 

Selasa, 18 Agustus 2009 (KNKT-
09-08-06-01)
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a. Institusi Daerah 
Tuban yang 
bertanggung jawab 
terhadap Pengawasan 
dan Penegakan Hukum 
di bidang Lalu Lintas 
Jalan (Kepolisian Resort 
Tuban)

Melakukan sosialisasi, pengawasan dan penegakan hukum di ruas jalan wilayah yang 
bersangkutan untuk mengurangi kelalaian atau ketidakcakapan dalam berlalu lintas di jalan.

OPEN Tidak ada tanggapan

b. Dinas Kabupaten 
Tuban yang 
bertanggung jawab di 
bidang 
Penyelenggaraan 
Sarana dan Prasarana 
Lalu Lintas Jalan (Dinas 
Perhubungan 
Kabupaten Tuban)

Melaksanakan koordinasi dengan institusi Daerah Tuban yang bertanggung jawab terhadap 
Pengawasan dan penegakan hukum di bidang Lalu Lintas Jalan dalam rangka melaksanakan 
sosialisasi dan pengawasan tentang keselamatan berlalu lintas di jalan.

CLOSE

1. Jalan Raya Sukolilo km. 45 Jalur Pantura Desa Sukolilo Kec. Bancar 
Kab. Tuban berstatus Jalan Nasional, dalam hal pemenuhan alat 
merupakan kewenangan dari Ditjen Perhubungan Darat. Diharapkan 
dalam pelaksanaan pekerjaan pemenuhan alat perlengkapan jalan, 
pihak Ditjen Perhubungan Darat berkoordinasi dengan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Tuban (Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban), 
sehingga penempatan lokasi alat perlengkapan jalan lebih efektif 
dalam meningkatkan Keselamatan berlalu lintas.
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban selama ini telah 
melaksanakan koordinasi dengan pihak Polres Tuban dalam rangka 

 peningkatan keselamatan berlalu lintas di jalan.  

c. Dinas Provinsi Jawa 
Timur yang 
bertanggung jawab di 
bidang 
Penyelenggaraan 
Sarana dan Prasarana 
Lalu Lintas Jalan (Dinas 
Perhubungan Provinsi 
Jawa Timur)

Melakukan pengawasan perijinan trayek dan operasional angkutan yang beroperasi di 
wilayahnya terutama terhadap pelanggaran jumlah penumpang (muatan lebih).

CLOSE

Telah dilakukan pengawasan angkutan jalan melalui kegiatan inspeksi 
keselamatan jalan dalam bentuk operasi sadar keselamatan dan 
ketertiban, dan telah dianggarkan dalam kegiatan APBD Provinsi Jawa 
Timur

1. Melengkapi rambu peringatan (hati-hati), batas kecepatan dan pita penggaduh pada lokasi 
jalan yang statis dan monoton yang sering menimbulkan kecelakaan, terutama pada lokasi 
kejadian tersebut; CLOSE

Tanggapan Direktur Lalu Lintas:
Ditjen Perhubungan Darat telah melaksanakan pengadaan dan 
pemasangan perlengkapan jalan di jalan nasional dan penanganan 
lokasi rawan kecelakaan pada spot khusus yang memerlukan 
penanganagan khusus lebih mendalam

2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban sehubungan dengan 
penempatan lokasi alat perlengkapan jalan agar dapat lebih efektif dalam meningkatkan 
keselamatan lalu lintas jalan. CLOSE

Tanggapan Direktur Lalu Lintas:
Ditjen Perhubungan Darat telah melaksanakan pengadaan dan 
pemasangan perlengkapan jalan di jalan nasional dan penanganan 
lokasi rawan kecelakaan pada spot khusus yang memerlukan 
penanganagan khusus lebih mendalam

1. Menerapkan jam kerja karyawan, khususnya pengemudi mobil bus sesuai dengan jam kerja 
yang telah diatur oleh Departemen Tenaga Kerja dan sesuai juga dengan ketentuan sebagaimana 
diatur tentang jam kerja pengemudi sesuai Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan.
  

OPEN Tidak ada tanggapan

8 Bus Pariwisata PO Parahyangan 
B-7123- WK menabrak Sedan 

Timor 
D-1316-TC di Jalan Raya 

Lembang Desa Ciater 
Kabupaten Subang Jawa Barat

Sabtu, 26 September 2009 

7 Tabrakan antara mobil bus PO 
Jaya Utama dengan Suzuki 

Carry 
di Jalur Pantura KM 50 Desa 
Sukolilo Kecamatan Bancar 

Kabupaten Tuban Jawa Timur
Kamis,  24 September 2009 

(KNKT-09-09-07-01)

d. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat

a. Manajemen PO 
Khususnya PO 
Parahyangan 
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2. Melakukan sistem perawatan kendaraan untuk selalu memenuhi persyaratan kelaikan jalan 
sarana angkutan umum. OPEN Tidak ada tanggapan

1. Berkoordinasi dengan institusi yang bertanggung jawab di bidang pembinaan dan pengawasan 
lalu lintas jalan dalam hal sosialisasi tentang keselamatan kepada masyarakat di daerah 
binaannya; 

CLOSE

Pada prinsipnya sosialisasi sudah rutin diselenggarakan bekerja sama 
dengan jajaran Polres Subang dengan melibatkan masyarakat. 
Evaluasi selalu dilaksanakan dengan membentuk Forum Lalu Lintas 
sebagai media untuk curah gagasan dan bertukar informasi yang 
melibatkan stakeholder terkait.

2. Menempatkan petugas/patroli terutama pada daerah-daerah/ruas jalan rawan kecelakaan. 

CLOSE

Keterbatasan kendaraan operasional untuk melaksanakan patrol di 
daerah yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas menjadi kendala 
utama Dinas Perhubungan. selain itu keterbatasan anggaran dinas 
juga membatasi kegiatan patrol/penempatan petugas di sekitar ruas 
jalan yang rawan terjadi kecelakaan.

c. Dinas Kota Bekasi 
yang bertanggung 
jawab di bidang 
penyelenggaraan 
sarana dan prasarana 
LLAJ 

Secara ketat dan cermat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
pengujian berkala kendaraan bermotor, khususnya untuk kendaraan angkutan umum. 
Mengingat dalam kasus ini terjadi penyimpangan/kesalahan yaitu penulisan masa berlaku uji 
berkala, terdapat perbedaan penulisan antara yang tertera di dalam buku uji dengan yang ada di 
plat samping/tanda pada body kendaraan mobil bus.

OPEN Tidak ada tanggapan

d. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat

Melengkapi rambu-rambu peringatan, rambu himbauan, pita penggaduh dan kaca cembung 
pada jalan-jalan yang menanjak, menurun, tikungan tajam serta tempat-tempat yang sering 
terjadi kecelakaan lalu lintas. CLOSE

Tanggapan Direktur Lalu Lintas:
Ditjen Perhubungan Darat telah melaksanakan pengadaan dan 
pemasangan perlengkapan jalan di jalan nasional dan penanganan 
lokasi rawan kecelakaan pada spot khusus yang memerlukan 
penanganagan khusus lebih mendalam

a. Dinas Propinsi Jawa 
Timur yang 
bertanggung jawab 
dalam bidang 
Perhubungan, juga 
sebagai Instansi 
Penyelenggara dan 
Pengawasan Jembatan 
Timbang

Melaksanakan rekomendasi segera berupa pemasangan fasilitas kelengkapan jalan yang 
memadai, antara lain menambah rambu peringatan; menambah jumlah garis pita penggaduh 
untuk menyadarkan pengemudi agar mengurangi kecepatan dan Memperketat pengawasan 
angkutan barang (mengoptimalkan pengoperasian jembatan timbang dan mengembalikan fungsi 
jembatan timbang sebagaimana maksud dan tujuan diselenggarakannya penimbangan 
kendaraan bermotor, khususnya mobil barang).

CLOSE

Akan dikoordinasikan dengan stakeholder terkait, Mengingat 
operasional jembatan timbang (JT) menjadi kewenangan Ditjen 
Perhubungan Darat cq. BPTD wil. XI Jawa Timur dan ruas jalan di 
lokasi berstatus jalan nasional.

b. Dinas Propinsi Jawa 
Timur yang 
bertanggung jawab 
dalam bidang 
pembinaan jalan

Memperbaiki kondisi jalan, baik lebar maupun meningkatkan kondisi dan kemampuan bahu jalan 
pada ruas Jalan Sucorejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban sesuai dengan standar keselamatan 
serta menambah median permanen OPEN Tidak ada tanggapan

c. Kepolisian Daerah 
Jawa Timur

Agar mulai mengantisipasi pengawasan dan sosialisasi kepada pengemudi kendaraan mobil 
barang dan angkutan penumpang khusus serta masyarakat luas tentang keselamatan lalu lintas 
jalan.

OPEN
Tidak ada tanggapan

Sabtu, 26 September 2009 
(KNKT-09-09-08-01)

9

2010

Tabrakan antara mobil Bus PO 
Medali Mas dengan mobil 

barang/kereta gandeng 
memuat semen 

di Jalan  Raya Sucorejo 
Kecamatan Jenu Kabupaten 

Tuban, Jawa Timur 
Minggu, 01 November 2009 

(KNKT-09-11-09-01)

b. Dinas Kabupaten 
Subang yang 
bertanggung jawab di 
bidang 
penyelenggaraan 
sarana dan prasarana 
LLAJ 
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1. Melakukan pembinaan kepada para pengemudi kendaraan mengenai pengoperasian 
kendaraan yang benar sesuai aturan dan pengenalan sebelumnya terhadap medan rute yang 
akan dilalui. OPEN Tidak ada tanggapan

2. Melakukan pembukuan/pencatatan terhadap setiap pengoperasian kendaraan oleh 
pengemudi, perawatan kendaraan secara rutin dan berkala sehingga kondisi teknis laik jalan 
kendaraan dapat selalu terpenuhi. OPEN Tidak ada tanggapan

b. Dinas yang 
bertanggung jawab di 
bidang pembangunan 
jalan Provinsi Jawa 
Timur

Ruas jalan Prigen-Pandaan agar ditingkatkan kelas dan dilakukan perbaikan/penyempurnaan 
geometrik jalannya sehingga dapat dilintasi kendaraan angkutan berat (termasuk angkutan peti 
kemas).

OPEN Tidak ada tanggapan

c.Dinas yang 
bertanggung jawab di 
bidang Perhubungan 
Propinsi Jawa Timur

Melengkapi jalan dengan marka tepi dan menambah rambu-rambu peringatan dan himbauan

OPEN Tidak ada tanggapan

d. Dinas yang 
bertanggung jawab di 
bidang Penerangan 
Jalan Umum (PJU) 
Provinsi Jawa Timur

Menambah jumlah lampu penerangan jalan umum pada ruas Jalan Pandaan-Prigen.

OPEN Tidak ada tanggapan

a.Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat

Melengkapi rambu-rambu peringatan ( antara lain rambu peringatan tanjakan / turunan, batas 
kecepatan dll), dan pita penggaduh pada ruas jalan yang rawan terjadinya kecelakaan.

CLOSE

Tanggapan Direktur Lalu Lintas:
Ditjen Perhubungan Darat telah melaksanakan pengadaan dan 
pemasangan perlengkapan jalan di jalan nasional dan penanganan 
lokasi rawan kecelakaan pada spot khusus yang memerlukan 
penanganagan khusus lebih mendalam

b. Direktorat Jenderal 
Bina Marga 
Kementerian Pekerjaan 
Umum

Membuat permukaan jalan dengan ketinggian yang sama baik arah Pekalongan – Semarang 
maupun arah sebaliknya dan Membuat median permanen (beton) sesuai dengan standar safety 
pada ruas jalan tersebut. CLOSE

Ruas jalan tersebut pada STA.62+700 sudah dilakuakan rehabilitasi 
jalan dengan ketinggian/elevasi yang sama dari kedua arah, untuk 
median jalan sudah dilakukan peninggian sesuai standar ketentuan 
yang berlaku.

c. Dinas pada Pemda 
Provinsi Jawa Tengah 
yang bertanggung 
jawab di bidang 
Perhubungan

Meningkatkan pengamanan terhadap pengoperasian kendaraan baik untuk angkutan 
penumpang maupun barang, termasuk dalam hal ini mengoptimalkan fungsi jembatan timbang 
dan Perlunya penyiapan pos pengawasan dan pengamanan terutama pada titik – titik rawan 
kecelakaan. Termasuk penyiapan mobil derek yang dapat dioperasikan sewaktu – waktu 

 manakala terjadi kendaraan yang mengalami trouble ( dak dapat menanjak dsb). 

CLOSE

1. Untuk       penertiban       operasi angkutan umum dan angkutan 
barang Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah secara rutin 
melaksanakan Pengawasan dan Penertiban (WASTIB) melalui UPP 
Pekalongan 2010 s/d 2018 dan BPSPP Wil VI Pekalongan  2018  s/d  
sekarang di Terminal Type B Banyuputih Kab. Batang;
2. Optimalisasi Jembatan Timbang di Jawa Tengah operasionalnya 
dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah s/d tahun 
2016, untuk selanjutnya dilaksanakan oleh BPTD X Jateng-DIY;
3. Terkait dengan pengawasan dan pengamanan lalu lintas di Jalan 
Raya termasuk mobil derek Dinas Perhubungan Provinsi Jawa            
Tengah            telah berkoordinasi   dengan   Dishub
Kabupaten  Batang  dan  Polres Batang.

Tabrakan antara mobil barang 
kereta tempelan, mobil barang 

(pick up), mobil penumpang 
dan dua sepeda motor 

di Ruas Jalan Pandaan – Prigen 
Desa Gambiran Kecamatan 

Prigen Kabupaten Pasuruan, 
Jawa Timur 

Sabtu, 20 Februari 2010 (KNKT-
10-02-01-01)

2

1

Tabrakan antara mobil bus PO. 
Jaya AE-7159-US dengan truk 

trailer 
PT. Siba H-1994-MS 

di Jalan Raya Cekelan Ds. 
Penundan, Kecamatan 

Banyuputih, Kabupaten 
Batang, Jawa Tengah 

Selasa, 16 Maret 2010 (KNKT-
10-03-02-01)

a. Manajemen PT. 
Srikandi Raya
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d. Dinas pada Pemda 
Kabupaten Batang yang 
bertanggung jawab di 
bidang Perhubungan

Meningkatkan koordinasi dengan pihak Kepolisian guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan 
termasuk penanganan pasca terjadinya kecelakaan dan Menambah lampu penerangan jalan, 
yaitu agar pemasangan satu tiang lampu dengan tiang lampu lainnya sesuai dengan standar 

 sehingga dapat cukup menerangi pengguna jalan terutama pada malam hari. CLOSE
Secara rutin Dinas Perhubungan telah melakukan koordinasi dengan 
pihak Kepolisian.

a. Dinas Pemerintah 
Kabupaten Bandung 
dan Propinsi Jawa Barat 
yang bertanggung 
jawab di bidang 
perhubungan

Melakukan pemeriksaan laik jalan kendaraan bermotor di jalan terutama pada angkutan peti 
kemas dan Bekerja sama dengan pihak Kepolisian setempat untuk melakukan pengawasan di 
Jalan terhadap kendaraan yang wajib melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor secara 

 berkala berupa kelengkapan Buku Uji. CLOSE
Dinas Perhubungan Kabupaten telah melakukan pemeriksaan laik 
jalan kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan.

b. Kepolisian Daerah 
Jawa Barat

Melakukan pemeriksaan di jalan terhadap pemenuhan kelengkapan Surat Ijin Mengemudi (SIM).
CLOSE

Secara rutin Kepolisian telah melakukan pemeriksaan kelengkapan 
Surat Ijin Mengemudi (SIM) di jalan.

1. Melakukan pemeriksaan laik jalan kendaraan bermotor terutama angkutan peti kemas.
OPEN Tidak ada tanggapan

2. Melakukan pembinaan kepada pengemudi dan operator angkutan peti kemas untuk lebih 
meningkatkan keselamatan. OPEN Tidak ada tanggapan

d. Direktorat Jenderal 
yang bertanggung 
jawab di bidang jalan

Peningkatan perkerasan bahu jalan arah Garut pada ruas jalan lokasi kecelakaan.

OPEN Tidak ada tanggapan

2. Melengkapi rambu-rambu jalan seperti rambu jalan menurun dan tikungan; 

CLOSE

Tanggapan Direktur Lalu Lintas:
Ditjen Perhubungan Darat telah melaksanakan pengadaan dan 
pemasangan perlengkapan jalan di jalan nasional dan penanganan 
lokasi rawan kecelakaan pada spot khusus yang memerlukan 
penanganagan khusus lebih mendalam

3. Menetapkan kebijakan pada sistem pengujian berkala yang dapat memudahkan untuk 
mendeteksi kendaraan yang masa berlaku ujinya telah berakhir (warna plat uji yang berubah 
pada setiap periode masa uji).

CLOSE Dibuat system aplikasi BLUe atau Bukti Lulus Uji elektronik. 

1. Segera menutup lubang pada ruas jalan daerah antara Weru - Tegal Gubug (Arjawinangun) 
titik lokasi terjadinya kecelakaan. Demikian juga lubang-lubang dalam yang cukup 
membahayakan keselamatan pengguna jalan, dari arah Jatibarang menuju Cirebon dan 
sebaliknya. CLOSE

2. Segera memasang lampu penerangan jalan dari mulai Pasar Tegal Gubug ke arah 
Arjawinangun. Median jalan dengan tinggi sekitar 30 cm dan tidak adanya lampu penerangan 
jalan mengakibatkan silau pada malam hari bagi pengemudi dari arah berlawanan. CLOSE

3 Tabrakan antara mobil barang 
kereta tempelan Scania, mobil 

penumpang Suzuki Carry, 
mobil penumpang Toyota 

Kijang dan mobil penumpang 
Suzuki Baleno 

di ruas Jalan Nagrek, Jawa 
Barat 

Sabtu, 29 Mei 2010 (KNKT-10-
05-03-01)

1 Tabrakan antara mobil 
mikrobus 

B-2315-IZ dan Truk Gandeng 
Hino AG-8075-UA 

di Ruas Jalan Tegal Gubuk, 
Desa Winong, Arjawinangun, 

Kabupaten Cirebon, Jawa Barat
Rabu, 26 Januari 2011 (KNKT-

11-01-01-01)

e. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat

a. Direktorat Jenderal 
Bina Marga 
Kementerian Pekerjaan 
Umum

c. Dinas Perhubungan 
Propinsi DKI Jakarta

2011

Dilaksanakan melalui paket long segment.
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c. Dinas Perhubungan 
Provinsi Jawa Barat

Mengoperasikan Jembatan Timbang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai sarana 
untuk memonitor pergerakan/perpindahan komoditas dari satu daerah ke daerah lain dan fungsi 
pengawasan kaitannya dengan pemeliharaan umur teknis jalan. OPEN Tidak ada tanggapan

d. Dinas Perhubungan 
Kota Kediri

Untuk mempertegas pelarangan penggunaan bumper yang tidak standar terutama pada mobil 
barang / truk, karena dapat menimbulkan tingkat fatalitas yang tinggi.

CLOSE

1. Sudah ada tindakan tegad dari Dinas Perhubungan Kota Kediri, 
karena bertentangan dengan PP NO. 55 Tahun 2012 tentang 
Kendaraan Pasa 41 ayat 2 yang berbunyi “Bumper dengan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menonjol kedepan lebih 
dari 500 (limaratus) milimeter melewati bagian badan kendaraan yang 
paling depan”. Karena bisa menyebabkan tingkat fatalitas yang tinggi. 
Dengan memperketat kendaraan yang akan lulus uji KIR baik segi 
administrasi maupun teknis sebagai langkah mempersempit tingkat 
pelanggaran kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan 
laik jalan, yakni kendaraan angkutan barang yang melebihi dimensi 
kendaraan dan muatan (overdimension dan overload). Ketentuan 
pasal 48 dan Pasal 49 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan
2. Dukungan semua pihak tentang prosedur rekrutmen driver, 
penugasan, dan pembinaan sehingga tercipta pengemudi yang 
handal, tanggap dalam berbagai medan serta berpengalaman 
merupakan faktor utama untuk antisipasi penyebab kecelakaan selain 
kendaraan (Probability Causes).

1. Mempertimbangkan untuk menambah lampu penerangan jalan dengan intensitas yang lebih 
besar di sekitar ruas Jalan Dusun Pingit, Kecamatan Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah. 

CLOSE
1). Untuk lampu penerangan jalan kita koordinasikan dengan 
perhubungan.

2. Segera memperbaiki tembok jembatan yang hancur serta memasang Guard Rail di sepanjang 
tepi jalan yang bawahnya curam sekitar 100 meter arah dari tembok jembatan yang hancur ke 
arah selatan menuju Magelang.

CLOSE

2). Untuk pemasangan guardrail telah dilaksanakan tahun 2020

2 a. Direktorat Jenderal 
Bina Marga 
Kementerian Pekerjaan 
Umum

Mobil bus Trisakti AA-1729-CA 
Jurusan Semarang – Yogyakarta 

masuk ke dalam jurang
di Desa Pingit, Kecamatan 

Pringsurat, Kabupaten 
Temanggung, Jawa Tengah

Senin, 7 Februari 2011 (KNKT-
11-02-02-01)
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1. Segera memasang rambu – rambu kelengkapan jalan (baik rambu peringatan maupun rambu – 
rambu himbauan) pada ruas jalan sepanjang 500 m dari dan ke titik terjadinya kecelakaan. 
2. Flashing Lamp (lampu berkedip) agar intensitasnya diperbesar, mengingat bahwa flashing 
lamp yang sekarang ada kurang optimal dibandingkan dengan kecepatan kendaraan dan volume 
lalu lintas yang tinggi. 
3. Perbaikan dan pemasangan guardrail pada sisi jalan yang dilengkapi dengan reflektor untuk 
memandu / mengarahkan pengemudi pada malam hari.
4. Pengecatan marka jalan yang sudah memudar. 
5. Pemasangan rambu peringatan turunan, rambu larangan menyiap dari arah Semarang dan 

 rambu batas kecepatan. 

CLOSE

1. Perbaikan dan pemasangn guardrail pada sisi jalan yang dilengkapi 
dengan reflector untuk memandu/mengarahkan pengemudi pada 
malam hari.
2. Pengecatan marka jalan yang sudah memudar.
3. Pemasangan rambu peringatan turunan, rambu larangan menyiap 
dari arah Semarang dan rambu batas kecepatan.
4. Perlunya sosialisasi kepada pengemudi angkutan umum tentang 
tata cara mengemudi dengan selamat dan disiplin berlalu lintas.

a. Direktorat Jenderal 
Bina Marga 
Kementerian Pekerjaan 
Umum

Segera memperbaiki jalan seperti badan dan bahu jalan yang longsor di atas Sungai Batang Gadis 
pada ruas jalan Rao Sumatera Barat – Kotanopan Sumatera Utara.

CLOSE

1. Bina Marga telah melaksanakan perbaikan badan jalan dan bahu 
jalan yang longsor disertai dengan pemasangan bronjong dengan 
alokasi dana Pemeliharaan Rutin Tahun 2011 dan akan melakukan 
penanganan permanen pada Tahun anggaranh 2012 (sebagaimana 
lampiran).
2. Pada jalan eksisting, pemasangan perlengkapan jalan yang terkait 
langsung dengan lalu lintas (rambu, marka dan guardrail;l, 
manajemen kecepatan) akan dilakukan dengan berkoordinasi dengan 
pihak Kementerian Perhubungan, Ditjen Perhubungan Darat.

1. Membersihkan batang-batang pohon yang tumbang dan semak-semak belukar pada ruas jalan 
tersebut yang mengurangi jarak pandang pengemudi. OPEN Tidak ada tanggapan

2. Menempatkan petugas/patroli terutama pada daerah-daerah/ruas jalan rawan kecelakaan.
OPEN Tidak ada tanggapan

1. Pemasangan rambu-rambu kelengkapan jalan baik rambu peringatan maupun rambu-rambu 
himbauan dan cermin cembung jalan. CLOSE

2. Perbaikan dan pemasangan guardrail pada sisi jalan yang dilengkapi dengan reflektor untuk 
memandu/mengarahkan pengemudi pada malam hari.

CLOSE

3. Pengecatan marka tepi jalan dan pemasangan paku jalan. CLOSE
4. Pemasangan rambu peringatan turunan, rambu peringatan tikungan, rambu peringatan 
tikungan (chevron), rambu larangan menyiap dari kedua arah dan rambu batas kecepatan. CLOSE

1. Melengkapi rambu batas kecepatan maksimal di sekitar lokasi kejadian kecelakaan.
CLOSE

4. Memperjelas marka jalan (marka tepi/pinggir dan tengah jalan).
CLOSE

c. Kepolisian Daerah 
Jawa Timur

Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kendaraan angkutan umum yang 
melaju dengan kecepatan tinggi dan kendaraan yang dipergunakan tidak sesuai dengan 
peruntukannya. OPEN Tidak ada tanggapan

4 Tabrakan antara mobil bus PO. 
Sumber Kencono W-7666-UY 

dengan truk 
AE-8804-BA

di Ruas Jalan Madiun-Surabaya, 
Desa Pajaran, Kecamatan 

Saradan, Kabupaten Madiun, 
Jawa Timur

Minggu, 22 Mei 2011 (KNKT-11-
05-04-01)

b. Dinas yang 
bertanggung jawab di 
Bidang Pembinaan Jalan 
Provinsi Sumatera Utara

3

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan

Mobil Grand Max Luxio BK-
1394-KO terjun ke Sungai 

Batang Gadis
di Desa Husortolang, 

Kecamatan Kotanopan, 
Mandailing Natal, Sumatera 

Utara
Senin, 14 Maret 2011 (KNKT-11-

03-03-01)

c. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan

b. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan

Tanggapan Direktur Lalu Lintas:
Ditjen Perhubungan Darat telah melaksanakan pengadaan dan 

pemasangan perlengkapan jalan di jalan nasional dan penanganan 
lokasi rawan kecelakaan pada spot khusus yang memerlukan 

penanganagan khusus lebih mendalam

Tanggapan Direktur Lalu Lintas:
Ditjen Perhubungan Darat telah melaksanakan pengadaan dan 

pemasangan perlengkapan jalan di jalan nasional dan penanganan 
lokasi rawan kecelakaan pada spot khusus yang memerlukan 

penanganagan khusus lebih mendalam
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NO. INVESTIGASI INSTANSI TANGGAPANREKOMENDASI FINAL STATUS

1. Melakukan evaluasi dan memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 
terhadap waktu perjalanan trayek angkutan umum antar kota antar provinsi. 

OPEN Tidak ada tanggapan

1. Mempekerjakan pengemudi tidak melebihi waktu kerja mengemudi yang telah ditentukan 
yaitu 8 (delapan) jam untuk pengemudi kendaraan umum angkutan antar kota. 

CLOSE

Kami sangat mengapresiasi dan berterimakasi atas petunjuk dari hasil 
investigasi, bahwa kami harus mempekerjakan pengemudi dalam 
waktu yang ditentukan yaitu 8 (delapan) jam dan kami sudah 
melaksanakan hal tersebut. Untuk trayek dengan jarak tempuh yang 
panjang, kami mempekerjakan 2 (dua) orang pengemudi supaya tidak 
melanggar ketentuan jam kerja yang telah diatur sesuai perundangan-
undangan yang berlaku.

2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap awak kendaraan agar lebih mengutamakan 
keselamatan berlalu lintas ketika sedang memngemudikan kendaraannya. 

CLOSE

Terkait rekomendasi nomor 2 (dua), kami sudah melaksanakan 
rekomendasi tersebut dengan melakukan pembinaan secara berkala 
dan oposional (Sesuai kasus darurat kami lakukan sesegera mungkin) 
kepada awak kendaraan kami.
Kami juga menyusun panduan SMK (sistem manajemen keselamatan) 
supaya perawatan dan operasional kendaraan serta awak kendaraan 
bisa terselenggara dengan mengutamakan kaidah keselamatan 
berlalu lintas.

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan

Segera melengkapi fasilitas perlengkapan jalan setelah jalan tersebut selesai diperbaiki.

CLOSE

Tanggapan Direktur Lalu Lintas:
Ditjen Perhubungan Darat telah melaksanakan pengadaan dan 
pemasangan perlengkapan jalan di jalan nasional dan penanganan 
lokasi rawan kecelakaan pada spot khusus yang memerlukan 
penanganagan khusus lebih mendalam

1. Berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk mengkaji rute 
alternatif kendaraan mobil barang / truk serta kendaraan angkutan berat lainnya. Adapun jalur 
alternatif dimaksud adalah sebagai berikut : 
a. Medan - Tebing Tinggi - Pematangsiantar - Parapat - Balige - Tarutung - Sibolga - Padang 
Sidempuan. 
b. Medan - Tebing Tinggi - Kisaran - Rantau Prapat - Kota Pinang - Gunung Tua - Pal XI - Padang 
Sidempuan.

OPEN Tidak ada tanggapan

2. Menempatkan petugas pengawas atau pengamanan dari Dinas Perhubungan untuk 
memastikan keamanan dan keselamatan ketika dilaksanakan perbaikan infrastruktur jalan. 

OPEN Tidak ada tanggapan

3. Untuk menyiapkan pos – pos pengawasan dan pengamanan terhadap pengoperasian 
kendaraan – kendaraan penumpang umum, kendaraan angkutan barang dan angkutan berat 

 pada k – k rawan kecelakaan. OPEN Tidak ada tanggapan

4. Apabila perbaikan jalan tidak dapat dilaksanakan dalam waktu dekat, agar menurunkan kelas 
jalan dari kelas II menjadi kelas III sehingga kendaraan bermotor mobil barang/truk dan 
kendaraan angkutan berat tidak diperbolehkan melewati ruas Jalan Tarutung – Sipirok, Desa Aek 
Latong, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. OPEN Tidak ada tanggapan

d. Dinas Perhubungan 
dan LLAJ Provinsi Jawa 
Timur

e. PO. Sumber Kencono

Mobil bus PT. Antar Lintas 
Sumatera BK-7088-DL masuk ke 

dalam telaga
di Jalan Tarutung-Sipirok, Desa 
Aek Latong, Kecamatan Sipirok, 

Kabupaten Tapanuli Selatan, 
Sumatera Utara

Minggu, 26 Juni 2011 (KNKT-11-
06-05-01)

d. Dinas Perhubungan 
Provinsi Sumatera Utara

5
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e. Dinas Perhubungan 
Kota Medan

Melakukan pemeriksaan teknis kelaikan jalan secara acak terhadap bus-bus yang akan 
diberangkatkan di tiap-tiap terminal pemberangkatan. OPEN Tidak ada tanggapan

f. PT. Antar Lintas 
Sumatera

Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan pada perusahaan. Sehingga perawatan, perbaikan, 
pengoperasian kendaraan bermotor dan pengaturan jam kerja pengemudi dapat berjalan sesuai 
dengan ketentuan dan mendukung tercapainya keselamatan di jalan. OPEN Tidak ada tanggapan

1. Memperjelas marka jalan khususnya marka tengah terutama di ruas jalan yang menikung di 
lokasi terjadinya kecelakaan. CLOSE

2. Pemasangan rambu-rambu kelengkapan jalan baik rambu peringatan maupun himbauan CLOSE

1. Membersihkan gundukan material bekas pengerjaan perbaikan jalan agar tidak mempersempit 
ruas jalan dan mengganggu aktifitas lalu lintas. CLOSE

Rekomendasi sudah dilaksanakan

2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengusaha angkutan dan Dinas 
Perhubungan Kabupaten/Kota dalam hal pemberian izin trayek khususnya mobil bus.

CLOSE

Telah dilakukan secara rutin pembinaan keselamatan terhadap 
pengusaha bus dan pengendara, khususnya Angkutan Kota Dalam 
Provinsi (AKDP) yang dalam hal ini merupakan kewenangan provinsi. 
Sebagai informasi, kabupaten/kota tidak menerbitkan trayek bus, 
kecuali kota Surabaya yang menerbitkan trayek untuk bus kota. 

c. Dinas Perhubungan 
Kabupaten Blitar

Lebih selektif dan cermat dalam menerbitkan izin trayek kendaraan penumpang umum.

CLOSE

1. Dinas Perhubunagn Kabupaten Blitar telah melaksanakan segala 
upaya untuk melakukan penelitian dalam rangka penerbitan surat izin 
usaha angkutan sesuai dengan dasar hukum/aturan yang berlaku.
2. Per tanggal 9 Oktober 2019 kewenangan pengeluaran izin usaha 
angkutan telah dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan posisi Dinas Perhubungan adalah 
sebagai pemberi rekomendasi atas penerbitan izin usaha angkutan 
dan izin trayek.
3. Dinas perhubungan Kabupaten Blitar akan lebih selektif dan cermat 
dalam pelaksanaan fasilitasi pengurusan izin usaha angkutan dan izin 
trayek dalam bentuk pemberian rekomendasi

1. Pemasangan rambu-rambu kelengkapan jalan baik rambu peringatan maupun rambu-rambu 
himbauan dan petunjuk. CLOSE

2. Mempertebal kembali marka tepi jalan yang telah buram, 500 m dari dan ke lokasi terjadinya 
kecelakaan. CLOSE

3. Melengkapi rambu-rambu lalu lintas, baik rambu himbauan maupun peringatan pada ruas 
jalan sepanjang 500 m ke dan dari titik lokasi terjadinya kecelakaan. CLOSE

1. Mempertimbangkan kembali penempatan putaran kendaraan atau U-Turn yang letaknya saat 
ini di depan SPBU Sukra. OPEN Tidak ada tanggapan

c. Dinas perhubungan 
Provinsi Jawa Barat

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan

b. Dinas Perhubungan 
Provinsi Jawa Timur

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan

7 Tabrakan antara mobil bus PO. 
Sinar Jaya B-7166-TGA dengan 

mobil penumpang Toyota 
Avanza F-1884-HD

di Jalur Pantura KM. 98, Desa 
Sukra Wetan, Kec. Sukra, 

Indramayu, Jawa Barat
Sabtu, 17 Desember 2011 

(KNKT-11-12-07-01)

6 Tabrakan antara mobil bus 
Isuzu Elf AG-7103-ML dengan 

mobil bus 
PO. Sumber Kencono W-7181-

UY jurusan Surabaya – 
Yogyakarta

di Jalur By Pass Mojokerto KM. 
51,5 dari arah Surabaya, Dusun 

Kenanten, Kecamatan Puri, 
Mojokerto, Jawa Timur

Senin, 12 September 2011 
(KNKT-11-09-06-01)

Tanggapan Direktur Lalu Lintas:
Ditjen Perhubungan Darat telah melaksanakan pengadaan dan 

pemasangan perlengkapan jalan di jalan nasional dan penanganan 
lokasi rawan kecelakaan pada spot khusus yang memerlukan 

penanganagan khusus lebih mendalam

Tanggapan Direktur Lalu Lintas:
Ditjen Perhubungan Darat telah melaksanakan pengadaan dan 

pemasangan perlengkapan jalan di jalan nasional dan penanganan 
lokasi rawan kecelakaan pada spot khusus yang memerlukan 

penanganagan khusus lebih mendalam
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2. Menertibkan warung kopi/makan yang letaknya di pinggir jalan sehingga banyak truk yang 
parkir di pinggir jalan dan memakan badan jalan. OPEN Tidak ada tanggapan

3. Melengkapi atau memasang lampu penerangan jalan umum. OPEN Tidak ada tanggapan

d. Dinas Perhubungan, 
Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten 
Indramayu

Menertibkan kendaraan truk yang parker di pinggir jalan dan mengarahkan agar kendaraan 
tersebut istirahat di tempat yang telah disediakan.

OPEN Tidak ada tanggapan

e. Dinas Cipta Karya 
Kabupaten Indramayu

Menertibkan keberadaan warung-warung di tepi jalan ke daam ruang pengawasan jalan.
OPEN Tidak ada tanggapan

Membangun bahu jalan yang berada di sisi kanan –kiri jalan dengan ketinggian sama dengan 
badan jalan (standar). OPEN Tidak ada tanggapan

1. Memasang guard rail pada jalan yang tepi kanan / kirinya jurang.
OPEN Tidak ada tanggapan

2. Melengkapi rambu-rambu lalu-lintas, baik rambu himbauan maupun peringatan pada ruas 
jalan sepanjang 500 m ke dan dari titik lokasi terjadinya kecelakaan. OPEN Tidak ada tanggapan

3. Penebalan marka tengah karena banyak yang sudah buram, berbahaya pada malam hari dan 
saat hujan. OPEN Tidak ada tanggapan

1. Melengkapi rambu-rambu lalu lintas, baik rambu himbauan maupun peringatan. (rekseg)
OPEN Tidak ada tanggapan

2. Penebalan marka tengah karena banyak yang sudah buram, berbahaya pada malam hari dan 
saat hujan. (rekseg) OPEN Tidak ada tanggapan

c. Dinas Permukiman 
dan Perumahan 
Provinsi Jawa Barat

Pemangkasan ranting-ranting phon/bambu yang menghalangi jarak pandang. (rekseg)

OPEN Tidak ada tanggapan

1. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengujian berkala 
kendaraan bermotor terhadap Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota selaku penyelenggara dan 
pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor. CLOSE

1. Pelaksanaan pengujian berkala di terminal deengan menggunakan 
alat uji portable pada saat sebelum keberangkatan kendaraan.

2. Memberikan penyuluhan kepada pengemudi dan pengusaha angkutan umum terkait dengan 
tertib dan disiplin, keselamatan berlalu lintas dan sistem manajemen keselamatan. CLOSE

2. Menunda atau melarang kendaraan angkutan umum untuk 
beroperasi apabila tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan pada 
saat di terminal.

3. Pemasangan rambu peringatan jalan menurun
CLOSE

Akan diterbitkan peraturan dirjenhubdat terkait manajemen 
kecepatan kendaraan.

1. Menetapkan Ketentuan/Peraturan standarisasi perawatan berkala, perbaikan dan kompetensi 
personil serta bengkel perawatan kendaraan bermotor. OPEN Tidak ada tanggapan

1 Mobil bus PO. Maju Jaya Z-
7761-A masuk ke jurang 
di Tanjakan Cae, Dusun 

Cilangkap, Desa Sukajadi, 
Kecamatan Wado, Kabupaten 

Sumedang, Jawa Barat
Rabu, 1 Februari 2012 (KNKT-

12-02-01-01)

a. Dinas Bina Marga 
Provinsi Jawa Barat

Tabrakan beruntun mobil bus 
PO. Karunia Bakti jurusan 
Garut-Jakarta Z-7519-DA 

dengan 7 (tujuh) mobil dan 
empat sepeda motor 

di Jalan Raya Puncak, Cisarua, 
Bogor, Jawa Barat

Jumat, 10 Februari 2012 (KNKT-
12-02-02-01)

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan

b. Direktorat Jenderal 
Industri Unggulan 
Berbasis Teknologi 
Tinggi Kementerian 

2012

2

b. Dinas Perhubungan 
Provinsi Jawa Barat
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2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan/peraturan sebagaimana dimaksud 
di atas terhadap bengkel perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor serta perusahaan oto 
bus/perusahaan angkutan penumpang umum yang melaksanakan perawatan dan perbaikan 
secara internal.

OPEN Tidak ada tanggapan

2. Memberikan penyuluhan kepada pengemudi dan pengusaha angkutan umum terkait dengan 
tertib dan disiplin berlalu lintas serta sistem manajemen keselamatan. OPEN Tidak ada tanggapan

2. Memeriksa kembali kendaraan – kendaraan yang telah diterbitkan tanda lulus uji (kir) nya 
terhadap kemungkinan ketidak lengkapan komponen sistem pengereman, khususnya untuk 
kendaraan bermotor angkutan penumpang umum. OPEN Tidak ada tanggapan

e. Dinas 
Pemukiman,Prasarana 
dan Wilayah Kabupaten 
Bogor

Menertibkan dan menata bangunan liar yang ada di sekitar jalur Puncak.

OPEN Tidak ada tanggapan

f. Dinas Pendapatan 
Daerah Kabupaten 
Bogor

Melakukan pengawasan dan penataan pemasangan papan reklame sesuai dengan peraturan / 
ketentuan yang berlaku di sekitar jalur Puncak.

CLOSE

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang 
Kedudukan, Susunan, Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. BAPPENDA mempunyai tugas 
membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan 
pemerintahan dibidang pendapatan daerah. Dengan demikian 
BAPPENDA tidak memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan 
penataan pemasangan papan reklame.

2. Menyediakan lajur darurat (emergency refuge) untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya 
kendaraan yang mengalami kegagalan pengereman (brake malfunction). (rekseg)

CLOSE

Belum dilaksanakan, tidak terdapat lahan untuk lokasi lajur darurat.

1. Melakukan perawatan rambu – rambu lalu lintas di perlintasan kereta api di ruas jalan Letkol 
Basyir Surya KM. 274 Kel. Sukanegara, Kec. Purbaratu, Kota Tasikmalaya. OPEN Tidak ada tanggapan

2. Melakukan koordinasi dengan pihak SMUN 3 Kota Tasikmalaya dan PT. Dahana mengenai 
penutupan palang pintu perlintasan kereta api di luar jam kegiatan belajar mengajar SMUN 3 
Kota Tasikmalaya. OPEN Tidak ada tanggapan

1. Pemasangan pita penggaduh 100 m - 200 m dari dan ke titik lokasi terjadinya kecelakaan, 
mengingat frekuensi kegiatan keluar masuk kendaraan pengangkut bahan baku kayu dan 
plywood ke pabrik PT. Sejahtera Usaha Bersama cukup tinggi. 

CLOSE

Dilakukan penambahan personil pengaturan lalu lintas keluar masuk 
kendaraan ke pabrik oleh pihak perusahaan. Terkait pemasangan pita 
penggaduh, akan dikoordinasikan dengan dinas PU bina marga Prov. 
Jatim.

4

h. Direktorat Jenderal 
Bina Marga 
Kementerian Pekerjaan 
Umum

Tinggi Kementerian 
Perindustrian

3 Mobil penumpang Suzuki Carry 
Z-951-W tertabrak Kereta Api 
Pasundan No. Lokomotif CC 

20194 jurusan Bandung-
Surabaya 

di perlintasan sebidang Jl. 
Letkol Basyir Surya KM.274, 

Kelurahan Sukanegara, 

c. Dinas Perhubungan 
Provinsi Jawa Barat

d. Dinas Perhubungan 
Kabupaten Garut

a. Dinas Perhubungan 
Komunikasi dan 
Informatika Kota 
Tasikmalaya

Mobil bus Mitsubishi L 300 P-
2668-U menabrak dar belakang 

(rear end collision) truk 
gandeng AG-8164-US

a. Dinas Perhubungan 
dan LLAJ Provinsi Jawa 
Timur
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1. Melakukan pengawasan terhadap setiap mobil bus mengenai penyimpanan barang di dalam 
kendaraan sehingga tidak mengganggu kenyamanan penumpang dan dengan mudah keluar 
masuk melalui pintu sesuai dengan PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Pasal 81 ayat 1 
dan 2 serta Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. KM. 35 Tahun 2003 tentang 
Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Pasal 91 ayat 1, ayat 2 dan 
ayat 3. 

CLOSE

Dinas perhubungan Provinsi Riau berkoordinasi dengan Dinas 
Perhubungan Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau sesuai dengan 
kewenangannya masing-masing, menekankan perlunya melakukan 
pengawasan dan inspeksi keselmatan (Ramp Check) terhadap seluruh 
armada bus sebelum dioperasikan dijalan.

2. Memastikan setiap mobil bus yang beroperasi memiliki akses keluar pada sisi kanan dan kiri 
untuk keadaan darurat, untuk bus dengan jumlah penumpang 27 sampai dengan 50 penumpang 
harus memiliki akses keluar pada sisi kanan dan kiri paling sedikit 2 (dua) akses keluar sesuai PP 
Nomor 55 tahun 2012 Tentang Kendaraan pasal 83 ayat 3b. CLOSE

sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Dinas Perhubungan Provinsi 
Riau secara selektif melakukan penelitian secara administrasi dan 
teknis rancang bangun kendaraan sebelum memberikan 
pertimbangan teknis sebagai bagian dari persyaratan pemberian izin 
penyelenggaraan AKDP dan AJDP yang dikeluarkan oleh Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPST) Provinsi Riau.

3. Melakukan pengawasan terhadap kelengkapan alat-alat keselamatan pada bus angkutan 
umum sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 
SK.1763/AJ.501/DRJD/2003 tentang Petunjuk Teknis Tanggap Darurat Kecelakaan Kendaraan 
Bermotor Angkutan Penumpang.

CLOSE

• inspeksi keselamatan (Ramp Check) secara rutin dilakukan terutama 
menjelang dan saat pelaksanaan operasi angkutan lebaran, natal, dan 
tahun baru secara terpadu dengan unsur terkait (BPTD, Dinas 
Perhubungan Provinsi/Kabupaten/ Kota, Polda Riau, PT Jasa Raharja 
(Persero) Cabang Riau. Kegiatan ramp check dilakukan meliputi 
pemeriksaan teknis kendaraan, tata cara pemuatan penumpang dan 
barnag, cek kesehatan pengemudi, administrasi pengemudi dan 
kendaraan, memberikan pengarahan bagi pemilik dan pengemudi 
kendaraan terkait surat kelengkapan yang wajib ada di armada bus
• selain kegiatan Ramp check jelang pelaksanaan kegiatan arus mudik 
(Lebaran dan Nataru), guna menjamin tersedianya fasilitas 
keselmatan yang wajib ada di setiap armada bus, PT Jasa Raharja 
(Persero) cabang Riau bersama Dinas Perhubungan Provinsi Riau 
memberikan bantuan berupa alat pemecah kaca darurat kepada 
sejumlah PO. Pada kesempatan tersebut, selain memastikan 
ketersediaan alat pemecah kaca darurat kelengkapan pintu darurat 
juga menjadi perhatian untuk dilakukan pemeriksaan. Kedua 
komponen tersebut mutlak tersedia sebagaimana telah diatur dalam 
PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan.

4. Memberi pelatihan tentang aspek keselamatan dan keamanan kendaraan pada awak angkutan 
 umum. 

CLOSE

Balai/UPT Pelatihan Perhubungan (tahun 2000-2017) telah 
menjalankan program pembinaan melalui kegiatan diklat aparatur 
perhubungan (Provinsi dan Kbaupaten/Kota) serta pembinaan kepada 
operator angkutan jalan. Selain program kediklatan, melalui kegiatan 
pemilihan awak kendaraan umum teladan (AKUT) juga telah dilakukan 
pemberian pengetahuan dan keterampilan yang menyangkut aspek 
keselamatan kendaraan dan keselamatan mengemudi.

b. Dinas Perhubungan 
Komunikasi dan 
Informatika Kota 
Bukittinggi

Untuk melaksanakan pengawasan terhadap kendaraan bermotor wajib uji baik mobil barang 
maupun mobil bus angkutan penumpang umum khususnya agar tidak melewati batas waktu 
masa berlaku uji berkala. OPEN Tidak ada tanggapan

Mobil bus PO. Yanti Group BA-
3653-L terbakar 

di Nagari Hulu Aia Kecamatan 
Harau, Kabupaten Lima Puluh 

Kota, Sumatera Barat
Selasa, 1 Mei 2012 (KNKT-12-05-

05-01)

a. Dinas Perhubungan 
Komunikasi dan 
Informatika Provinsi 
Riau

5
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2. Memasang rambu batas kecepatan maksimal dan perlengkapan jalan lainnya pada lokasi 
kejadian.

CLOSE
1. Pemasangan rambu batas kecepatan, rambu peringatan adanya 
tikungan, rambu dilarang menyalip dan rambu hati-hati berupa 
chevron secara berulang pada lokasi tikungan.

c. Dinas Perhubungan 
Provinsi Sumatera Utara

Memberikan pembinaan kepada manajemen CV. Taksi Kita Bersama dan perusahaan angkutan 
yang sejenis untuk melaksanakan usaha angkutan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan tentang pengoperasian kendaraan bermotor sebagai angkutan 
penumpang umum.

OPEN Tidak ada tanggapan

d. Kepolisian Daerah 
Sumatera Utara

Melaksanakan pengawasan terhadap batas kecepatan, pembinaan terhadap pemilik dan 
pengemudi kendaraan bermotor angkutan umum dan kendaraan pribadi yang dioperasikan tidak 
sesuai peruntukannya.

OPEN Tidak ada tanggapan

6. Memasang rambu batas kecepatan. 

CLOSE

Tanggapan Direktur Lalu Lintas:
Ditjen Perhubungan Darat telah melaksanakan pengadaan dan 
pemasangan perlengkapan jalan di jalan nasional dan penanganan 
lokasi rawan kecelakaan pada spot khusus yang memerlukan 
penanganagan khusus lebih mendalam

b. Kepolisian Resort 
Trosobo

Melaksanakan peningkatan penegakan hukum secara lebih efektif (efek jera) terhadap 
pelanggaran lalu lintas antara lain pelanggaran batas kecepatan dan lain-lain. OPEN Tidak ada tanggapan

1. Melakukan peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap jam kerja pengemudi AKDP;

CLOSE

Telah rutin dilaksanakan pembinaan pengemudi melalui kegiatan 
pembinaan pengemudi angkutan umum, dan terkait pengawasan 
secara rutin dilaksanakan dalam kegiatan inspeksi keselamatan jalan 
dalam bentuk operasi sadar keselamatan dan ketertiban (KESTIB) dan 
ramp check terminal.

2. Memberi sosialisasi keselamatan (Defensive Driving) kepada pengemudi angkutan umum.
CLOSE

Telah rutin dilaksanakan pembinaan pengemudi melalui kegiatan 
pembinaan pengemudi angkutan umum, dan telah dianggarkan 
dalam kegiatan APBD Provinsi Jawa Timur

d. Dinas Perhubungan 
Kabupaten Tulungagung

Dalam setiap pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor agar pada saat melakukan pra 
uji teknis dilakukan secara cermat dan lebih teliti, hal ini terkait dengan temuan kanvas rem dan 
tromol kendaraan tersebut yang terdapat goresan dan keausan yang tidak merata. CLOSE

1. Lebih meningkatkan pemeriksaan uji berkala,
2. Menghimbau dan menganjurkan kepada pemilik perusahaan 
autobus untuk melakukan perawatan secara berkala terutama untuk 
kendaraan yang memiliki usia lebih dari 5 tahun.

e. Balai Besar 
Pelaksanaan Jalan 
Nasional Wilayah V 
Sidoarjo

Pelebaran jalan dan pemeliharaan jalan pada ruas jalan By Pass Krian – Surabaya.

OPEN Tidak ada tanggapan

1. Melakukan pemeliharaan dan perawatan kendaraan secara berkala dan responsive terhadap 
keluhan para pengemudi mengenai kondisi teknis kendaraan yang dikemudikannya; OPEN Tidak ada tanggapan

7

f. PO. Harapan Jaya

6 Mobil bus Mitsubishi L 300 
BK-1170-XO yang dioperasikan 

oleh CV. Taksi Kita Bersama 
masuk ke dalam jurang 

di Jalan Siantar – Parapat Km. 
41, Nagori Sibaganding, 

Kecamatan Girsang Sipangan 
Bolon, Kabupaten Simalungun, 

Sumatera Utara
Kamis, 28 Juni 2012 (KNKT-12-

06-06-01)

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan

Tabrakan antara mobil bus PO. 
Harapan Jaya AG-7850-UR 

dengan mobil barang W-8286-
UD, 2 (dua) Sepeda Motor 
L-3149-QY dan S-4345-QN

di Ruas Jalan Trosobo-Krian
 KM. SBY 21+300, Desa 

Sidodadi, Kecamatan Taman, 
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

Selasa, 7 Agustus 2012 (KNKT-
12-08-07-01)

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan

c. Dinas Perhubungan 
dan LLAJ Provinsi Jawa 
Timur
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2. Mengatur jam kerja operasional pengemudi sesuai dengan peraturan yang berlaku (sesuai 
dengan Pasal 90 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). OPEN Tidak ada tanggapan

2. Membuat garis median jalan dan marka tepi pada ruas jalan 500 meter sebelum dan sesudah 
lokasi terjadinya kecelakaan.

CLOSE

Tanggapan Direktur Lalu Lintas:
Ditjen Perhubungan Darat telah melaksanakan pengadaan dan 
pemasangan perlengkapan jalan di jalan nasional dan penanganan 
lokasi rawan kecelakaan pada spot khusus yang memerlukan 
penanganagan khusus lebih mendalam

3. Mewajibkan kepada pengusaha angkutan umum untuk melengkapi peralatan tanggap darurat 
pada setiap kendaraan yang akan dioperasikan untuk angkutan umum.

CLOSE

Telah diterbitkan PM 74 tahun 2021 tentang perlengkapan 
keselamatan kendaraan bermotor.
Sebagai contoh wajib melengkapi apar, pintu darurat, perisai kolong 
samping dan belakang, apc dll.

b. Direktorat Jenderal 
Bina Marga 
Kementerian Pekerjaan 
Umum

Melakukan pembersihan/pemangkasan terhadap pohon-pohon atau hal-hal yang menghalangi 
ruang pandang bebas pengemudi kendaraan bermotor teruatama pada daerah-daerah rawan 
kecelakaan. CLOSE

Untuk menindak lanjuti rekomendasi dari KNKT pada tahun 2012 pad 
alokais tersebut sudah dilakukan penanganan sesuai rekomendasi. 
Pembersihan/pemangkasan pohon atau rumput yang menghalangi 
pandang bebas pengemudi sudah dilakukan.

c. Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga 
Provinsi Lampung

Melakukan pembersihan/pemangkasan terhadap pohon-pohon atau semak-semak yang 
menghalangi ruang bebas pandang pengemudi kendaraan bermotor terutama pada daerah-
daerah rawan kecelakaan.

OPEN Tidak ada tanggapan

1. Melaksanakan pengawasan, pembinaan terhadap perusahaan angkutan dan setiap penerbitan 
izin trayek antar kota antar provinsi harus berdasarkan KM. nomor 35 Tahun 2003 tentang 
Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum dilaksanakan oleh Direktur Jenderal 
Perhubungan Darat berdasarkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi asal dan tujuan

OPEN Tidak ada tanggapan

2. Melengkapi dan mengoperasikan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor 
dengan peralatan uji mekanis, mengingat bahwa pelaksanaan pengujian berkala yang 
dilaksanakan selama ini tidak menggunakan alat uji mekanis, sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan.

OPEN Tidak ada tanggapan

Mengadakan sosialisasi terhadap keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan terutama yang 
berkaitan dengan tata cara pemuatan penumpang dan atau barang.

CLOSE

• Terdapat program kerja sosialisasi dan advokasi keselamatan jalan.
• Akan diterbitkan peraturan dirjenhubdat tentang penentuan lokasi 
rawan kecelakaan (LRK). Informasi akan digunakan instansi/unit kerja 
dalam penanganan LRK.

1. Menginstruksikan kepada pengusaha angkutan orang dan/atau barang untuk melaksanakan 
kegiatan operasionalnya yang berorientasi pada keselamatan.

OPEN Tidak ada tanggapan

2013
1 Mobil barang bak muatan 

tertutup sumbu ganda 
L-9763-UA menabrak mobil 

penumpang angkutan umum 
kota F-1922-YA, 9 (Sembilan) 

sepeda motor dan 2 (dua) 
rumah

di Jalan Raya Sukabumi – 
Cianjur Km. 18, Desa Songgom, 

Kecamatan Gekbrong, 
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
Sabtu, 23 Februari 2013 (KNKT-

13-02-01-01)

8

c. Dinas Perhubungan 
Kabupaten Kuningan, 
Jawa Barat

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat

c. Dinas Perhubungan 
Provinsi Jawa Barat

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan

Mobil bus Mitsubishi FE 304 
Colt 

E-7586-Y masuk jurang
di Jalan Lintas Barat Tebing 
Batu, Taman Nasional Bukit 
Barisan Selatan, Kecamatan 

Lemong, Kabupaten Lampung 
Barat, Lampung

Jumat, 14 September 2012 
(KNKT-12-09-08-01)
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1. Melakukan penambahan rambu-rambu peringatan dan himbauan yang diperlukan guna 
peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan pada ruas jalan sepanjang 500 meter 
sebelum dan setelah titik terjadinya kecelakaan;

CLOSE

1) Pemasangan rambu peringatan hati – hati yang pemasangannya 
digabung dengan papan tambahan, rambu petunjuk tempat, serta 
papan tambahan yang ketiganya terpasang dengan cara digabung 
pada satu tiang pada jalur menuju Bandung tidak sesuai dengan 
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 61 Tahun 1993 tentang 
Rambu – Rambu Lalu Lintas di Jalan.
2) Pemasangan rambu larangan melebihi batas kecepatan tertentu, 

2. Memberi pelatihan terhadap pengemudi bus dalam menghadapi situasi darurat.

CLOSE
Telah dilakukan pelatihan pengemudi (defensive driving course) yang 
bertempat di PKTJ Tegal, Poltrada Bali, dan STTD.

3. Memerintahkan kepada seluruh perusahaan otobus (PO) yntuk menerapkan Sistem 
Manajemen Keselamatan Angkutan Umum khususnya pada pelayanan AKAP dan AKDP.

CLOSE

Direktorat sarana sedang membangun system informasi pelaporan 
yang bernama SiEmKa yang akan beroperasi tahun depan yang 
diinput oleh BPTD, dinas perhubungan provinsi, dan dishub 
kabupaten/kota. Serta sudah terdapat 17 perusahaan yang sudah 
mendapatkan sertifikat SMK dan akan dilakukan monitoring SMK.
3) Berkaitan dengan alignment jalan di lokasi kecelakaan berupa 

1. Memperbaiki ruas - ruas jalan yang berlubang sepanjang 500 meter sebelum dan sesudah 
lokasi terjadinya kecelakaan; OPEN Tidak ada tanggapan

2. Melaksanakan penutupan / perbaikan segera mungkin terhadap lubang galian jalan yang 
dilakukan pada saat perbaikan jalan. OPEN Tidak ada tanggapan

1. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan karoseri/bengkel konstruksi 
kendaraan bermotor terhadap produk-produk modifikasi / rehabilitasi yang berada di wilayah 
Provinsi Jawa Barat.

OPEN Tidak ada tanggapan

2. Surat Keterangan hasil pemeriksaan mutu/registrasi hasil modifikasi /perbaikan bodi 
kendaraan agar diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan teknis terhadap kendaraan yang 
bersangkutan secara lebih detail dan teliti.

OPEN Tidak ada tanggapan

1. Melaksanakan pemeriksaan teknis dan persyaratan laik jalan terhadap mobil bus yang akan 
diberangkatkan dari tiap-tiap terminal pemberangkatan. OPEN Tidak ada tanggapan

2. Memperbaiki kerusakan lampu peringatan/warning lamp (padam) pada titik KM. 13,4 Jalan 
Raya Sumedang – Cirebon. OPEN Tidak ada tanggapan

1. Memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota 
tentang tata cara penyelenggaraan dan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

OPEN Tidak ada tanggapan

2. Mengoperasikan Jembatan Timbang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai sarana 
untuk memonitor pergerakan/perpindahan komoditas dari satu daerah ke daerah lain dan fungsi 
pengawasan kaitannya dengan pemeliharaan umur teknis jalan.

OPEN Tidak ada tanggapan

3 Tabrakan antara mobil barang 
bak muatan terbuka Mitsubishi 

Colt Diesel
 E-8813-WG dengan mobil 

minibus Suzuki Futura 
D-1850-XW 

di Jalan Raya Sumedang – 
Cirebon KM. 25 + 300 Betulan 

Dusun Warung, Desa 
Padanaan, Kecamatan Paseh, 

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan
b. Dinas Perhubungan 
Provinsi Jawa Barat

2 Mobil bus pariwisata 
PO. Mustika Mega Utama 
F-7263-K menabrak tebing 

di Jalan Raya Puncak – Ciloto 
KM. 87, Kabupaten Cianjur, 

Jawa Barat
Rabu, 27 Februari 2013 (KNKT-

13-02-02-01)

c. Dinas Perhubungan 
Provinsi Jawa Barat

d. Dinas Perhubungan 
Kabupaten Bogor  dan 
Kabupaten Cianjur

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan

b. Direktorat Jenderal 
Bina Marga 
Kementerian Pekerjaan 
Umum
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1. Melaksanakan pengujian kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor yang menumpang uji 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

CLOSE

Tanggapan Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka :
1. Sesuai surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten 
Majalengka No. 08 Tahun 2017 tentang SOP Pelayanan Pengujian 
Kendaraan Bermotor pada Unit Kerja Seksi Pengujian Kendaraan 
Bermotor, bahwa unit Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 
Dishub Kabupaten Majalengka telah menerapkan sistem Drive Thru 
(Optimalisasi satu jalur) yang berbasis teknologi informasi dimana 
pengemudi kendaraan tanpa harus turun dari kendaraan dapat 
langsung mendafar dan membayar retribusi pelayanan pengujian ke 
loket pendaftaran dalam satu antrian. Pendaftaran dan pembayaran 
pun sudah dapat dilakukan sevara Online dengan aplikasi SIK1lat 
Mobile bekerja sama dengan Bank BJB, sehingga pembayaran dapat 
dilakukan secara Non Tunai. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan 
Menteri Perhubungan No PM. 13 Tahun 2015 tentang pengujian 
kendaraan bermotor. Pada pasal 73 dinyatakan bahwa setiap unit 
pelaksana uji kendaraan bermotor harus menyelenggarakan system 
informasi pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor.
2. Dalam pelayanan pengujian untuk kendaraan yang akan 
melaksanakan numpang uji keluar maupun numpang uji masuk 
dari/ke dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka dipersyaratkan 
memiliki surat pengantar dari daerah asal domisili kendaraan sesuai 
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Menerbitkan surat pemberitahuan tentang habis berlakunya masa uji berkala kepada pemilik 
kendaraan yang berada di wilayah pembinaannya.

CLOSE

Tanggapan Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka :
Saat ini pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor di Dishub 
Kabupaten Majalengka sudah menggunakan aplikasi SIM PKB yang 
dalam system aplikasi tersebut ada pemberitahuan habis masa 
berlakunya uji berkala melalui SMS Gateway yang sedang berupaya 
dikembangkan menjadi WA Gateway.

1. Melengkapi rambu-rambu baik peringatan, himbauan maupun petunjuk arah pada titik-titik 
menjelang lokasi rawan kecelakaan sepanjang 500 meter sebelum dan sesudah titik terjadinya 
kecelakaan. CLOSE

Tanggapan Direktur Lalu Lintas:
Ditjen Perhubungan Darat telah melaksanakan pengadaan dan 
pemasangan perlengkapan jalan di jalan nasional dan penanganan 
lokasi rawan kecelakaan pada spot khusus yang memerlukan 
penanganagan khusus lebih mendalam

2. Mempertimbangkan untuk memasang cermin lalu lintas pada titik yang dianggap rawan 
kecelakaan. OPEN Tidak ada tanggapan

3. Melengkapi / memasang guardrail pada tikungan atau ruas jalan yang disisi kiri/kanan terdapat 
jurang sebagaimana tersebut diatas. OPEN Tidak ada tanggapan

1. Memperbaiki / melakukan perkerasan bahu jalan yang berupa tanah/ rumput pada ruas jalan, 
bahu jalan yang berlubang / terkena gerusan air sepanjang 500 meter sebelum dan sesudah titik 
terjadinya kecelakaan. CLOSE

2. Melakukan pemangkasan semak dan belukar yang menghalangi jarak pandang pengemudi .

CLOSE

Kecelakaan lalu lintas dan 
angkutan jalan mobil bus L 300 
nomor kendaraan BK-1045-GA 

jatuh ke jurang 
di Kawasan Kedabuhan, Desa 

Lae Ikan, Kecamatan 
Panggalan, Kota subulussalam, 

Nangroe Aceh Darussalam
Sabtu, 11 Mei 2013 (KNKT-13-

05-04-01)

Kabupaten Sumedang, Jawa 
Barat

Rabu, 6 Maret 2013 (KNKT-13-
03-03-01)

4 a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan

b. Direktorat Jenderal 
Bina Marga 
Kementerian Pekerjaan 
Umum

1) Pada tahun 2013 telah dilakukan perbaikan badan jalan dan bahu 
jalan dengan penambalan lubang menggunakan aspal
2) Pada tahun 2013 telah dilakukan juga pengendalian tanaman 
dengan pembersihan semak dan belukar sehingga terpenuhi jarak 
pandang pengemudi.
3) Pada tahun 2015 telah dilakukan peningkatan badan jalan dengan 
overlay (rehab mayor) dan pemasangan guardrail
4) Pengendalian tanaman (babat rumput) pada rumija dilaksanakan 
setiap tahun
5) Penutupan jalan/bahu jalan yang berlubang dikerjakan setiap 
tahun dengan pekerjaan rutin.

c. Dinas Perhubungan 
Kabupaten Majalengka 
dan Kabupaten Cirebon 
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c. Kepolisian Daerah 
Sumatera Utara

Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan 
pengawasan dan pembinaan terhadap kendaraan pribadi yang dioperasikan untuk angkutan 
penumpang umum.

OPEN Tidak ada tanggapan

d. Dinas Perhubungan 
Provinsi Sumatera Utara

Melakukan Pengawasan dan pembinaan terhadap Perusahaan Otobus, Angkutan Pariwisata dan 
kendaraan pribadi yang dioperasikan untuk mengangkut angkutan umum. OPEN Tidak ada tanggapan

e. Dinas Perhubungan 
Kota Medan

Melaksanakan pengawasan dan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor angkutan 
penumpang umum/kendaraan bermotor wajib uji.

OPEN Tidak ada tanggapan

f. Dinas Perhubungan, 
Informasi dan 
Komunikasi Kota 
Subulussalam 

Meningkatkan pengawasan dan pembinaan kelaikan jalan dan operasional angkutan umum di 
dalam termina, terutama untuk kendaraan yang akan diberangkatkan. OPEN Tidak ada tanggapan

g. Manajemen CV. 
Himpak

1. Memperhatikan dan melaksanakan manajemen keselamatan.
OPEN Tidak ada tanggapan

1. Memasang pengaman tepi jalan (guard rail) sepanjang kurang lebih 100 meter pada tepi jalan 
menikung tempat terjadinya kecelakaan dari arah Purwokerto menuju Yogyakarta.

CLOSE

2. Memasang rambu-rambu peringatan dan larangan sepanjang ruas jalan mulai dari jarak 500 
meter sebelum dan sesudah titik terjadinya kecelakaan.

CLOSE

b. Dinas Perhubungan, 
Komunikasi dan 
Informatika Provinsi 
Jawa Tengah

Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan otobus yang melayani 
angkutan penumpang umum khususnya Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) untuk menerapkan 
sistem manajemen keselamatan.

CLOSE

SDM Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan 
Kabupaten Kebumen memiliki sertifikat Kompetensi sesuai ketentuan 
yang berlaku. Mengikutsertakan Bimtek dan Pelatihan terkait 
Pengujian Kendaraan Bermotor dan Investigasi Kecelakaan, 
Penggantian Alat Uji Brake Teseter dan Speedometer Tester, 
Perawatan Alat Uji secara periodik, Kalibrasi Alat Uji secara berkala 
dan unit pengujian kendaraan bermotor sudah terakreditasi.

2. Melaksanakan pembinaan terhadap Penguji Kendaraan Bermotor agar melaksanakan tugasnya 
secara profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. OPEN Tidak ada tanggapan

1. Untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan baik dari sisi manajemen perusahaan, 
manajemen sumber daya manusia termasuk para pengemudi, wajib melakukan perawatan dan 
perbaikan kendaraan secara berkala serta menjaga seluruh armada angkutannya memenuhi 
persyaratan teknis dan laik jalan. 

OPEN Tidak ada tanggapan

2. Untuk segera melengkapi seluruh armada busnya dengan sistem rem (rem utama dan rem 
parkir) sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditetapkan didalam peraturan perundang-
undangan.

OPEN Tidak ada tanggapan

2. Mengecat ulang marka tengah jalan. OPEN Tidak ada tanggapan

e. Manajemen PO. 
Karya Sari

a. Direktorat Jenderal Kecelakaan lalu lintas dan 

5

6

Tanggapan Direktur Lalu Lintas:
Ditjen Perhubungan Darat telah melaksanakan pengadaan dan 

pemasangan perlengkapan jalan di jalan nasional dan penanganan 
lokasi rawan kecelakaan pada spot khusus yang memerlukan 

penanganagan khusus lebih mendalam

Kecelakaan lalu lintas dan 
angkutan jalan tabrakan antara 
mobil bus Karya Sari AA-1654-

CD dengan mobil penumpang Z-
1402-BV dan 2 (dua) buah 

sepeda motor dengan nomor 
kendaraan B-5041-NN dan 

B-6532-VFF di tanjakan 
krumput KM. 20, Desa 

Pageralang, Kecamatan 
Kemranjen, Kabupaten 
Banyumas, Jawa Tengah

Sabtu, 10 Agustus 2013 (KNKT-
13-08-05-01)

c. Dinas Perhubungan, 
Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten 
Kebumen

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan
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b. Direktorat Jenderal 
Bina Marga 
Kementerian Pekerjaan 
Umum

Memperbaiki bahu jalan sepanjang 500 meter sebelum dan sesudah titik terjadinya kecelakaan.

CLOSE

Dilaksanakan melalui paket long segment

Menginstruksikan kepada Dinas Perhubungan Kota Bogor dan Dinas Perhubungan Kabupaten 
Cianjur ntuk mempersiapkan tempat pemeriksaan teknis dan kelaikan jalan terhadap kendaraan 
di terminal pemberangkatan, khususnya mobil penumpang angkutan umum yang akan melintas 
di ruas jalan Bogor-Ciawi-Cipanas-Puncak-Cianjur.

OPEN Tidak ada tanggapan

1. Melaksanakan pembinaan terhadap seluruh awak kendaraan mobil bus terkait dengan 
keselamatan mengemudikan kendaraan. OPEN Tidak ada tanggapan

2. Melaksanakan perawatan terhadap seluruh kendaraan mobil bus yang dioperasikan agar 
selalu dalam kondisi memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. OPEN Tidak ada tanggapan

3. Secara berkala melaksanakan pengujian kelaikan jalan terhadap seluruh armada yang 
dioperasikan. OPEN Tidak ada tanggapan

4. Melaksanakan sistem manajemen keselamatan dengan lebih komprehensif. OPEN Tidak ada tanggapan
2. Melaksanakan sosialisasi secara berkala tentang tanda dan rambu yang terkait dengan 
perjalanan dan akan melintasnya kereta api pada perlintasan sebidang.

OPEN Tidak ada tanggapan

1) melakukan perbaikan permukaan jalan perlintasan pada 
1. Melaksanakan kajian terhadap substansi yang berbeda pada Undang-undang nomor 22 Tahun 
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 19 ayat (2) huruf b, dan Surat Edaran Dirjen 
Perhubungan Darat nomor SE02/AJ.108/DRJN2008 tentang Panduan Batasan Maksimum 
Perhitungan JBI (Jumlah Berat yang Diijinkan) dan JBKI (Jumlah Berat Kombinasi yang Diijinkan). 

OPEN Tidak ada tanggapan

2. Agar poin a) terselenggara dengan konsisten, maka diperlukan Pemantau (Auditor) yang 
menjamin terlaksana dan pelaksanaanya di lapangan. 

CLOSE
Kemenhub akan mengusulkan kepada Kemenpan RB untuk jabatan 
fungsional: Inspektur keselamatan jalan, Inspektur keselamatan 
sarana dan Inspektur prasarana transportasi jalan.

3. Memperhatikan kompleksitas dan kondisi lalu lintas khususnya pada beberapa area konflik 
perlu dibangun Sistem Manajemen Keselamatan sebagaimana yang lazim dipersyaratkan kepada 
industri yang menyelenggarakan kegiatan yang memiliki resiko keselamatan yang tinggi. CLOSE

Diterbitkan Permenhub Nomor PM 94 Tahun 2018 ttg Peningkatan 
Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur KA dengan Jalan

4. Informasi keselamatan termasuk tentang cara evakuasi dalam keadaan darurat perlu 
disampaikan kepada penumpang.  CLOSE

5. Meningkatkan implementasi Sistim Manajemen Keselamatan. CLOSE

angkutan jalan mobil bus PO. 
Giri Indah B-7297-BI menabrak 

mobil barang bak muatan 
terbuka (pick up) F-8237-FK 

dan kemudian masuk 
jurang/sungai Ciliwung pukul 
08.30 WIB di Jl. Raya Puncak 

Tugu KM. 86, Kecamatan 
Cisarua, Kabupaten Bogor, 

Jawa Barat
Rabu, 21 Agustus 2013 (KNKT-

13-08-06-01) c. Dinas Perhubungan 
Provinsi Jawa Barat

e. Manajemen PO. Giri 
Indah

Tabrakan antara mobil Semi 
Trailer tangki BBM-9265-SEH 

dengan KRL 1131 Jurusan 
Serpong-Tanah Abang di Pintu 

Perlintasan Nomor 57A 
Bintaro, Jakarta Sealatan

Senin, 9 Desember 2013 (KNKT-
13-12-07-01)

7 a. Direktorat Jenderal 
Perkeretaapian, 
Kementerian 
Perhubungan

b. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan

1. Pada tanggal 10 Desember 2013, telah dipasang Semboyan 2A agar 
Kereta Api 
berjalan dengan kecepatan tidak melebihi 40 km/jam serta 50 meter 
sesudah
semboyan 2A dipasang Semboyan 2B agar Kereta Api berjalan dengan 

e. PT. Kereta Api 
Indonesia (Persero)
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1. Melakukan pelebaran jembatan Kali Putung, Desa Curah Tulis, Kecamatan Tongas dari 11,4 
meter menjadi 13,5 meter.

CLOSE

1) kondisi jembatan bottle neck akan diusulkan pelebaran pada TA. 
2022

2. Meratakan bahu jalan dengan badan jalan di sepanjang jalan Probolinggo-Pasuruan.

CLOSE
Telah dilakukan pengaspalan/overlay bahu jalan setinggi badan jalan 
pada jembatan Kali Putung, Desa Curah Tulis, Kecamatan Tongas oleh 
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Sidoarjo.

1. Memberikan bimbingan/pendidikan dan penyuluhan rekayasa lalu lintas kepada masyarakat 
serta penegakan hukum secara konsisten. OPEN Tidak ada tanggapan

2. Mengefektifkan fungsi pos pemantauan/pengawasan pada ruas jalan dari arah Probolinggo-
Pasuruan, diantaranya menempatkan petugas secara berkelanjutan pada jalur dimana banyak 
dioperasikan mobil barang untuk mengangkut penumpang tidak sesuai peruntukannya.

OPEN Tidak ada tanggapan

d. Pemerintah 
Kabupaten Probolinggo

Memangkas cabang dan ranting pohon yang berada di atas jembatan Kali Putung, Desa Curah 
Tulis, Kecamatan Tongas karena menghalangi jarak pandang bebas pengguna jalan. OPEN Tidak ada tanggapan

Menginstruksikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Kota 
1.Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat Kabupaten/Kota Jawa Timur 
khususnya Kabupaten Probolinggo tentang penggunaan mobil barang sesuai dengan 
peruntukannya.

CLOSE

Telah dilaksanakan pembinaan terhadap masyarakat melalui kegiatan 
sosialiasi keselamatan masyarakat, dan telah dianggarkan dalam 
kegiatan APBD Provinsi Jawa Timur

2. Melaksanakan pengawasan pengoperasian mobil barang yang tidak sesuai peruntukannya 
(mobil barang untuk mengangkut orang).

CLOSE

Telah rutin dilaksanakan pengawasan angkutan jalan melalui kegiatan 
inspeksi keselamatan jalan dalam bentuk operasi sadar keselamatan 
dan ketertiban di jalur pasuruan –Probolinggo dengan melibatkan 
unsur kepolisian.

3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang undang 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 58 yang berbunyi “Setiap Kendaraan Bermotor yang 
dioperasikan di Jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan 
berlalu lintas”. Hal ini terkait dengan pemasangan bumper tanduk pada mobil barang.

CLOSE

Telah rutin dilaksanakan pengawasan angkutan jalan melalui kegiatan 
operasi sadar keselamatan dan ketertiban di jalur Pasuruan-
Probolinggo dengan melibatkan unsur kepolisian

1. Melalui Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor untuk melaksanakan 
pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor secara benar khususnya modifikasi dimensi 
kendaraan bermotor yang membahayakan keselamatan berlalu lintas (pemasangan bumper 
tanduk).

OPEN Tidak ada tanggapan

2. Pemasangan stiker tanda uji berkala agar disesuaikan dengan jenis kendaraan yang diuji.
OPEN Tidak ada tanggapan

3. Pencantuman kelas jalan terendah pada tanda uji dan kartu uji disesuaikan dengan ukuran 
kendaraan bermotor. OPEN Tidak ada tanggapan

8 Kecelakaan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan tabrakan 

antara mobil barang pick up 
bak muatan terbuka B-2625-

XCU dengan mobil barang truk 
gandeng bak muatan terbuka P-
8568-UL di Jl. Raya Tongas Ruas 

Jl. Pasuruan - Probolinggo, 
Jawa Timur, Sabtu 28 

Desember 2013 (KNKT-13-12-
08-01)

2014

c. Dinas Perhubungan 
dan LLAJ Provinsi Jawa 
Timur dan Kepolisian 
Daerah Jawa Timur

d. Dinas Perhubungan 
Kabupaten Jember

b. Direktorat Jenderal 
Bina Marga 
Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan 
Rakyat/Balai Besar 
Pelaksanaan Jalan 
Nasional V Waru 
Sidoarjo

c. Kepolisian Daerah 
Jawa Timur
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3. Melaksanakan butir-butir yang ada di dalam Perjanjian Kerjasama antara PT. Kereta Api 
(Persero) Daerah Operasi I Jakarta dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi Nomor 180/269/Huk – 
Hk.213/IX/01/KDI.2005 tentang Penanganan Perlintasan Kereta Api sebidang di wilayah 
Kabupaten Bekasi tanggal 5 September 2005.

OPEN
Tidak ada tanggapan

e. Dinas Kebersihan, 
Pertamanan dan 
Pemadam Kebakaran 
Kabupaten Bekasi

Memangkas dan merapikan ranting dan daun pohon yang menutupi rambu-rambu lalu lintas 
sejauh 500 meter baik sebelum maupun sesudah perlintasan sebidang JPL 101 KM 36 + 4/5. OPEN Tidak ada tanggapan

1. Menerapkan sistem manajemen keselamatan pada perusahaan otobus. OPEN Tidak ada tanggapan
2. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang keselamatan berlalu lintas dan angkutan 
jalan terhadap awak mobil bus bekerja sama dengan institusi pendidikan pemerintah yang 
berorientasi kepada keselamatan jalan.

OPEN Tidak ada tanggapan

3. Memperhatikan batas waktu habisnya masa uji berkala untuk seluruh unit armada. OPEN Tidak ada tanggapan
1. Lebih selektif dalam memberikan Surat Izin Mengemudi (SIM) baru maupun perpanjangan 
untuk angkutan penumpang umum berdasarkan usia yang bersangkutan. OPEN Tidak ada tanggapan

2. Memberikan materi dalam ujian pengambilan SIM terkait dengan tata cara menghadapi 
kondisi kritis, baik pada turunan, tanjakan maupun persilangan sebidang dengan kereta api. OPEN Tidak ada tanggapan

1. Memperbaiki permukaan jalan yang berada pada lokasi ruas jalan Cicenang dari arah Bandung 
menuju Jakarta sekitar 100 meter sebelum titik terjadinya kecelakaan. OPEN Tidak ada tanggapan

2. Membuat lajur penyelamatan pada ruas jalan turunan ekstrim. OPEN Tidak ada tanggapan
2. Memperbaiki batas marka tepi dan tengah secara jelas.

OPEN Tidak ada tanggapan

1. Menerapkan Safety Management System meliputi operasional kendaraan, maintenance, dan 
juga manajemen perusahaan.

OPEN Tidak ada tanggapan

2. Untuk tidak menugaskan pengemudi lanjut usia (lansia). OPEN Tidak ada tanggapan
3. Menyediakan pengemudi pengganti untuk rute antar kota yang waktu mengemudi per harinya 
lebih dari 8 jam. OPEN Tidak ada tanggapan

4. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada pegawai serta awak bus tentang perlu
dan pentingnya keselamatan dalam setiap pengoperasian kendaraan. OPEN Tidak ada tanggapan

5. Melengkapi perlengkapan tanggap darurat pada setiap kendaraan penumpang angkutan 
umum. OPEN Tidak ada tanggapan

a. Direktur Jenderal 
Perhubungan Darat

Memasang perlengkapan jalan sebagai petunjuk, peringatan, himbauan, larangan kepada 
pengguna jalan. Pada ruas jalan ruas jalan di km 56.700 Pasar Guguak Kayu Tanam Kabupaten 
Padang Pariaman sepanjang 500 meter sebelum dan sesudah titik terjadinya kecelakaan.

OPEN Tidak ada tanggapan

Tabrakan antara KA 108 
Menoreh Relasi St. Pasar Senen 

Jakarta-St. Semarang Poncol 
dengan mobil bus PO. 

Haryanto B-7036-VGA di JPL 
101 KM 36+4/5 Jl. Bosih Desa 

Wanasari, Kecamatan Cibitung, 
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
Sabtu, 8 Maret 2014, Pukul 

08.30 WIB (KNKT-14-03-01-01)

b. Dinas Bina Marga 
Provinsi Jawa Barat

d. Dinas Perhubungan 
Kabupaten Bekasi

d. Manajemen PO. 
Haryanto

Mobil bus PO. Desiana B-7529-
XB menabrak mobil 

penumpang Toyota Kijang T-
1118-TK dan terguling di Jalan 

Raya Cicenang Desa Ciater, 
Kecamatan Ciater, Kabupaten 

Subang, Jawa Barat
Selasa, 17 Juni 2014 (KNKT-14-

06-02-01)

a. Kepolisian Daerah 
Metro Jaya

Mobil Penumpang
L 300 BM-7522-DW 

berserempetan dengan mobil 
penumpang Daihatsu Grand 

1

2

3

c. Dinas Perhubungan 
Provinsi Jawa Barat

d. Manajemen PO. 
Desiana
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1. Bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk menertibkan pengoperasian kendaraan bermotor 
pribadi yang diperuntukan untuk angkutan penumpang umum.

CLOSE

Telah melakukan pengawasan (Razia Gabungan) dengan pola sidang 
di tempat terhadap kendaraan angkutan umum/ tidak umum dan 
kendaraan angkutan barang, pada ruas jalan provinsi, jalan Nasional 
semenjak tahun 2014 sampai sekarang (foto kegiatan terlampir), 
dengan melibatkan instansi terkait :
1. Ditlantas Polda Sumbar
2. Satlantas Polres setempat
3. POM TNI AD setempat
4. Kejaksaan negeri setempat
5. Pengadilan negeri setempat
6. Dishub Kab/kota setempat
7. BPTD Wil III Prov. Sumbar
8. PT Jasa Raharja Setempat
9. BRI Setempat

1. Menerapkan safety manajemen system. OPEN Tidak ada tanggapan
2. Menugaskan pengemudi yang berpengalaman dan mengenal medan. OPEN Tidak ada tanggapan
3. Memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang keselamatan terhadap seluruh pegawai dan 
pengemudi.

OPEN Tidak ada tanggapan

4. Melengkapi perlengkapan tanggap darurat pada setiap kendaraan penumpang angkutan 
umum.

OPEN Tidak ada tanggapan

1. Menerapkan safety manajemen system.
OPEN Tidak ada tanggapan

2. Memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang keselamatan terhadap seluruh pegawai dan 
pengemudi.

OPEN Tidak ada tanggapan

3. Melengkapi perlengkapan setiap kendaraan dengan segitiga pengaman. OPEN Tidak ada tanggapan

Pada tanggal 3 Juli 2014 telah dilaksanakan rapat di Dinas 
Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Kepala Dinas 
Perhubungan Provinsi dan Staff, pihak Manajemen Travel Bumi 
Minang Wisata (BMW) dan KNKT terkait dengan kasus kecelakaan 
tersebut diatas dan oleh pihak manajemen travel telah berjanji akan 
melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara ketat terhadap 
operasional kendaraan/armadanya dalam memberikan jasa 
pengangkutan penumpang tertanggal mulai 4 Juli 2014.

2. Melaksanakan penataan ulang sistem pemasangan rambu pada Jalan Raya Buduran, Kab. 
Sidoarjo dari arah Surabaya menuju Sidoarjo, menjelang JPL nomor 49 sesuai dengan SK Direktur 
Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK770/KA.401/DRDJ/2005 tentang Pedoman Teknis 
Perlintasan Sebidang antara Jalan dengan Jalur Kereta Api;

CLOSE

Tanggapan Direktur Lalu Lintas:
Ditjen Perhubungan Darat telah melaksanakan pengadaan dan 
pemasangan perlengkapan jalan di jalan nasional dan penanganan 
lokasi rawan kecelakaan pada spot khusus yang memerlukan 
penanganagan khusus lebih mendalam

c. Dinas Perhubungan 
Provinsi Jawa Timur

'1.Menginstruksikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk bekerja sama dengan PT. 
KAI (Persero) agar melaksanakan diklat dan pembinaan teknis terhadap pegawainya yang akan 
ditugaskan pada perlintasan sebidang;

CLOSE
Penjaga pintu perlintasan telah mendapatkan pelatihan dan sertifikasi
dari Ditjen Perkeretaapian.

2) Melakukan sosialisasi terhadap pengusaha/operator angkutan alat berat tentang aspek 
keselamatan, tata cara pemindahan alat berat dari satu tempat ke tempat lain yang berada di 
wilayah pembinaannya;

CLOSE
Rekomendasi sudah dilaksanakan

3) Melakukan himbauan terhadap masyarakat tentang tatacara berlalulintas yang benar dalam 
melintasi perlintasan sebidang khususnya pada JPL yang geometrinya identik dengan JPL 49; CLOSE

Telah rutin dilaksanakan kegiatan sosialisasi keselamatan dan
himbauan terhadap masyarakat sekitar perlintasan sebidang dan telah
dianggarkan dalam kegiatan APBD Provinsi Jawa Timur

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat

penumpang Daihatsu Grand 
Max BA-1798-FK kemudian 
menabrak bagian belakang 

mobil barang truk B-9202-UYW 
di KM. 56.700 Pasar Guguak 

Kayu Tanam Kabupaten Padang 
Pariaman, Sumatera Barat

Selasa 1 Juli 2014 (KNKT-14-07-
03-01)

b. Dinas Perhubungan 
Provinsi Sumatera Barat

Kecelakaan antara mobil Crane 
B-9387-PD dan KA KLB 

KP/10084 jurusan Banyuwangi-
Madiun di Pintu Perlintasan 
nomor 49 Km 20+3/4, Banjar 

Kemantren antara St. Sidoarjo-
St. Gedangan, Kab. Sidoarjo, 

Jawa Timur
Rabu, 16 Juli 2014 (KNKT-14-07-

04-01)

c. Manajemen Travel 
Bumi Minang Wisata

d. Pemilik Mobil Barang 
Truk 
B-9202-UYW

4
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4) Mengevaluasi penggunaan early warning system yang telah dipasang serta mengaplikasikan 
pada JPL lain yang memiliki kondisi yang sama. OPEN Tidak ada tanggapan

d. Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan Kabupaten 
Sidoarjo

Melakukan penebangan pohon, membersihkan semak-semak dan menata ulang lingkungan yang 
berada di sekitar Jl. Buduran-Kemantren menjelang pintu perlintasan JPL nomor 49 untuk 
memberikan ruang pandang yang cukup bagi pengguna jalan sesuai peraturan yang berlaku. OPEN Tidak ada tanggapan

1. Memperbaiki, melengkapi dan melakukan perawatan alat komunikasi yang berada pada setiap 
JPL termasuk perangkat radio komunikasi mobile (Handy Talky) berdasarkan inventarisasi kondisi 
eksisting; CLOSE

Terkait dengan pengadaan perangkat radio komunikasi mobile (Handy 
Talky)  pada tahun 2020 telah dilaksanakan pengadaan Handy Talky 
sebanyak 25 unit dan telah di distribusi ke 15 (lima belas) lokasi 
perlintasan yang dijaga staf Dishub Sidoarjo.

2. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan kepada pegawai yang 
ditugaskan melaksanakan penjagaan pintu perlintasan sebidang (JPL) sesuai dengan standar PT. 
KAI (Persero);

CLOSE

• Terkait pelaksanaan pembinaan terhadap pegawai yang ditugaskan 
melaksanakan penjagaan pintu perlintasan sebidang. Pada tahun 
2018 dan 2019 Dishub Sidoarjo telah melaksanakan pembinaan dan 
sosialisasi terkait peningkatan Keselamatan di Perlintasan sebidang 
Kereta Api, dan untuk tahun 2021 juga telah dialokasikan anggaran 
untuk sosialisasi dan pembinaan terutama kepada warga yang ada di 
sekitar perlintasan sebidang.
• Terkait pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sejak tahun 2015 

3. Melakukan manajemen pengaturan PJL agar jumlah PJL setiap shift selalu berjumlah 2 orang.
CLOSE

Terkait menajeman pengaturan PJL selama ini untuk penjadwalan 
telah dilaksanakan 2 orang dalam setiap shiftnya.

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo telah memperbaiki traffic 
light di lokasi JPL 49 yang rusak akibat kecelakaan serta 
mengintegrasikan traffic light tersebut dengan sistem palang pintu.

2. Menghilangkan rambu belok kiri langsung yang sebelumnya 
terpasang di persimpangan sebelum perlintasan sebidang JPL 49.

1.Melakukan pengkajian terhadap mekanisme penyampaian informasi seluruh perjalanan Kereta 
Api dari Pusat sampai ke pintu perlintasan (JPL) termasuk JPL yang dilewati KLB; OPEN Tidak ada tanggapan

2. Bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo melaksanakan pembinaan, 
pengawasan, pendidikan dan pelatihan kepada pegawai yang ditugaskan melaksanakan 
penjagaan pintu perlintasan sebidang (JPL) sesuai dengan standar PT. KAI (Persero). OPEN Tidak ada tanggapan

1. Melaksanakan tata cara mengangkut dan memindahkan mobil crane sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku yakni selalu menggunakan kendaraan pengangkut untuk 
setiap pemindahan mobil crane dari suatu lokasi ke lokasi lainnya;

OPEN Tidak ada tanggapan

2. Selalu berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan kepolisian setempat dalam proses 
mobilisasi alat berat. OPEN Tidak ada tanggapan

2. Melaksanakan Safety Management Sistem (SMS) pada seluruh staff dan karyawan serta hal 
lain yang terkait dengan sistem operasional bus-bus yang ada didalam perusahaan tersebut. 
(rekseg)

OPEN Tidak ada tanggapan
a. Dinas Perhubungan 
Provinsi DKI Jakarta, 
Unit Pengelola  
Transjakarta

Terbakarnya mobil bus 
Transjakarta B-7370-IV di Halte 

Masjid Agung Al Azhar di Jl. 
Sisingamangaraja Blok M 

g. Manajemen PT. 
Surabaya Express

5

e. Dinas Perhubungan 
Kabupaten Sidoarjo

f. PT. Kereta Api 
Indonesia (Persero)
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3. Memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap awak kendaraan Bus Transjakarta yang 
terkait dengan masalah keselamatan pengoperasian kendaraan dan penanganan pertama mana 
kala terjadi kecelakaan/kebakaran terhadap bus yang dioperasikannya.
Diklat ini dilaksanakan bekerjasama dengan institusi pendidikan pemerintah yang berkonsentrasi 
terhadap keselamatan Lalulintas dan Angkutan Jalan.  (rekseg) OPEN Tidak ada tanggapan

b. PT. Korindo Motor Untuk melakukan pemeriksaan teknis secara menyeluruh terhadap system engine dan chassis, 
kelistrikan dan yang lainnya terkait dengan keselamatan operasional mobil-mobil bus tersebut. 
(rekseg) OPEN Tidak ada tanggapan

c. PT. Karoseri Laksana 
Semarang, Jawa Tengah

Memeriksa kembali seluruh sistem kelistrikan meliputi pemilihan kabel-kabel, socket, lapisan 
pelindung, cara pemasangan dan lainnya termasuk pemilihan bahan dan kualitas yang 
memenuhi standar keselamatan. (rekseg)

OPEN Tidak ada tanggapan

d. PT. Denso Sales 
Indonesia

Melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap sistem kelistrikan instalasi alat pengatur 
temperature udara (air conditioner) dan penggunaan kabel, socket dan sekering yang memenuhi 
standar persyaratan keselamatan pada seluruh unit bus yang ada. (rekseg) OPEN Tidak ada tanggapan

1. Melakukan sosialisasi tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan kepada pengusaha-
pengusaha angkutan, baik PO Bus maupun mobil barang.

OPEN Tidak ada tanggapan

2. Menginstruksikan kepada seluruh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk melakukan 
pengujian berkala sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

OPEN Tidak ada tanggapan

3. Berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah, Dinas PU Bina Marga dan Instansi terkait lainnya 
Provinsi Papua untuk melakukan kajian bersama dan penilaian terhadap kelayakan operasional 
jalan terhadap jalan yang baru dibangun.

OPEN Tidak ada tanggapan

1. Berkoordinasi dengan pihak kepolisian kota Jayapura untuk melakukan sosialisasi, penertiban 
dan pengawasan kendaraan bermotor yang dioperasikan tidak sesuai peruntukannya. OPEN Tidak ada tanggapan

2. Melengkapi unit pelaksana teknis pengujian kendaraan bermotor dengan gedung dan alat uji 
mekanis serta sumber daya manusia penguji yang kompeten dan memadai.

OPEN Tidak ada tanggapan

3. Melengkapi rambu-rambu peringatan dan larangan serta kelengkapan jalan lainnya pada jalan 
alternatif Perumnas III Waena – Entrop sejauh 400 m sebelum dan sesudah titik lokasi terjadinya 
kecelakaan dengan pemasangan rambu-rambu sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku.

OPEN Tidak ada tanggapan

5. Berkoordinasi dengan pihak kepolisian kota Jayapura untuk melakukan pengawasan dan 
penertiban kendaraan barang yang telah habis masa uji berkalanya.

OPEN tidak ada tanggapan

1. Melakukan pengaspalan / overlay jalan alternatif yang baru dibangun yaitu pada ruas jalan 
alternatif Perumnas III Waena – Entrop agar daya cengkram ban untuk pergerakan akselerasi, 
deselerasi maupun manuver kendaraan dapat lebih optimal.

OPEN Tidak ada tanggapan

2. Melengkapi jalan dengan pembuatan bahu jalan. OPEN Tidak ada tanggapan
3. Menyiapkan jalur penyelamatan arrester bed. OPEN Tidak ada tanggapan

TransjakartaSisingamangaraja Blok M 
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Kamis, 28 Agustus 2014 (KNKT-

001-6-XI-REK.KJ-14)

a. Dinas Perhubungan 
Provinsi Papua

b. Dinas Perhubungan 
Kota Jayapura

1
2015

c. Dinas PU Bina Marga 
Kota Jayapura

Kecelakaan tunggal mobil 
barang Dump Truk DS-9675-AB 

masuk jurang di Jl. Alternatif 
Perumnas III Waena-Entrop 

Kota Jayapura, Papua, Minggu 
11 Januari 2015 (KNKT-15-01-

01-01)
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d.Kepolisian Resort Kota 
Jayapura

Melakukan pengawasan dan penertiban terhadap SIM pengemudi khususnya kendaraan mobil 
barang

CLOSE

Disampaikan dengan hormat kepada KA bahwa kasus kecelakaan 
mobil DS-9675-AB yang dikemudikan oleh tersangka Sdr. H.Naim Soku 
kasusnya telah sampai pada persidangan pengadilan negeri jayapura 
dan ybs telah dijatuhkan vonis selama 5 tahun penjara, disampaikan 
pula bahwa setelah kejadian tersebut Satlantas Polres Jayapura aktif 
melakukan giat razia dan pengawasan terhadap kendaraan khususnya 
mobil barang yang digunakan bukan pada peruntukannya (memuat 
orang), giat ini dilaksanakan rutin guna meminimalisir agar kejadian 
serupa tidak terjadi kembali.

a.'Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan

Menerapkan peraturan untuk melakukan pemasangan perangkat pencatat data seperti blackbox 
pada kendaraan umum agar pergerakan kendaraan dapat dievaluasi jika dibutuhkan serta 
mempermudah proses investigasi keselamatan transportasi jika terlibat kecelakaan di kemudian 
hari. CLOSE

Tanggapan Direktur Angkutan Jalan:
• Telah diterbitkan SK.2925.AJ/AJ.404/DRJD/2018 tentang tata cara 
pengawasan waktu kerja pengemudi kendaraan bermotor umum.
• KP.2081/AJ.801/DRJD/2019 tentang petunjuk teknis alat pemantau 
pergerakan kendaraan secara elektronik pada angkutan orang dengan 
kendaraan bermotor umum.

1. Melakukan sosialisasi tentang keselamatan berlalulintas kepada pengusaha-pengusaha 
angkutan, baik PO Bus maupun mobil barang. OPEN Tidak ada tanggapan

1.Melakukan audit terhadap sistem manajemen operasional PO Bus yang berada di wilayah 
pembinaanya terutama pada peninjauan jam kerja pengemudi OPEN Tidak ada tanggapan

3.Pemeriksaan teknis terhadap kendaraan mobil bus yang akan diberangkatkan dari terminal 
pemberangkatan OPEN Tidak ada tanggapan

3. Melengkapi ruas-ruas jalan Tol Jatingaleh yang terindikasi black spot dengan suatu peralatan 
pengukur kecepatan CLOSE

5. Menerapkan teknologi (teknologi marka, dsb) yang dapat menjaga pengemudi agar lebih 
waspada dan mengikuti batas kecepatan baik pada saat melintasi highway ramp di jalan tol 
Jatingaleh maupun highway ramp di ruas-ruas tol lainnya yang merupakan kepemilikan PT. 
Jasamarga

CLOSE

1. Penambahan tinggi median jalan (median concrete barrier) setinggi 
± 40 cm sehingga tinggi median jalan menjadi  ± 120 cm di sekitar 
lokasi kecelakaan (KM 9 + 300)
2. Pemasangan rambu peringatan untuk mengurangi kecepatan di 
awal ramp dan menjelang tikungan pada interchange jangli
3. pemasangan rambu tikungan memutar ke kiri pada interchange 
jangli
4. Reposisi rambu-rambu tikungan tajam ke kiri yang menjadi satu 
dengan rambu batas kecepatan 40km/jam
5. Pemasangan marka profil pada marka pembatas lajur utama dan 
bahu jalan

1. Menerapkan sistem manajemen keselamatan (safety management system / SMS);
OPEN Tidak ada tanggapan

2. Menyediakan pengemudi cadangan untuk durasi mengemudi bus antar kota yang melebihi 
jam kerja maksimum serta OPEN Tidak ada tanggapan

3. Memperhatikan batas waktu habisnya masa uji berkala armada busnya
OPEN Tidak ada tanggapan

4. Segera melengkapi surat-surat administrasi kendaraan seperti: BPKB, STNK, ijin usaha bus 
pariwisata, serta kartu pengawasan bus yang sah secara hukum OPEN Tidak ada tanggapan

c. Dinas Perhubungan 
Kota Bekasi

e. Manajemen PO. Bus 
Sang Engon

Kecelakaan tunggal mobil bus 
B-7222-KGA terguling di Jl. Tol 

Jatingaleh Km. 9+300, 
Semarang, Jumat 20 Februari 

2015 (KNKT.15.02.02.01)

b. Dinas Perhubungan 
Provinsi Jawa Barat

d. PT. Jasa Marga, Tbk

2
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1. Menetapkan kebijakan pengesahan tipe mobil baru khususnya mobil bus melalui uji tipe fisik 
sesuai KM No. 9 Th. 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor melalui pemodelan 
komputer untuk crashworthiness dan 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikeluarkannya rekomendasi 
ini dilakukan uji fisik.

CLOSE

 •Himbauan Dirjenhubdat g ELA, Rollover Stability Angle, Uji guling 
fisik atau simulasi dan distribusi beban mobil bus
 •Akan diberlakukan persyaratan pengujian struktur bis menggunakan 

software untuk uji guling dengan mengadopsi UN ECE R 66.
 •Akan dibangun fasilitas uji guling di BPLJSKB sebagai salah satu item 

fasilitas uji pada proyek proving ground yang akan dibangun.
 •Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor melalui pemodelan komputer 

untuk crashworthiness telah dilakukan, akan tetapi uji fisik 
ditangguhkan.

2. Menginstruksikan kepada penyelenggara pengujian berkala untuk melakukan pengujian sesuai 
dengan PP No. 55 Th. 2012 tentang Kendaraan dan PM No. 133 Th. 2015 tentang Pengujian 
Berkala Kendaraan Bermotor, dan dilakukan pemeriksaan kondisi superstructure. Disarankan 
untuk dilakukan uji berkala setiap 1 (satu) tahun tetapi dilakukan secara lebih detail dan 
komprehensif untuk kelaikan kendaraan.

CLOSE

 •Himbauan Dirjenhubdat g ELA, Rollover Stability Angle, Uji guling 
fisik atau simulasi dan distribusi beban mobil bus
 •Uji kontruksi merupakan salah satu item uji visual, diperlukan 

penjelasan pemeriksaan visual kendaraan/persyaratan teknis agar 
memeriksa superstruktur kendaraan wajib uji.
 •Akreditasi uji berkala persyaratan pra uji (pemeriksaaan persyaratan 

teknis) dan durasi pemeriksaan masuk sebagai item akreditasi yang 
selama ini belum ada. 

5. Mengkaji ulang Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, No. 
SK.7234/AJ.401/DRJT/2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan untuk masalah guardrail 
agar berfungsi lebih efektif.

CLOSE

6. Membuat peraturan terkait pemasangan peredam tumbukan pada objek-objek yang 
merupakan hazard (tiang JPO) pada jalan tol sesuai PP No.15 Th. 2005 tentang Jalan Tol Pasal 5 
Ayat 5.

CLOSE

7. Dalam menerbitkan ijin rehabilitasi body kendaraan khususnya mobil bus agar dilakukan 
pemeriksan sesuai dengan spesifikasi teknis. CLOSE

Himbauan Dirjenhubdat ttg H528 Rollover Stability Angle, Uji guling 
fisik atau simulasi dan distribusi beban mobil bus 
Rehabilitasi body kendaraan harus sesuai dengan SK Rancang Bangun 
yang lama.

8. Memberlakukan kewajiban penggunaan sabuk keselamatan pada setiap kursi penumpang di 
mobil bus, dalam waktu 2 (dua) tahun.

CLOSE

Tanggapan Direktur Angkutan Jalan:
Telah diterbitkan :
1). PM 27 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan menteri 
perhubungan no PM 10 Tahun 2012 tentang standar pelayanan 
minimal angkutan massal berbeasis jalan;
2). PM 28 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor PM 46 tahun 2014 tentang standar pelayanan 
minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak 
dalam trayek;
3). PM 29 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang standar pelayanan 
minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam 
trayek

9. Untuk mobil penumpang baru harus dilakukan uji tipe sesuai standar ASEAN NCAP.
CLOSE

Perlu diterbitkan peraturan kemenhub yang mensyaratkan 
dilakukannya uji konstruksi, uji kekuatan struktur sesuai standar NCAP.

2. Memasang peredam tumbukan pada objek-objek yang merupakan hazard (tiang JPO) pada 
jalan tol sesuai dengan PP No. 15 Th. 2005 tentang Jalan Tol Pasal 5 Ayat 5.

CLOSE

Informasi dari BUJT (Badan usaha Jalan Tol) PT Jasa Marga (Persero) 
Tbk sebagai berikut :
1). Jasa marga ruas jalan tol Palimanan – Kanci sudah melakukan 
pemasnagan paku marka jalan, guardrail dimedian yang rawan 
kecelakaan dan pemasnagan rumble strip (dokumentasi terlampir).

b. Direktorat Jenderal 
Bina Marga 
Kementerian PU dan 
Perumahan Rakyat

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan

Kecelakaan Tunggal Mobil Bus 
PO. Rukun Sayur

AD-1543-CF
Di. JL. Tol Palikanci KM.202 

Cirebon, Jawa Barat
Republik Indonesia

Selasa, 14 Juli 2015 Pukul 13.30 
WIB (KNKT-15-07-03-01)
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Tanggapan Direktur Lalu Lintas:
Ditjen Perhubungan Darat telah mengeluarkan Peraturan Menteri 

Perhubungan nomor: PM 82 tahun 2018 tentang alat pengendali dan 
pengaman pengguna jalan sebagai langkah perbaikan terhadap pagar 

pengaman jalan dan mengakomodir alat peredam tumbukan atau 
crush cushion.
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3. Mengevaluasi ulang keefektivan guardrail agar dapat meningkatkan keselamatan jalan tol.

CLOSE

2). Jasamarga ruas tol Palimanan – Kanci melakukan upaya dengan 
cara memasang guardrail pada daerah rawan kecelakaan sesuai 
dengan surat edaran Nomor 02/SE/Db/2017 tentang penyampaian 
spesifikasi khusus jalan bebas hambatan dan jalan tol 2017. Dalam hal 
ini sampai dengan saat ini tidak lagi terjadi kecelakaan pada lokasi KM 
202 A tersebut.

1. Mengkaji ulang Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, No. 
SK.7234/AJ.401/DRJT/2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan untuk masalah guardrail 
agar berfungsi lebih efektif.

OPEN Tidak ada tanggapan

2. Meneliti peredam tumbukan pada objek-objek yang merupakan hazard (seperti tiang JPO) 
pada jalan tol sesuai dengan PP No. 15 Th. 2005 tentang Jalan Tol Pasal 5 Ayat 5. OPEN Tidak ada tanggapan

3. Melakukan penelitian tentang uji tipe mobil bus agar memenuhi persyaratan crashworthiness 
secara internasional. CLOSE

4. Melakukan kajian pengaruh puasa terhadap tingkat kebugaran, reaksi dan antisipasi 
menghadapi kondisi-kondisi kritis bagi pengemudi angkutan umum ditinjau dari aspek kesehatan 
dan agama.

OPEN Tidak ada tanggapan

'1. Menerapkan Safety Management System (SMS) meliputi jam kerja pengemudi dan jam 
istirahat, operasional kendaraan, maintenance, dan juga manajemen perusahaan.

CLOSE

2. Menyediakan pengemudi cadangan untuk rute antar kota yang waktu mengemudi per harinya 
lebih dari 8 jam. CLOSE

3. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada pegawai serta awak bus tentang perlu dan 
pentingnya keselamatan dalam setiap pengoperasian kendaraan. CLOSE

4. Melengkapi perlengkapan tanggap darurat pada setiap kendaraan penumpang angkutan 
umum. CLOSE

5. Melengkapi seluruh unit armadanya dengan perangkat sistem keselamatan sesuai dengan 
standar teknis sebagaimana yang ditetapkan oleh pabrik (antara lain rem tangan dan kaca 
aman/safety glass). CLOSE

e. Dinas Perhubungan 
Provinsi Jawa Tengah

Dalam penertiban izin insidentil agar dilakukan pemeriksaan teknis secara lengkap terhadap 
mobil-mobil yang diajukan. CLOSE

Penerbitan        izin        insidentil dilakukan pemeriksaan secara teknis   
  secara   lengkap,   namun sejak kejadian kecelakaan Bus Rukun Sayur 
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah tidak lagi menerbitkan izin 
insidentil.

1. Melakukan pengujian berkala kendaraan sesuai dengan PP No.55 Th. 2012 tentang Kendaraan 
dan PM No. 133 Th. 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

CLOSE

Terhadap pengujian Kendaraan Bermotor Berkala yang selama ini 
telah dilakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian 
terhadap Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang dalam hal ini 
termasuk armada bus umum P.O Rukun Sayur AD-1543-CF (habis uji 
pada tanggal 08 Januari 2016) yang telah mengalami kecelakaan di Tol 
Polikanci KM 202, Cirebon Jawa Barat pada 14 Juli 2015. Hal ini kami 
lakukan (Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar seksi Pengujian 
Sarana) sesuai SOP dan didukung Peraturan Pemerintah Nomor 133 
Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

d. Manajemen PO. 
Rukun Sayur

f. Dinas Perhubungan, 
Komunikasi, dan 
Informatika Kabupaten 
Karanganyar

c. Badan Penelitian dan 
Pengembangan 
Kementerian 
Perhubungan

Selaku pemilik armada menerangkan dengan data berikut 
No Kendaraan : AD 1543 CF
No Mesin : 6D16C5Y1353
No Sasis/Rangka : BM117L022407
Tahun Pembuatan : 1996
Merk/Tahun : MITSUBISHI D 16/TAHUN 1996
Nama Pemilik : KSU RUKUN SAYUR
Alamat Perusahaan : Ruko Somokado Rt.02 Rw.03 Kel. Nglebak, Kec. 
Tawangmangu, Kab. Karanganyar Jateng 57792

Menyatakan bahwa armada bus sejak 25 Desember 2015 sudah kami 
scraping/jual rosok, sehingga armada tersebut sudah tidak 
dioperasikan sebagai angkutan penumpang umum.
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2. Melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap armada Perusahaan Otobus yang 
berada di wilayah pembinaannya terkait dengan perlengkapan dan kelengkapan teknis 
kendaraan yang bersangkutan.

CLOSE

Telah dilaksanakannya pengecekan/pemeriksaan terhadap semua 
kendaraan bermotor wajib uji baik pada balai pengujian kendaraan 
bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar dan juga 
dilakukan Ramp Check/ pemeriksaan secara insidentil di Terminal 
maupun di P.O atau Garasi Armada Bus Umum di Wilayah kabupaten 
Karanganyar dalam menghadapi peningkatan intensitas operasional 
armada bus umum pada saat masa lebaran, natal, dan tahun baru. 
Selain itu, kami mengirimkan surat keterangan dari perusahaan P.O 
Rukun Sayur, Tawangmangu, Karanganyar sebagai tindak lanjut 
bahwa armada tersebut telah di scrapping dengan dijual sehingga 
sudah tidak beroperasi sebagai armada angkutan penumpang umum.

4. Menetapkan kebijakan kewajiban pemasangan safety guard (konstruksi pengaman bagian 
belakang) pada mobil barang.

CLOSE

Tanggapan Direktur Lalu Lintas:
Ditjen Perhubungan Darat telah mengeluarkan Peraturan Menteri 
Perhubungan nomor: PM 82 tahun 2018 tentang alat pengendali dan 
pengaman pengguna jalan sebagai langkah perbaikan terhadap pagar 
pengaman jalan.

b. Kepolisian Daerah 
Jawa Barat

Secara berkala dan berkesinambungan melaksanakan pengawasan kecepatan kendaraan 
khususnya kendaraan berat (mobil barang) agar tidak melanggar batas kecepatan minimum 
ketika berlalu lintas di jalan bebas hambatan.

OPEN Tidak ada tanggapan

1. Memasang lampu penerangan jalan dengan intensitas yang memadai pada lokasi yang 
memiliki catatan tingkat kecelakaan yang tinggi sekalipun hal ini di luar ketentuan Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum nomor 19 tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria 
Pelaksanaan Teknis Jalan.

CLOSE Telah ditempatkan lampu strobo di lokasi rawan kecelakaan

2. Menanam pohon-pohon kecil di median dan tepi jalan sebagai variasi visual untuk 
memberikan indikasi kecepatan kendaraan serta dapat juga bermanfaat sebagai peredam cahaya 
menyilaukan.

CLOSE

1. Adanya anggaran APBN untuk melaksanakan pendidikan bagi calon-calon pengemudi 
angkutan umum; OPEN Tidak ada tanggapan

2.Dilakukannya penelitian / kajian secara komprehensif tentang pengoperasian kendaraan 
angkutan umum berdasarkan umur kendaraan.

CLOSE

• Kementerian perhubungan Tidak melakukan kajian dan pembatasan 
umur kendaraan, usia kendaraan diatur dalam mekanisme uji berkala 
terkait persyaratan teknis dan laik jalan KBWU (Kendaraan Bermotor 
Wajib Uji). 
• Beberapa pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan 
pembatasan umur kendaraan angkutan umum. Contoh DKI Jakarta 
dan Banten.

2. Memasang palang pintu perlintasan dengan panjang selebar jalan.
CLOSE Tidak ada tanggapan

1. Memindahkan pos polisi yang berada di bawah fly over, karena menutupi ruang bebas 
pandang dan menyebabkan penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir.

CLOSE

Kantor unit lantas polsek Tambora sudah ada sejak lama dan 
dilakukan perbaikan pada saat pembangunan fly over Jl. Tubagus 
Angke karena tidak ada lokasi lain, apabila disarankan untuk 
dipindahkan mohon agar pihak KNKT atau Pemda Jakarta Barat untuk 
memfasilitasi dan menentukan lokasinya.

2. Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan pengemudi angkutan umum terkait dengan 
kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) yaitu guna mencegah dioperasikannya mobil-mobil 
tersebut oleh supir yang tidak syah.

CLOSE
Dalam setiap penerbitan SIM selalu di lakukan test dan setiap 
pemohon harus sesuai dengan persyaratan yang sah sesuai dengan 
undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009

d. PT. Lintas Marga 
Sedaya (LMS)

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan.

c. PT. Kereta Api 
Indonesia (Persero)

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat

Kecelakaan tunggal mobil elf B-
8378-OU di Tol Cipali Km. 307, 

Cirebon, Jawa Barat 
(KNKT.15.12.06.01)

d. Kepolisian Resort 
Jakarta Barat

5 Kecelakaan Antara KA KRL 1528 
Relasi Jatinegara – Bogor 

Dengan
Mobil Bus Metromini B-7760-
FD Jurusan Jembatan Lima - 

Kalideres
Di JPL 05 KM 03 + 739 Jalan 

Tubagus Angke,
Kecamatan Tambora Jakarta 

Barat
Minggu, 6 Desember 2015, 

Pukul 08.43 WIB (KNKT-15-12-
05-01)
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1. Menutup perlintasan sebidang JPL 05 Angke.
OPEN Tidak ada tanggapan

2. Mengawasi kondisi teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor khususnya untuk angkutan 
penumpang umum. OPEN Tidak ada tanggapan

3. Menempatkan Petugas Dinas Perhubungan untuk membantu Kepolisian mengatur arus lalu 
lintas terutama pada jam-jam sibuk. OPEN Tidak ada tanggapan

1. Memangkas dan merapikan ranting dan daun pohon yang menutupi rambu-rambu lalu lintas 
sejauh 150 meter baik sebelum maupun sesudah perlintasan sebidang JPL 05 Angke. CLOSE

Sesuai dengan surat dari Dinas Kehutanan Prov. DKI Jakarta nomor 
896/-1.823.2 tanggal 27 februari 2018 tentang tindak lanjut 
pelaksanaan pemangkasan pohon di perlintasan sebidang JPL 05 km 
03+739 jalan tubagus angke

g. Dinas Bina Marga 
Provinsi DKI Jakarta

Membuat beberapa U-Turn di titik tertentu.

CLOSE

 1)Dinas bina marga provinsi DKI Jakarta bersedia untuk membangun 
U-Turn.

 2)Pembangunan Uturn memerlukan kajian lalu lintas terlebih dahulu 
dari pihak Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta

1. Menanamkan disiplin dan ketaatan berlalu lintas kepada seluruh awak kendaraan. OPEN Tidak ada tanggapan
2. Meremajakan seluruh unit armadanya yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

OPEN Tidak ada tanggapan

3. Menerapkan Safety Manajemen System. OPEN Tidak ada tanggapan

1. Memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada pengemudi travel mengenai bagaimana 
mengemudi yang selamat dan aman sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 269 tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Kompetensi 
Kerja Nasional Indonesia Kategori Transportasi Dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan 
Darat Dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Mengemudi Angkutan Bermotor.

CLOSE

• Penerbitan sertifikasi SMK salah satu item yang diperiksa adalah 
peningkatan kemampuan SDM melalui pelatihan kepada pengemudi.
• Pelatihan pengemudi diatur oleh direktorat angkutan jalan.

3. Ruas Jalan Cepu Bojonegoro adalah jalan arteri primer kelas II dan merupakan jalan nasional 
dengan lebar 3,5m x 2 dengan bahu jalan 1,7m x 2. CLOSE Tidak ada tanggapan

4. Pemasangan marka jalan khususnya pada bahu jalan kurang tepat dimana kodisi eksisting 
berupa marka putus agar dirubah menjadi marka utuh sehingga tidak menjadi multi tafsir bagi 
pengguna jalan terhadap keberadaan bahu jalan yang dianggap sebagai lajur lalulintas. OPEN Tidak ada tanggapan

5. Menginstruksikan kepada Kadishub diseluruh wilayah Indonesia terutama Provinsi Jawa 
Tengah untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap kendaraan angkutan orang 
tidak dalam trayek agar dapat mengoperasikan armadanya agar lebih aman dan selamat dan 
juga agar tidak mengangkut penumpang melebihi kapasitas angkut.

CLOSE
Tindakan penertiban sedang dijalankan oleh direktorat angkutan jalan 
terkait angkutan umum/travel plat hitam atau yang tidak berizin.

b. Direktorat Jenderal 
Bina Marga 
Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan 
Rakyat

Mempertimbangkan kembali desain jalan nasional 2 (dua) lajur 2 (dua) arah yang dilengkapi 
paved shoulder pada ke dua sisinya agar tidak membingungkan pengguna jalan.

CLOSE

jika jumlah LHRT pada ruas ini masih ≤ 22.000 SMP/hari, maka 
konfigurasi jalan dapat diperjelas menjadi 1,7 m (bahu kiri) + 7 m 
(jalurlalu lintas) + 1,7 m (bahu kanan) dengan memasang marka solid 
antara jalur lalu lintas dan bahu jalan. Sehingga pengemudi 
mengetahui pembagian lajur dan juga bahu jalan. 

d. Dinas Perhubungan 
Kabupaten Blora

Melalui Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor untuk lebih meningkatkan 
pemeriksaan dalam pengujian fisik kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku. OPEN Tidak ada tanggapan

h. Manajemen PT. 
Metromini

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan

Kecelakaan antara mobil 
minibus isuzu elf K-1038-HN 

dengan mobil honda mobilio S-
1121-XY di Jl. Nasional 

Bojonegoro - Cepu Km. 9 Ds. 
Ngringinrejo, Kec. Kalitidu Kab. 

Bojonegoro Jawa Timur. 
Minggu, 6 Maret 2016 

KNKT.16.03.01.01

e. Dinas Perhubungan 
Provinsi DKI Jakarta

f. Dinas Pertamanan 
dan Pemakaman 
Provinsi DKI Jakarta

2016
1
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Adapun kesaksian dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten 
Bojonegoro masih kami ragukan kontribusinya terhadap kecelakaan 
dengan beberapa pertimbangan antara lain :
a. Informasi data mengenai kelelahan pengemudi belum lengkap.
B. Tekanan psikologis, apakah memang benar pengemudi dalam 
keadaan tertekan saat mengemudi, tentunya harus ditunjukkan 
dengan bukti-bukti yang mengarah bahwa pengemudi dalam keadaan 
tertekan karena status DPO dan harus melalui tes kejiwaan oleh 
ahlinya.

1. Menetapkan umur pakai komponen selang flexible rem (flexible rubber hose) maksimal 5 
(lima) tahun; CLOSE

Penetapan umur pakai komponen selang flexible rem berdasarkan 
mekanisme uji berkala. Setiap kendaraan wajib memiliki riwayat 
perawatan yang diperlihatkan saat uji berkala. 

2. Sistem pengereman untuk kendaraan angkutan penumpang dan barang pada kendaraan baru 
(mulai tahun 2018) harus dapat bekerja secara mandiri (independen) pada masing-masing 
sumber roda;

CLOSE
Belum ada pengaturan yang mewajibkan/mensyaratkan penggunaan 
system rem yang dapat bekerja secara mandiri pada setiap roda, 
tetapi teknologi otomotif sudah ada pada beberapa tipe kendaraan.

3. Mengevaluasi pemasangan konstruksi sambungan selang fleksibel rem agar sesuai dengan 
standar berkeselamatan (DIN EN 982);

CLOSE
Evaluasi pemasangan konstruksi sambungan selang fleksibel rem 
belum dilakukan pada saat uji berkala dikarenakan belum masuk 
dalam silabus diklat penguji kendaraan bermotor.

4. Segera menetapkan Muatan Sumbu Terberat pada setiap kelas jalan sesuai dengan UU Nomor 
22 Tahun 2009 (perlu adanya perubahan SK. Dirjen tentang kelas jalan); CLOSE

Telah diterbitkan peraturan dirjenhubdat … sebagai pengganti 
SE02/AJ.108/DRJN2008.

OPEN Tidak ada tanggapan
6. Memberikan penyuluhan kepada pengemudi angkutan umum terkait dengan cara mengatasi 
dalam keadaan darurat. CLOSE

Tanggapan Direktur Angkutan Jalan:
Memberikan materi keselamatan angkutan umum pada kegiatan 
semiloka pengusahaan angkutan umum secara rutin setiap tahun.

1. Untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengujian berkala 
kendaraan bermotor di wilayah Provinsi Jawa Barat; OPEN Tidak ada tanggapan

2. Pengawasan terhadap bengkel-bengkel yang melaksanakan rehabilitasi/ peremajaan body 
kendaraan khususnya terkait dengan kerangka utama body dan penggunaan kaca tidak selamat 
(unsafety glass);

OPEN Tidak ada tanggapan

3. Memberikan penyuluhan kepada operator atau perusahaan otobus terkait dengan tertib uji 
dan pelaksanaan Uji Berkala dilakukan lebih teliti dan detail terutama sistem pengereman; OPEN Tidak ada tanggapan

OPEN Tidak ada tanggapan
5. Melakukan pengawasan terhadap kendaran-kendaraan yang tidak laik jalan dan dokumen 
kendaraan asli beroperasi di jalan; OPEN Tidak ada tanggapan

6. Segera menetapkan jalan tersebut dengan mempertimbangkan fungsi jalan kolektor primer, 
dengan lebar badan jalan 4,9 meter sebagai jalan dengan kelas jalan III (tiga); OPEN Tidak ada tanggapan

7. Memasang rambu pengarah jalan agar kendaraan berat tidak melalui jalan Kolonel Masturi. 
Perlu ditambahkan Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ) untuk memberikan informasi rute 
alternatif.

OPEN Tidak ada tanggapan

c. Dinas Binamarga 
Provinsi Jawa Barat

Mengingat kondisi jalan menurun dengan kelandaian lebih dari 15% dan jaraknya cukup panjang 
merekomendasikan untuk menyediakan jalur penyelamatan. OPEN Tidak ada tanggapan

1. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap operasional PO bus yang berada di wilayah 
kabupaten Purwakarta, termasuk mobil-mobil bus tidak dalam trayek tetap (travel, pariwisata 
dan rental);

OPEN Tidak ada tanggapan

b. Dinas Perhubungan 
Provinsi Jawa Barat

d. Dinas Perhubungan 
Kabupaten Purwakarta

2 Kecelakaan beruntun Bus 
PO.Parahyangan Express T-

7035-DL dengan mobil suzuki 
Katana E-1543-KY, Toyota 

Kijang B-7148-D dan Sepeda 
Motor D-4285-KC dan BD-4658-
GQ di Jl. Kol. Masturi Cipageran 

Cimahi Utara Cimahi Jawa 
Barat. Jum'at 8 Juli 2016 (KNKT-

16-07-02-01)

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan
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2. Melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, terutama pada pra uji teknis termasuk pemeriksaaan terhadap sistem 
pengereman beserta komponen-komponennya.

OPEN Tidak ada tanggapan

1. Agar mobil bus pada kondisi memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Dan setiap 
penggantian dokumen yang terkait dengan identitas kendaraan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku;

OPEN Tidak ada tanggapan

2. Perawatan dan service berkala khususnya pada sistem keselamatan kendaraan sesuai petunjuk 
perawatan yang direkomendasikan fabrikan. OPEN Tidak ada tanggapan

1. Memperlebar jalur dan bahu jalan khususnya pada ruas jalan tempat terjadinya kecelakaan 
sesuai dengan standar nasional sebagaimana tertuang dalam Tata Cara Perencanaan Geometrik 
Jalan Antar Kota, Ditjen Bina Marga 1997.

OPEN Tidak ada tanggapan

2. Menyiapkan cerukan dan lengkap dengan rambunya untuk truk berhenti, sebelum dilakukan 
penambahan lebar jalur dan bahu jalan. OPEN Tidak ada tanggapan

1. Memasang rambu peringatan jalan tidak datar, bergelombang atau turunan dan tanjakan; OPEN Tidak ada tanggapan

2. Memasang rambu peringatan batas kecepatan. OPEN Tidak ada tanggapan
c. Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Jalan 
dan Jembatan Badan 
Litbang Kementerian 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat.

Melakukan audit keselamatan ruas jalan di sekitar lokasi kejadian kecelakaan

OPEN Tidak ada tanggapan

1. Memberikan penyuluhan kepada operator atau perusahaan angkutan barang terkait dengan 
tata cara berkendara yang aman;

OPEN Tidak ada tanggapan

2. Berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk melakukan pengawasan 
terhadap operasional kendaraan-kendaraan yang tidak laik jalan dan dokumen kendaraan yang 
asli yang beroperasi di jalan;

OPEN Tidak ada tanggapan

e. Dinas Perhubungan 
Kabupaten 
Labuhanbatu Selatan.

Untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap kendaraan angkutan penumpang 
umum dan angkutan barang agar tertib berlalu lintas dan tata cara parkir yang berkeselamatan. OPEN Tidak ada tanggapan

f. Manajemen PO. 
Makmur.

Meningkatkan sistem keselamatan kepada pengemudinya terutama tata cara mengemudi yang 
berkeselamatan atau tata cara mendahului kendaraan yang aman.

OPEN Tidak ada tanggapan

1. Melengkapi kelengkapan dan perlengkapan fasilitas LLAJ pada ruas jalan Sukabumi – Cianjur 
terutama pada jalan-jalan yang telah dilakukan perbaikan;

CLOSE

Tanggapan Direktur Lalu Lintas:
Ditjen Perhubungan Darat melalui BPTD Wilayah IX Provinsi jawa 
Barat telah melaksanakan pengadaan dan pemasangan perlengkapan 
jalan guna meningkatkan keselamatan jalan pada tahun 2018 di ruas 
Cianjur-Sukabumi

2. Segera mengeluarkan kebijakan terkait dengan sertifikasi kompetensi pengemudi khususnya 
mobil barang;

CLOSE

Tanggapan Direktur Angkutan Jalan :
Untuk kebijakan sertifikasi kompetensi pengemudi sejak tahun 2019 
sudah dijalankan untuk pengemudi angkutan barang khusus. 
Sedangkan untuk angkutan barang umum sedang dilakukan 
pembahasan NSPK terkait sertifikasinya.

3

d. Dinas Perhubungan 
Provinsi Sumatera Utara.

e. Manajemen PO. 
Parahyangan Express

Kecelakaan beruntun mobil bus 
PO. Makmur BK-7186-DE 

dengan FA. Pembangunan 
Semesta BK-7732-DJ dan 

PT.ALS BK-7941-DG di jl. Lintas 
Sumatera Perlambing Rantau 

Prapat Labuhanbatu Sumatera 
Utara 12 Juli 2016 (KNKT-16-07-

03-01)

4 Kecelakaan beruntun truk B-
9479-GDA menabrak Angkutan 
Kota F-1989-YY, Sepeda Motor 

dan Pejalan Kaki di Jl. 
Sukabumi-cianjur, Ds. 

Bangbayang, Kec. Gekbrong, 
Kab. Cianjur Jawa Barat 30 Juli 

2016 
(KNKT.16.07.04.01)

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan

a. Direktorat Jenderal 
Binamarga, 
Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan 
Rakyat

b. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat, 
Kementerian 
Perhubungan
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3. Mengembalikan fungsi jembatan timbang sesuai tupoksinya untuk menghindari pemuatan 
berlebih pada mobil barang.

CLOSE

Tanggapan direktorat sarana transportasi jalan :
Tidak semua jembatan timbang yang di serahkan ke pusat 
dioperasionalkan kembali.
Teknologi yang sedang dikembangkan oleh ditjenhubdat yaitu 
pemasangan WIM (Weight In Motion) untuk menimbang muatan dan 
mengukur dimensi di jalan tol. 

Tanggapan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan :
a. Terdapat UPPKB Bojong di Jalan Sukabumi - Cianjur, akan tetapi 
dengan adanya Jalan Lingkar Luar Cianjur sehingga UPPKB ditutup;
b. Pada Tahun 2021 dilakukan FS Pembangunan UPPKB di Provinsi 
Jawa Barat dimana, untuk UPPKB Bojong akan direlokasi. 

1. Melakukan pembuatan arrester bed pada titik-titik rawan kecelakaan di sepanjang ruas Jalan 
Nasional Sukabumi – Cianjur;

CLOSE

2. Membangun bahu jalan sesuai dengan standar;

CLOSE

3. Membuat trotoar untuk mengakomodasi pejalan kaki di ruas Jalan Nasional Sukabumi – 
Cianjur. 

CLOSE

1. Menginstruksikan kepada pengusaha angkutan orang dan/atau barang untuk melaksanakan 
kegiatan operasionalnya yang berorientasi pada keselamatan. CLOSE

Telah dilaksanakan Sarasehan menyetujui kesepakatan bersama Jawa 
Barat Bebas ODOL 2012 pada tanggal 5 Desember 2019

2. Mengoperasikan Jembatan Timbang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai sarana 
untuk memonitor pergerakan/perpindahan komoditas dari satu daerah ke daerah lain dan fungsi 
pengawasan kaitannya dengan pemeliharaan umur teknis jalan.

CLOSE
Sudah direncanakan akan dibangun jembatan timbang di Sukabumi 
akan tetapi terkendala dengan adanya penyerahan aset kepada 
pemerintah pusat pada Tahun 2017

c. Dinas Perhubungan 
dan LLAJ Provinsi Jawa 
Barat

1. Subdirektorat lingkungan dan keselamatan jalan, direktorat 
pengembangan jaringan jalan pada tahun 2016 telah melaksanakan 
kajian di lokasi rawan kecelakaan ini. Kami menyetujui rekomendasi 
laporan KNKT yang disampaikan antara lain : 
a. Pemasangan lajur penyelamat (escape ramp). namun pemasangan 
lajur penyelamat perlu dilakukan di lokasi yang tepat, yaitu pada 
daerah turunan di antara KM 73+900 s/d Km 79+900 tepatnya di 
lokasi rawan kecelakaan rem blong tersebut.
b. perbaikan bahu jalan dengan minimal diperkeras dan meratakan 
permukaannya dengan permukaan jalur lalu lintas.
2. terkait dengan rekomendasi pemasangan trotoar di sepanjang ruas 
pada laporan KNKT, maka disampaikan bahwa pemasangan trotoar 
dilakukan pada lokasi dimana terdapat kebutuhan pejalan kaki yang 
cukup banyak dan berbahaya jika tidak disediakan. lokasi tersebut 
antara lain adalah lokasi pasar dan lokasi sekolah di sisi jalan nasional. 

Telah dilaksanakan pekerjaan pada paket kontrak TA 2016 dan TA 
2017 yang meliputi pembuatan jalur penyelamat (escape ramps), 
bahu jalan, perkerasan dengan beton (rigid pavement). 
Pembangunan trotoar untuk pejalan kaki pada tahun 2020 di KM.BDG 
79-290 – KM.BDG 79+802 sepanjang 512m.

b. Direktorat Jenderal 
Bina Marga 
Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan 
Rakyat
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1. Berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Tangerang untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan 
dokumen dan administrasi untuk pengemudi dan kendaraan;

CLOSE

-Telah melaksanakan ramp check kepada angkutan orang maupun 
angkutan barang bersama dengan Kepolisian, Satpol PP dan Dinas 
Kesehatan.
Terdapat PerBup Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pembatasan Jam 
Operasional Untuk Angkutan Barang Tambang.
-Terdapat program Bimtek untuk pembinaan kompetensi pengemudi.

2. Melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku. dan 
melaksanakan kalibrasi alat uji secara berkala. CLOSE

Telah dilakukan kalibrasi alat uji secara berkala 1 tahun sekali. Telah 
mendapatkan akreditasi B untuk UPT PKB Kab Tangerang, dan sedang 
dalam masa pembangunan 2 lajur uji.

1. Berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Cianjur untuk melakukan pengawasan dan penertiban 
lalu-lintas di daerah rawan kecelakaan pada ruas jalan Sukabumi-Cianjur terutama pada jam-jam 
sibuk; CLOSE

Telah melaksanakan Ramp Check berkoordinasi dengan Polda dalam 
melaksanakan ODOL bersama BPTD Jawa Barat. 
Telah mengirimkan surat kepada PO Bus, perusahaan ekspedisi terkait 

 kewajibannya untuk melaksanakan uji kir. 
2. Melakukan pemasangan rambu-rambu pada jalan-jalan akses keluar-masuk di ruas Jl. 
Sukabumi – Cianjur untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan. CLOSE

Telah dilaksanakan pemasangan rambu, marka jalan, perkerasan bahu 
jalan dana pembuatan jalur penyelamat.

1. Melakukan perawatan berkala termasuk penggantian komponen (repair kit) sistem 
pengereman  yang sudah mengalami kerusakan; OPEN Tidak ada tanggapan

2. Melakukan safety management system (SMS) khususnya dalam pengawasan sertifikasi 
kompetensi dan SIM pengemudi sesuai dengan kendaraan yang dioperasikan; OPEN Tidak ada tanggapan

1.    Mengawasi pelaksanaan PP nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan pasal 5 ayat (4) agar 
penggunaan mobil barang untuk mengangkut penumpang hanya diberikan dalam rangka 
mengatasi masalah keamanan, masalah sosial atau keadaan darurat dan penumpang wajib 
dalam keadaan duduk;

CLOSE
Melakukan Razia yang melibatkan petugas PPNS berkoordinasi 
dengan Pihak kepolisian.

2.    Mengusulkan ketentuan tentang kendaraan barang untuk mengangkut manusia dihilangkan 
dari atau tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan;

CLOSE

Tanggapan Direktur Angkutan Jalan:
Sudah tertuang pada PM 15 tahun 2019 tentang penyelenggaraan 
angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dan 
PM 117 tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan orang tidak 
dalam trayek

3.    Memerintahkan kepada Dinas Perhubungan di daerah untuk melakukan pengawasan 
terhadap penggunaan mobil barang yang tidak sesuai dengan peruntukannya CLOSE

Bisa dilakukan sosialisasi permintaan kepada pemda untuk dilakukan 
pengawasan terhadap penggunaan kendaraan yang tidak sesuai 
peruntukannya contohnya penggunaan mobil barang untuk 

4. Mensosialisasikan kepada masyarakat perihal standar teknik perawatan ban termasuk 
diantaranya penambalan ban kendaraan yang berkeselamatan CLOSE

Pemeriksaan  tekanan angin dan kondisi ban sudah merupakan item 
pengujian berkala. Sosialisasi perawatan dan cara penambalan ban 
yang benar dilakukan oleh kementerian perindustrian. 

1.    Bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan pengawasan dan penertiban 
terhadap angkutan barang yang melakukan pengangkutan penumpang terutama pada kelaikan 
kendaraan khususnya kondisi ban yang tidak memenuhi standar;

OPEN Tidak ada tanggapan

2.    Melakukan inspeksi keselamatan jalan pada ruas jalan Tersono – Bawang;
OPEN Tidak ada tanggapan

3. Memastikan bahwa angkutan pedesaan melakukan perjalanan sesuai trayek dan melakukan 
tindakan penilangan terhadap mobil barang yang memuat penumpang dikarenakan tidak sesuai 
dengan peruntukannya

OPEN Tidak ada tanggapan

c. Kepolisian Resort 
Kabupaten Batang

Melakukan pengawasan dan penertiban terhadap angkutan barang yang melakukan 
pengangkutan penumpang OPEN Tidak ada tanggapan

d. Dinas Perhubungan 
Kabupaten Tangerang

e. Dinas Perhubungan 
Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten 
Cianjur

f. PT. Hadiwijaya

Kecelakaan Tunggal Mobil Pick 
Up mitsubishi L 300 G-1987-FC 

di jl. Tersono Bawang 
Kecamatan Bawang Kabupaten 

Batang Prov. Jawa Tengah, 5 
September 2016 

(KNKT.16.07.05.01)

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan

b. Dinas Perhubungan 
Kabupaten Batang

5
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1. Memperlebar jalan Tersono – Bawang sesuai dengan standar perancangan geometrik jalan 
antar kota; CLOSE

Akan dilakukan pelebaran ruas jalan Tersono-Bawang Kec. Tersono 
pada tahun anggaran 2022

Bersama-sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Batang untuk melakukan survei laik fungsi 
jalan di ruas jalan Tersono – Bawang. CLOSE

Segera dilakukan survei bersama dinas perhubungan kab. Batang 
pada ruas jalan Tersono-Bawang Kecamatan Bawang.

1. Dalam pengurusan ijin trayek pada Dirjen Perhubungan Darat harus dilampirkan sertifikat 
kompetensi pengemudi dari lembaga akreditasi yang sah; CLOSE

Tanggapan Direktur Angkutan Jalan:
Dalam pengurusan perijinan baru, harus melampirkan elogbook 
pengemudi yang akan dipekerjakan

4. Khusus pada daerah rawan kecelakaan yang sekaligus rawan longsor dalam hal pemasangan 
pagar pengaman jalan agar dapat ditentukan spesifikasi yang lebih baik. CLOSE

Tanggapan Direktur Lalu Lintas:
Ditjen Perhubungan Darat telah mengeluarkan Peraturan Menteri 
Perhubungan nomor: PM 82 tahun 2018 tentang alat pengendali dan 
pengaman pengguna jalan sebagai langkah perbaikan terhadap pagar 1. Dalam mewujudkan jalan yang lebih berkeselamatan khususnya dibagian tikungan dengan 

jarak pandang terbatas dibutuhkan perlengkapan jalan seperti reflektor, paku jalan dll sesuai 
dengan spesifikasi teknis yang berlaku.

OPEN Tidak ada tanggapan

3. Melakukan survei inspeksi keselamatan jalan pada ruas jalan Purbalingga – Belik – Randu 
Dongkal, khususnya yang menyangkut kondisi teknis fasilitas jalan (posisi pemasangan dan posisi 
pondasi), rambu, pagar pengaman jalan dan tanda tikungan jalan. 

CLOSE

Terkait  jalur  Belik  pada  tahun 2018 Dinas Perhubungan Provinsi 
Jawa Tengah telah memasang perlengkapan jalan diantaranya rambu 
peringatan keselamatan jalan, Warning Light, Pita Penggaduh, 
Guardrail di lokasi tikungan titik terjadinya laka dan sekitar jalur 
tersebut yang menjadi daerah rawan kecelakaan (DRK)

4. Melakukan pengawasan dan penertiban terhadap ruas jalan Pemalang – Purbalingga terkait 
dengan jalan akses lokal dan pedesaan yang langsung menuju jalan utama.

CLOSE

Tanggapan  terkait  hal  tersebut  :
dengan ditertibkannya akses jalan lokal dan pedesaan yang langsung 
menuju jalur utama perlu dipertimbangkan kembali karena jalur 
tesebut satu-satunya jalur alternatife  dari  Purbalingga menuju jalur 
pintura dan sebaliknya  sehingga  jika dilakukan penertiban dijalur 
tersebut maka perlu tersedianya jalur alternatife lainnya.

5. Menutup jalur penyelamat (arrester bed) yang terletak pada jalur lawan sekitar 300 meter 
sebelum lokasi terjadinya kecelakaan. CLOSE

Jalur      penyelamat      dimaksud merupakan kewenangan PU Bina 
Marga   Provinsi   Jawa   Tengah, terkait rekomendasi KNKT tersebut 
akan dikoordinasikan ke Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Tengah.

6. Melakukan sosialisasi tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan kepada pengusaha-
pengusaha angkutan mobil bus maupun mobil barang.

CLOSE

Pada tahun 2017 sudah dilakukan sosialisasi keselamatan LLAJ kepada 
pengusaha oleh Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi 
Jawa Tengah melalui Rapat Forum LLAJ yang diselenggarakan di Dinas 
Perhubungan Kab. Pemalang pada tahun 2017.

d. Dinas PU Bina Marga 
Kabupaten Batang

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan

6 Kecelakaan tunggal 
tergulingnya mobil bus AA-
1409-EA di Jl. Purbalingga-

Pemalang Ds. Beluk, Kec. Belik, 
Kab. Pemalang Jawa Tengah 17 

Desember 2016 
b. Dinas Perhubungan 
Provinsi Jawa Tengah
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c. Dinas Binamarga 
Provinsi Jawa Tengah

Melakukan penilikan jalan pada ruas Purbalingga – Randudongkal karena banyaknya erosi yang 
terjadi pada bahu jalan.

OPEN

Penilikan jalan dilaksanakan oleh pengamat Jalan pada BPJ (Balai 
Pengelolaan Jalan) Wilayah Pekalongan dan wilayah Cilacap sebagai 
berikut:
1). Ruas jalan pemalang – Randudongkal oleh Bapak Kusyanto (BPJ 
Wil. Pekalongan)
2). Ruas jalan Randudongkal-Belik oleh Bapak Edy Dandoko (BPJ Wil. 
Pekalongan)
3). Ruas jalan Bobotsari-Belik oleh Bapak Yampono (BPJ Wil. Cilacap)
4). Ruas jalan Purbalingga-Bobotsari oleh Bapak Suprapto (BPJ Wil. 
Cilacap)
Kondisi saat ini lokasi kecelakaan Bus Handoyo ruas Randudongkal-
Belik KM 92+700 bahu jalan sudah dipasang DPT pasangan batu. Jarak 
100m sebelum tempat kejadian sudah dipasangi guardrail dan DPT 
pasangan batu. Bahu jalan yang rawan longsor dipasang DPT beton 
dan rabat bahu jalan, serta dilakukan pemeliharaan rutin jalan 
diantaranya pembersihan saluran air, pembersihan rumput pada 
bahu jalan, pengecatan patok pengarah dan guardrail.
Ruas ruas jalan provinsi dari Purbalingga ke Pemalang merupakan 
jalur penghubung antara jalur tengah dengan jalur pantura Jawa 
Tengah yang menjadi alternatif jalur nasional dari Banyumas ke 
Brebes. Untuk mencegah terjadinya erosi pada bahu jalan telah 
dibangun dinding penahan tanah (DPT) pada ruas jalan Provinsi 
antara Purbalingga sama Pemalang. Berikut daftar lokasi yang sudah 
dibangun DPT.

d. Dinas Perhubungan 
Kabupaten Pemalang

Bekerjasama dengan kepolisian untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan bermotor yang 
melintas tidak sesuai pada kelas jalannya CLOSE

Telah dilakukan penertiban bersama Polres Pemalang sebanyak 
empat kali dalam satu bulan

e. Dinas Perhubungan 
Kota Magelang

Melakukan pemeriksaan fisik saat pengujian berkala pertama kali / mobil baru agar daya angkut 
orang sesuai dengan jumlah tempat duduk yang terpasang dan sesuai dengan muatan sumbu 
terberat.

CLOSE

1. Secara umum kami menyetujui hasil draft final investigasi 
kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan dari KNKT;
'2. Dalam hal rekomendasi kepada Dinas Perhubungan Kota Magelang 
Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pemeriksaan fisik saat 
pengujian berkala pertama kali/mobil baru agar daya angkuty orang 
sesuai dengan jumlah tempat duduk yang terpasang dan sesuai 
dengan muatan sumbu terberat. bahwa kami telah melaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan 
selanjutnya kami akan melakukan pembinaan kepada PO dimaksud.

1. Membuat sistem informasi perjalanan yang mudah diakses pengemudi termasuk memuat 
informasi mengenai kelas jalan dan arahan petugas yang berwenang dilapangan jika terdapat 
kondisi yang mengganggu rute perjalanan normal.

CLOSE

Sudah ada informasi kepada pengemudi yang diperoleh dari fitur GPS 
yang dapat memberikan arahan jika terdapat kondisi yang tidak 
memungkinkan (risiko ditanggung oleh pengemudi masing-masing). 
Sistem informasi layanan sudah dapat diakses dari fitur GPS di dalam 
bus dengan berlangganan setiap bulan Rp 130.000/unit bus.

2. Membuat aturan yang harus dipatuhi pengemudi termasuk pemilihan rute perjalanan yang 
sesuai dengan rute yang ditetapkan perusahaan. CLOSE

Sudah ada keputusan dari direksi terkait tata tertib kerja yang harus 
diikuti oleh pengemudi meliputi rute perjalanan yang sudah 
ditentukan dari pihak perusahaan 

3. Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan atau Kepolisian setempat apabila terjadi 
perubahan rute. CLOSE

Koordinasi dilakukan apabila ada perubahan rute reguler yang 
terencana

c. Manajemen 
PO.Handoyo
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4. Mengevaluasi kondisi fisik dan kejiwaan awak kendaraan melalui pemeriksaan kesehatan.  
CLOSE

Sudah terdapat klinik untuk medical check up (tensi, gula darah, asam 
urat, narkoba, kolesterol) pada awak kendaraan sebelum beroperasi 
selama satu minggu sekali

5. Memberikan bimbingan teknis kepada awak kendaraan angkutan terkait teknologi yang 
dimiliki kendaraan angkutan umumnya (teknologi Air Brake System). CLOSE

Bimbingan teknis kepada awak kendaran sudah dilaksanakan dengan 
pihak Hino yang dilakukan refreshment setiap enam bulan sekali dan 
bersertifikat

6. Melakukan pengawasan terhadap awak mobil bus agar jumlah manifes penumpang sesuai 
dengan jumlah/kapasitas tempat duduk yang terpasang pada mobil bus. CLOSE

Telah dilaksanakan check point untuk memastikan jumlah 
penumpang sesuai dengan kapasitas.

1) Membuat basis data seluruh kendaraan angkutan umum yang beroperasi di Indonesia, untuk 
memudahkan dalam pengecekan surat uji tipe dan surat registrasi uji tipe yang telah dikeluarkan 
yang mudah diakses oleh masyrakat umum; CLOSE

Basis data sudah tersedia untuk seluruh kendaraan yang diajukan 
sertifikasinya sejak Tahun 2015 hingga sekarang dengan 
menggunakan aplikasi VTA (Vehicle Type Approval) Online dan SRUT 
(Sertifikat Registrasi Uji Tipe) Online

2) Memperbaharui SK Dirjen Hubdat No. SE.2/AJ.108/DRJD/2008 tentang hubungan konfigurasi 
sumbu, kelas jalan, muatan sumbu terberat, jumlah berat yang diijinkan/jumlah berat kombinasi 
yang diijinkan yang disesuaikan dengan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ;

CLOSE
Mengacu kepada asas hukum lex superior derogat legi inferior, 
artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang 
lebih rendah

3) Memerintahkan kepada operator angkutan  umum barang khususnya angkutan B3 untuk 
membuat SOP terkait kelaikan dan operasional kendaraan;

CLOSE

Pemeliharaan armada termasuk item persyaratan SMK. Pada saat uji 
berkala, dilakukan pengecekan kembali, seperti kondisi tangki, cara 
pengikatan, dll. Pada saat proses sertifikasi SMK, sertifikat khusus 
pengemudi B3 diminta

4) Sesegera mungkin membuat aturan terkait dengan sertifikasi tangki BBM;

CLOSE
Sertifikasi dan tera berikutnya tangki BBM dilakukan oleh 
kementerian perdagangan (Metrologi). PPNS bisa melakukan 
Tindakan apabila menemukan tangki yang tidak laik jalan.

5) Merevisi PP No. 55 Tahun 2012 Pasal 14 ayat 4 agar penempatan knalpot kendaraan B3 sesuai 
dengan aturan yang berkeselamatan (asap tidak masuk ke kabin pengemudi).

CLOSE

Aturan penempatan knalpot sudah cukup jelas di PP No. 55 Tahun 
2012, hanya menyesuaikan kondisi dan jenis kendaraan.
Desain penempatan knalpot sudah diperiksa saat proses pengesahan 
rancang bangun.

B. Badan Litbang 
Kementerian 
Perhubungan

Badan Litbang Kementerian Perhubungan dimohon untuk mengadakan riset atau kajian sesegera 
mungkin mengenai pemilihan material tangki berkapasitas 32 kL ke atas yang bersesuaian 
dengan kondisi di Indonesia yang turut mempertimbangkan faktor safety, crashworthiness, dan 
ketahanan terhadap api. Saat ini terdapat dua pilihan antara aluminium dan baja.

OPEN

C. Kementerian 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dimohon untuk merevisi aturan Standar 
Pelayanan Minimal Jalan Tol agar menyediakan sarana dan prasarana tekait penanganan B3 
dimana diantaranya penyediaan prasarana parkir khusus kendaraan B3 dan sarana mobil 
pemadam kebakaran tiap 25 km.

CLOSE

1. Saat ini sudah tersedia PerMen PUPR Nomor 16 Tahun 2014 
tentang SPM Jalan Tol  yang mengatur penanganan kecelakaan 
kendaraan bermotor secara umum tapi tidak mencukupi untuk 
penanganan tanggap darurat kecelakaan kendaraan pengangkut 
bahan berbahaya.
2. Telah disusun SOP terkait penanganan muatan bahan berbahaya 
dan beracun (B3) yang tumpah di jalan tol oleh petugas pelayanan 
lalu lintas melalui keputusan direksi PT Jasa Marga Nomor 
16/KPTS/2017.
3. Kementerian PUPR telah menyediakan parkir khusus kendaraan B3 
pada beberapa lokasi.

2017
1 Kecelakaan Lalulintas dan 

Angkutan Jalan Terbakarnya 
Mobil Tangki B-9195-SEH di 
KM. 11 Tol Jagorawi yang 

terjadi pada hari Minggu, 26 
Februari 2017 pukul 03.50 WIB 

(KNKT.17.02.01.01)

A. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan
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1) Pengetatan prosedur untuk uji kompetensi kepala teknik pada badan usaha B3, agar 
memenuhi standar yang di amanatkan oleh peraturan; CLOSE

2) Memastikan setiap badan usaha di bidang minyak gas dan bumi memiliki seorang kepala 
teknik yang memiliki kompetensi dan sudah disertifikasi. CLOSE

E. Kementerian 
Pemberdayaan 
Aparatur Negara

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dimohon untuk mempertimbangkan kewenangan 
kelaikan kendaraan darat khususnya kendaraan pengangkut B3 (sertifikasi tangki, laik fungsi 
tangki, crashworhiness tangki, dsb) agar secara keseluruhan berada satu pintu di bawah 
wewenang Kementerian Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub. 
Dengan demikian, keselamatan transportasi nasional khususnya transportasi darat dapat 
ditingkatkan secara signifikan.

OPEN

Terkait hal tersebut perlu kami sampaikan mandat peraturan perundang-
undangan sebagai berikut :

 1)Berdasarkan Lampiran O No. 1 huruf e UU No. 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah, pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan 
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

 2)Berdasarkan pasal 53 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan, uji berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh :

 a.Unit pelaksanan pengujian pemerintah kabupaten/kota;
 b.Unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari 

pemerintah;
 c.Unit pelaksana pengujian swasta yang mendapat izin dari pemerintah;

Selanjutnya, berdasarkan Permenhub Nomor 133 Tahun 2015 tentang 
Pengujian Berkendala Kendaraan Bermotor, selain ketiga unit pelaksanan 
tersebut di atas juga terdapat unit pelaksana pengujian pemerintah provinsi 
DKI Jakarta.

 3)Memperha kan pengaturan di atas, kewenangan pengujian berkala 
kelaikan kendaraan bermotor secara atributif telah diamanatkan dalam Pasal 
53 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan 
Lampiran O No.1 huruf e UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

1) Membuat SOP tanggap darurat untuk kecelakaan kendaraan bermotor khususnya penanganan 
angkutan B3; OPEN

2) Memerintahkan operator jalan tol untuk menyediakan fasilitas, sarana, prasarana dan SDM 
yang dibutuhkan untuk melakukan penanganan kecelakaan semua jenis kendaraan khususnya 
angkutan B3  yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol; OPEN

3) Memerintahkan operator jalan tol untuk membuat nota kesepahaman dengan  operator 
angkutan B3 terkait penanganan kecelakaan yang melibatkan B3; OPEN

4) Memerintahkan operator jalan tol untuk melakukan pengawasan dan sosialisasi terhadap 
kendaraan yang membawa B3 agar memenuhi standar keselamatan; OPEN

5) Memerintahkan operator jalan tol untuk melakukan perawatan terhadap fasilitas umum untuk 
kendaraan pengangkut B3; OPEN

6) Memerintahkan operator jalan tol untuk menyediakan tempat parkir khusus B3.
OPEN

D. Kementerian ESDM

F. Badan Pengatur Jalan 
Tol

Berdasarkan PerMen ESDM Nomor 18 Tahun 2018, yang dimaksud Kepala Teknik 
adalah pimpinan tertinggi yang bertanggungjawab atas keselamatan instalasi dan 
peralatan pada kegiatan usaha Migas. Peralatan dimaksud tidak termasuk tangki 
pengangkut BBM
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1) Melakukan pengawasan terhadap perusahaan distribusi BBM mengenai penggunaan tractor 
head agar bersesuaian dengan kapasitas kereta tempelannya sesuai dengan volume 1 tentang 
Manajemen Fabrikasi;

CLOSE

Tanggapan PT Pertamina Patra Niaga :
Status Closed reff. Berita acara rapat pembahasan rekomendasi 
keselamatan LLAJ tahun 2017 tanggal 8 juli 2020, bahwa :
a. Pertamina telah melakukan update panduan mobil tangki volume 
1 pada 10 maret 2020 termasuk perubahan terhadap : stiker relatif, 
posisi knalpot, perubahan system pengereman, upgrade daya tractor 
head, tambahan pemasangan APAR jenis foam, dan upgrade 
interlock. Perubahan panduan sudah disebarluaskan melalui 
memorandum internal dan notulen rapat, versi resmi panduan akan 
diluncurkan tahun 2021
b. Mulai tahun 2014, PT Pertamina tidak lagi menggunakan Hino FM 
260 JD sebagai tractor head untuk kereta tempelan JBKB 44 ton.
c. Surat dan memo dari VP Supply & Distribution Management telah 
disampaikan kepada ATPM pabrikan tangka, pengelola mobil tangka 
dan internal pertamina

2) Memerintahkan kepada perusahaan distribusi BBM yang ditunjuk agar melakukan 
pemasangan kampas rem pada sepatu rem menggunakan peralatan mesin

CLOSE

Tanggapan PT Pertamina Patra Niaga:
Status Closed reff. Berita acara rapat pembahasan rekomendasi 
keselamatan LLAJ tahun 2017 tanggal 8 juli 2020, bahwa :
a. PT Pertamina Patraniaga di Terminal BBM Pengapon di Semarang 
telah bekerjasama dengan bengkel resmi Hino yang telah 
menggunakan mekanis pressure
b. PT Pertamina Patraniaga di Terminal BBM Plumpang sedang 
menjajaki kerja sama dengan bengkel resmi Hino dan dalam 6 bulan 
sudah dapat dilaksanakan
c. Untuk peningkatan kompetensi mekanik Terminal BBM Plumpang 
maka dilakukan sertifikasi oleh pabrikan Hino, UD Truck, Mercedes 
Benz, MAN

3) Memasang peralatan blackbox pada kendaraan B3 yang didalamnya memuat parameter-
parameter penting untuk menganalisis pengoperasian kendaraan seperti : posisi kendaraan, 
percepatan longitudinal, percepatan lateral,  temperatur ban, dsb.

CLOSE

Tanggapan PT Pertamina Patra Niaga:
Status Closed reff. Berita acara rapat pembahasan rekomendasi 
keselamatan LLAJ tahun 2017 tanggal 8 juli 2020, bahwa :
a. PT Pertamina telah melakukan upgrade fitur GPS sehingga dapat 
mendeteksi overspeed, harsh braking, hars cornering, hars 
acceleration, deteksi black zone (geofence)
b. Kontrak baru pemasangan GPS telah dilakukan dengan provider 
kredibel sehingga performafitur GPS telah berfungsi dengan baik

1) Pelatihan tanggap darurat bagi pengemudi harus dilakukan pemuktahiran kembali setiap satu 
tahun;

CLOSE

Berita acara rapat pembahsanan status rekomendasi keselamatan 
LLAJ pada tanggal 9 juli 2020, bahwa: PT Pertamina Patra Niaga telah 
melakukan latihan tanggap darurat bagi AMT secara berkala 1 kali 
dalam setahun pada bulan November yang bertempat di Fire Ground 
TBBM Plumpang

2) Melakukan assessment terhadap pengemudi yang telah mendapatkan pelatihan tanggap 
darurat agar dapat diketahui tingkat pemahaman materi yang diberikan; CLOSE

Berita acara rapat pembahsanan status rekomendasi keselamatan 
LLAJ pada tanggal 9 juli 2020, bahwa: Pelatihan tanggap darurat 
diakhiri dengan assesment berupa post test (pemahaman materi dari 

3) Memperbaiki kondisi depot milik PT. Pertamina Patra Niaga, agar tidak tergenang air 
melengkapi dengan fasilitas yang memadai (tempat istirahat/MCK pengemudi);

CLOSE

Berita acara rapat pembahsanan status rekomendasi keselamatan 
LLAJ pada tanggal 9 juli 2020, bahwa: Perbaikan dan penambahan 
fasilitas tempat istirahat pengemudi berupa pengecatan ruangan, 
tempat tidur yang layak, alat pendingin ruangan. Ruangan ini dapat 
menampung sebanyak 40 orang

G. PT. Pertamina

H. PT. Pertamina Patra 
Niaga
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4) Meningkatkan kompetensi/keahliannya kepada personil petugas kompetensi pre inspection;
CLOSE

5) Menyederhanakan dokumen risk journey agar mudah dipahami oleh pengemudi serta 
diwujudkan dalam bentuk buku saku yang mudah dibawa;

CLOSE

Berita acara rapat pembahsanan status rekomendasi keselamatan 
LLAJ pada tanggal 9 juli 2020, bahwa:telah dibuat buku saku untuk 
AMT mengenai mitigasi dari risiko yang ditemukan di jalan. 
Sementara peta risk journey ada di dalam buku tersendiri dan 
terpisah dari buku saku

6) Di dalam form risk journey harus tertera daerah rawan kecelakaan dan tempat peristirahatan 
yang diperuntukan khusus untuk angkutan B3; CLOSE

Berita acara rapat pembahsanan status rekomendasi keselamatan 
LLAJ pada tanggal 9 juli 2020, bahwa: informasi daerah rawan 
kecelakaan ada pada buku risk journey namun tidak terdapat dalam 
buku saku pengemudi

7) Membuat nomor tunggal telepon darurat yang mudah diingat (3 – 5 digit) dan memastikan 
bahwa nomor telepon tersebut dapat dihubungi setiap saat dan sepanjang waktu; CLOSE

Berita acara rapat pembahsanan status rekomendasi keselamatan 
LLAJ pada tanggal 9 juli 2020, bahwa : telah dibuat nomor tunggal 
telepon darurat (135) ke call centre pertamina dan emergency call 
dengan nomor 081310318750

8) Memasukkan kriteria penggunaan suku cadang yang spesifikasi teknisnya dapat 
dipertanggungjawabkan serta kepastian usia pakai komponen yang bersangkutan dalam klausul 
perjanjian dengan pihak yang melakukan perawatan kendaraan;

CLOSE
Berita acara rapat pembahsanan status rekomendasi keselamatan 
LLAJ pada tanggal 9 juli 2020, bahwa : telah dilakukan kerjasama 
dengan APM (Hino, Mercedes Benz) berupa pengadaan spare part

9)Melaksanakan sertifikasi montir, kepala teknik dan kepala pool untuk kelaikan kendaraan 
angkutan B3; CLOSE

Berita acara rapat pembahsanan status rekomendasi keselamatan 
LLAJ pada tanggal 9 juli 2020, bahwa : telah dilakukan pelatihan 
terhadap montir, kepala teknik oleh instruktur dari APM dan 
perusahaan karoseri tangki

10) Kendaraan pengangkut BBM hendaknya hanya melalui jalan pada kelas jalan yang diijinkan;

CLOSE

Berita acara rapat pembahsanan status rekomendasi keselamatan 
LLAJ pada tanggal 9 juli 2020, bahwa : informasi tentang kelas jalan 
yang bisa dilalui oleh kendaraan pengangkut BBM sudha tertulis di 
buku saku risk journey

11) Memasukkan fasilitas dan kompetensi SDM untuk perawatan yang sesuai dengan standar 
practice dan APM dalam klausul perjanjian dengan pihak yang melakukan perawatan kendaraan; CLOSE

Berita acara rapat pembahsanan status rekomendasi keselamatan 
LLAJ pada tanggal 9 juli 2020, bahwa: telah dilakukan kerjasama 
dengan bengkel resmi APM (Hino, Mercedes benz, MAN, UD Truck 
dan Karoseri)

12) Jam kerja pengemudi tidak melebihi ketentuan yang ada pada Undang-Undang No. 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan;

CLOSE

Berita acara rapat pembahsanan status rekomendasi keselamatan 
LLAJ pada tanggal 9 juli 2020, bahwa: para awak mobil tangki sudah 
ditetapkan 12 jam kerja per hari, terhitung semenjak AMT masuk 
kerja dan melakukan absen kerja di finger ready dan jam mengemudi 
AMT maksimum 10 jam per hari berdasarkan data engine on yang 
terintegrasi dengan GPS terpasang

13) Melengkapi setiap kendaraan dengan buku rekam jejak kendaraan (logbook) yang meliputi 
data waktu dan tanggal setiap perawatan, perbaikan, maupun penggantian komponen serta 
keluhan pengemudi. Buku rekam jejak kendaraan ini juga harus terintegrasi dengan check list 
harian kendaraan. Buku rekam jejak kendaraan yang lengkap dan detil diperlukan untuk 
mengantisipasi tidak diterapkannya sistem pengemudi batangan sehingga setiap pengemudi 
yang membacanya akan mengetahui dengan pasti kondisi setiap kendaraan yang akan 
dikemudikan;

CLOSE

Berita acara rapat pembahsan status rekomendasi keselamatan LLAJ 
pada tanggal 9 juli 2020, bahwa: sudah ada logbook dan tersimpan 
dalam data base dari mulai kendaraan di beli hingga proses scrapping

14) Membuat algoritma sistem distribusi bahan bakar yang mempertimbangkan kedekatan lokasi 
antar SPBU, kesesuaian kelas jalan terendah yang boleh dilalui tipe truk yang digunakan, dan 
total waktu tempuh dalam pelayanan seluruh SPBU per hari kegiatan;

CLOSE
Berita acara rapat pembahsanan status rekomendasi keselamatan 
LLAJ pada tanggal 9 juli 2020, bahwa: sudah dibuat algoritma sistem 
distibusi BBM sesuai dengan kelas jalan
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15) Melakukan simulasi tanggap darurat kecelakaan yang terjadi di jalan tol khusunya kecelakaan 
yang melibatkan kendaraan pengangkut B3 termasuk didalamnya mengenai terjadinya 
kebakaran pada kendaraan;

CLOSE

Berita acara rapat pembahsanan status rekomendasi keselamatan 
LLAJ pada tanggal 9 juli 2020, bahwa: belum dilakukan simulasi 
tanggap darurat kecelakaan di jalan tol, karena terkendala perizinan. 
Tindak lanjut; akan dilaksanakan koordinasi untuk melaksankan 
simulasi tanggap darurat terbakarnya tangki BBM di jalan tol yang 
melibatkan : 1.Kementerian PUPR
2. kementerian perhubungan
3. Kemendagri
4. Korlantas POLRI
5. BNPB
6. BPJT
7. PT pertamina patra niaga
8. dinas damkar pemda setempat

CLOSE

2. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta PT.KAI 
mengenai perijinan dan persyaratan teknis perlintasan sebidang.

CLOSE

terkait pelaksanaan sosialisasidan koordinasi dengan pemerintah 
kabupaten/kota serta PT. Kereta api indonesia (persero) mengenai 
perijinan dan persyaratan teknis perlintasan sebidang akan 
dilaksanakan setelah revisi terhadap PM 36 Tahun 2011 dan 
Pertauran Menteri yang baru telah ditetapkan.

2 Kecelakaan Lalulintas dan 
Angkutan Jalantabrakan antara 

Mobil Bus Elf R-1724-EA 
dengan Kereta api Lodaya Pagi 
di Ds. Pucung Kec. Kroya Kab. 

Cilacap Jawa Tengah, Selasa 18-
4-2017 

(KNKT.17.04.02.01)

A. Direktorat Jenderal 
Perkeretaapian 
Kementerian 
Perhubungan

1. terkait usulan review ayat 3 pada PM 36 Tahun 2011 
dipertimbangkan untuk tidak dilaksanakan mengingat ayat dimaksud 
mengatur tentang perizinan perlintasan tidak sebidang baru dan 
untuk perlintasan sebidang hanya bersifat sementara untuk akses 
sehingga diperlukan batas waktu yang jelas:
2. sedang dilakukan revisi PM 36 Tahun 2011 terkait pengaturan 
spesifikasi teknik dan proses perizinan perpotongan dan/atau 
persinggungan jalur kereta api;
3. peraturan yang khusus membahas perlintasan sebidang yang sudah 
ada sebelum PM 36 tahun 2011 ditetapkan akan diusulkan untuk 
ditetapkan dalam suatu Peraturan Menteri yang baru dan akan 
dilaksanakan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.

1. Dipertimbangkan untuk  melakukan review terhadap PM.36 Tahun 2011 khususnya pasal 3 
yang berbunyi  :
Pasal 3
(1) Perpotongan antara jalur kereta api dengan jalan disebut perlintasan;
(2) Perlintasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat tidak sebidang, kecuali bersifat 
sementara dalam hal :
a. Letak geografis yang tidak memungkinkan membangun perlintasan tidak sebidang;
b. Tidak membahayakan dan mengganggu kelancaran operasi kereta api dan lalu lintas jalan; dan
c. Pada jalur tunggal dengan frekwensi dan kecepatan kereta api rendah.
(3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin dari Direktur 
Jenderal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sampai 2 (dua) kali
Ketentuan pada ayat tersebut menyebabkan keengganan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk 
mengajukan izin pembukaan perlintasan sebidang di wilayahnya karena memiliki konsekwensi 
yang berat sesudah masa izinnya selesai. Dan karena dianggap tidak memiliki izin maka JPL 
dibawah pengelolaan pemerintah daerah tidak terkoneksi dengan sistem informasi PT.KAI yang 
mengatur operasional kereta. Jika hal ini terus berlangsung maka kemungkinan terjadinya 
kecelakaan di perlintasan sebidang sangat tinggi; Disarankan pasal tersebut dirubah khususnya 
pada ayat 3 menjadi  :
Ayat 3
a. Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mendapat izin dari Direktur 
Jenderal;
b. Izin sebagaimana dimaksud pada butir (a) harus dilakukan evaluasi setiap tahunnya yang 
menyangkut standar keselamatan sarana, prasarana dan lalu lintas perkeretaapian.
c. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada butir (b) Direktur Jenderal bisa 
menutup atau memerintahkan untuk membuat desain rekayasa lalu lintas atau membangun 
perlintasan tidak sebidang.
Perubahan pasal ini juga sejalan dengan Pasal 79 PP Nomor 6 Tahun 2017 yang berbunyi  :
“Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya melakukan evaluasi secara 
berkala terhadap perpotongan sebidang.”
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1. Meninjau kembali SK rancang bangun mobil bus jenis elf sebagaimana tersebut pada laporan 
ini khususnya yang menyangkut desain dan spesifikasi teknis pintu belakang agar memiliki 
ketahanan tabrak (crashworthy) yang dapat diterima/tidak mudah terlepas saat terjadi tabrakan;

CLOSE
Belum dilakukan pengecekan kinerja pintu samping, pintu belakang 
dalam proses rancang bangun maupun uji tipe fisik.

2. Mengusulkan penambahan ketentuan yang mengatur tentang ketahanan tabrak 
(crashworthiness) pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang kendaraan untuk 
meningkatkan keselamatan pada kendaraan bermotor.

CLOSE
Belum dilakukan pengecekan kinerja pintu samping, pintu belakang 
dalam proses rancang bangun maupun uji tipe fisik.

1. Agar mendelegasikan pembinaan penyelenggaraan perlintasan sebidang di wilayahnya kepada 
SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang perhubungan darat. Hal ini ditujukan agar 
monitoring dan evaluasi unjuk kerja keselamatan pada perlintasan sebidang di wilayah 
Kabupaten Cilacap dapat berjalan secara lebih efektif;

OPEN Tidak ada tanggapan

2. Melakukan pendataan dan evaluasi unjuk kerja keselamatan pada perlintasan sebidang yang 
ada di wilayah Kabupaten Cilacap sesuai dengan standar keselamatan perkeretaapian 
sebagaimana diatur dalam PM.24 Tahun 2015;

OPEN Tidak ada tanggapan

3. Mengevaluasi kembali kebutuhan jumlah personil yang ditugaskan pada pintu perlintasan 
dengan mempertimbangkan beban kerja dan waktu kerja untuk menjamin pelaksanaan tugas 
dijalankan secara efektif dan efisien dengan tetap mengacu kepada ketentuan tentang waktu 
kerja sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

OPEN Tidak ada tanggapan

1) Memerintahkan kepada Dinas Perhubungan Propinsi, Kabupaten/Kota khususnya yang kontur 
jalannya berupa perbukitan untuk meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor 
di jalan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata 
Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalan.

CLOSE

Tanggapan Direktur Angkutan Jalan:
Memberikan materi keselamatan angkutan umum pada kegiatan 
semiloka pengusaan angkutan umum yang dilaksanakan setiap tahun

2) Untuk melakukan penambahan rambu-rambu peringatan khususnya rambu batas kecepatan 
maksimal (di bawah kecepatan rencana) sebelum tempat kejadian kecelakaan, pemasangan 
pagar keselamatan sepanjang daerah rawan kecelakaan dan himbauan yang dianggap perlu guna 
peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;

CLOSE

Tanggapan Direktur Lalu Lintas:
Ditjen Perhubungan Darat melalui BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa 
Barat telah melaksanakan pengadaan dan pemasangan perlengkapan 
jalan guna meningkatkan keselamatan jalan pada tahun 2017 dan 
2018 di ruas Puncak-Bts Kota Cianjur sebagai langkah meningkatkan 
keselamatan jalan pada ruas tersebut.

3) Segera membuat peraturan mengenai pemasangan sabuk keselamatan di setiap kursi 
penumpang mobil bus;

CLOSE

Telah termuat dalam :
1). PM 27 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 tentang standar pelayanan 
minimal angkutan massal berbasis jalan;
2). PM 28 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor 46 tahun 2014 tentang standar pelayanan 
minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak 
dalam trayek;
3). PM nomor 29 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan 
Menteri Perhubungan Nomor PM 98 tahun 2013 tentang standar 
pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor 
umum dalam trayek.

4) Agar melakukan pengawasan atas kepatuhan terhadap masa pakai komponen khususnya yang 
berkaitan dengan sistem pengereman dan bagian-bagian kendaraan lainnya; CLOSE

Penetapan umur pakai komponen berdasarkan mekanisme uji 
berkala. Setiap kendaraan akan diwajibkan memiliki riwayat 
perawatan yang diperlihatkan saat uji berkala.

5) Melaksanakan pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sesuai PP 
Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan pasal 48, 49 dan 50; CLOSE

Akan dilakukan monitoring dan surveilence PO yang sudah memiliki 
akreditasi SMK. Untuk pembinaan pengemudi di direktorat angkutan  
jalan.

6) Memberikan penyuluhan kepada pengemudi angkutan umum terkait dengan cara mengatasi 
dalam keadaan darurat CLOSE

Telah dilakukan pelatihan pengemudi (defensive driving course) yang 
bertempat di PKTJ Tegal, Poltrada Bali, dan STTD.

C. Pemerintah 
Kabupaten Cilacap

A. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan

B. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan 

3 Kecelakaan Lalulintas dan 
Angkutan Jalan tabrakan 

beruntun antara Bus Pariwisata 
Kitrans B-7057-BGA dengan 

beberapa kendaraan lainnya di 
Jl. Raya Puncak, Ciloto, Cianjur 

Jawa Barat, Minggu 30 April 
2017 

(KNKT.17.04.03.01)
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B. Direktorat Jenderal 
Bina Marga 
Kementerian PUPERA

Mempersiapkan jalur penyelamatan (arrester bed) jika terjadi kegagalan sistem pengereman 
pada kendaraan yang sedang melintasi ruas jalan tersebut

CLOSE

terkait dengan rekomendasi pada laporan KNKT untuk pemasangan 
lajur penyelamat, perlu diperhatikan bahwa pemasangan lajur 
penyelamat harus dipasang pada sisi jalan turunan dan dipasang 
sebelum titik lokasi kecelakaan rem blong yang sering terjadi. Selain 
itu, rekomendasi pemasangan lajur penyelamat di lokasi 
tersebutharus memperhatikan kondisi lingkungan, dimana umumnya 
kejadian berada di titik turunan yang sisi sampingnya merupakan 
tebing. sehingga tidak boleh ada rekomendasi yang dapat 
menyebabkan keamanan konstruksi terganggu.

1) Memerintahkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota khususnya yang kontur jalannya 
berupa perbukitan untuk meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan 
sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara 
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalan;

CLOSE

Dinas Perhubungan Kota dan Kabupaten sudah melaksanakan PP 
Nomor 80 Tahun 2012 tanpa adanya perintah dari Dinas Perhubungan 
Provinsi Jawa Barat. Dinas Perhubungan Prov Jabar sudah melakukan 
kegiatan pengawasan pengendalian kendaraan angkutan barang 
maupun angkutan penumpang

2) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan otobus dalam keselamatan 
transportasi. CLOSE

Pembinaan perusahaan otobis sudah dilakukan sebanyak 3 kali dalam 
satu tahun

1)      Menertibkan bangunan semi permanen yang berada di tepi jalan khususnya daerah tikungan;
OPEN Tidak ada tanggapan

2) Memerintahkan kepada Dinas Perhubungan agar meningkatkan pelaksanaan Inspeksi 
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara berkelanjutan; OPEN Tidak ada tanggapan

3) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan otobus dalam keselamatan 
transportasi. OPEN Tidak ada tanggapan

1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dengan Kendaraan 
Bermotor Umum, wajib mematuhi ketentuan mengenai izin penyelenggaraan Angkutan orang 
dalam Trayek atau izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek dan persyaratan 
teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor.

OPEN Tidak ada tanggapan

2) Perusahaan Angkutan Umum harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. OPEN Tidak ada tanggapan

3) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud berbentuk badan usaha milik negara; badan 
usaha milik daerah; perseroan terbatas; atau koperasi. OPEN Tidak ada tanggapan

4) Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem 
manajemen keselamatan dengan berpedoman pada rencana umum nasional keselamatan lalu 
lintas dan angkutan jalan.

OPEN Tidak ada tanggapan

1) Teknologi perangkat keselamatan pada sistem pengereman kendaraan penarik harus sama 
dengan kereta tempelan;

CLOSE

PT Pertamina Patra Niaga mendapatkan penugasan dari PT Pertamina 
(Persero) untuk pengiriman BBM/BBK ke SPBU dengan menggunakan 
mobil tangki yang telah memenuhi persyaratan sesuai buku panduan 
mobil tangki pertamina yaitu :
1). Setiap head truck (prime mover)  dan trailer wajib menggunakan 
rem ABS (anti lock brake system) & indikator pressure pada 
speedometer terintegrasi dengan sistem pengereman.
*panduan volume 1 manajemen pabrikasi, D. Perlengkapan 
pengereman (Lampiran-2)

C. Dinas Perhubungan 
Provinsi Jawa Barat

D. Pemerintah 
Kabupaten Cianjur

E. Manajemen CV. Zaki 
Trans

A. PT. Pertamina Patra 
Niaga

4 Kecelakaan Lalulintas dan 
Angkutan Jalan tabrakan 

antara truk trailer B-9644-UEL 
dengan truk tangki B-9383-UU 

di Tol Tangerang-Merak 
KM.32.900, Jum’at 19 Mei 2017 

(KNKT.17.04.04.01)
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2) Menggunakan kendaraan penarik yang mempunyai daya mesin penggerak minimum terhadap 
JBKB;

CLOSE

2). Perbandingan antara daya dan berat total kendaraan berikut 
muatannya minimum 8,00 kilowat per 1000 (seribu) kilogram JBKB
*panduan volume 1 manajemen pabrikasi, Bab II syarat & Persyaratan  
 (Lampiran-3)

3) Mengadakan simulasi tanggap darurat dalam Pengelola Jalan Tol dan memberikan nomor 
penghubung Emergency Response Commander (ERC) yang siap 24 jam;

CLOSE

3). Belum dilakukan simulasi tanggap darurat kecelakaan di jalan tol, 
karena terkendala perizinan. Tindaklanjut : dilaksanakan koordinasi 
untuk melaksanakan simulasi tanggap darurat terbakarnya tangki 
BBM di jalan tol yang melibatkan:
• Kementerian PUPR
• Kmenterian Perhubungan
• Kemendagri
• Korlantas POLRI
• BNPB
• BPJT
• PT Pertamina Patra Niaga
• Dinas Damkar Pemda Setempat

4) Membuat nomor tunggal telepon darurat yang mudah diingat (3 – 5 digit) dan memastikan 
bahwa nomor telepon tersebut dapa dihubungi setiap saat dan sepanjang waktu.

CLOSE

PT Pertamina (Persero) memiliki kebijakan untuk nomor telepon call 
center yakni 135 yang di tempel dilambung tangki bagian belakang 
pada setiap armada mobil tangki dan nomor 081310318750 call 
center  24 jam PT Pertamina Patra sesuai dengan struktur organisasi 
keadaan darurat dilokasi Fleet Integrated Terminal Plumpang yang 
rutin disosialisasikan kepada seluruh awak mobil tangki. (Lampiran-4)

1) Agar membuat SOP tanggap darurat untuk kecelakaan kendaraan bermotor khususnya 
penanganan angkutan B3; OPEN Tidak ada tanggapan

2) Menyediakan fasilitas dan SDM yang dibutuhkan untuk melakukan penanganan kecelakaan 
angkutan B3; OPEN Tidak ada tanggapan

3) Melakukan nota kesepahaman dengan operator angkutan B3 terkait penanganan kecelakaan 
yang melibatkan B3; OPEN Tidak ada tanggapan

4) Melakukan perawatan terhadap fasilitas umum untuk kendaraan bermotor pengangkut B3.
OPEN Tidak ada tanggapan

2. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara melintas di perlintasan sebidang
OPEN Tidak ada tanggapan

4. Meningkatkan pembinaan terhadap kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan 
khususnya di perlintasan sebidang OPEN Tidak ada tanggapan

2. Melakukan pembinaan terhadap PT. KAI (Persero) untuk mengoperasikan kereta 
menggunakan lokomotif dengan ujung pendek di depan sesuai dengan Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian Pasal 29 
dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 40 Tahun 2010 Tentang Standar Spesifikasi 
Teknis Lokomotif Pasal 16 

CLOSE

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor: 
KA.005/B.60/DJKA/III/2019 Tanggal 26 Maret 2019 perihal: 
Pengoperasian Lokomotif Berjalan dengan Ujung Panjang, yang 
menyatakan batas akhir pengoperasian Lokomotif Berjalan dengan 
ujung panjang diberikan kelonggaran hingga akhir tahun 2019. 
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 40 Tahun 2010 tentang 
Standar Spesifikasi Teknis Lokomotif sudah diganti dengan Peraturan 
Menteri Nomor 153 Tahun 2016 tentang Standar Spesifikasi Teknis 
Lokomotif Pasal 15.

5 a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat

b. Direktorat Jenderal 
Perkeretaapian 
Kementerian 
Perhubungan

 Kecelakaan Lalulintas dan 
Angkutan Jalan tarbakan 

antara Kereta Api Walahar 
Ekspress relasi Tanjung Priok-

Purwakarta dengan Mobil 
Barang di Jl. Tanah Tinggi, 
Jakarta Selasa 13 Mei 2017 

KNKT.17.05.05.01

B. Badan Pengatur Jalan 
Tol
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1.Pembuatan surat penyampaian rekomendasi KNKT terhadap 
kejadian kecelakaan kepada Kepala dinas perhubungan provinsi DKI 
jakarta Nomor : c.692/k5/DJKA/XII/2017 tanggal 18 desember 2017, 
surat penyampaian rekomendasi KNKT terhadap kejadian kecelakaan 
kepada dinas pertamanan dan pemakamanDKI jakarta nomor : 
C.693/k5/DJKA/XII/2017 tanggal 18 desember 2017, surat 
penyampaian rekomendasi KNKT terhadap kejadian kecelakaan 
kepada PT.KAI (persero) nomor : c.694/K5/DJKA/XII/2017 tanggal 18 
desember 2017 dan surat penyampaian rekomendasi KNKT terhadap 
kejadian kecelakaan kepada Ditjen Perhubungan Darat Nomor : 
C.695/K5/DJKA/XII/2017 agar pihak terkait melaksanakan 
rekomendasi KNKT untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang sama 
berulang kembali.

2. Berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait untuk 
merumuskan langkah tindak lanjut terkait kejadian tersebut
3. berkoordinasi dengan direktorat sarana perkeretaapian terkait 
dengan diperbolehkannya penggunaan lokomotif ujung panjang 
untuk KA penunmpang terkait kondisi dan waktu.
4. mengkaji lebih lanjut terkait EWS (early warning system) pada 
perlintasan sbidang yang rawan kecelakaan untuk memberikan 
peringatan atau informasi dini kepada pengguna jalan ketika kereta 
api akan melintas di perlintasan sebidang.

1. Agar dalam mengoperasikan kereta menggunakan lokomotif dengan ujung pendek di depan 
baik untuk jarak jauh maupun jarak dekat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian Pasal 29 dan Keputusan 
Menteri Perhubungan Nomor KM 40 Tahun 2010 Tentang Standar Spesifikasi Teknis Lokomotif 
Pasal 16

OPEN Tidak ada tanggapan

4. Agar stasiun akhir KA dilengkapi dengan fasilitas pemutar lokomotif OPEN Tidak ada tanggapan

1. Menutup perlintasan sebidang yang liar / tidak resmi yang berada di seluruh wilayah DKI 
Jakarta OPEN Tidak ada tanggapan

2. Menutup seluruh perlintasan sebidang yang resmi yang berada di wilayah DKI Jakarta baik 
yang telah ada fly over dan underpass maupun yang belum ada. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bagian Perhubungan bahwa pembagian 
kewenangan dalam perlintasan sebidang dibagi berdasarkan status jalan

OPEN Tidak ada tanggapan

e. Dinas Pertamanan 
dan Pemakaman Prov. 
DKI Jakarta

Memangkas dan merapikan ranting dan daun pohon yang menutupi rambu-rambu lalu lintas 
sejauh 150 meter baik sebelum maupun sesudah perlintasan sebidang JPL 31

CLOSE

Sesuai dengan surat dari Dinas Kehutanan Prov. DKI Jakarta nomor 
874/-1.823.2 tanggal 26 februari 2018 tentang tindak lanjut 
pelaksanaan pemangkasan pohon di perlintasan sebidang JPL 31 
km6+900 jalan kembang pacar

1. Merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dengan 
menambahkan pasal mengenai penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor 
dari aspek performa kendaraan pasca pemasangan rumah-rumahan diantaranya kestabilan 
kendaraan.

OPEN Tidak ada tanggapan

Kecelakaan Lalulintas dan 
Angkutan Jalan Berupa 

Tabrakan Antara Isusu ELF 
Nopol  S 7485 N dengan 

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat

d. Dinas Perhubungan 
Provinsi DKI Jakarta

c. PT. Kereta Api 
Indonesia (Persero)
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2. Meningkatkan pra uji teknis pada pengujian berkala dengan memeriksa secara langsung 
kondisi komponen utama keselamatan kendaraan. Hal ini untuk menyempurnakan Peraturan 
Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 
pasal 11 ayat (2).

OPEN Tidak ada tanggapan

3. Membuat revisi Kepmenhub Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Type Kendaraan 
Bermotor terkait sistem pengereman termasuk dalam hal masa pakai komponen khususnya 
selang fleksibel rem serta kewajiban tersedianya sistem pengereman independen pada masing-
masing sumbu roda.

OPEN Tidak ada tanggapan

4. Segera membuat peraturan mengenai pemasangan sabuk keselamatan di setiap kursi 
penumpang mobil bus khususnya antar kota. Hal ini untuk menyempurnakan Peraturan 
Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan Pasal 46.

OPEN Tidak ada tanggapan

5. Memerintahkan kepada Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota untuk meningkatkan 
pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sesuai Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan 
Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

OPEN Tidak ada tanggapan

6. Memerintahkan kepada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) untuk melaksanakan 
pengecatan ulang marka yang sudah hilang dan mengganti dengan marka yang memantulkan 
cahaya sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan. BPTD 
agar juga memasang rambu-rambu peringatan dan kelengkapan jalan lainnya yang memberi 
informasi kepada pengguna jalan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 
tentang Rambu Lalu Lintas agar saat melintasi ruas jalan tersebut lebih berhati-hati dan waspada.

CLOSE

Tanggapan Direktur Lalu Lintas:
Ditjen Perhubungan Darat melalui BPTD di seluruh Indonesia secara 
berkala melaksanakan monitoring kinerja perlengkapan jalan dan 
hasil evaluasi tersebut dijadikan dasar pengajuan pengadaan dan 
pemasangan jalan pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya 
melalui mekanisme RKA-K/L

b. Badan Penelitian dan 
Pengembangan 
Kementerian 
Perhubungan

Melakukan kajian kebutuhan rambu-rambu peringatan khususnya rambu batas kecepatan max. 
60 km/jam, rambu jalan bergelombang, dan penambahan lampu penerangan jalan umum 
sepanjang daerah rawan kecelakaan termasuk di kawasan hutan lindung.

OPEN Tidak ada tanggapan

c. Direktorat Jenderal 
Bina Marga 
Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan 
Rakyat 

Melaksanakan secara rutin pelapisan ulang permukaan jalan untuk mengurangi jalan 
bergelombang, peninggian bahu jalan agar sama rata dengan bahu jalan pada keseluruhan jalan 
nasional Gilimanuk- Denpasar.

CLOSE

1) Pada lokasi Lakalantas KM 121+700 s/d KM 121+100 telah 
dilaksanakan overlay TA 2019, dengan penanganan sebagai berikut :
• Patching dengan CMM
• Overlay 2 lapis AC-WC tebal 5 cm dan AC-BC tebal 7 cm sepanjang 
600 meter
• Penanganan bahu jalan dengan Agg S, DPT pasangan batu pada 
bahu jalan
2) Untuk penanganan badan jalan setiap tahunnya telah dianggarkan 
alokasi penanganan rutin di lokasi tersebut untuk menjaga kondisi 
jalan.

CLOSE

1. KLHK melalui BTNBB sebagai langkah antisipasi telah melakukan 
pemangkasan dan perapihan terhadap pohon-pohon yang dianggap 
mengganggu pada jalan nasional Denpasar-Gilimanuk km.121-122 
Jembrana Bali. Selain itu, tehadap keberadaan satwa-satwa dilindungi 
yang banyak terdapat di sekitar jalan nasional tersebut, BTNBB telah 
melakukan pemasangan rambu-rambu papan peringatan satwa bagi 
pengguna jalan;

d. Kementerian 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan

Melakukan pemangkasan dan perapihan terhadap tumbuhan di sekitar jalan yang mengganggu 
arus dan keselamatan lalu lintas.

Nopol  S 7485 N dengan 
kendaraan Truk Tronton Nopol  

DK 9455 WL di Jalan Raya 
Denpasar - Gilimanuk KM. 121 - 
122 Kawasan Hutan Lingkungan 

Penginuman, Kelurahan 
Gilimanuk, Kecamatan Melaya, 
Kabupaten Jembrana, Sabtu, 

17 Juni 2017 
(KNKT.17.06.06.01)
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2. Sebagai langkah lanjut, KLHK melalui BTNBB telah membentuk tim 
antisipasi dan penanganan pohon tumbang serta keadaan darurat 
lainnya di Taman Nasional Bali Barat sebagai langkah antisipasi 
terhadap adanya pohon-pohon yang tumbang serta keadaan darurat 
lainnya termasuk di dalamnya penanganan terhadap pohon tumbang 
pada jalan nasional yang melintasi taman nasional

3. dalam penanganan pohon tumbang dan keadaan darurat lainnya 
yang terjadi dalam wilayah taman nasional bali barat, BTNBB telah 
bekerjasama dengan beberapa pihak , antara lain :  BPBD Jembrana, 
Satlantas Polres Jembrana, Polsek KP3 Gilimanuk, Dinas Perhubungan, 
KPH Bali barat, PLN Gilimanuk, Kecamatan dan kelurahan. hal ini 
dimaksudkan agar penanganan maupun antisipasin bisa segera 
dilakukan.

4. selain melakukan pemangkasan terhadap pohon-pohon yang 
mengganggu, upaya antisipasi juga dilakukan dengan mendata pohon 
yang rawan tumbang, melakukan penebangan terhadap pohon yang 
mati dan terhadap pohon yang tajuknya miring ke jalan. Dalam 
pendataan awal, setidaknya tercatat 5 pohon yang harus ditangani. 5 
pohon tersebut adalah : 2 pohon pilang (acacia leucophloea) di 
daerah bakungan, 1 pohon asem kranji (dialium indum) di daerah 
Cekik, 1 pohon lontar (borasus flaberifer) di daerah bakungan, 1 
pohon kresek (ficus sp) didepan monumen lintas laut.

5. BTNBB telah membentu call center +62 8224745988 sebagai quick 
response pengaduan terkait konflik kawasan (pencurian hasil hutan, 
perburuan liar, perambahan) di dalam kawasan taman nasional serta 
emergendy lalinnya termasuk terkait kunjungan wisata.

e. Dinas Perhubungan 
Provinsi Bali

Berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Bali untuk melakukan peningkatan pengawasan dan 
penertiban terhadap kendaraan angkutan orang.

CLOSE

- Telah dilakukan pengawasan, penertiban setiap minggu 2 kali di 
sembilan kabupaten kota di Bali. 
- Sudah dibangun  dua tempat peristirahatan di sisi selatan. 
- Pengawasan rutin yang dilakukan oleh Polda Bali dengan 
menggunakan mobil patroli.

1. Mengingat potensi rollover mobil bus sedang  yang cenderung tinggi, maka perlu dilakukan 
penerapan countermeasure rollover seperti electronic stability control (ESC), penguatan struktur, 
dan tire pressure monitoring system (TPMS).

CLOSE

electronic stability control (ESC) dan  tire pressure monitoring system 
(TPMS) secara prinsip dasar teknis otomotif dapat diimplementasikan 
dengan memperhatikan faktor-faktor lain diantaranya faktor SSF 
kendaraan.

2. Penguatan super structure mobil bus sedang untuk memperkecil intrusi struktur pada ruang 
penumpang pada saat rollover. CLOSE

Kami melalui Gaikindo akan meningkatkan koordinasi dengan Asosiasi 
Karoseri pembuatan rumah (Askarindo) perihal peningkatan 
keamanan rancang bangun

3. Untuk menambah nilai Static Stability Factor (SSF) perlu adanya kajian re-desain jumlah ban di 
roda belakang pada Type NHR 55. CLOSE

Produk kami NHR55 sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami 
juga memiliki produk lain dengan spesifikasi 4 ban belakang (double 
tire)

1. Perlu segera dilakukan Survey Inspeksi Keselamatan Jalan pada ruas jalan Randudongkal – 
Purbalingga untuk mereview kembali ketersediaan perlengkapan jalan terutama yang berkaitan 
dengan keselamatan jalan mengingat daerah dimaksud termasuk ekstrim dan menjadi lokasi 
rawan kejadian kecelakaan;

OPEN

a. Dinas Perhubungan 
Provinsi Jawa Tengah

Kecelakaan Lalulintas dan 
Angkutan Jalan Berupa 

Tergulingnya Mobil Bus PO. 
Rosalia Indah AD-1505-AU di Jl. 

Turut Dukuh Bayeman Ds. 
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f. Isuzu Astra Motor 
Indonesia (IAMI)
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2. Melarang kendaraan sedang, terutama bus / truk dengan lebar 2,5 meter dan panjang 12 
meter untuk melewati ruas jalan tersebut, atau dijadikan sebagai jalur alternatif, mengingat tidak 
semua pengemudi memahami medan jalan serta memahami bagaimana cara menangani medan 
tertentu;

CLOSE

Pada    titik    awal    ruas    jalan Pemalang-Randungkal- Purbalingga 
dan sebaliknya sudah terpasang rambu kelas jalan (III)

3. Perlu segera merevitalisasi pagar pengaman jalan dengan kekuatan pondasi dan ketinggian 
yang sesuai standar sebagai pencegahan dan penyelamatan bagi kasus dengan sudut tumbukan 
lebih landai sehingga kendaraan dapat dikembalikan ke jalurnya; CLOSE

Ketinggian tiang penyangga pagar pengaman jalan sesuai  ketentuan 
adalah 1,8 meter dan tiang yang tertanam adalah 1 meter sehingga 
sisa tiang peyangga 0,8 meter dan pondasi 1 meter , mengingat 
kondisi geografis bayeman sisi sisinya terdapat lembah yang cukup 
curam maka jika dilakukan revitalisasi akan melebihi volume 4. Delineator beton perlu untuk diganti menggunakan delineator standar berbahan plat besi atau 

plastik yang dilengkapi reflektor; CLOSE
Pengadaan       Delinator       yang berbahan besi plat atau bahan 
plastik   dengan   reflektor   pada tahun 2021 ini dialokasikan di 
wilayah Cilacap, sedang untuk wilayah Purbalingga, Bayeman akan   

5. Perlu pemasangan paku jalan pada marka tengah khususnya pada titik-titik rawan kecelakaan 
mengingat di daerah tersebut seringkali turun kabut sehingga bisa memandu pengemudi untuk 
tetap pada lajurnya.

CLOSE

Paku Jalan merupakan fasilitas keselamatan jalan, sampai saat ini 
belum termasuk dalam daftar aplikasi        Sistem        Informasi

1. Perlu segera dilakukan Survey Inspeksi Keselamatan Jalan pada ruas jalan Randudongkal – 
Purbalingga untuk mereview kembali standar keselamatan  jalan mengingat daerah dimaksud 
termasuk ekstrim dan menjadi lokasi rawan kejadian kecelakaan; OPEN

2. Khusus pada lokasi kejadian perlu segera merekonstruksi alinyemen utamanya pada 
superelevasi masing-masing tikungan se-ideal mungkin agar kendaraan yang melalui tikungan 
tidak mengalami gejala bodyroll  karena gaya sentrifugal yang terakomodir oleh superelevasi. OPEN

1. Perlu dibuat desain pengawasan pelaksanaan trayek angkutan umum dalam trayek  tetap dan 
teratur khususnya untuk bus AKAP, mengingat seringkali pengemudi melakukan pelanggaran 
trayek saat terjadi kemacetan pada rute trayeknya; CLOSE

Tanggapan Direktur Angkutan Jalan:
Kewajiban memasang GPS sebagai salah satu bentuk pengawasan 
yang teertuang pada PM 15 tahun 2019 tentang penyelenggaraan 
angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek

2. Perlu dilakukan audit SMK ke PO Rosalia Indah terkait jumlah pengemudi, penugasan 
pengemudi, waktu kerja pengemudi serta pelatihan bagi pengemudi. OPEN

1.  Bekerjasama dengan Dinas Perhubungan setempat untuk meningkatkan pengawasan 
penggunaan ruas jalan Randudongkal – Purbalingga dari kendaraan bus dan truk dengan lebar 2,5 
meter dan panjang 12 meter;

CLOSE
Telah dilaksanakan kerjasama dengan Dinas Perhubungan untuk 
pengawasan sebanyak 2 minggu sekali

2. Menambah pos pengawasan pada ruas jalan Randudongkal – Purbalingga.
CLOSE

Pos pengawasan hanya dilaksanakan ketika angkutan lebaran atau 
angkutan natal dan tahun baru, sampai saat ini hanya pos sementara 
swadaya masyarakat

1. Agar segera membuat peraturan mengenai pembatasan jam kerja pengemudi bus AKAP 
menjadi 8 jam untuk perjalanan setiap harinya yang dilakukan serta mewajibkan adanya 
pengemudi cadangan;

OPEN

2. Sesegera mungkin membuat database nasional dengan format yang seragam mengenai 
Kendaraan Bermotor Wajib Uji di seluruh Indonesia yang mudah diakses secara real time agar 
status setiap Kendaraan Bermotor Wajib Uji terdeteksi sehingga Pasal 73 dan 74 PM 133 Tahun 
2015 dapat terimplementasi;

CLOSE
Tanggapan Direktur Lalu Lintas:
Ruas tersebut akan menjadi prioritas pemasangan pada realokasi 
anggaran TA 2021 dan kebutuhan tahun 2022

3. Memerintahkan kepada Dinas Perhubungan Propinsi, Kabupaten/Kota khususnya yang kontur 
jalannya berupa perbukitan untuk meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor 
di jalan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata 
Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan;

OPEN

Kecelakaan Lalu lintas dan 
Angkutan Jalan Berupa 

Tabrakan antara mobil bus PO. 
Medali Mas N-7130-UA dengan 
mobil barang DR-8600-AB di Jl. 

Wisata Pantai Bentar, Kec. 
Gending Kab.Probolinggo Jawa 

Timur, Jum’at 14 Juli 2017 
(KNKT.17.07.08.01)

8 a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat, 
Kementerian 
Perhubungan

b. Dinas PU Bina Marga 
dan Cipta Karya Provinsi 
Jawa Tengah

c. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat, 
Kementerian 
Perhubungan

d. Kepolisian Resort 
Pemalang dan 
Purbalingga

Turut Dukuh Bayeman Ds. 
Tlahab Lor Kec. Karangreja Kab. 

Purbalingga Jawa Tengah, 
Sabtu, 24 Juni 2017 
(KNKT.17.06.07.01)
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4. Melakukan pemasangan rambu batas kecepatan yang berkeselamatan, warning light, rambu 
peringatan rawan kecelakaan pada daerah yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas termasuk di 
lokasi terjadinya kecelakaan;

CLOSE
Tanggapan Direktur Lalu Lintas:
Ruas tersebut akan menjadi prioritas pemasangan pada realokasi 
anggaran TA 2021 dan kebutuhan tahun 2022

5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan angkutan orang dalam 
keselamatan transportasi; CLOSE

Tanggapan Direktur Angkutan Jalan:
Dilaksanakan rutin setiap tahun dalam kegiatan herregistrasi, 
klarifikasi dan pembinaan angkutan jalan dan evaluasi tarif.

6. Agar melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanan standar operasional dan prosedur 
(SOP) bagi pengujian berkala kendaraan bermotor; OPEN

7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan angkutan barang yang 
melakukan modifikasi dimensi kendaraan khususnya pergeseran panjang sumbu, perubahan 
jarak sumbu belakang ke bagian belakang kendaraan (ROH), dan lebar bak kendaraan;

OPEN

8 Membuat peraturan mengenai pemasangan struktur penguat bak muatan dan rangka mobil 
bus (superstructure) yang harus memenuhi kaidah keselamatan yakni mengenai kekuatan 
sambungan dan unsur crashworthiness dari struktur penguat yang dipasang;

OPEN

9. Melakukan pengecekan tingkat korosi kendaraan bermotor wajib uji pada saat pengujian 
kendaraan bermotor dan apabila ditemukan kendaraan yang sudah mengalami korosi parah agar 
dinyatakan tidak lulus uji;

OPEN

10. Agar membuat peraturan menteri mengenai crashworthiness diantaranya uji tabrak depan, 
samping, belakang dan uji guling serta kestabilan kendaraan bermotor sebagai persyaratan 
teknis rancangan kendaraan baik terhadap kendaraan baru dan rancang bangun karoseri sesuai 
dengan amanat UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 48 ayat 2 huruf e;

OPEN

11. Membuat surat edaran mengenai pembuatan rumah-rumah mobil bus (superstructure) pada 
sasis kendaraan lama agar menggunakan material baru yang sesuai dengan SK rancang bangun 
kendaraan terkait;

OPEN

12. Agar setiap pengemudi angkutan umum wajib memiliki sertifikat kompetensi mengemudi 
yang didalamnya meliputi safety driving, defense driving, dan tanggap darurat; OPEN

13. Mengoptimalkan fungsi jembatan timbang untuk menegakkan hukum bagi kendaraan barang 
yang terindikasi mengangkut barang dengan beban berlebih (overloading) dan dimensi 
kendaraannya yang tidak sesuai ketentuan (overdimension); CLOSE

Tanggapan direktorat Prasarana Transportasi Jalan:
a. Sejak tahun 2017 telah dilakukan operasi kembali UPPKB Rejoso 
dan Sedarum pada ruas jalan Pasuruan – Probolingo;
b. Pada tahun 2022 akan dilakukan pengoperasian Kembali di UPPKB 
Klakah pada ruas jalan Lumajang – Probolinggo

14 Melakukan razia terhadap bengkel-bengkel las yang tidak memiliki izin untuk modifikasi 
terhadap kendaraan bermotor; OPEN

15 Agar melakukan pengawasan ketaaatan operator terhadap ijin rute trayek mobil bus yang 
telah diberikan oleh Kementerian Perhubungan. OPEN

b. Direktorat Jenderal 
Bina Marga 
Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan 
Rakyat

Meningkatkan kualitas inspeksi jalan dan segera melakukan perbaikan pada jalan nasional 
khususnya pada daerah rawan kecelakaan seperti ruas Jalan Probolinggo – Situbondo.

CLOSE

•  BBPJN Jatim-Bali setiap tahun selalu melaksanakan survei kondisi 
jalan nasional sebanyak 2 kali (semester 1 dan semester II)
• Secara rutin telah dilakukan pemeriksaan kondisi jalan eksisting oleh 
PPK terkait
• Lokasi yang dimaksud telah dilaksanakan penanganan rigid 
pavement dan setiap tahun selalu dianggarkan alokasi pemeliharaan 
jalan untuk menjaga kondisi jalan
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c. Badan Standardisasi 
Nasional (BSN)

Agar melakukan revisi terhadap RSNI Geometri Jalan Perkotaan yang disesuaikan dengan 
peraturan perundang-undangan terbaru termasuk UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan.

OPEN

1. Memerintahkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota khususnya yang geometrik 
jalannya menurun tajam untuk meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di 
jalan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara 
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan;

CLOSE

Telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan secara rutin melalui
kegiatan inpeksi keselamatan jalan dalam bentuk operasi sadar
keselamatan dan ketertiban di jalur Situbondo-Probolinggo, dan telah
dianggarkan dalam kegiatan APBD Provinsi Jawa Timur

2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan angkutan orang dalam 
meningkatkan keselamatan transportasi termasuk didalamnya penindakan terhadap kendaraan 
yang tidak mentaati ijin rute trayek yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan. CLOSE

Telah dilakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin terhadap
perusahaan-perusahaan angkutan penumpang umum, dan telah
dianggarkan dalam kegiatan APBD Provinsi Jawa Timur

1. Melakukan pemangkasan secara berkala terhadap ranting pohon yang menghalangi jarak 
pandang bebas pengemudi khususnya pada ruas jalan yang menikung dan gelap; OPEN

2. Memerintahkan kepada Dinas Perhubungan agar meningkatkan pelaksanaan Inspeksi 
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara berkelanjutan; OPEN

3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan angkutan orang dalam 
keselamatan transportasi. OPEN

1. Melakukan pembenahan sistem pengujian kendaraan bermotor di wilayah kabupaten dan 
kota agar lebih terukur, transparan, dan akuntabel; OPEN

2. Melakukan program peningkatan SDM untuk PKB dan PPNS sesuai dengan kebutuhan unit 
masing-masing pada wilayah kabupaten dan kota; OPEN

3. Melakukan sosialisasi pada pemerintah kabupaten dan kota terkait regulasi pengangkutan 
barang dan orang; OPEN

4. Melakukan penertiban terhadap mobil angkutan barang yang tidak mencantumkan nama 
karoseri pada kendaraan. OPEN

1. Melakukan pembenahan sistem pengujian kendaraan bermotor di Kota Mataram agar lebih 
terukur, transparan, dan akuntabel; OPEN

2. Membuat penganggaran operasional untuk kebutuhan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan 
Bermotor (UPUPKB) di Kota Mataram seperti peralatan utama dan pendukung; OPEN

3. Melakukan program peningkatan SDM untuk petugas PKB dan PPNS sesuai dengan kebutuhan 
unit kota Mataram; OPEN

4. Melakukan sosialisasi pada stakeholder  dan masyarakat terkait regulasi pengangkutan barang 
dan orang di wilayah kota Mataram; OPEN

5.  Melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai dengan PP No. 80 Tahun 2012 tentang 
pemeriksaan kendaraan di jalan; OPEN

6. Melaksanakan sosialisasi sistem manajemen keselamatan angkutan perusahaan barang dan 
orang sesuai PP No. 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan kepada 
para operator.

OPEN

e. Pemerintah 
Kabupaten Probolinggo

g. Pemerintah Kota 
Mataram

f. Pemerintah Provinsi 
NTB

d. Dinas Perhubungan 
Provinsi Jawa Timur
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1. Mobil bus harus melaksanakan perjalanan sesuai ijin trayek yang diberikan dari Kementerian 
Perhubungan; OPEN

2. Agar pengemudi diberikan training mengenai safety driving  dimana didalamnya memuat 
mengenai tatacara menjaga kecepatan sesuai dengan kelas jalan dan kondisi jalan baik siang 
maupun malam hari serta perilaku mengemudi yang baik dan benar;

OPEN

3. Mewajibkan setiap pengemudi untuk beristirahat selama 30 menit setelah menempuh 
perjalanan selama 4 jam. OPEN

1. Melakukan pembinaan kepada seluruh operator angkutan barang mengenai tatacara 
pemuatan yang memenuhi kaidah keselamatan seperti tidak memuat dengan beban berlebih 
(overload );

OPEN

2. Memerintahkan kepada seluruh operator angkutan barang agar mematuhi aturan perundang-
undangan mengenai dimensi bak muatan dan modifikasi kendaraan. OPEN

1. Agar mematuhi rute trayek yang sudah ditetapkan Kementerian Perhubungan;
CLOSE

Perusahaan kami selalu berkomitmen untuk tetap selalu mematuhi
trayek yang sudah ditetapkan Kementerian Perhubungan

2. Menyediakan pengemudi pengganti pada trayek yang total waktu tempuh perjalanannya lebih 
dari 8 jam. CLOSE

Perusahaan kami menyediakan 2 pengemudi untuk trayek yang total
waktu tempuhnya lebih dari 8 jam.

3. Mentaati Peraturan Menteri No. 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Permen PU No. 98 
Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor 
Umum Dalam Trayek sehingga seluruh armada yang ada dilengkapi dengan sabuk keselamatan 
pada seluruh kursi penumpang. CLOSE

Perusahaan kami berkomitmen untuk mentaati Peraturan Menteri No.
29 Tahun 2015 tentang perubahan atas Permen PU No. 98 Tahun 2013
tentang standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan
bermotor umum dalam trayek, dengan melengkapi sabuk pengaman
untuk kursi penumpang.

1. Untuk lebih meningkatkan keterampilan dalam pengoperasian crane sesuai dengan SOP.
OPEN Tidak ada tanggapan

2. Menyempurnakan alat komunikasi bagi rigger dan operator crane yang sesuai dengan kondisi 
sehingga tidak mengganggu pengoperasian crane. OPEN Tidak ada tanggapan

1. Untuk mengangkat beban yang berbentuk memanjang dan berat (girder) agar dilaksanakan 
dengan menggunakan satu crane berkapasitas kekuatan angkat diatas benda kerja (girder) yang 
akan diangkat

OPEN Tidak ada tanggapan

2. Pengawasan terhadap standard administrasi management yang sudah diterapkan harus 
diperketat

OPEN Tidak ada tanggapan

3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi teknis terkait lainnya untuk mendapatkan utility 
map yang dibutuhkan untuk kepentingan proyek dan pengamanan area kerja, agar steril dari 
kegiatan masyarakat

OPEN Tidak ada tanggapan

4. Untuk mengetahui kekuatan struktur tanah yang menjadi pijakan crane, perlu dibuat test pit OPEN Tidak ada tanggapan

1. Menindaklanjuti setiap RFI yang diajukan oleh kontraktor dengan cermat, akurat dan 
dilakukan pada waktunya

OPEN Tidak ada tanggapan

2. Melakukan pengawasan secara rinci tiap tahapan pelaksanaan proyek di lapangan
OPEN Tidak ada tanggapan

3. Menyempurnakan Form Permintaan Inspeksi yang diajukan oleh kontraktor dengan 
persetujuan kontraktor, konsultan pengawas dan owner, yang mana disaat ini hanya ditanda 
tangani oleh kontraktor dan konsultan pengawas;

OPEN Tidak ada tanggapan

4. Setiap pelaksanaan proyek baru boleh dilakukan setelah adanya pengesahan RFI dari ketiga 
pihak diatas OPEN Tidak ada tanggapan

c. PT. SMEC

Kecelakaan tergulingnya 
Crawler Crane IHI CCH700 dan 

Kobelco SKC800 di Zona 4 
Proyek LRT, Palembang, 

1 Agustus 2017 
(KNKT.17.08.09.01) b. PT. Waskita Karya

a. PT. Swarna Cinde 
Raya

9

j. PO. Medali Mas

h. Organisasi Angkutan 
Darat (ORGANDA)

i. Asosiasi Pengusaha 
Truk Indonesia 
(APTRINDO)
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1. Melakukan koordinasi dengan Ditjen Bina Marga Kemen PUPERA terkait dengan kelengkapan 
data yang dibutuhkan proyek OPEN Tidak ada tanggapan

2. Meningkatkan pengawasan secara komprehensip terhadap pelaksanaan proyek
OPEN Tidak ada tanggapan

1. Memerintahkan Kepada Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi 
dengan pihak kepolisian dalam meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di 
jalan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara 
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalan.

CLOSE Sudah dilaksanakan

4. Mengkaji kembali secara komprehensif Permenhub Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian 
Kendaraan Bermotor agar dapat dilaksanakan secara praktis dengan SDM dan peralatan uji 
tersedia. CLOSE

Secara regulasi unit pengujian berkala lolos akreditasi dan boleh 
beroperasi harus memenuhi seluruh aspek persyaratan, namun 
beberapa pengujian tidak memiliki SDM dan peralatan yang sesuai.

5. Mewujudkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan untuk 
membuat basis data nasional dengan format yang seragam mengenai Kendaraan Bermotor 
Wajib Uji di seluruh Indonesia yang mudah diakses secara real time. CLOSE

Sudah dilaksanakan melalui program BLUe dan salah satu syarat 
pengujian lolos akreitasi harus memiliki system informasi pengujian 
kendaraan bermotor.

1. Untuk melakukan penambahan rambu-rambu peringatan khususnya rambu peringatan 
penyempitan badan jalan dan peringatan turunan landai sebelum tempat kejadian kecelakaan 
sepanjang daerah rawan kecelakaan dan himbauan yang dianggap perlu guna peningkatan 
keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai Permenhub Nomor 13 Tahun 2014 Tentang 
Rambu Lalu Lintas. 

CLOSE
Akan dikoordinasikan dengan BPTD Wilayah XI Jawa Timur untuk 
penambahan rambu, mengingat jalan tersebut adalah berstatus jalan 
nasional.

1. Menertibkan media informasi, iklan, pepohonan, atau benda-benda lain yang menghalangi 
keberadaan rambu lalu lintas. Sesuai dengan Permenhub No 13 Tahun 2014 Tentang  Rambu 
Lalu Lintas pasal 64 ayat 2.

CLOSE
Sepakat dan Siap Menertibkan media informasi, iklan, pepohonan, 
atau benda-benda yang menghalangi fungsi rambu-rambu atau 
keselamatan lalu lintas

2. Menata akses jalan lingkungan yang akan masuk ke jalan provinsi. Sesuai dengan amanah 
Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan pasal 14 OPEN Tidak ada tanggapan

1. Agar mematuhi aturan dan prosedur modifikasi kendaraan bermotor yang berpedoman pada 
persyaratan teknis dan laik jalan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang 
Kendaraan.

CLOSE
Seluruh armada truk kami telah mengikuti aturan dan prosedur
modifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

2. Perawatan dan service berkala khususnya pada sistem keselamatan kendaraan sesuai petunjuk 
perawatan yang direkomendasikan pabrikan.

CLOSE Seluruh armada truk kami secara rutin menjalani perawatan & service

3. Pengemudi dan mekanik perusahaan harus memiliki sertikat keahlian yang dikeluarkan oleh 
institusi resmi yang ditunjuk pemerintah.

CLOSE Seluruh driver & mekanik harus memiliki sertifikat keahlian yang
sesuai dengan bidangnya.

1. Untuk melakukan penambahan rambu-rambu peringatan khususnya rambu batas kecepatan 
maximum (di bawah kecepatan rencana) sebelum tempat kejadian kecelakaan, dan himbauan 
yang dianggap perlu guna peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai 
Permenhub Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas

OPEN Tidak ada tanggapan

1. Perbaikan Lampu Penerangan Jalan Umum pada daerah lokasi kejadian kecelakaan sesuai 
dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 19/PRT/M/2011 Tentang Persyaratan 
Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan

OPEN Tidak ada tanggapan

d. Direktorat Jenderal 
Perkeretaapian 
Kementerian 
Perhubungan

11 Kecelakaan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan Berupa 
Tabrakan antara mobil 

penumpang T-1316-Sl dengan 
Mobil bus B-1853-YZ di Jl. 

Kebumen-Banyumas Km 16 Ds. 
Sidomulyo Karang Anyar 

Kebumen, 27 Agustus 2017 
KNKT.17.08.11.01

b. Dinas Perhubungan 
Provinsi Jawa Timur

c. Pemerintah 
Kabupaten Malang

10 a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat

b. Direktorat Jenderal 
Bina Marga 
KementerianPUPERA

d. Wijaya Putra Trnaport

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat

Kecelakaan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan Berupa 

Tabrakan beruntun Truk Crane 
N-9065-UA dengan beberapa 

kendaraan lainnya di Jl. 
Kertanagara Giri Moyo 

Karangploso Malang Jawa 
Timur 25 Agustus 2017 

KNKT.17.08.10.01
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CLOSE

1. Berdasarkan informasi pada laporan KNKT, lebar badan jalan pada 
lokasi kejadian adalah terdiri dari 7 m (jalur lalu lintas) + 2,8 m (bahu 
kanan) + 3,7 m (bahu kiri) = 13,5 m, sehingga sudah memenuhi 
persyaratan pada PP 34 Tahun 2006 tentang jalan untuk ketentuan 
lebar  badan jalan arteri primer yaitu paling sedikit 11 m, dan 
memenuhi persyaratan pada peraturan Menteri PU No. 
19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria 
Perencanaan Teknis Jalan untuk jalan sedang (2 Lajur 2 arah) dengan 
ketentuan lebar minimal jalu lalu lintas yaitu 7 m dan lebar minimal 
bahu jalan 2 x 1 m.

2. Berdasarkan Peraturan Menteri PU No. 19/PRT/M2011 tentang 
Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan, 
apabila LHRT pada ruas tersebut ≤ 22.000 SMP/hari, maka spesifikasi 
jalan termasuk jalan sedang dengan ketentuan lebar jalur lalu lintas 
adalah 2 x 3,50 m. Sehingga, tidak memerlukan penanganan berupa 
penambahan kapasitas jalan.

3. Pemasangan perlengkapan jalan seperti rambu batas kecepatan, 
rambu daerah rawan kecelakaan, marka solid menerus, dan 
sebagainya agar dipastikan terpasang sesuai dengan 
keberfungsiannya di sepanjang ruas serta sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku terkait dimensi dan penempatannya, sehingga dapat 
memandu pengemudi terutama pada kondisi cahaya gelap pada 
kecepatan operasional yang berkeselamatan

c. Dinas Perhubunagn 
Provinsi Jawa Tengah

Menginventarisasi daerah rawan kecelakaan untuk dilakukan identifikasi kebutuhan akan 
prasarana yang lebih lengkap OPEN Tidak ada tanggapan

CLOSE

Mempersiapkan jalur penyelamatan (arrester bed) pada ruas Jl. Soekarno-Hatta Bawen yang 
terindikasi rawan kecelakaan untuk mengantisipasi terjadinya kegagalan sistem pengereman 
pada kendaraan yang sedang melintasi ruas jalan tersebut

1. perlu dilakukan koordinasi kepada pemda sekitar terkait penertiban 
bangunan semi permanen maupun rumah warga disisi jalan. 
Keberadaan bangunan tersebut merupakan objek hazard sisi jalan 
dan juga meningkatkan fatalitas terhadap kecelakaan keluar badan 
jalan. berdasarkan Instruksi Dirjen Bina Marga No. 02/IN/Db/2012 
tentang Panduan Teknis Rekayasa Keselamatan Jalan; Buku 2 - 
Manajemen Hazard Sisi Jalan, jarak zona bebas ditentukan oleh 
volume LHRT (kend/hari) dan kecepatan 85 persentil (km/jam). jarak 
zona bebas minimal yang disarankan adalah 3 m.
2. Rekomendasi pemasangan arrester bed/ lajur penyelamat pada 
laporan KNKT perlu memperhatikan jumlah kecelakaan dan tingkat 
fatalitas kecelakaan akibat rem blong di lokasi tersebut. karena 
berdasarkan laporan inventarisasi kecelakaan di jalan nasional pada 
provinsi jawa tengah oleh subdirektorat lingkungan dan keselamatan 
jalan tahun 2016, di lokasi tersebut tidak terdapat kejadian 
kecelakaan rem blong selama 3 tahun terakhir menurut data dari 
IRSMS polri.

KNKT.17.08.11.01

12 Kecelakaan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan Berupa 

Tabrakan antara mobil barang 
truk H-1636-BP dengan 

beberapa kendaraan lainnya di 
Jalan Nasional Soekarno-Hatta 
KM.32, Kabupaten Semarang, 

Jawa Tengah, 29 Agustus 2017  
KNKT.17.08.12.01

b. Direktorat Jenderal 
Bina Marga 
Kementerian PUPERA

2. Evaluasi terhadap spesifikasi jalan agar disesuaikan dengan perencanaan teknis jalan terutama 
pada Jalan Arteri Primer yang terdapat pada PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan pasal 13
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c. Dinas Perhubungan 
Prov. Jawa Tengah

Memerintahkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota khususnya yang geometrik jalannya 
menurun panjang untuk meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan 
sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara 
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan

OPEN Tidak ada tanggapan

1. Menertibkan bangunan semi permanen yang berada di ruang milik jalan (rumija) khususnya 
pada ruas jalan yang menurun panjang OPEN Tidak ada tanggapan

2. Memerintahkan kepada Dinas Perhubungan agar meningkatkan pelaksanaan Inspeksi 
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara berkelanjutan OPEN Tidak ada tanggapan

OPEN

2. Menetapkan jadwal kerja pengemudi agar memenuhi ketentuan waktu kerja per hari sesuai 
peraturan tenaga kerja yakni 8 jam waktu kerja dan 8 jam waktu istirahat/tidur berkualitas sesuai 
dengan Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan OPEN Tidak ada tanggapan

3 Pengemudi dan mekanik perusahaan harus memiliki sertikat keahlian yang dikeluarkan oleh 
institusi resmi yang ditunjuk pemerintah OPEN Tidak ada tanggapan

1. Membuat drainase dari aspal berupa tali air yang terbagi 2 (dua) agar air yang mengalir ke 
bawah tidak menggenangi badan jalan. CLOSE

1). Penanganan drainase dilaksanakan bersamaan dengan 
pemeliharaan jalan

2. Perbaikan alinement flyover ( konektivitas dari flyover ke jalan utama) sisi Utara dan Selatan 
meliputi pelebaran jalan pada sisi Utara dan Selatan flyover agar tidak terjadi  penyempitan yang 
menghambat laju kendaraan dan penyesuaian desain frontage road sisi Utara dan Selatan flyover.

CLOSE

2). Sudah dilaksanakan re-alinyemen flyover kretek

3. Membuat jalur pedestrian bagi pejalan kaki di daerah sepanjang flyover

CLOSE

3). Apabila di buat jalur pedestrian, maka akan mengurangi lebar 
bahu jalan yang ada yang berfungsi sebagai jalur darurat. Pejalan kaki 
tidak di desain untuk melewati atas flyover, tetapi bisa melalui 
frontage yang ada di bawah flyover. 

13

Tidak ada tanggapan

1. Melakukan revitalisasi sistem pengereman seluruh kendaraan yang ada sesuai Peraturan 
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan meliputi :
a. Pemasangan komponen rem parkir baik pada head tractor maupun kereta tempelan.
b. Pemasangan setiap sepatu rem dengan jumlah kampas yang lengkap.
c. Pemasangan setiap tromol dengan tutup tromol untuk menghindari debu dan kotoran yang 
menempel pada kampas dan permukaan tromol.
d. Penggantian selang fleksibel rem yang sudah getas, retak-retak, pecah, dan/atau melakukan 
perencanaan setiap 5 tahun (maksimal) untuk penggantian komponen selang fleksibel rem.
e. Pemasangan pengencang kabel fleksibel rem dengan klem khusus dan bukan dengan kawat 
biasa.
f. Pengecekan jarak antara kampas rem dengan tromol tidak melebihi 0,8 mm.
g. Pelaksanaan maintenance berkala untuk memeriksa kondisi dan ukuran diameter tromol dan 
mengganti tromol rem yang keausannya sudah parah dan atau ketebalannya sudah tidak 
memenuhi ketentuan standar

e. PT. Wahyu Putra 
Amor dan Operator 
Mobil Barang Lainnya di 
Indonesia

d. Pemerintah 
Kabupaten Semarang

a. Direktorat Jenderal 
Bina Marga 
Kementerian PUPR

Kecelakaan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan Berupa 

tergulingnya mobil bus PO. 
Raffael KNP Trans dan 

tergulingnya truk B-9749-EG di 
Flyover Paguyangan-Bumiayu 
Brebes Jawa Tengah, Senin 6 

November 2017 
(KNKT.17.11.13.01)
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1. Berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan 
kendaraan bermotor di jalan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 
2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

CLOSE
Sudah dimasukkan dalam mitigasi daerah rawan kecelakaan oleh 
Bappenas Bersama Kementerian Perhubungan.

2. Menetapkan pembatasan kecepatan dengan instalasi rambu batas kecepatan tertinggi 40 
km/jam secara berulang setiap 50 meter arah turun CLOSE

Tanggapan Direktur Lalu Lintas:
Ditjen Perhubungan Darat melalui BPTD wilayah X provinsi Jateng dan 
DIY telah melaksanakan pengadaan dan pemasangan perlengkapan 

3. Mengevaluasi penempatan rambu sesuai Permenhub Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu 
Lalu Lintas CLOSE

Sudah dimasukkan dalam mitigasi daerah rawan kecelakaan oleh 
Bappenas Bersama Kementerian Perhubungan.

4. Mengevaluasi marka jalan sesuai dengan Permenhub No. 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan
CLOSE

Sudah dimasukkan dalam mitigasi daerah rawan kecelakaan oleh 
Bappenas Bersama Kementerian Perhubungan.

5. Evaluasi  pita penggaduh agar tidak terlalu tebal sehingga dapat menimbulkan hazard baru 
sesuai dengan Pedoman Perencanaan Fasilitas Pengendali Kecepatan Lalu Lintas, Kementerian 
Pekerjaan Umum Tahun 2004

CLOSE
Sudah dimasukkan dalam mitigasi daerah rawan kecelakaan oleh 
Bappenas Bersama Kementerian Perhubungan.

6. Menetapkan dan memasang rambu daerah rawan kecelakaan pada jarak 100 meter dari mulut 
atau ujung flyover di sisi Utara dan Selatan CLOSE

Sudah dimasukkan dalam mitigasi daerah rawan kecelakaan oleh 
Bappenas Bersama Kementerian Perhubungan.

7. Memasang water barrier di kedua ujung flyover untuk mencegah pergerakan yang 
membahayakan seperti gerakan balik arah menuju frontage road CLOSE

Sudah dimasukkan dalam mitigasi daerah rawan kecelakaan oleh 
Bappenas Bersama Kementerian Perhubungan.

8. Memasang guardrail di sekitar lokasi kejadian kecelakaan yang memiliki perbedaan tinggi 
dengan jalan CLOSE

Tanggapan Direktur Angkutan Jalan:
Akan menjadi prioritas pengusulan kegiatan pengadaan dan 
pemasangan perlengkapan jalan

1. Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan setempat untuk melaksanakan secara berkala 
pemantauan kecepatan kendaraan yang melintasi flyover OPEN

2. Penertiban perilaku pengguna jalan yang berlalu lintas di ujung flyover OPEN
1. Untuk mencegah penggunaan mobil barang mengangkut penumpang tanpa dilengkapi fasilitas 
keselamatan yang memadai, dimana saat ini banyak terjadi di beberapa wilayah Indonesia, 
diminta Direktur Jenderal Perhubungan Darat membuat edaran tentang Petunjuk Teknis dan 
Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Kendaraan Barang Untuk Mengangkut Penumpang dengan 
mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 74 Tahun 2014;

CLOSE
Melakukan Razia yang melibatkan petugas PPNS berkoordinasi 
dengan Pihak kepolisian.

2. Terkait dengan Buku Uji Kendaraan Bermotor Bus Sempati Star yang sudah lewat dari masa 
ujinya agar menempatkan petugas yang sesuai dengan  kualifikasi yang dibutuhkan di Terminal 
Penumpang Tipe A di Kota Medan dan Banda Aceh sehingga dapat melakukan tupoksi 
pengawasan operasional angkutan umum di terminal;

CLOSE
Buku Uji Kendaraan Bermotor sudah tidak dipakai dan digantikan 
dengan aplikasi BLUe. Terminal akan menjadi lokasi titik point 
pemeriksaan administrasi BLUe.

3. Terkait dengan banyaknya kasus penggunaan mobil barang untuk mengangkut penumpang 
dan ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban uji kendaraan bermotor, agar melaksanakan 
fungsi pengawasan operasional angkutan umum dan kendaraan barang pada ruas jalan Nasional 
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata 
Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalan.

CLOSE
Melakukan Razia yang melibatkan petugas PPNS berkoordinasi 
dengan Pihak kepolisian.

b. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan

c. Kepolisian Resort 
Brebes

14 Kecelakaan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan Berupa 

Tabrakan antara mobil bus 
Sempati Star BL-7522-AA 

dengan Mobil Barang BL-8158-
PE di Jl. Medan-Banda Aceh, 

Gampong Sagoe, Kec. 
Trienggadeng, Kab. Pidie Jaya 

Aceh, Jum'at 22 Desember 
2017 

(KNKT.17.12.14.01)

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan
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1. Terkait dengan banyaknya kasus penggunaan mobil barang untuk mengangkut penumpang 
dan ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban uji kendaraan bermotor, agar melaksanakan 
fungsi pengawasan operasional angkutan umum dan kendaraan barang pada ruas jalan provinsi 
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata 
Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalan;

OPEN Tidak ada tanggapan

2. Terkait dengan pelanggaran masa uji kendaraan bermotor Bus Sempati Star dan mobil pick up, 
agar melakukan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor di 
wilayah Kabupaten/Kota untuk dapat membangun suatu early warning system pada Sistem 
Informasi dan Manajemen PKB yang dapat mengindentifikasi KBWU yang akan memasuki batas 
akhir berlakunya masa uji serta memberikan informasi mengenai hal ini baik kepada pemilik 
kendaraan maupun terminal penumpang yang menjadi asal dan tujuan kendaraan dimaksud; 

OPEN Tidak ada tanggapan

1. Pelatihan khusus pemeliharaan dan penggunaan teknologi kendaraan bermotor pada awak 
kendaraan dan mekanik untuk memastikan penggunaan dan perawatan armadanya dengan 
benar sesuai dengan teknologi yang digunakan; CLOSE

2. Membuat manual tata cara pengoperasian dan pre inspection untuk mencegah terjadinya 
malfunction pada armadanya; CLOSE

3. Mendesain penggunaan log book pada armadanya untuk mencatat keluhan pengemudi 
terhadap performa kendaraan agar dapat ditindaklanjuti oleh manajemen untuk dilakukan 

CLOSE

1. Mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan, terutama mengenai perawatan berkala kendaraan bermotor 
angkutan umum  dan sertifikasi kompetensi bagi mekanik kendaraan angkutan umum; CLOSE Sudah di implementasikan di Unit pengujian berkala.

2) Membuat regulasi tentang batas usia maksimal pengemudi kendaraan angkutan umum;

CLOSE

Kementerian perhubungan tidak menetapkan regulasi terkait Batas 
maksimal usia pengemudi kendaraan angkutan umum, mekanismenya 
diserahkan kepada pihak kepolisian terkait penerbitan surat izin 
mengemudi.

3. Melakukan koordinasi dan pengawasan dengan pemerintah daerah setempat terhadap pelaku 
usaha angkutan umum untuk wajib berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan Undang 
Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 139 ayat 4.

CLOSE
Operator yang melayani trayek sudah harus berbadan hukum, jika 
masih perorangan berarti pemda belum menerapkan aturan tersebut.

b. Direktorat Lalu Lintas 
Kepolisian Daerah 
Metro Jaya

Menertibkan kendaraan yang melebihi batas kecepatan maksimal dalam kota.
OPEN Tidak ada tanggapan

1. Melakukan pengawasan bentuk usaha angkutan umum perkotaan agar sesuai dengan Undang 
Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 139 ayat 4; OPEN Tidak ada tanggapan

2. Melakukan pengawasan terhadap batasan usia pengemudi kendaraan angkutan umum sesuai 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 
Transportasi pasal 92 ayat 2 poin n nomor 3.

OPEN Tidak ada tanggapan

3. Melakukan pengawasan terhadap Masa pakai Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 
Transportasi pasal 51 ayat 2 poin b;

OPEN Tidak ada tanggapan

15 Kecelakaan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan Berupa 

Tabrakan beruntun mobil bus 
metromini B-7921-EM dengan 
beberapa kendaraan lainnya di 
Jalan Kyai Maja, Kramat Pela, 

Kebayoran Baru, Jakarta 
Selatan, Jum'at 22 Desember 

2017 
(KNKT.17.12.15.01)

c. Dinas Perhubungan 
Provinsi DKI Jakarta

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan

c.Manajemen CV. 
Bintang Sempati Star

b. Dinas Perhubungan 
Provinsi Aceh dan Dinas 
Perhubungan Provinsi 
Sumatera Utara

Kami PT Bintang Sempati Star memberi tanggapan bahwasanya sudah 
melaksanakan semua rekomendasi KNKT, sudah dikunjungi baik oleh 
ketua KNKT maupun Plt. Ketua Sub Komite LLAJ, kunjungan terakhir 
ke PT Bintang Sempati Star Ketua Komite LLAJ didampingi oleh subdit 
keselamatan sarana dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 
Terakhir kunjungan ke PT Bintang Sempati Star bulan Desember 2020 
yang dilakukan oleh pak Wildan dan teman – teman dari Dirjen Darat 
melakukan monitoring dan evaluasi rekomendasi KNKT ke PT Bintang 
Sempati Star.



1 2 3 4 5 6

NO. INVESTIGASI INSTANSI TANGGAPANREKOMENDASI FINAL STATUS

4. Melakukan Inspeksi Keselamatan Jalan yang menjadi kewenangan Dinas perhubungan Provinsi 
DKI Jakarta terutama di lokasi kecelakaan terkait pemasangan rambu perlengkapan jalan. OPEN Tidak ada tanggapan

1. Memerintahkan kepada operator angkutan  umum barang khususnya angkutan B3 untuk 
membuat SOP terkait kelaikan dan operasional kendaraan.

CLOSE

Pemeliharaan armada termasuk item persyaratan SMK. Pada saat uji 
berkala, dilakukan pengecekan Kembali, seperti kondisi tangka, cara 
pengikatan, dll. Pada saat proses sertifikasi SMK, sertifikat khusus 
pengemudi B3 diminta.

2. Sesegera mungkin membuat aturan terkait dengan sertifikasi tangki BBM.

CLOSE
Sertifikasi dan tera berikutnya tangki BBM dilakukan oleh 
kementerian perdagangan (Metrologi). PPNS bisa melakukan 
Tindakan apabila menemukan tangki yang tidak laik jalan.

3. Merevisi PP No. 55 Tahun 2012 Pasal 14 ayat 4 agar penempatan knalpot kendaraan B3 sesuai 
Standar Amerika FMCSA 393.83 tentang Exhaust  System  (asap tidak masuk ke kabin pengemudi)

CLOSE

Aturan penempatan knalpot sudah cukup jelas di PP No. 55 Tahun 
2012, hanya menyesuaikan kondisi dan jenis kendaraan.
Desain penempatan knalpot sudah diperiksa saat proses pengesahan 
rancang bangun.

b. Badan Litbang 
Kementerian 
Perhubungan

Seperti rekomendasi yang pernah KNKT terbitkan pada laporan KNKT dengan nomor laporan 
17.02.01.01 maka dimohon kepada Badan Litbang Kementerian Perhubungan agar mengadakan 
riset atau kajian sesegera mungkin mengenai pemilihan material tangki berkapasitas yang 
bersesuaian dengan kondisi di Indonesia yang turut mempertimbangkan faktor safety seperti 
ketahanan terhadap api dan crashworthiness

OPEN

c. Kementerian 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat

Seperti rekomendasi yang pernah KNKT terbitkan pada laporan KNKT dengan laporan 
17.02.01.01 maka dimohon kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk 
merevisi aturan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol agar menyediakan sarana dan prasarana 
tekait penanganan B3 dimana diantaranya penyediaan prasarana parkir khusus kendaraan B3 
dan sarana mobil pemadam kebakaran tiap 25 km

OPEN

Seperti rekomendasi yang pernah KNKT terbitkan pada laporan KNKT dengan laporan 
17.02.01.01 maka dimohon kepada Kementerian ESDM agar mengeluarkan paraturan/ketentuan 
: 
1. Pengetatan prosedur untuk uji kompetensi kepala teknik pada badan usaha B3, agar 
memenuhi standar yang diamanatkan oleh peraturan.

OPEN

2. Memastikan setiap badan usaha di bidang minyak gas dan bumi memiliki seorang kepala 
teknik yang memiliki kompetensi dan sudah disertifikasi OPEN

Kecelakaan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan terbakarnya 

mobil tangki PT. Patra Niaga T-
9580-E di Jl. Tol Cikampek KM. 

51 6 Januari 2018 
(KNKT.18.01.01.01)

1 a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan

2018

d. Kementerian ESDM
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e. Kementerian 
Pemberdayaan 
Aparatur Negara

Seperti rekomendasi yang pernah KNKT terbitkan pada laporan KNKT dengan laporan 
17.02.01.01 kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dimohon untuk 
mempertimbangkan kewenangan kelaikan kendaraan darat khususnya kendaraan pengangkut B3 
(sertifikasi tangki, laik fungsi tangki, crashworhiness  tangki, dsb) agar secara keseluruhan berada 
satu pintu di bawah wewenang Kementerian Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan 
Darat Kemenhub. Dengan demikian, keselamatan transportasi nasional khususnya transportasi 
darat dapat ditingkatkan secara signifikan

CLOSE

Namun demikian, guna meningkatkan keselamatan transportasi darat 
khususnya kendaraan bermotor pengangkut B3, dapat dilakukan beberapa 
hal sebagai berikut:

 a.Peningkatan pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh 
Kementerian Perhubungan dan Gubernur. Hal tersebut memperhatikan 
ketentuan Pasal 168 PP No 55 Tahun 2012 yang mengamanatkan bahwa 
Menteri Perhubungan dan Gubernur dapat melakukan pengawasan dan 
pemantauan pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

 b.Op malisasi penggunaan sistem informasi baik manajemen angkutan 
barang maupun pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor yang 
terintegrasi. Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2012, Permenhub Nomor 133 
Tahun 2015 dan Permenhub Nomor 60 Tahun 2019, telah diamanatkan 
pembangunan sistem informasi yang terintegrasi antara Kementerian 
Perhubungan dengan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor, 
terminal angkutan penumpang dan terminal angkutan barang.

 c. Pengembangan kapasitas SDM pelaksana uji kelaikan kendaraan 
bermotor, mengingat pemberian sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi 
teknis penguji kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Direktur Jenderal 
Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

Seperti rekomendasi yang pernah KNKT terbitkan pada laporan KNKT dengan laporan 
17.02.01.01 kepada Badan Pengatur Jalan Tol dimohon agar :
1. Membuat SOP tanggap darurat untuk kecelakaan kendaraan bermotor khususnya penanganan 
angkutan B3

OPEN

2. Memerintahkan operator jalan tol untuk menyediakan fasilitas, sarana, prasarana dan SDM 
yang dibutuhkan untuk melakukan penanganan kecelakaan semua jenis kendaraan khususnya 
angkutan B3  yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol.

OPEN

3. Memerintahkan operator jalan tol untuk menyediakan unit rescue  yang memiliki fasilitas 
pemadaman kebakaran memadai minimal 1 unit per 50 km agar dapat menangani kebakaran 
dengan lebih cepat.

OPEN

4. Memerintahkan operator jalan tol untuk membuat nota kesepahaman dengan  operator 
angkutan B3 terkait penanganan kecelakaan yang melibatkan B3.

OPEN

5. Memerintahkan operator jalan tol untuk melakukan pengawasan dan sosialisasi terhadap 
kendaraan yang membawa B3 agar memenuhi standar keselamatan. 

OPEN

6. Memerintahkan operator jalan tol untuk melakukan perawatan terhadap fasilitas umum untuk 
kendaraan pengangkut B3. OPEN

7. Memerintahkan operator jalan tol untuk menyediakan tempat parkir khusus B3 OPEN

1. Memasukkan kriteria penggunaan suku cadang yang spesifikasi teknisnya dapat 
dipertanggungjawabkan serta kepastian usia pakai komponen yang bersangkutan dalam klausul 
perjanjian dengan pihak yang melakukan perawatan kendaraan.

CLOSE

Tanggapan PT Pertamina Patra Niaga:
Pertamina Patra Niaga telah mengeluarkan KAK (Kerangka Acuan 
Kerja) yang mengatur pola kerjasama dengan pihak ketiga yang 
melakukan proses perawatan dan pergantian komponen sesuai 
dengan ATPM.
Kerangka acuan kerja ini sudah diimplementasikan sejak 30 
September 2020 (dokumen terlampir)

f. Badan Pengatur Jalan 
Tol

g. PT. Pertamina 
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2. Membuat suatu fasilitas bengkel khusus pada setiap region atau setiap TBBM di wilayah 
Republik Indonesia yang dapat menangani perawatan dan perbaikan untuk seluruh mobil tangki 
yang dimiliki oleh anak perusahaan PT. Pertamina maupun pihak ketiga. CLOSE

Tanggapan PT Pertamina Patra Niaga:
Pertamina Patra Niaga telah menyediakan bengkel khusus yang 
telah dipersyaratkan dalam KAK (seperti tersebut dalam point 1 di 
atas) yang memberikan pelayanan perbaikan Mobil Tangki yang 
berada dalam satu region ataupun dalam satu Fuel Terminal.

3. Melakukan pengkajian ulang penggunaan material aluminium untuk tangki BBM karena 
kurangnya daya tahan terhadap temperatur tinggi dan kurang memadainya kekuatan terhadap 
impact  untuk kondisi di Indonesia.

CLOSE

Tanggapan PT Pertamina Patra Niaga:
Mengacu ke standard ADR 2019 Vol.2 Hal 476 (point 6.8.2.1 19). 
Dengan kondisi di Indonesia untuk menyesuaikan dengan kelas jalan 
dan dengan jarak tempuh yang relatif jauh dibutuhkan berat tangki 
yang lebih ringan.
Telah dilakukan pengaturan untuk tangki dengan kapasitas kurang 
dari 16 KL kebawah menggunakan bahan tangki jenis Mild Steel, 
disesuaikan dengan kelas jalan yang cenderung keras dan 
bergelombang.
Untuk penambahan proteksi bila terjadi kebakaran tangki dilakukan 
penambahan jenis alat pemadam api ringan dengan jenis Foam 
untuk efektifitas dan proses penanggulangan kebakaran secara lebih 
cepat.

4. Mengajukan tempat pengujian berkala untuk mobil tangki B3 kepada Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk setiap region di seluruh wilayah Republik 
Indonesia dan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan setempat. 

CLOSE

Tanggapan PT Pertamina Patra Niaga:
Pertamina Patra Niaga telah mengajukan Surat Permohonan ke 
Dirjen Hubdar Nomor L3PPNPPN3 40000.110/2020/002 tanggal 4 
Desember 2020 terkait pengajuan dispensasi untuk pengujian 
berkala mobil tangki dapat menggunakan tempat pemeriksaan 
sesuai dengan domisili (sesuai dengan lokasi operasional mobil 
tangki berada).                                                                                                                                                       

5. Agar Pertamina meminta buku panduan cara perbaikan dan perawatan mobil tangki kepada 
karoseri yang sudah dibakukan menggunakan bahasa Indonesia.

CLOSE

Tanggapan PT Pertamina Patra Niaga:
Sudah disampaikan kepada seluruh oabrikan/karosei tangki 
pertamina pada tanggal 27 Januari 2020 dalam forum Foccus Group 
Discussion (FGD) bersama pabrikan dan ATPM untuk dapat 
menambahkan manual book pemeliharaan tangki dalam bahasa 
Indonesia.
Progress saat ini : dalam tahap proses pemenuhan dari pabrikan ke 
pihak Pertamina.

6. Agar Pertamina meminta katalog spesifikasi teknis bagi setiap komponen suku cadang yang 
berada pada mobil tangki.

CLOSE

Tanggapan PT Pertamina Patra Niaga:
Pertamina Patra Niaga telah memiliki katalog semua suku cadang 
dari beberapa Pabrikan sesuai dengan merk/jenis kendaraan yang 
dioperasikan termasuk juga pada semua pabrikan/karoseri untuk 
tangki.

7. Agar perusahaan karoseri mobil tangki memberikan pelatihan teknis kepada mekanik 
mengenai perawatan dan perbaikan mobil tangki terkait.

CLOSE

Tanggapan PT Pertamina Patra Niaga:
Untuk peningkatan kompetensi Mekanik Mobil Tangki di Terminal 
BBM Plumpang dilakukan training dan sertifikasi oleh pabrikan Hino, 
UD Truck, Mercedes Benz, MAN.
Untuk wilayah lain, saat pembelian mobil juga dilengkapi training 
bersertifikat dari brand/merk kepada mekanik sebagai bentuk 
customer satisfaction service.

8. Meninjau ulang tanggung jawab dan job description  mengenai penanganan semua kecelakaan 
pada mobil tangki yang selama ini dibebankan kepada HSSE Marketing  agar dialihkan kepada 
operation  dan maintenance  di bagian fleet management . CLOSE

Tanggapan PT Pertamina Patra Niaga:
Pertamina Patra Niaga telah membentuk dan mengesahkan Tim 
Tanggap Darurat Insiden Kecelakaan Mobil Tangki dengan peran 
serta aktif dari fungsi operasi dan Fleet Management.
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9.  Agar membuat buku panduan untuk perawatan dan perbaikan mobil tangki yang simpel dan 
mudah dimengerti oleh mekanik. CLOSE

Tanggapan PT Pertamina Patra Niaga:
Pertamina Patra Niaga telah menyusun dan menetapkan standar 
perawatan perbaikan dan perawatan mobil tangki yang harus 
dilakukan oleh mekanik secara berkala.

10. Mengganti jenis APAR di kendaraan dengan APAR yang lebih efektif dalam melakukan 
pemadaman kebakaran di mobil tangki terutama kebakaran yang berasal dari nyala api di ban 
kendaraan. 

CLOSE

Tanggapan PT Pertamina Patra Niaga:
Pertamina telah melakukan revisi Panduan Mobil Tangki volume 1 
pada 10 Maret 2020 termasuk didalamnya terkait perubahan 
tambahan pemasangan APAR jenis foam.

11. Mengganti APAR di mobil tangki dengan APAR yang memiliki jangkauan pemadaman cukup 
jauh di atas 10 meter.

CLOSE

Tanggapan PT Pertamina Patra Niaga:
Untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan kebakaran telah 
dilakukan :
1. Ditambahkan APAR jenis foam
2. Program training penanggulangan kebakaran kepada awak mobil 
tangki telah dilakukan secara rutin di setiap terminal BBM

12. Memasukkan kelengkapan APD khusus untuk penanganan kebakaran (baju tahan panas, dsb) 
ke dalam standar dan persyaratan mobil tangki di volume 1.

CLOSE

Tanggapan PT Pertamina Patra Niaga:
Tim penanggulangan keadaan darurat Pertamina sudah menyiapkan 
sarana dan fasilitas baju tahan panas/fire suit bagi tim Fire 
Brigadenya.
Untuk penanggulangan keadaan darurat dijalan raya akibat 
kecelakaan mobil tangki maka diupayakan bekerja sama dengan 
pihak-pihak terkait dengan PJR, Pengelola Jalan Tol, Dinas Pemadam 
Kebakaran dll, sehingga upaya penanggulangan dapat dilakukan 
secara lebih cepat sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.

13. Memasang peralatan blackbox pada kendaraan B3 yang didalamnya memuat parameter-
parameter penting untuk menganalisis pengoperasian kendaraan seperti: posisi kendaraan, 
percepatan longitudinal, percepatan lateral, temperatur ban, dsb.

OPEN

14. Melengkapi mobil tangki dengan suatu perangkat notifikasi seperti lampu indikator yang 
dapat menandakan bekerja tidaknya parking brake kereta tempelan. OPEN

15. Agar merubah ketentuan di volume 1 mengenai perawatan dan perbaikan mobil tangki milik 
diluar grup PT. Pertamina agar diserahkan kepada distributor BBM (PT. Pertamina Patra Niaga 
dan PT. Elnusa Petrofin) secara keseluruhan.

OPEN

16. Melakukan verifikasi terhadap hasil perbaikan armada yang dilakukan oleh pemilik kendaraan 
yang menyewakan kendaraannya kepada PT. Pertamina agar sesuai dengan standar perbaikan 
dan spare part yang memenuhi spesifikasi teknis. CLOSE

Tanggapan PT Pertamina Patra Niaga:
Verifikasi ulang terhadap hail perbaikan yang dilakukan oleh pemilik 
mobil tangki, telah dilakukan secara konsisten oleh mekanik Patra 
Niaga menggunakan ceklist periksa.

17. Melakukan pengangkatan karyawan tetap bagi para AMT sehingga memudahkan pembinaan 
AMT dan meningkatkan loyalitas AMT kepada perusahaan serta terjadi peningkatan 
kesejahteraan AMT.

CLOSE

Tanggapan PT Pertamina Patra Niaga:
Status pekerja Awak Mobil Tangki telah ditentukan sebagai / menjadi 
pekerja tetap dari perusahaan penyedia jasa awak mobil tangki sejak 
tahun 2017.

18. Melaksanakan sertifikasi mekanik, kepala teknik untuk kelaikan kendaraan angkutan B3.

CLOSE

Tanggapan PT Pertamina Patra Niaga:
Para mekanik sudah dilengkapi training bersertifikat dari brand/merek 
sebagai bentuk customer satisfaction service. Untuk peningkatan 
kompetensi mekanik mobil tangki di terminal BBM Plumpang 
dilakukan training dan sertifikasi oleh pabrikan Hino, UD Truck, 
Mercedes Benz, MAN.



1 2 3 4 5 6

NO. INVESTIGASI INSTANSI TANGGAPANREKOMENDASI FINAL STATUS

19. Memasukkan fasilitas dan kompetensi SDM untuk perawatan yang sesuai dengan standar 
practice  dan APM dalam klausul perjanjian dengan pihak yang melakukan perawatan kendaraan.

CLOSE

Tanggapan PT Pertamina Patra Niaga:
Persyaratan fasilitas bengkel perawatan dan kompetensi SDM sudah 
tertuang dalm KAK (Kerangka Acuan Kerja) sebagai persyaratan 
kontrak dengan pihak ketiga penyedia jasa maintenance mobil tangki, 
yang sudah diberlakukan sejak tahun 2020

1. Meningkatkan kemampuan fire fighting awak mobil tangki baik itu pengemudi (AMT 1) 
maupun pembantu pengemudi (AMT 2) dengan menyediakan standar kurikulum dan silabus 
pelatihan, standar proses pelatihan yang harus dijalani, standar tenaga instruktur pengajarnya 
dan juga standar peralatan pelatihan untuk awak kendaraan; CLOSE

Setiap tahun jenis training/pelatihan telah dibuatkan dalam bentuk 
Matrix Pelatihan Awak Mobil Tangki oleh oleh Tim HSSE Area, di 
setujui Operation Area Manager dan diketahui General Manager ke 
Lokasi Integrated/Fuel Terminal yang digunakan untuk acuan materi 
pelaksanaan pelatihan awak mobil (AMT) oleh pengelola awak mobil 
tangki (lampiran-5)

2. Pelatihan tanggap darurat bagi awak mobil tangki pengemudi harus dilakukan pemuktahiran 
kembali setiap satu tahun;

CLOSE

Pelatihan tanggap darurat kami laksanakan secara berkala 1 kali 
setiap tahun untuk setiap pengemudi (AMT) dengan tetap 
mempertimbangkan jadwal operasional dan pemerataan pelatihan 
bertempat di area Fuel Terminal. (Lampiran-6)

3.  Melakukan assessment terhadap awak mobil tangki yang telah mendapatkan pelatihan 
tanggap darurat agar dapat diketahui tingkat pemahaman materi yang diberikan; CLOSE

Assesment dilakukan pada setiap pelaksanaan pelatihan awak mobil 
tangki dengan bahan evaluasinya melalui Pre Test dan Post Test 
(Lampiran-7).

4. Meningkatkan kompetensi/keahlian para personil petugas untuk kompetensi pre inspection . 
CLOSE

Telah ditetapkan petugas inspector dan dilakukan pelatihan 
pemeriksaan kendaraan (pre inspection) oleh instruktur APM. 
Sertifikasi dikeluarkan oleh APM (Hino). (Lampiran-8)

5. Membuat nomor tunggal telepon darurat emergency call center yang mudah diingat (3 – 5 
digit) dan memastikan bahwa nomor telepon tersebut dapat dihubungi setiap saat dan 
sepanjang waktu.

CLOSE

PT Pertamina (Persero) memiliki kebijakan untuk nomor telepon call 
center yakni 135 yang ditempel di lambung tangki bagian belakang 
pada setiap armada mobil tangki. (Lampiran-9). 

6. Memastikan bahwa awak mobil tangki selalu menghubungi nomor emergency  call center  
setiap terjadi keadaan darurat termasuk apabila mobil tangki yang dioperasikannya mengalami 
kecelakaan lalu lintas.

CLOSE

Telah dibuatkan nomor telepon darurat dan di sosialisasikan kepada 
awak mobil tangki 02648282874, sesuai dengan struktur organisasi 
keadaan darurat dilokasi Fleet TBBM Cikampek (Lampiran-10)

7. Membuat SOP untuk emergency call center  PT. Pertamina Patra Niaga terkait tanggap darurat 
sehingga penanganan kecelakaan seperti kebakaran dapat dilakukan dengan cepat dan 
terkoordinasi. CLOSE

Telah dibuat SOP tanggap darurat dan telah di sosialiasasikan kepada 
awak mobil tangki, meliputi:
• Kecelakaan lalu lintas korban jiwa (meninggal/luka-luka)
• Insiden api dan tumpahan BBM/BBK.
(Lampiran-11)

8. Membuat alternatif komunikasi selain perangkat komunikasi handphone  seperti perangkat 
komunikasi berbasis radio rig  dan atau internet agar saat terjadi keadaan darurat dapat segera 
dilakukan koordinasi antara awak mobil tangki dan emergency call center  untuk melakukan 
tindakan penanganan kebakaran yang terjadi.

CLOSE

Di buku Panduan Mobil Tangki Pertamina penggunaan radio 
komunikasi dua arah tidak diwajibkan untuk AMT, sebagai gantinya 
dapat menggunakan fasilitas GPS pada fitur “panic button” (Lampiran-
12)

9. Agar jam kerja pengemudi tidak melebihi ketentuan yang ada pada Undang-Undang No. 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

CLOSE

Tanggal 17 juni 2020 telah dibuatkan memorandum dari Fleet 
Management Division Head ke seluruh GM perihal Penerapan Rigid 
System dan Autoblock & Punishment System; dengan penetapan 
awak mobil tangki (AMT) bekerja 12 jam kerja perhari, terhitung 
semenjak AMT masuk kerja dan melakukan Finger Ready dan jam 
mengemudi AMT maksimum 10 jam perhari berdasarkan data engine 
on yang terintegrasi dengan GPS yang terpasang pada mobil tangki 
(Lampiran-13)

h. PT. Pertamina Patra 
Niaga 
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10. Melengkapi setiap kendaraan dengan buku rekam jejak kendaraan (logbook ) yang meliputi 
data waktu dan tanggal setiap perawatan, perbaikan, maupun penggantian komponen serta 
keluhan pengemudi. Buku rekam jejak kendaraan ini juga harus terintegrasi dengan check list 
harian kendaraan. Buku rekam jejak kendaraan yang lengkap dan detil diperlukan untuk 
mengantisipasi tidak diterapkannya sistem pengemudi batangan sehingga setiap pengemudi 
yang membacanya akan mengetahui dengan pasti kondisi setiap kendaraan yang akan 
dikemudikan.

CLOSE

Selain yang telah tersedia di sistem informasi operasi distribusi (SIOD) 
untuk notifikasi durasi waktunya perawatan kendaraan, tersedia juga 
log book yang tersimpan dalam data base di lokasi sebagai catatan 
kondisi mobil tangki yang dilengkapi checklist serah terima 
penggunaan mobil tangki dan dilengkapi dengan History Call 
perbaikan mobil tangki mencakup Maintenance Management System 
& Tyre Management System (Lampiran-14)

11. Membuat algoritma sistem pendistribusian bahan bakar dari TBBM ke SPBU-SPBU yang 
mempertimbangkan kedekatan lokasi antar SPBU, kesesuaian kelas jalan terendah yang boleh 
dilalui tipe truk yang digunakan, dan total waktu tempuh dalam pelayanan seluruh SPBU per hari 
kegiatan.

CLOSE

Telah tersedia algoritma system pendistribusian BBM sesuai dengan 
kapasitas mobil tangki, kelas jalan dan jarak pada tree logic SPBU 
(Lampiran-15)

12. Memasukkan waktu tunggu untuk antrian pengambilan lokasi distribusi BBM untuk turut 
diperhitungkan kedalam waktu kerja dalam sistem MS2.

CLOSE

Pengaturan waktu kerja awak mobil tangki, diatur melalui system 
grouping pershift yang tercatat melalui absensi kehadiran datang ke 
lokasi di finger ready sekaligus untuk menghindari 
penumpukan/antrian created shipment di awal memulai opening 
penyaluran BBM/BBK (Lampiran-16)

13. Memasukkan trip record  yang telah dilakukan pengemudi ketika pengemudi mengambil 
nomor antrian penugasan selanjutnya sehingga apabila waktu tunggu telah mencapai 12 jam 
kerja maka secara otomatis pengemudi tidak bisa mendapatkan penugasan. 

OPEN

14. Melakukan latihan simulasi tanggap darurat kecelakaan yang terjadi di jalan tol khusunya 
kecelakaan yang melibatkan kendaraan pengangkut B3 termasuk didalamnya mengenai 
terjadinya kebakaran pada kendaraan.

OPEN

15. Melengkapi mobil tangki dengan APAR yang memiliki tingkat keefektifan tinggi untuk 
melakukan pemadaman nyala api yang terjadi di ban.

CLOSE

APAR tersedia pada mobil tangki berjumlah 3 Pcs dengan 2 buah jenis 
DCP dan 1 buah jenis CO2 & Pertamina telah melakukan update 
panduan mobil tangki volume 1 pada 10 Maret 2020 termasuk 
perubahan tambahan pemasangan APAR jenis foam. (Lampiran-18)

16. Melengkapi mobil tangki dengan APAR yang memiliki daya jangkauan lebih dari 10 meter 
untuk memudahkan awak mobil tangki dalam memadamkan nyala api yang terjadi.

CLOSE

Untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan kebakaran sudah 
dilakukan:
• Ditambahkan APAR jenis foam
• Program training penanggulangan kebakaran kepada awak mobil 
tangki
(Lampiran-19)

17. Menyediakan APD khusus penanganan kebakaran termasuk baju tahan api yang dapat 
digunakan awak mobil tangki saat melakukan pemadaman kebakaran yang terjadi pada 
kendaraan.

OPEN

18. Menggunakan kampas rem kereta tempelan yang memiliki spesifikasi teknik termasuk titik 
nyala api yang serupa dengan design kampas keluaran pabrikan rem pada roda kereta tempelan.

CLOSE

PT Pertamina Patra Niaga sudah mengeluarkan ketentuan mengenai 
penyediaan spare part original dari APM (termasuk kanvas rem) 
sesuai dengan memorandum dari Fleet Management Division Head 
Nomor.S0PPN110.112/2020/7 20 tanggal 30 September 2020 perihal 
Revisi Informasi Pemberlakuan Pedoman Acuan Kerja Perawatan 
(Preventive Maintenance) Mobil Tangki yang dikelola dan perbaikan 
(Correvtive & Breakdown Maintenance) Mobil Tangki Milik PT 
Pertamina Patra Niaga (Lampiran-20)
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19. Melakukan pemasangan kampas rem kereta tempelan dengan teknik dan peralatan yang 
sesuai dengan standar pemasangan komponen sistem pengereman kereta tempelan keluaran 
pabrikan rem pada roda kereta tempelan.

CLOSE

PT Pertamina Patra Niagra sudah mengeluarkan ketentuan mengenai 
pemasangan kanvas rem tidak diperkenankan dengan cara manual atau 
dengan palu melainkan harus dengan alat press sesuai dengan 
memorandum dari Fleet Management Division Head 
Nomor.S0PPN110.112/2020/7 20 tanggal 20 september 2020 
(Lampiran-20)

20. Menambahkan item checklist  harian pada bagian mekanik untuk melakukan pemeriksaan 
kondisi pelumasan pada bearing -bearing  termasuk bearing  as s-cam .

CLOSE

Pelumasan dilaksnakan di mobil tangki setiap melakukan service 
secara rutin terutama dibagian titik titik peralatan yang mengalami 
perputaran, dengan Memorandum dari Direktur Operasi Nomor: 
S0PPN100.110/2018/033 Tanggal 24 Oktober 2018 perihal 
Kehandalan dan Checklist Mobil Tangki Fleet Management (Lampiran-
21)

21. Menambahkan item checklist  harian pada bagian pengemudi untuk melakukan pemeriksaan 
jumlah, jenis, dan kondisi dari APAR yang tersedia di mobil tangki beserta masa berlakunya.

CLOSE

Pemeriksaan perlengkapan mobil tangki menegani kondisi dan 
keberadaan APAR sesuai dengan Memorandum dari Direktur Operasi 
Nomor : S0PPN100.110/2018/033 tanggal 24 Oktober 2018 perihal 
Kehandalan Dan Checklist Mobil Tangki Fleet Management (Lampiran-
21)

22. Menambahkan item checklist  harian pada bagian pengemudi untuk melakukan pengecekan 
sistem pengereman.

CLOSE

Pemeriksaan mobil tangki mengenai kondisi pengereman telah ada di 
checklist harian & mingguan sesuai dengan Memorandum Direktur 
Operasi Nomor: S0PPN100.110/2018/033 tanggal 24 Oktober 2018 
perihal Kehandalan Dan Checklist Mobil Tangki Fleet Management 
(Lampiran-21) 

23. Membuat checklist  harian khusus bagi tireman  yang didalamnya terdapat pengecekan 
temperatur tromol dan ban dari masing-masing roda dan ban pada setiap sumbu mobil tangki 
agar dapat terevaluasi mengenai kinerja sistem pengereman dan pyrolysis  ban pasca 
pengoperasian kendaraan.  

CLOSE

Telah ada petugas harian yang melakukan pengecekan dan 
pengukuran suhu pada tromol roda dan ban pada setiap sumbu 
(Lampiran-22)

24. Membuat jadwal perawatan dan penggantian keseluruhan komponen suku cadang mobil 
tangki termasuk komponen sistem pengereman dalam kurun waktu harian, bulanan, maupun 
tahunan sehingga memudahkan mekanik dalam melakukan perawatan dan perbaikan kendaraan. CLOSE

Mobil tangki dalam satu bulan ada terjadwal off (tidak dioperasikan) 2 
(dua) hari untuk dilakukan pemeriksaan mobil tangki pada periode 
harian, mingguan, bulanan, sebagai upaya untuk memastikan 
kehandalan mobil tangki agar siap dan laik beroperasi serta memnuhi 
asperk HSSE (Lampiran-23)

25. Menambahkan item pengecekan kekakuan pegas pada jadwal perawatan dan penggantian 
suku cadang mobil tangki.

CLOSE

Sebagai upaya tindakan pencegahan di setiap jadwal off 2 (dua) hari 
per bulan, melakukan pengecekan sesuai form checklist di bagian 
suspensi dan pneumatic metode pemeriksaan dilaksanan secara 
visual, bunyi/pendengaran dan operasional yang selanjutnya apabila 
ditemukan kondisi part yang melebihi penggantian atau perbaikan. 
(Lampiran-24)

26. Penambahan item pengecekan pergerakan slack adjuster  pada checklist maintenance harian 
oleh mekanik sehingga dapat dideteksi apabila terjadi indikasi kendala pada mekanisme rem.

CLOSE

Sebagai bentuk pencegahan dan tindakan terhadap mobil tangki agar 
tidak terjadi kegagalan operasi dengan melakukan pengecekan sesuai 
form checklist yang disediakan dengan cakupan sebagai berikut:
• Engine
• Transmisi
• Gardan
• Suspensi
• Pneumatic
• Kelistrikan
(Lampiran-24)
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27. Pembuatan SOP khusus bagi pengemudi untuk pengecekan sistem pengereman secara 
dinamis sebelum melanjutkan perjalanan lebih jauh sehingga kejanggalan pada sistem interlock  
bottom  loader  (permasalahan pada microswitch  tutup bottom loader, dsb), maupun 
ketidaknormalan fungsi parking brake chamber  dapat terdeteksi (Subbab 2.10.1. Sistem 
Interlock ).

CLOSE

Tata cara pengecekan system pengereman, interlock bottom loader 
mengacu ke panduan mobil tangki pertamina volume 3 dan 
pelaksanaan kegiatan pemeliharaan mobil tangki tersebut oleh AMT 
tertuang di tugas & tanggu jawab pada buku saku service excellence 
dengan penerapan bahwa sebelum AMT melaksanakan tugas, 
diwajibkan untuk melakukan pengecekan minimal sebagai berikut:
• Air radiator
• Membuang air dalam tabung angin
• Mengecek kondisi angin
• Mengecek pengereman
• Lampu lampu
• Kondisi tekanan ban
• Kondisi APAR
(Lampiran-25)

28. Memastikan pemeriksaan komponen sistem pengereman secara menyeluruh termasuk 
kondisi tromol, disk brake , dsb ketika dilakuknnya evaluasi kinerja sistem pengereman serta 
penggantian suku cadang dan diambil tindakan apabila ditemukan suatu kejanggalan.

CLOSE

Pelaksanaan pada point 27 berdasarkan hasil pengecekan tersebut, 
apabila terdapat kejanggalan atau kondisi yang tidak normal 
semestinya, maka sesuai dengan SOP, AMT wajib laor ke petugas 
armada untuk ditindaklanjuti oleh petugas workshop. Apabila part 
yang digunakan masih dalam toleransi maka diberlakukan perbaikan 
dna apabila melebihi toleransi akan dilakukan penggantian part

29. Membuat program analisis untuk data trip GPS setiap mobil tangki sehingga apabila terjadi penurunan 
kecepatan rata-rata kendaraan dapat dijadikan suatu warning apakah terjadi suatu masalah pada mobil 
tangki CLOSE

Seluruh mobil tangki telah dilengkapi GPS dan memiliki fitur yang 
dapat mendeteksi overspeed, hars acceleration, zero overpaking, 
black zone (geofence) yang termonitor secara rigid system pada 
integrated fleet management system (IFMS) (Lampiran-27)

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan

Agar melakukan pemasangan rambu-rambu peringatan seperti peringatan  terdapat tikungan, 
tanjakan  dan turunan. Selain itu rambu peringatan batas kecepatan maximum (dibawah 
kecepatan rencana) sebelum dan sesudah lokasi terjadinya kecelakaan, dan papan himbauan 
yang dianggap perlu guna meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas

CLOSE

Tanggapan Direktur Lalu Lintas:
Ditjen Perhubungan Darat melalui BPTD wilayah XVI provinsi 
Kalimantan Tengah telah melaksanakan penanganan lokasi rawan 
kecelakaan pada tahun 2020 untuk lokasi dimaksud dengan 
penanganan berupa pengadaan perlengkapan jalan

b. Direktorat Jenderal 
Bina Marga

Agar melakukan pemasangan paku jalan di sekitar lokasi kejadian kecelakaan
OPEN

1) Agar melakukan koordinasi dengan Kepolisian setempat untuk melakukan pengawasan 
penggunaan mobil pick up sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang tercantum dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Pasal 61 Ayat 4. 

CLOSE

1. Koordinasi dilakukan melalui forum LLAJ Provinsi Kalimantan 
Tengah.

2) Agar melakukan kordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota/Kabupaten untuk melakukan 
sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 
90 Ayat 1 tentang waktu kerja dan istirahat pengemudi kepada operator angkutan umum dan 
angkutan barang

CLOSE

2. Setiap menjelang libur hari besar Dinas Perhubungan Kab/Kota Se-
Kalteng memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak 
mengangkut penumpang dengan angkutan barang.

Kecelakaan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan Tabrakan 

antara mobil barang DA-1983-
TN dengan mobil barang KB-

8629 yang terjadi pada Sabtu, 3 
Februari 2018 di Jl. Tjilik Riwut 

Km. 32 Ds. Pundu Sampit, 
Kalimantan Tengah 
(KNKT.18.02.02.01)

c. Dinas Perhubungan 
Provinsi Kalimantan 
Tengah

2
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1. Kondisi kendaraan umumnya usia diatas 5 tahun, dan monitoring rutin kondisi kelaikan 
kendaraan untuk perjalanan jauh oleh operator umumnya kurang mendapatkan perhatian yang 
serius. Risiko kegagalan dalam pengurangan kecepatan kendaraan makin tinggi. Maka agar 
memerintahkan Kepada Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi 
dengan pihak kepolisian dalam meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di 
jalan sesuai PP No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan 
dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

OPEN Tidak ada tanggapan

2. Menerapkan peraturan tentang kewajiban pemasangan perangkat Event Data Recorder (EDR) 
pada mobil bus agar faktor yang berkontribusi pada kecelakaan menjadi lebih mudah dan akurat 
diketahui.

OPEN Tidak ada tanggapan

3. Terapkan tindakan khusus untuk mencegah kecelakaan lalu lintas jalan, meminimalkan cedera 
yaitu speed  management berupa pemasangan speed camera serta penegakan sangsi terhadap 
pelanggaran batas kecepatan.

OPEN Tidak ada tanggapan

4. Membuat revisi Kepmenhub Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Type Kendaraan 
Bermotor terkait sistem pengereman termasuk dalam hal masa pakai komponen khususnya 
selang fleksibel rem serta kewajiban tersedianya sistem pengereman independen pada masing-
masing sumbu roda.

OPEN Tidak ada tanggapan

5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan angkutan umum dalam hal 
pelaksanaan sistim manajemen keselamatan sesuai PP No. 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan 
Jalan termasuk penyuluhan kepada pengemudi angkutan umum terkait dengan cara mengatasi 
dalam keadaan darurat dan pelaksanaan maintenance kendaraan secara berkala.

OPEN Tidak ada tanggapan

6. Mewujudkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan untuk 
membuat basis data nasional dengan format yang seragam mengenai Kendaraan Bermotor 
Wajib Uji di seluruh Indonesia yang mudah diakses secara real time . OPEN Tidak ada tanggapan

1. Segera direalisasikan pembangunan Jalur Penyelamat sebanyak 3 (tiga) titik pada 
KM.JKT.179+600 sampai dengan KM.JKT.182+000. OPEN Tidak ada tanggapan

2. Berdasarkan Permen PU No. 19/PRT/M Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan 
Kriteria Perencanaan Teknis Jalan, idealnya lebar lajur Turunan Emen minimal 3,5 meter, dan 
tipe jalan 4/2-T. Slope memanjang daerah turunan yang cukup panjang memacu laju kendaraan 
makin cepat, ketersediaan lajur turunan hanya 1 (satu) lajur dengan lebar yang relatif sempit (± 
2,8 meter), lalulintas tercampur  roda dua dan roda empat, kendaraan lambat & cepat, tipe 
tikungan berganda balik arah dengan sisipan bagian lurus sangat pendek < 10 m yang harusnya  > 
20 m, rambu batasan kecepatan dengan kondisi slope memanjang > 15% dan radius tikungan  40 
m  terlalu besar (40 km/jam). Maka penanganan jangka pendek sebaiknya dilakukan penyediaan 
jalur tambahan untuk pergerakan arus lalu lintas kendaraan menurun ke arah Subang untuk 
sepeda motor selebar 2,5–3 meter dengan pelebaran ke bahu jalan;

OPEN Tidak ada tanggapan

3. Kondisi geometrik yaitu prasarana jalan tidak memenuhi persyaratan teknis berupa tikungan 
ganda balik arah, slope memanjang/turunan dan radius tikungan, berisiko terjadinya kecelakaan 
maka penanganan jangka medium adalah normalisasi geometrik (tikungan dan slope 
memanjang) dan pembangunan jalur jalan baru.

OPEN Tidak ada tanggapan

3 Kecelakaan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan Berupa 

Tergulingnya Bus F-7959-AA di 
Ciater Subang Jawa Barat, 

Sabtu 10 Februari 2018 
(KNKT.18.02.03.01)

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan

b. Dinas Bina Marga dan 
Penataan Ruang 
Provinsi Jawa Barat
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1. Kecenderungan laju kecepatan kendaraan meningkat di daerah jalan turunan dan pengemudi 
hanya menggunakan rem utama untuk mengendalikan kecepatan kendaraan. Perlu informasi 
untuk segera menurunkan kecepatan sesuai dengan kondisi geometrik jalan yang tepat guna 
yaitu pemasangan rambu batasan kecepatan yang dipasang secara bertahap  40 km/jam sampai 
dengan 30 km/jam, anjuran pemindahan transmisi gigi rendah pada lokasi tertinjau, info 
tikungan ganda dan larangan menyiap;

OPEN Tidak ada tanggapan

2. Melakukan pemasangan penerangan jalan umum yang diutamakan pada daerah rawan 
kecelakaan; OPEN Tidak ada tanggapan

3. Melakukan pemasangan guardrail pada lokasi-lokasi yang memiliki perbedaan ketinggian yang 
besar. OPEN Tidak ada tanggapan

1. Menertibkan media informasi, iklan, pepohonan, atau benda-benda lain yang menghalangi 
keberadaan rambu lalu lintas. Sesuai dengan Permenhub No 13 Tahun 2014 Tentang  Rambu 
Lalu Lintas pasal 64 ayat 2;

OPEN Tidak ada tanggapan

2. Melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai dengan PP No. 80 Tahun 2012 Tentang 
Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan;

OPEN Tidak ada tanggapan

3. Melakukan penataan dan peninjauan kembali keberadaan warung-warung di sepanjang 
daerah rawan kecelakaan.

OPEN Tidak ada tanggapan

1. Pemutahiran identifikasi data Kendaraan Bermotor Wajib Uji dengan Sistem Informasi Uji 
Berkala untuk mengurangi kesalahan data di kartu induk yang ditulis tangan;

CLOSE

Untuk hal tersebut telah dilaksanakan terhitung mulai Bulan 
September 2018 untuk Kartu Induk yang sebelumnya di tulis tangan 
telah di rubah atau di print dan data telah di lengkapi ke dalam sistem 
informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor untuk kartu uji 
tersebut

2. Melaksanakan uji berkala kendaraan bermotor sesuai dengan tujuan penyelenggaraan 
pengujian berkala kendaraan bermotor.

CLOSE

Pelaksanaan uji kendaraan di Dinas perhubungan Kota Bogor pada 
seksi pengujian kendaraan bermotor telah dilaksanakan sesuai 
dengan prosedur yang ada (PM no 133 tahun 2015) dapat di buktikan 
dengan dinas perhubungan Kota Bogor telah lulus kalibrasi alat uji 
dan telah mendapatkan akreditasi B dari Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan

1. Setiap keputusan yang bersifat kritis diputuskan oleh pimpinan tertinggi perusahaan;
OPEN Tidak ada tanggapan

2. Pengemudi harus mengikuti pelatihan maupun peningkatan kompetensi dalam hal 
keterampilan mengemudi, pengetahuan teknis kendaraan dan regulasi mengenai sistem 
keselamatan angkutan jalan yang dibuktikan dengan sertifikat;

OPEN Tidak ada tanggapan

3. Mekanik perusahaan harus memiliki sertifikat, hal ini tentu berpengaruh terhadap 
kemampuan dalam mengidentifikasi kondisi kelaikan mobil bus; OPEN Tidak ada tanggapan

4. Jika terjadi kegagalan teknis di perjalanan yang sekiranya berkaitan dengan komponen kritis 
seperti sistem rem, kendaraan tidak boleh digunakan dan harus diperbaiki di bengkel oleh 
mekanik bersertifikat;

OPEN Tidak ada tanggapan

5. Diwajibkan memiliki bus cadangan untuk antisipasi ketidaknormalan kondisi bus yang dapat 
terjadi sewaktu-waktu; OPEN Tidak ada tanggapan

c. Dinas Perhubungan 
Provinsi Jawa Barat

d. Pemerintah 
Kabupaten Subang

e. Dinas Perhubungan 
Kota Bogor

f. PT. Ikin Mandiri Utama
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6. Melakukan evaluasi kinerja pada bagian operasional dan bengkel untuk menilai seberapa 
besar pencapaian kinerja yang harus dilaksanakan oleh masing-masing bagian. Adanya temuan 
pengemudi yang tidak melaksanakan tugas mengisi form pemeriksaan kendaraan setelah 
dioperasikan. Selain itu tidak ada pengawasan ketat yang dilakukan manajemen terhadap hal 
diatas. Dengan demikian, pencegahan terhadap ketidaklaikan kendaraan tidak dapat dilakukan.

OPEN Tidak ada tanggapan

1. Mengingat potensi rollover microbus  yang cenderung tinggi, maka perlu penguatan super 
structure mobil bus untuk memperkecil intrusi struktur pada ruang penumpang saat terjadi 
rollover. Mensyaratkan kepada perusahaan karoseri yang membangun rumah-rumah mobil bus 
untuk menambah gusset/pelat sambung pada sambungan atap dinding dan lantai dinding 
dengan penempatan strategis. Desain kontruksi ini dilakukan bertujuan untuk mencegah risiko 
kematian dan cedera yang timbul dari operasi mobil bus;

OPEN Tidak ada tanggapan

2. Menciptakan operasi layanan bus yang aman dengan perbaikan terus menerus dalam sistem 
manajemen keselamatan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keselamatan 
transportasi mobil bus dan adanya budaya keselamatan diantara penyedia layanan bus (komersil 
dan non komersil);

OPEN Tidak ada tanggapan

3. Menerapkan tindakan khusus untuk mencegah kecelakaan lalu lintas jalan, meminimalkan 
risiko cedera yaitu speed  management berupa pemasangan speed camera serta penegakan 
sangsi terhadap pelanggaran batas kecepatan;

CLOSE

Tanggapan Direktur Lalu Lintas:
Ditjen Perhubungan Darat sedang mengusulkan kegiatan Arterial 
Traffic Management System (ATMS) dimana kegiatan termasuk 
penempatan kamera pemantau kecepatan dan volume lalu lintas 
guna meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalan 
melalui pendekatan teknologi informatika.

 4. Pemastian penerapan aturan sabuk keselamatan kendaraan bermotor umum minimal 2 (dua) 
titik (jangkar) pada semua tempat duduk sesuai Permenhub Nomor 28 Tahun 2015 dan 
Permenhub Nomor 29 Tahun 2015 pada saat penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan 
Bermotor, penelitian dan pemeriksaan kesesuaian fisik kendaraan bermotor dan pelaksanaan uji 
berkala;

OPEN Tidak ada tanggapan

5. Kontrol alkohol dan manajemen obat pada pekerja keselamatan bus melalui persyaratan bagi 
operator untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan manajemen alkohol dan obat-
obatan;

OPEN Tidak ada tanggapan

6. Akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi guna pemenuhan kompetensi dan 
sertifikasi pengemudi kendaraan bermotor umum.

OPEN Tidak ada tanggapan

b. Korps Lalu Lintas 
Kepolisian RI (Korlantas 
Polri)

Pelaksanaan UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 77 ayat (4) Untuk 
mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum, calon pengemudi wajib 
mengikuti pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum; ayat (5) Pendidikan dan 
pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diikuti oleh orang yang telah memiliki 
Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan. Sehingga fungsi surat izin 
mengemudi sebagai bukti kompetensi mengemudi dapat terpenuhi.

OPEN Tidak ada tanggapan

c. BPSDM Kemeneterian 
Perhubungan

Penetapan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan mengemudi guna pemenuhan kompetensi dan sertifikasi pengemudi kendaraan 
bermotor umum sebagai panduan untuk Lembaga Sertikat Profesi/LSP. OPEN Tidak ada tanggapan

4 Kecelakaan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan Berupa 

Tergulingnya Mobil bus E-7548-
PB di Jl. Raya Bandung - Subang 

Ds. Cicenang,  Kec. Ciater 
Subang Jabar, Senin 12 Maret 

2018 
(KNKT.18.03.04.01)

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan
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d. Pemerintah Provinsi 
Jawa Barat

Laporan akhir dan rekomendasi keselamatan tergulingnya Bus Pariwisata Premium Passion F-
7959-AA di turunan emen yang terjadi pada tanggal 10 Februari 2018 sudah diberikan kepada : 
1) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat: 
     a. Segera merealisasikan pembangunan Jalur Penyelamat sebanyak 3 (tiga) titik pada 
KM.JKT.179+600 sampai dengan KM.JKT.182+000; 
    b. Jangka pendek dibuat jalur tambahan untuk pergerakan arus lalu lintas kendaraan menurun 
ke arah Subang untuk sepeda motor selebar 2,5–3 meter dengan pelebaran ke bahu jalan. 
Berdasarkan Permen PU No. 19/PRT/M Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria 
Perencanaan Teknis Jalan, idealnya lebar lajur Turunan Emen minimal 3,5 meter, dan tipe jalan 
4/2-T. Slope memanjang daerah turunan yang cukup panjang memacu laju kendaraan makin 
cepat, ketersediaan lajur turunan hanya 1 (satu) lajur dengan lebar yang relatif sempit (± 2,8 
meter), lalulintas tercampur  roda dua dan roda empat, kendaraan lambat & cepat, tipe tikungan 
berganda balik arah dengan sisipan bagian lurus sangat pendek < 10 m yang harusnya  > 20 m, 
rambu batasan kecepatan dengan kondisi slope memanjang > 15% dan radius tikungan  40 m  
terlalu besar (40 km/jam); 
   c. Jangka medium normalisasi geometrik (tikungan dan slope memanjang) dan  pembangunan 
jalur jalan baru. Mengingat kondisi geometrik yaitu prasarana jalan tidak memenuhi persyaratan 
teknis berupa tikungan ganda balik arah, slope memanjang/turunan dan radius tikungan, berisiko 
terjadinya kecelakaan maka penanganan. 
2) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat :
  a. Kecenderungan laju kecepatan kendaraan meningkat di daerah jalan turunan dan pengemudi 
hanya menggunakan rem utama untuk mengendalikan kecepatan kendaraan. Perlu informasi 
untuk segera menurunkan kecepatan sesuai dengan kondisi geometrik jalan yang tepat guna 
yaitu pemasangan rambu batasan kecepatan yang dipasang secara bertahap  40 km/jam sampai 
dengan 30 km/jam, anjuran pemindahan transmisi gigi rendah pada lokasi tertinjau, info 
tikungan ganda dan larangan menyiap;

OPEN Tidak ada tanggapan

e. Pemerintah 
Kabupaten Subang

Laporan akhir dan rekomendasi keselamatan tergulingnya Bus Pariwisata Premium Passion F-
7959-AA di turunan emen yang terjadi pada tanggal 10 Februari 2018 :
1. Menertibkan media informasi, iklan, pepohonan, atau benda-benda lain yang menghalangi 
keberadaan rambu lalu lintas. Sesuai dengan Permenhub No 13 Tahun 2014 Tentang  Rambu 
Lalu Lintas pasal 64 ayat 2.
2. Melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai dengan PP No. 80 Tahun 2012 Tentang 
Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas 
Dan Angkutan Jalan.
3. Melakukan penataan dan peninjauan kembali keberadaan warung-warung di sepanjang 
daerah rawan kecelakaan.

OPEN Tidak ada tanggapan

f. PT.Isuzu Astra Motor 
Indonesia (IAMI)

Mengingat potensi rollover microbus  yang cenderung tinggi, maka perlu penguatan super 
structure microbus untuk memperkecil intrusi struktur pada ruang penumpang saat terjadi 
rollover. Mensyaratkan kepada perusahaan karoseri yang membangun rumah-rumah mobil elf 
untuk menambah gusset pada sambungan atap dinding dan lantai dinding dengan penempatan 
strategis.

OPEN Tidak ada tanggapan

1. Melaksanakan Permenhub Nomor 28 Tahun 2015 dan Permenhub Nomor 29 Tahun 2015 
diatur bahwa kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek maupun dalam trayek wajib 
memenuhi sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk; OPEN Tidak ada tanggapan

2. Melakukan tata kelola keselamatan secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka 
mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan; OPEN Tidak ada tanggapan

g. PT. Elang Cakra 
Ekspress
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3. Menyediakan pengemudi berkompetensi dan memiliki SIM sesuai jenis kendaraan bermotor. 
Konsumen tidak diperbolehkan untuk mengemudikan mobil bus yang disewa dan tujuan wisata 
termasuk rute perjalanan harus diketahui.

OPEN Tidak ada tanggapan

1. Mengkaji ulang SK Dirjen Hubdat No SK.725/AJ.302/DRJD/2004 tentang Penyelenggaraan 
Pengangkutan B3 di Jalan karena masih mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang LLAJ, 
khususnya yang terkait dengan kelaikan teknis kendaraan bermotor, kelaikan pengawakan, 
lintasan, tata cara pengangkutan serta penanganan keadaan darurat;

OPEN Tidak ada tanggapan

2. Untuk lebih mengoptimalkan fungsi pemeriksaan teknis dan pengujian teknis kendaraan 
pengangkut BBM (kendaraan beserta tangkinya) dipertimbangkan untuk menyerahkan 
mekanisme pengujian kendaraan bermotor secara berkala mobil tangki pengangkut BBM dari 
Dinas Perhubungan kepada PT. Patra Niaga Pertamina dan PT. Elnusa Petrofin yang telah 
memiliki prosedur pemeriksaan teknis tangki sesuai ASME yang diadopsi dalam bentuk Panduan 
Angkutan Mobil Tangki, dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku mengenai 
pengujian kendaraan bermotor seperti persyaratan tenaga penguji, persyaratan tempat dan 
fasilitas pengujian kendaraan bermotor dll.

CLOSE
Unit pengujian berkala perlu mensyaratkan adanya bukti lulus 
hydrotest atau NDT tangki BBM.

1. Membuat SOP tanggap darurat untuk kecelakaan kendaraan bermotor khususnya penanganan 
angkutan B3; OPEN Tidak ada tanggapan

2. Memerintahkan operator jalan tol untuk menyediakan fasilitas, sarana, prasarana dan SDM 
yang dibutuhkan untuk melakukan penanganan kecelakaan semua jenis kendaraan khususnya 
angkutan B3  yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol; OPEN Tidak ada tanggapan

3. Memerintahkan operator jalan tol untuk membuat nota kesepahaman dengan  operator 
angkutan B3 terkait penanganan kecelakaan yang melibatkan B3; OPEN Tidak ada tanggapan

4. Memerintahkan operator jalan tol untuk melakukan pengawasan dan sosialisasi terhadap 
kendaraan yang membawa B3 agar memenuhi standar keselamatan; OPEN Tidak ada tanggapan

5. Memerintahkan operator jalan tol untuk melakukan perawatan terhadap fasilitas umum untuk 
kendaraan pengangkut B3; OPEN Tidak ada tanggapan

6. Memerintahkan operator jalan tol untuk menyediakan tempat parkir khusus B3. OPEN Tidak ada tanggapan

1. Memasang peralatan event data recorder  pada kendaraan pengangkut B3 yang didalamnya 
memuat parameter-parameter penting untuk menganalisis pengoperasian kendaraan seperti: 
posisi kendaraan, percepatan longitudinal, percepatan lateral,  temperatur ban, dsb;

CLOSE

Tanggapan PT Pertamina Patra Niaga:
a. pertamina telah melakukan upgrading fitur GPS sehingga dapat 
mendeteksi overspeed, hars braking, hars conering, hars acceleration, 
deteksi black zone (geofence).
b. Kontrak baru pemasangan GPS telah dilakukan dengan provider 
kredibel sehingga performa fitur GPS telah berrfungsi dengan baik.
c. Patra Niaga menguji coba pemasangan smart MT di FT Ujung 
Berung dengan 15 fitur (termasuk elektronic data recorder) pada 10 
unit mobil tangki.

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan

b. Badan Pengatur Jalan 
Tol

c. PT. Pertamina

Kecelakaan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan Berupa 

Terbakarnya Mobil Tangki A-
9033-F di Jl. Tol Merak KM. 84 

20 Maret 2018 
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2. Membuat prosedur pemeriksaan teknis kendaraan pengangkut BBM yang meliputi kendaraan 
beserta tangkinya dengan mengacu kepada Buku Panduan Mobil Tangki;

CLOSE

Pertamina Patra Niaga telah melakukan pemeriksaan mobil tangki 
dengan mengacu pada :
1. Ceklist pemeriksaan Pra Operasional Mobil Tangki yang dilakukan 
bersama pertamina dengan pengelola MT.
2. Ceklist pemeriksaan harian untuk kesiapan perjalanan oleh awak 
mobil tangki
3. Ceklist pemeriksaan mingguan oleh mekanik dan pengawas armada.
4. Ceklist pemeriksaan setelah perbaikan oleh pemilik mobil tangki.

3. Mengkaji ulang prosedur dan mekanisme pemeliharaan dan perawatan kendaraan 
pengangkut BBM dalam kontrak kerja yang memberi fungsi pengawasan dan pengendalian 
secara penuh kepada PT. Patra Niaga Pertamina dan PT. Elnusa Petrofin dalam menjamin 
kelaikan teknis kendaraan pengangkut BBM;

CLOSE

Pertamina patra niaga telah diberikan kewenangan untuk melakukan 
pengawasan dan pengendalian dalam rangka menjamin kelayakan 
teknis melalui kontrak all in plus mulai april 2019.

4. Membuat standard pelayanan minimal bagi bengkel/unit perawatan dan pemeliharaan 
kendaraan pengangkut BBM baik yang dikelola oleh PT. Patra Niaga Pertamina maupun pihak 
ketiga lainnya; CLOSE

Pertamina patra niaga telah mengeluarkan KAK (Kerangka Acuan 
Kerja) yang mengatur pelayanan minimal pada bengkel perawatan 
termasuk fasilitas bengkel, kompetensi SDM dan kualitas 
pelayanan/perawatan.

5. Mengkaji ulang prosedur tanggap darurat kecelakaan kendaraan pengangkut BBM dengan 
membuat ERP (Emergency Response Plan) yang efektiv serta disosialisasikan secara berkala 
melalui Pelatihan Tanggap Darurat (PKD) yang diselenggarakan secara periodik sekurangnya 
sekali dalam setahun.

CLOSE

Telah dilakukan review dan revisi terkait prosedur tanggap darurat 
kecelakaan mobil tangki (Pedoman No. 001/150/A/2017 Rev.0 – 
Pedoman Pelaksanaan Tanggap Darurat Pertamina Patra Niaga).
Pelaksanaan pelatihan sudah dilaksanakan pada tahun 2019 secara 
simulasi table top dan praktik pelaksanaan pemadamannya di 
fasilitasi Fire Ground Terminal Plumpang. Akan dilakukan pelatihan 
simulasi keadaan darurat penanggulangan kecelakaan dan kebakaran 
mobil tangki yang akan diagendakan pada tahun 2021.

1. Melakukan assessment terhadap pengemudi yang telah mendapatkan pelatihan tanggap darurat 
agar dapat diketahui tingkat pemahaman materi yang diberikan; CLOSE

Assesment dilakukan pada setiap pelaksanaan pelatihan awak mobil 
tangki dengan bahan evaluasinya melalui Pre Test dan Post Test 
(Lampiran-7)

2.  Meningkatkan kompetensi/keahliannya kepada personil petugas kompetensi pre inspection. 
CLOSE

Telah dilakukan pelatihan/training driver & training oleh tim astra UD 
truck tanggal 17 november 2020

3. Menggunakan check list perawatan kendaraan yang lebih detail, tidak hanya melihat secara 
visual dengan parameter ”baik dan tidak baik”. 

CLOSE

Menambahkan keterangan kerusakan dan detail kerusakan pada 
checklist kehandalan mobil tangki sesuai dengan Memorandum 
Direktur Operasi Nomor: S0PPN100.110/2018/033 tanggal 24 Oktober 
2018 perihal Kehandalan Dan Checklist Mobil Tangki Fleet 
Management (Lampiran-29)

4. Membuat risk journey yang efektif dan disosialisasikan dengan baik kepada pengemudi serta 
dilakukan pemutakhiran data pada periode tertentu; OPEN Tidak ada tanggapan

5. Memindahkan micro switch ke tempat yang lebih aman yang tidak bersentuhan langsung dengan 
buttom loading .Serta diberi safety allert pada dashboard agar pengemudi mengetahui ketika 
interlock dan microswitch sedang kondisi aktif.

CLOSE
Recheck pemeriksaan mobil tangki secara rutin dan telah dilakukan 
penyesuain kondisi area bottom loading terhadap mobil tangki yang 
baru  (Lampiran-30)

6. Melaksanakan sertifikasi mekanik untuk kelaikan kendaraan angkutan B3.
CLOSE

Mekanik telah diikut sertakan bersama dengan awak mobil tangki 
untuk mengikuti pelatihan B3 (Lampiran-31)

d. PT. Pertamina Patra 
Niaga
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7. Fasilitas dan kompetensi SDM untuk perawatan harus sesuai dengan standar practice dan APM.

CLOSE

PT Pertamina Patra Niaga sudah mengeluarkan ketentuan mengenai 
fasilitas dengan kompetensi SDM sesuai dengan memorandum dari 
Fleet Management Division Head Nomor: S0PPN110.112/2020/720 
tanggal 30 September 2020 perihal revisi Informasi Pemberlakuan 
Pedoman Acuan Kerja Perawatan (Preventice Maintenance) Mobil 
Tangki yang di kelola Dan Perbaikan (Corrective & Breakdown 
Maintenance) Mobil Tangki Milik PT Pertamina Patra Niaga (Lampiran-
20)

8. Melengkapi setiap kendaraan dengan buku rekam jejak kendaraan (logbook) yang meliputi data 
waktu dan tanggal setiap perawatan, perbaikan, maupun penggantian komponen serta keluhan 
pengemudi.

CLOSE

Selain yang telah tersedia di sistem informasi operasi distribusi (SIOD) 
untuk notifikasi durasi waktunya perawatan kendaraan, tersedia juga 
log book yang tersimpan dalam data base di lokasi sebagai catatan 
kondisi mobil tangki yang dilengkapi checklist serah terima 
penggunaan mobil tangki dan dilengkapi dengan history call 
perbaikan mobil tangki mencakup Maintenance Management System 
& Tyre Management System (Lampiran-32)

1. Penanganan kecelakaan lalu lintas agar dilaksanakan dengan sesegera mungkin agar tidak 
menjadi hazard bagi pengendara lainnya (landasan hukum); OPEN Tidak ada tanggapan

2. Berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait pengawasan muatan berlebih pada 
angkutan barang terutama yang melintasi jalur dengan kondisi geometri ekstrim sesuai dengan 
PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan 
Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

OPEN Tidak ada tanggapan

1. Perbaikan marka jalan dan lampu peringatan (warning light) pada area di sekitar lokasi 
kejadian kecelakaan; OPEN Tidak ada tanggapan

2. Pemasangan rambu batas kecepatan sesuai dengan PM. 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu 
Lintas; OPEN Tidak ada tanggapan

3. Pemasangan rambu petunjuk yang memberikan informasi mengenai jalur penyelamat;
OPEN Tidak ada tanggapan

4. Memerintahkan kepada Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) untuk melakukan 
sosialisasi mengenai ketaatan operator terhadap aturan daya angkut yang diijinkan; OPEN Tidak ada tanggapan

5. Menyusun peraturan menteri mengenai Standar Mutu Keselamatan (SMK) angkutan barang.
OPEN Tidak ada tanggapan

1. Perbaikan dan perawatan rutin terhadap jalur penyelamat;
CLOSE

Perbaikan kondisi escape ramp dengan penggantian material 
penahan laju dan pemasangan patok pengarah

2. Pemangkasan pohon pada tebing di sekitar tikungan agar tidak menghalangi jarak pandang 
pengemudi; CLOSE

2). Telah dilaksanakan pemangkasan pohon pada tebing di sekitar 
tikungan.

3. Penyusunan aturan mengenai standar jalur penyelamat pada jalan antar kota.
CLOSE

3). Penyusunan pedoman dilaksanakan oleh direktorat pusat

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan

Melakukan koordinasi dengan Balai Perkeretaapian agar disetiap pelaksanaan kontrak disertakan 
Standar Operasional Prosedur pelaksanaan kegiatan proyek

OPEN

c. Direktorat Jenderal 
Bina Marga 
Kementerian PUPR

7 Kecelakaan di perlintasan 
sebidang KA Sancaka dengan 
mobil trailer dan kendaraan 
lainnya di KM 215+800, Kab. 

Ngawi, Jawa Timur. 

a. Korps Lalu Lintas 
Kepolisian Negara 
Republik Indonesia

b. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan

6 Kecelakaan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan Berupa 

Tabrakan antara mobil barang 
B-9167-KYU dengan beberapa 
kendaraan lainnya di Jl. Lintas 

Sumatera KM 21-22 Ds. 
Tarahan Kec. Katibung Kab. 

Lampung Selatan Prov. 
Lampung 22 Maret 2018 

(KNKT.18.03.06.01)



1 2 3 4 5 6

NO. INVESTIGASI INSTANSI TANGGAPANREKOMENDASI FINAL STATUS

1. Untuk memudahkan kontrol pengawasan terhadap suatu kegiatan proyek Balai membentuk 
Manajemen Konstruksi jika dalam suatu kegiatan proyek terdapat lebih dari satu kontraktor; OPEN

2. Setiap pekerjaan proyek agar setiap pemenang jasa konstruksi harus memiliki petugas Train 
Watcher; OPEN

3. Selama ada kegiatan proyek di area proyek Train Watcher harus tetap berada di lokasi;
OPEN

4. Memperhatikan jalan akses keluar masuk menuju lokasi proyek terkait transportasi alat berat 
yang akan melalui lokasi tersebut, yang disertai Layout dan distribusi keluar masuknya alat berat; OPEN

5. Pengetatan keamanan jalan keluar masuk proyek terkait pintu akses masuk wilayah proyek 
untuk menjaga kemananan dan keselamatan transportasinya. OPEN

1. Melakukan inventarisasi kondisi jalan dan meningkatkan kemantapan jalan pada ruas jalan 
Mantingan (Batas Prov. Jateng) – Batas Kota Ngawi (link 027);

CLOSE

a. BBPJN Jatim-Bali setiap tahun selalu melaksanakan survei kondisi 
jalan nasional sebanyak 2 kali (semester I dan semester II)
b. Secara rutin telah dilakukan pemeriksaan kondisi jalan eksisting 
oleh PPK terkait

2.  Melakukan perbaikan konstruksi perkerasan untuk menjaga supaya bebas lubang dan perbaikan 
kerataan bahu jalan (bahu jalan diperkeras/rigid)

CLOSE

2). Untuk penanganan badan jalan setiap tahunnya telah dianggarkan 
alokasi penanganan rutin di lokasi tersebut untuk menjaga kondisi 
jalan, untuk penanganan bahu jalan akan diusulkan di TA 2022

3. Untuk jangka panjang agar dilakukan peningkatan kapasitas lajur dari 7 meter minimal menjadi 
2-7-2 (11 meter) untuk mengakomodir kendaraan lokal khususnya sepeda motor roda 2 dan 3 CLOSE

3) saat ini kapasitas jalan masih memenuhi volume lalu lintas yang 
ada di lokasi ruas jalan tersebut

1. Melakukan survei inspeksi keselamatan jalan untuk mengidentifikasi kebutuhan fasilitas 
perlengkapan jalan berupa rambu, marka, cermin tikungan, tanda tikungan jalan, lampu 
penerangan jalan umum serta pagar pengaman jalan (guardrail ) guna meminimalisir risk  dan 
hazard dan melakukan pemasangan secara skala prioritas;

OPEN

2. Melakukan studi kelayakan jalan pada ruas jalan Mantingan (Batas Prov. Jateng) – Batas Kota 
Ngawi (link 027) untuk mengetahui tingkat kepadatan lalu lintas (LHR) guna mendukung 
peningkatan kapasitas lajur jalan;

OPEN

3. Melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengatur mix traffic pada ruas jalan 
Mantingan (Batas Prov. Jateng) – Batas Kota Ngawi (link 027). OPEN

1. Mengkaji ulang fungsi / peranan Jalan Raya Jatisawit Kota Bumiayu Kabupaten Brebes dalam 
system jaringan pelayanan jalan dari arteri primer menjadi arteri sekunder mengingat ruas jalan 
dimaksud memiliki karakteristik pergerakan lokal yang didominasi dengan sepeda motor, 
kendaraan tidak bermotor dan pejalan kaki, sehingga untuk pergerakan terusan (trough traffic) 
dapat dialihkan ke jalan lingkar;

CLOSE

1) sudah dilaksanakan dengan pemasangan water barrier agar 
kendaraan berat tidak masuk dalam kota Bumiayu tetapi dapat 
dialihkan ke jalan lingkar

b. Balai Teknik 
Perkeretaapian Wilayah 
Jawa Bagian Timur

Ngawi, Jawa Timur. 
(KNKT.18.04.07.01)

8 Kecelakaan lalu lintas dan 
angkutan jalan berupa  

tabrakan Mobil Bus Mira 
dengan tiga kendaraan lainnya 
di Jalan Raya Ngawi - Solo KM. 
8-9, Kecamatan Kedunggalar, 
Ngawi, Jawa Timur, Selasa 17 

April 2018

A. Direktorat Jenderal 
Bina Marga 
Kementerian PUPR

b. Balai Pengelola 
Transportasi Darat 
Wilayah XI Ditjen. 
Perhubungan Darat

Kecelakaan lalu lintas dan 
angkutan jalan berupa 

tabrakan antara mobil barang 
H 1996 CZ dengan beberapa 
kendaraan lainnya di Jalan 

Raya Tegal - Purwokerto, Ds. 

9 A. Direktorat Jenderal 
Bina Marga 
Kementerian PUPR



1 2 3 4 5 6

NO. INVESTIGASI INSTANSI TANGGAPANREKOMENDASI FINAL STATUS

2. Melakukan perbaikan desain pada mulut  flyover dari arah utara sehingga pertemuan arus lalu 
lintas yang menuruni flyover dan arus minor dari sebelah kiri jembatan dengan arus lalu lintas 
yang akan menaiki fly over dapat berjalan harmonis dengan mempertimbangkan gaya-gaya yang 
bekerja pada kendaraan, sedapat mungkin arus yang berlawanan dipisahkan dengan median, 
dan jika tidak terdapat ruang yang cukup untuk membuat median maka selain marka solid juga 
harus dipasang paku jalan (road stud);

CLOSE

2) sudah dilaksanakan

3. Khusus pertemuan merging antara arus mayor yang menuruni flyover dengan arus minor dari 
sebelah kiri flyover, harus mempertimbangkan aspek sudut pandang pengemudi dari kedua arah, 
panjang lajur peralihan serta marka, rambu/papan peringatan yang jelas akan adanya pertemuan 
dua arus;

CLOSE

3) sudah dilaksanakan. Dokumentasi rambu peringatan FO Kretek :

4. Membuat jalur penyelamat (escape ramp) dan pagar pengaman jalan (guardrail) yang 
penempatannya sesudah mulut utara flyover, untuk mengantisipasi kegagalan system rem pada 
kendaraan yang meluncur dari flyover (forgiving road);

CLOSE

4) sudah dilaksanakan

1. Perlu merelokasi Jembatan Timbang Ajibarang untuk mem filter pergerakan kendaraan barang 
yang over loading dari arah selatan menuju utara yang akan melalui 3 (tiga) flyover, yang 
berpotensi mengalami overheat/kegagalan system pengereman. Kondisi eksisting saat ini 
jembatang timbang berada pada sisi kiri arus lalu lintas utara – selatan, idealnya berada pada sisi 
kiri selatan - utara; CLOSE

Tanggapan Direktorat Prasarana:
a. Telah dilakukan optimalisasi UPPKB Ajibarang melalui perkuatan 
personil dari kantor pusat, Polres Banyumas, Kodim Banyumas dan 
Dinas Perhubungan Banyumas, guna meningkatkan pengawasan 
angkutan barang di jalur Brebes – Banyumas;
b. Pada tahun 2021 Ditjen Hubdat sudah menyusun FS Relokasi 
UPPKB Ajibarang;
c. Pada tahun 2022 akan dilakukan pemasangan WIM di ruas jalan 
Brebes – Banyumas.

2. Melakukan survey inventarisasi kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan mulai dari Ajibarang 
sampai ke pertigaan Klonengan, mengingat lebar jalan dan jumlah lajur pada ruas jalan dimaksud 
belum memenuhi standar ideal jalan arteri primer kelas II, selain itu terdapat 3 (tiga) flyover dan 
1 (satu) underpass yang memiliki desain geometrik yang “beresiko” terhadap kendaraan barang 
dengan JBB > 20 ton dan/atau yang memiliki muatan lebih, sehingga diperlukan fasilitas 
perlengkapan jalan yang memadai baik berupa marka, rambu, pagar pengaman jalan (guardrail), 
tanda tikungan jalan (delineator) atau cermin tikungan (safety mirror) baik sebagai pengarah (self 
explaining road) maupun pengaman jalan (forgiving road);

CLOSE

Tanggapan Direktur Lalu Lintas:
Ditjen Perhubungan Darat melalui BPTD Wi;ayah X Provinsi Jateng 
dan DIY telah melaksanakan pengadaan dan pemasangan 
perlengkapan jalan di tahun 2017 pada ruas 
BTS.KAB.TEGAL/KAB.BREBES - PRUPUK

Raya Tegal - Purwokerto, Ds. 
Jatisawit, Kec. Bumiayu, Kab. 
Brebes, Jawa Tengah. Minggu 

20 Mei 2018 
(KNKT.18.05.09.01)

b. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan



1 2 3 4 5 6

NO. INVESTIGASI INSTANSI TANGGAPANREKOMENDASI FINAL STATUS

1. Menata ulang Jalan Raya Jatisawit yang sudah berubah fungsi menjadi arteri sekunder dengan 
fasilitas pedestrianitation yang memadai, penataan on street parking serta pembuatan portal 
(batas ketinggian kendaraan bermotor) pada akses masuk/keluar kota;

OPEN

2. Menata ulang/merelokasi pedagang yang berada di pinggir jalan sehingga daerah manfaat 
jalan (DAMAJA) benar-benar hanya dipergunakan untuk kepentingan lalu lintas. OPEN

1. Membuat buku petunjuk / manual penanganan keadaan darurat pada mobil bus dan truk 
(mengatasi keadaan saat brake effectivity menurun, menangani keadaan saat terjadi kebakaran 
di kabin, kebakaran di roda, menangani troubleshooting pada system kelistrikan/otomasi 
kendaraan dll), serta mensosialisasikannya pada saat pengambilan / perpanjangan SIM B1/B2 
Umum maupun polos;

OPEN

2. Mewajibkan persyaratan memiliki sertifikat kompetensi mengemudi kendaraan bus / truk bagi 
pengajuan atau perpanjangan SIM B1/B2 Umum maupun polos mengingat sebagian besar 
pengemudi bus/truk belajar mengemudi secara mandiri dan tidak mempelajari tentang 
instrumentasi kendaraan bus/truk, karakteristik operasional kendaraan bus/truk (system roda 
penggerak, system kelistrikan KB, system rem dll) serta mengatasi keadaan darurat saat terjadi 
troubleshooting pada system kendaraan mengingat saat ini perkembangan teknologi otomotif 
sudah sedemikian pesat sehingga kendaraan bermotor saat ini termasuk bus dan truk sudah 
menggunakan system ototronik (perpaduan antara system otomotif dan elektronik).

OPEN

1. Melakukan survey laik fungsi jalan pada ruas jalan Samarinda – Bontang yang terkait dengan 
perbaikan geometrik jalan guna mengidentifikasi pemenuhan standar tikungan ganda/tikungan 
balik, standar lengkung vertikal, standar superelevasi pada tikungan serta roadside hazard (bahu 
jalan yang memiliki perbedaan tinggi dengan badan jalan, drainase yang terbuka, bahu yang 
tertutup tanaman dsb) 

OPEN

2. Melakukan perbaikan permukaan jalan khususnya jalan yang berlubang pada ruas jalan yang 
merupakan lengkung vertikal, hal ini akan sangat membahayakan pengguna jalan yang berusaha 
menghindari lubang namun karena jarak pandang terbatas tidak dapat melihat adanya 
kendaraan dari arah yang berlawanan;

OPEN

3. Perbaikan kerataan jalan khususnya pada lajur pendakian agar kendaraan berpenggerak roda 
tunggal dapat mengoptimalkan kemampuan torsi kendaraan untuk menaiki lajur pendakian; OPEN

1. Melakukan survai inspeksi keselamatan jalan untuk mengidentifikasi kebutuhan fasilitas 
perlengkapan jalan berupa rambu, marka, cermin tikungan, tanda tikungan jalan serta pagar 
pengaman jalan guna mengatasi risk dan hazard pada karakteristik jalan yang mendaki dan 
berkelok;

OPEN

10 Kecelakaan lalu lintas dan 
angkutan jalan berupa 

terbakarnya mobil barang 
tangki pengangkut bahan bakar 
minyak L 8121UF di Jalan Poros 

Samarinda – 
Bontang,Kalimantan Timur. 

Jumat, 15  Juni 2018 
(KNKT.18.06.10.01)

c. Pemerintah 
Kabupaten Brebes

d. Korlantas Polri

a. Balai Pelaksana Jalan 
Nasional XII Ditjen. 
Bina Marga 
Kementerian PUPR RI

b. Balai Pengelola 
Transportasi Darat 
Kalimantan Timur dan 
Kalimantan Utara 
(KALTARA) Ditjen. 



1 2 3 4 5 6

NO. INVESTIGASI INSTANSI TANGGAPANREKOMENDASI FINAL STATUS

2. Melakukan survey identifikasi penyediaan rest area khusus bagi kendaraan pengangkut B3 di 
wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mengingat waktu tempuh kendaraan 
pengangkut B3 banyak yang melebihi dari 4 (empat) jam disamping topografi medan yang 
ditempuh berpotensi menimbulkan fatigue bagi pengemudi. Saat ini berdasarkan pemantauan di 
lapangan pengemudi kendaraan pengangkut B3 melakukan istirahat bersama-sama (tercampur) 
dengan kendaraan lainnya di tempat istirahat umum. Hal ini berbahaya karena jika terjadi 
kecelakaan pada kendaraan pengangkut B3 tersebut di tempat istirahat dapat berdampak 
massive ataupun tempat parkir/tempat istirahat dimaksud justru dapat menyebabkan terjadinya 
kecelakaan/kebakaran pada kendaraan pengangkut B3.

OPEN

c. Direktorat Lalu Lintas 
Polda Kalimantan Timur

1. Mendorong/mempelopori pembuatan prosedur penanganan keadaan darurat (Emergency 
Response Plan) jika terjadi kecelakaan lalu lintas kendaraan pengangkut Bahan Berbahaya dan 
Beracun mengingat ruas jalan di wilayah Kalimantan Timur yang merupakan jalur  distribusi 
barang B3 memiliki karakteristik topografi yang beresiko bagi kendaraan barang, yang akan 
melibatkan berbagai institusi terkait, perusahaan pengangkut serta professional yang meliputi 
proses sterilisasi ruas jalan untuk melokalisir dampak, penanganan dampak serta tindakan 
lainnya yang diperlukan untuk kepentingan keamanan, keselamatan serta kelestarian lingkungan 
hidup.

OPEN

1. Mensosialisasikan tentang tata cara mengemudi dengan baik dan benar kepada semua AMT 
serta pemahaman karakteristik operasional kendaraan yang dibawanya, seperti system 
pengereman, system roda penggerak, system pembuangan, allert warning system dll; CLOSE Telah dilakukan oleh Hino pada Tanggal 1 Agustus 2018

2. Memperbaiki system penugasan AMT yang saat ini menggunakan MS2, dimana masih 
dimungkinkan seorang AMT bekerja melampaui batasan maksimal waktu kerja dalam 1 (satu) 
hari;

CLOSE
Saat ini fitur MS2 dalam sistem SIOD telah memiliki fitur autoblock
RTH yang akan memblok secara otomatis saat AMT telah melebihi
btas waktu pengiriman 12 jam kerja.

3. Mempertimbangkan jenis kendaraan yang lebih safe untuk digunakan pada medan topografi 
yang berbukit, diantaranya adalah dengan menggunakan system penggerak roda ganda (6.4) dan 
system pengereman Full Air Brake;

CLOSE
Saat ini di unit EPN Samarinda telah memiliki mobil tangki dengan
roda penggerak ganda sebanyak 6 unit yang digunakan untuk
pengiriman pada wilayah Bontang, Sangata dan Melak.

4. Mengaudit / mengkaji ulang standar operasional prosedur penanganan keadaan darurat pada 
SMK PT. Elnusa Petrofin karena pada kasus kecelakaan dimaksud system penanganan keadaan 
darurat tidak bekerja secara efektif yang menyebabkan Mobil Truk terbakar habis beserta 
muatannya sesudah mengalami kecelakaan dan tidak adanya upaya melokalisir dampak akibat 
kecelakaan tersebut. Petugas ERP datang ke lokasi kecelakaan lebih dari 5 (lima) jam setelah 
kejadian dan hanya menggunakan APAR untuk melakukan pemadaman. Seandainya jurang 
tempat kejadian kecelakaan adalah merupakan hutan kering, tidak tertutup kemungkinan dapat 
membakar hutan dalam area yang sangat luas dan pengendalian kebakarannya akan semakin 
sulit.

CLOSE

Untuk kasus ini, kami PT Elnusa Petrofin telah memiliki prosedur
tanggap darurat baik tier 1, tier 2 hingga tier 3 yang penanganannya di
lakukan secara berjenjang sesuai dengan type / jenis kecelakaannya,
dan sesuai dengan buku panduan volume-1 mobil tangki PT
Pertamina (persero) bahwa setiap mobil tangki dilengkapi dengan 3
buah APAR dan sebagai operator kami hanya bisa mematuhi
persyaratan tersebut sehingga untuk kasus mobil tangki terbakar
dengan beban minyak yang cukup banyak, kami membutuhkan
pemerintah dalam membantu penanganan post crash saat kejadian,
dimana mungkin terdapat call center yang dapat dihubungi saat
terjadinya kondisi kejadian besar.

1. Mengamandemen PP 55 Tahun 2012 tentang kendaraan agar fitur Front Underrun Protection 
System (FUPS) dan Rear Impact Protection System (RIPS) untuk dimasukkan menjadi persyaratan 
kelengkapan utama kendaraan besar sehingga tingkat fatalitas akibat tabrakan antara kendaraan 
besar dan kecil dapat diminimalisir;

OPEN

2. Membuat peraturan menteri mengenai tatacara pemasangan komponen Front Underrun 
Protection System (FUPS) dan Rear Impact Protection System (RIPS) pada kendaraan besar 
termasuk kereta tempelan dan gandengan yang bersesuaian dengan peraturan internasional 
seperti UNECE R58 tentang Rear Impact Underride Protection dan UNECE R93 tentang Front 
Underride Protection System;

OPEN

Kecelakaan lalu lintas dan 
angkutan jalan berupa 

tabrakan beruntun antara 
mobil bus BM-7527-JU dengan 

dua kendaraan lainnya di Jl. 
Lintas Timur KM. 67 Banyuasin 
Sumatera Selatan, Selasa 3 Juli 

2018 
(KNKT.18.07.11.01)

11 a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan

(KALTARA) Ditjen. 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan RI

d. Direksi PT. Elnusa 
Petrofin
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3. Merevisi PM 33 Tahun 2013 tentang Pengujian Kendaraaan Bermotor untuk mengakomodir 
komponen keselamatan Front Underrun Protection System (FUPS) dan Rear Impact Protection 
System (RIPS) sebagai persyaratan teknis kendaraan besar termasuk kereta tempelan dan 
gandengan;

OPEN

4. Memastikan kendaraan umum terpasang sabuk keselamatan di seluruh kursi penumpang baik 
pada kendaraan baru maupun kendaraan lama yang bersesuaian dengan PM 28 Tahun 2015 dan 
PM 29 Tahun 2015;

OPEN

5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum mengenai pentingnya penggunaan sabuk 
pengaman pada masing-masing penumpang mobil penumpang; OPEN

6. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum mengenai bahaya dari perjalanan kendaraan 
secara beriring-iringan tanpa adanya kawalan pihak yang berwenang; OPEN

7. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum mengenai pentingnya kepatuhan pengguna 
jalan terhadap marka tengah utuh sehingga masing-masing pengemudi tidak akan melakukan 
penyiapan kendaraan lain ketika melewati jalan yang terdapat marka tengah utuh;

OPEN

8. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum mengenai perlunya pengurangan kecepatan 
kendaraan terutama saat pengemudi mengalami kelelalahan serta apabila pengemudian 
kendaraan dilakukan pada malam hari;

OPEN

9. Membuat inventarisasi data mengenai lokasi rawan kecelakaan pada jalan nasional di seluruh 
Indonesia sehingga dapat diketahui oleh masyarakat luas dan dapat dijadikan sebagai basis data 
risk journey  bagi instansi maupun pihak-pihak yang membutuhkan serta melakukan 
pemuktahiran data pada periode tertentu;

OPEN

10. Membuat peta risk  journey  pada seluruh jalan nasional di Indonesia yang dibuat 
berdasarkan lintasan jalur pengemudian yang tersedia dan dilakukan pemuktahiran secara 
periodik;

OPEN

11. Melakukan speed management dengan pemasangan rambu batas kecepatan pada seluruh 
jalan nasional di Indonesia berdasarkan referensi hasil kajian penelitian yang telah dilakukan oleh 
Badan Litbang Kementerian Perhubungan;

OPEN

12. Melakukan speed management pada seluruh jalan nasional di Indonesia dengan memasang 
speed camera di titik-titik daerah rawan kecelakaan dan berkoordinasi dengan kepolisian untuk 
melakukan penegakkan hukum bagi pengguna jalan yang melakukan pelanggaran batas 
kecepatan;

OPEN

13. Bekerjasama dengan kepolisian untuk merumuskan penerapan tilang elektronik bagi 
pelanggaran kecepatan maupun kegiatan penyiapan kendaraan lain yang dilakukan di bahu jalan 
maupun pada ruas jalan yang dilengkapi dengan marka tengah utuh;

OPEN

14.  Membuat peraturan terkait dengan SMK yang mewajibkan bagi setiap perusahaan otobus 
untuk mensosialisasikan kepada setiap penumpang mengenai  pentingnya pemakaian sabuk 
pengaman serta tatacara evakuasi pada keadaaan darurat; 

OPEN

15. Membuat peraturan terkait dengan SMK yang mewajibkan bagi setiap perusahaan otobus 
untuk memasang petunjuk mengenai tatacara evakuasi pada saat kondisi darurat; OPEN

16. Membuat peraturan terkait dengan SMK mengenai pelarangan untuk penggunaan ruang 
bagasi bawah sebagai tempat istirahat awak kendaraan ketika mobil bus sedang dikendarai; OPEN

(KNKT.18.07.11.01)
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17. Membuat peraturan terkait kewajiban pengemudi kendaraan umum untuk memiliki 
sertifikasi mengemudi sesuai dengan kelas kendaraan yang dikemudikan. OPEN

b. Badan 
Pengembangan Sumber 
Daya Manusia 
Kementerian 

Mengadakan sertikasi pengemudi yang didalamnya memuat kurikulum mengenai defense driving 
saat kondisi kritis termasuk didalamnya adalah tatacara melakukan pengereman dan 
pengendalian kendaraan saat keadaan darurat.

OPEN

1. Seperti rekomendasi yang pernah KNKT terbitkan pada laporan KNKT dengan laporan 
17.02.01.01 maka dimohon kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk 
merevisi aturan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol agar menyediakan sarana dan prasarana 
tekait penanganan B3 dimana diantaranya penyediaan prasarana parkir khusus kendaraan B3 

OPEN

2. Melakukan kajian mengenai tingkat pemahaman pengemudi mengenai petunjuk atau 
informasi rambu-rambu yang telah dipasang pada seluruh jalan nasional di Indonesia; OPEN

3. Melakukan kajian tentang fungsi crashbox sebagai komponen penting pada kendaraan yang 
kedepannya dapat dimasukkan ke dalam regulasi persyaratan teknis kendaraan. OPEN

1. Melakukan perbaikan rambu dan perlengkapan jalan lainnya yang telah mengalami kerusakan 
akibat kecelakaan; OPEN

2. Melakukan survei dan inspeksi kelengkapan dan perlengkapan jalan pada ruas Jalan Sei Lilin – 
Betung KM 73 Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan terutama 
mengenai standar ketinggian rambu, penempatan rambu yang berdekatan, fungsi dan standar 
kualitas marka jalan, LPJU 

OPEN

3. Secara khusus dilakukan peninjauan fungsi marka putus-putus pada 50 meter menjelang lokasi 
terjadinya tabrakan (dekat SPBU) untuk dijadikan sebagai marka utuh karena lokasi tersebut 
adalah termasuk tikungan balik arah; OPEN

4. Melakukan pemasangan rambu-rambu peringatan tambahan seperti rambu pembatas kecepatan, 
rambu peringatan untuk menurunkan kecepatan, dan warning light  pada lokasi terjadinya 
kecelakaan dan lokasi rawan kecelakaan lainnya di jalan nasional wilayah Provinsi Sumatera 
Selatan dan Bangka Belitung;

OPEN

5. Agar melakukan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) pada  lokasi terjadinya 
kecelakaan karena lokasi kecelakaan termasuk daerah rawan kecelakaan dan pada lokasi rawan 
kecelakaan lainnya di jalan nasional wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung; OPEN

6. Melakukan perbaikan LPJU yang tidak berfungsi pada ruas Jalan Sei Lilin – Betung KM 73 
Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan OPEN

e. Balai Besar 
Pelaksanaan Jalan 
Nasional V Palembang

Melakukan perkerasan bahu jalan pada lokasi rawan kecelakaan di Jalan Lintas Timur Palembang 
– Jambi termasuk ruas Jalan Sei Lilin – Betung KM 73 Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, 
Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri PU No. 19 Tahun 2011 tentang 
Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Jalan sehingga Jalan Lintas Timur Palembang – Jambi 

OPEN

1. Melakukan penertiban deretan bangunan di bahu jalan yang mengganggu jarak pandang 
pengguna jalan di sepanjang Jalan Lintas Timur Palembang – Jambi;
Melakukan pemangkasan pohon secara berkala yang terletak di tikungan untuk menjamin jarak 
pandang pengguna jalan pada daerah tikungan tersebut;

OPEN

2. Melakukan pemangkasan pohon secara berkala yang terletak di tikungan untuk menjamin jarak 
pandang pengguna jalan pada daerah tikungan tersebut; OPEN

f. Pemerintah Daerah 
Kabupaten Banyuasin

d. Balai Pengelola 
Transportasi Darat 
Wilayah VII Provinsi 
Sumatera Selatan dan 
Bangka Belitung

c. Badan Penelitian dan 
Pengembangan 
Kementerian 
Perhubungan
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3. Melakukan koordinasi kepada pihak yang melakukan proyek di bahu jalan agar melakukan 
penertiban barang-barang atau properti proyek yang diletakkan pada bahu jalan sehingga 
menjamin bahu jalan bebas dari halangan/obstruction ; OPEN

4. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan projek yang merusak jalan dan rambu marka serta 
memastikan pihak-pihak kontraktor untuk segera melakukan perbaikan terhadap segala kerusakan 
yang diakibatkan oleh pekerjaan proyek yang dilakukan

OPEN

1. Memerintahkan setiap perusahaan otobus agar mematuhi ketentuan kewajiban istirahat 
pengemudi sekurang-kurangnya 15 menit setiap 4 jam perjalanan sesuai dengan Undang-Undang 
No. 22 Tahun 2009 Pasal 90;

OPEN

2. Memerintahkan setiap perusahaan otobus agar hanya memperkerjakan pengemudi yang telah 
memiliki sertifikat kompetensi mengemudi; OPEN

3. Memerintahkan setiap perusahaan otobus agar awak kendaraan memastikan semua penumpang 
menggunakan sabuk pengaman sebelum mobil bus diberangkatkan; OPEN

4. Memerintahkan setiap perusahaan otobus agar setiap awak kendaraan yang berada dibawah 
pengawasannya menginformasikan kepada penumpang tatacara evakuasi ketika terjadi kondisi 
darurat pada waktu sebelum mobil bus diberangkatkan;

OPEN

5. Memerintahkan setiap perusahaan otobus agar melakukan pembinaan setiap pengemudi 
kendaraan yang berada dibawah pengawasannya untuk mengurangi kecepatan dan mendahulukan 
kendaraan lain yang sedang berada di lajur lawan. OPEN

1. Melakukan penerapan SMK meliputi pembatasan kecepatan kendaraan, pengaturan jam 
mengemudi dan jam istirahat bagi setiap pengemudi, serta pemakaian sabuk keselamatan bagi 
seluruh awak kendaraan dan penumpang;

OPEN

2. Mengatur lokasi pergantian pengemudi yang bergantung pada trayek perjalanan dan durasi 
mengemudi; OPEN

3. Membuat risk  journey untuk setiap rute perjalanan sehingga pengemudi mampu mengantisipasi 
berbagai kondisi terutama di daerah rawan kecelakaan; OPEN

4. Melakukan review terhadap kualitas tidur pengemudi yang beristirahat di tempat tidur khusus 
dalam mobil bus; OPEN

5. Melakukan review terhadap pelatihan pengemudi yang telah diberikan kepada para pengemudi 
sehingga dapat diketahui tingkat keefektifannya; OPEN

6. Memberikan tambahan pelatihan mengemudi mengenai defense driving  kepada para pengemudi 
yang didalamnya terdapat materi mengenai tatacara mengemudikan kendaraan pada saat kondisi 
kritis;

OPEN

7. Melakukan recurrent  pelatihan mengemudi bagi para pengemudi pada durasi waktu tertentu 
untuk menjaga tingkat kompetensi masing-masing pengemudi; OPEN

8. Memberikan pelatihan kepada pembantu pengemudi / kondektur sehingga berkontribusi dalam 
pengontrolan driving  behavior  pengemudi selama mengemudikan kendaraan termasuk saat 
menghadapi kondisi kritis dan menjamin pengemudi tidak mengantuk selama mengemudikan 
kendaraan;

OPEN

g. Organda

h. Perusahaan Otobus 
Siliwangi Antar Nusa 
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9. Memberikan pelatihan kepada pembantu pengemudi / kondektur sehingga berkontribusi dalam 
pengontrolan keselamatan penumpang termasuk diantaranya memastikan seluruh penumpang 
menggunakan sabuk keselamatan dan evakuasi penumpang pada saat terjadinya kecelakaan; OPEN

10. Melakukan review  terhadap kecelakaan-kecelakaan yang telah dialami oleh PO. SAN agar 
dapat diantisipasi dengan lebih baik kedepannya; OPEN

11. Mengakomodir tempat istirahat bagi setiap awak kendaraan sehingga penggunaan bagasi 
bawah sebagai tempat istirahat dapat ditiadakan. OPEN

i. Perusahaan Rekayasa 
Industri dan Pertagas 

Agar melakukan penertiban barang-barang atau properti proyek yang diletakkan pada bahu jalan 
sehingga menjamin bahu jalan bebas dari halangan/obstruction. OPEN

j. Perusahaan Teknologi 
Google

Mengakomodir risk journey jalan nasional pada aplikasi Google Maps yang didalamnya memuat 
informasi mengenai lokasi rawan kecelakaan di jalan nasional yang dilalui pengguna jalan. OPEN

k. Perusahaan 
Perangkat Lunak Waze 
Mobile

Mengakomodir risk journey jalan nasional pada aplikasi Waze yang didalamnya memuat 
informasi mengenai lokasi rawan di jalan nasonal yang dilalui pengguna jalan. OPEN

1. Agar dibuat Peraturan Menteri Perhubungan yang khusus mengatur ketentuan mengenai 
waktu kerja, waktu istirahat dan waktu libur bagi pengemudi kendaraan umum. Saat ini regulasi 
yang mengatur tentang hal tersebut belum mampu mengakomodir fenomena yang berlaku pada 
moda angkutan jalan, khususnya pada kendaraan umum Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dan 
kendaraan Pariwisata yang memiliki waktu operasional lebih dari 12 (dua belas) jam dan 
sebagian besar diantaranya melakukan aktivitas pada malam hari. Perlu dibedakan ketentuan 
antara waktu istirahat dan waktu libur bagi Bus AKAP dan Pariwisata dengan kendaraan umum 
lainnya yang beroperasi secara normal pada siang hari, karena siklus kerja metabolisme tubuh 
manusia yang bekerja pada malam hari dengan siang hari berbeda. Saat ini waktu libur 
pengemudi bagi kendaraan umum Bus AKAP dan kendaraan Pariwisata tidak diatur, baik oleh 
Pemerintah maupun perusahaan;

CLOSE

Tanggapan Direktur Angkutan Jalan:
Telah tertuang dalam PM 15 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan 
angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dan 
PM 117 tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan orang tidak 
dalam trayek.

2. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada butir pertama, juga 
harus diatur mengenai kewajiban pembayaran gaji pengemudi oleh perusahaan selama 
pengemudi mengambil waktu libur agar ketentuan mengenai hal itu dapat dijalankan oleh 
pengemudi tanpa adanya kekhawatiran tidak memperoleh pendapatan selama libur. Selain itu 
perlu ditegaskan siapa yang diberi tanggung jawab dan kewenangan untuk melakukan 
pengawasan terhadap ketentuan waktu kerja, waktu istirahat dan waktu libur pengemudi.

OPEN

1. Terkait dengan “lolos” nya mobil bus Tiban Inten dari pagar pengaman jalan yang telah 
didesain untuk melindungi pengemudi dari keberadaan tiang tengah jembatan dan tiang PJU 
pada median jalan, agar dibuat desain baru pagar pengaman jalan dengan konsep “yang lebih 
ramah” sehingga dapat mengurangi fatalitas jika terdapat pengemudi yang lengah/kehilangan 
kendali kendaraan dan menabrak obyek yang berada di median jalan tol;

OPEN

b.  Kementerian 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat

12 a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan

Kecelakaan lalu lintas dan 
angkutan jalan berupa mobil 

bus A 7507 S menabrak JPO di 
Tol Cipali Km. 108.800, 

Palimanan, Jawa Barat, Sabtu 
18 Agustus 2018 

(KNKT.18.08.12.01)
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2. Karena pada dasarnya keberadaan tiang tengah jembatan dan tiang PJU yang dipasang pada 
median adalah merupakan  hazard yang seharusnya diantisipasi dengan pendekatan forgiving 
road, menggunakan pengaman guardrail dan dilapis dengan bahan lain yang bersifat “mereduksi 
energy kinetic” seperti ban bekas ataupun karung pasir. Pada lokasi kecelakaan dan pada spot 
hazard lainnya yang sejenis di sepanjang ruas jalan tol Cipali hanya ditemukan pengaman tiang 
dengan menggunakan pagar pengaman jalan (guardrail) minim tanpa pelapisan penahan lainnya. 

OPEN

1. Untuk melakukan penambahan rambu-rambu peringatan khususnya rambu batas kecepatan 
maksimal (di bawah kecepatan rencana) sebelum tempat kejadian kecelakaan, pemasangan pagar 
keselamatan sepanjang daerah rawan kecelakaan, pemasangan rambu chevron  sebagai peringatan 
bahwa terdapat tikungan tajam dan himbauan yang dianggap perlu guna peningkatan keselamatan 
lalu lintas dan angkutan jalan;

OPEN

2. Memberikan penyuluhan kepada pengemudi angkutan umum terkait dengan cara mengatasi 
dalam keadaan darurat; OPEN

3. Mengadaptasi aturan ECE tetang spesifikasi sabuk berkeselamatan untuk setiap kursi 
penumpang. OPEN

4. Mengadaptasi aturan ECE R17 kedalam  regulasi kendaraan tentang  penguatan dudukan kursi 
penumpang sehingga kursi terjamin tidak akan terlepas ketika terjadi tabrakan; OPEN

5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum mengenai pentingnya penggunaan sabuk 
pengaman pada masing-masing penumpang mobil penumpang; OPEN

6. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum mengenai perlunya pengurangan kecepatan 
kendaraan terutama saat pengemudi mengalami kelelalahan serta apabila pengemudian kendaraan 
dilakukan pada malam hari;

OPEN

7. Membuat inventarisasi data mengenai lokasi rawan kecelakaan pada jalan nasional di seluruh 
Indonesia sehingga dapat diketahui oleh masyarakat luas dan dapat dijadikan sebagai basis data 
risk journey  bagi instansi maupun pihak-pihak yang membutuhkan serta melakukan pemuktahiran 
data pada periode tertentu;

OPEN

8. Membuat peta risk  journey  pada seluruh jalan nasional di Indonesia yang dibuat berdasarkan 
lintasan jalur pengemudian yang tersedia dan dilakukan pemuktahiran secara periodik; OPEN

9. Melakukan speed management dengan pemasangan rambu batas kecepatan pada seluruh jalan 
nasional di Indonesia berdasarkan referensi hasil kajian penelitian yang telah dilakukan oleh 
Badan Litbang Kementerian Perhubungan; OPEN

10. Melakukan speed management pada seluruh jalan nasional di Indonesia dengan memasang 
speed camera di titik-titik daerah rawan kecelakaan dan berkoordinasi dengan kepolisian untuk 
melakukan penegakkan hukum bagi pengguna jalan yang melakukan pelanggaran batas kecepatan; OPEN

11. Membuat peraturan terkait dengan SMK yang mewajibkan bagi setiap perusahaan otobus 
untuk mensosialisasikan kepada setiap penumpang mengenai  pentingnya pemakaian sabuk 
pengaman serta tatacara evakuasi pada keadaaan darurat; 

OPEN

12. Membuat peraturan terkait dengan SMK yang mewajibkan bagi setiap perusahaan otobus 
untuk memasang petunjuk mengenai tatacara evakuasi pada saat kondisi darurat; OPEN

13 Kecelakaan lalu lintas dan 
angkutan jalan berupa 
Kecelakaan  mobil bus 

pariwisata masuk ke jurang di 
Kabupaten Tobasa, Sumatera 
Utara, Sabtu 18 Agustus 2018. 

(KNKT.18.08.13.01)

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan
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13. Membuat regulasi terkait kewajiban pengemudi kendaraan umum untuk memiliki sertifikasi 
mengemudi sesuai dengan jenis dan type kendaraan yang dikemudikan. OPEN

b. Badan 
Pengembangan Sumber 
Daya Manusia 
Kementerian 
Perhubungan

Menyelenggarakan sertikasi pengemudi angkutan umum yang didalamnya memuat kurikulum 
mengenai safety driving dan defense driving, termasuk tatacara melakukan pengereman dan 
pengendalian kendaraan saat keadaan darurat.

CLOSE

1) Pusat pengembangan SDM perhubungan Darat dan UPT diklat di 
matra darat telah dan akan melaksanakan kegiatan peningkatan 
kompetensi SDM bagi pengemudi angkutan umum terhadap 
pelaksanaan sertifikasi pengemudi angkutan umum dengan dasar 
pelaksanaan :
a. Undang undang no 22 tahun 2009 tentang LLAJ
b. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Nomor 269 
Tahun 2014 tentang Mengemudi angkutan bermotor, dengan kursil 
pelatihanterdapat materi-materi terkait safety driving, defense 
driving, road safety dan pretrip inspection, serta tata cara melakukan 
pengereman dan pengendalian kendaraan saat keadaan darurat.
Disamping itu dalam pembinaan dan pengawasan dilapangan terkait 
dengan sertifikasi pengemudi angkutan umum antara lain :
a. Kriteria sertifikasi pengemudi angkutan umum yang diikuti.
b. Masa berlaku sertifikat pengemudi angkutan umum (SPAU)
c. Mekanisme mengikuti pelatihan dan sertifikasi
2) Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi bagi pengemudi angkutan 
umum dilaksanakan di PTDI-STTD Bekasi bekerjsama dengan 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun mekanisme pelaksanaan 
pelatihan meliputi :
1) Pelatihan dilaksanakan selama 5 (lima hari) dengan jumlah jam 
pelajaran sebanyak 50 JP dan telah mengakomodir materi safety 
driving ddan defensive driving, tata cara pengereman dan 
pengendalian kendaraan saat keadaan darurat (kurikulum terlampir).
2) Setelah mengikuti pelatihan, peserta akan mendapatkan surat 
tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) sebagai persyaratan 

1. Melakukan penelitian mengenai batasan kecepatan yang perlu ditetapkan pada lokasi-lokasi 
rawan kecelakaan di seluruh jalan nasional di Indonesia; OPEN

2. Melakukan kajian mengenai tingkat pemahaman pengemudi mengenai petunjuk atau 
informasi rambu-rambu yang telah dipasang pada seluruh jalan nasional di Indonesia. OPEN

1. Memerintahkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota khususnya yang kontur jalannya 
berupa perbukitan untuk meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan 
sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara 
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalan;

OPEN

2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan otobus dalam keselamatan 
transportasi. OPEN

3. Melakukan perbaikan rambu dan perlengkapan jalan lainnya yang telah mengalami kerusakan 
akibat kecelakaan; OPEN

4. Melakukan survei dan inspeksi kelengkapan dan perlengkapan jalan pada ruas Jalan jembatan 
sipege-pege, desa lumban rau, Kecamatan nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera 
Utara,untuk  penempatan rambu, marka dan pagar pengaman jalan (guad rail ); OPEN

5. Melakukan pemasangan rambu-rambu peringatan daerah rawan kecelakaan, rambu tambahan 
seperti rambu pembatas kecepatan, dan warning light  pada lokasi terjadinya kecelakaan dan lokasi 
rawan kecelakaan lainnya di jalan  wilayah Provinsi Sumatera Utara;

OPEN

c. Badan Penelitian dan 
Pengembangan 
Kementerian 
Perhubungan

d. Dinas Perhubungan 
Provinsi Sumatera Utara
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6. Agar melakukan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) pada  lokasi terjadinya 
kecelakaan karena lokasi kecelakaan termasuk daerah rawan kecelakaan dan pada lokasi rawan 
kecelakaan lainnya di jalan  wilayah Provinsi Sumatera Utara

OPEN

1. Melakukan pengawasan keamanan dan keselamatan jalan-jalan utama di desa yang menjadi 
jalur penghubung antar kecamatan;

CLOSE

 •Pemerintah Kabupaten Toba cq. Dinas Perhubungan secara ru n dan 
berkala melakukan kegiatan pengawasan dan keselamatan pada jalan-
jalanutama desa yang menjadi jalur penghubung antar kecamatan.
 •Kegiatan pengawasan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan 

pemeriksaan kendaraan bermotor (razia kendaraan bermotor) yang 
dilaksanakan secara berpindah-pindah pada suatu lokasi kecamatan 
ke kecamatan lainnya sesuai kebutuhan.
 •Disamping itu pemerintah Kabupaten Toba cq. Dinas Perhubungan 

sejak tahun 2012 sampai tahun 2018 telah berupaya meningkatkan 
keamanan dan keselamatan jalan melalui pengadaan perlengkapan 
jalan yang terdiri dari guadrail, paku marka jalan, marka jalan, zebra 
cross, marka parkir, delineator, rambu ting F, RPPJ, warning light, 
rambu portable, traffic cone, dan roa barrier. (daftar pengadaan 
terlampir).
 •Pada tahun 2019,2020, dan 2021, Pemerintah Kabupaten Toba dak 

dapat menampung pengadaan perlengkapan jalan dikarenakan 
keterbatasan anggaran dan terjadinya recofusing anggaran untuk 
mengatasi pandemic Covid-19.

e. Pemerintah 
Kabupaten Toba Samosir
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2. Memerintahkan kepada Dinas Perhubungan agar meningkatkan pelaksanaan Inspeksi 
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara berkelanjutan;

CLOSE

 •Pemerintah Kabupaten Toba secara ru n dan berkala se ap tahunnya melaksanakan 
kegiatan inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan angkutan jalan melalui pelaksanaan 
kegiatan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan melakukan Penindakan 
Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Razia Kendaraan Bermotor). Kegiatan ini 
dilaksankan oleh Dinas Perhubungan Kab. Toba bekerja sama dengan Polre Toba.
 •Adapun pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor tersebut 

ditetapkan dengan keputusan Bupati Toba setiap tahunnya yakni:
 a.Keputusan Bupa  Toba Samosir Nomor: 95 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim 

Pengendalian Disiplin Pengoperasioan Angkutan Umum di Jalan Raya di Kabupaten 
Toba Samosir Tahun 2018.

 b.Keputusan Bupa  Toba Samosir Nomor: 96.a Tahun 2019 tentang Pembentukan 
Tim Pengendalian Disiplin Pengoperasioan Angkutan Umum di Jalan Raya di 
Kabupaten Toba Samosir Tahun 2019.

 c.Keputusan Bupa  Toba Samosir Nomor 132 Tahun 2020 tentang Pembentukan 
Tim Pengendalian Disiplin Pengoperasioan Angkutan Umum di Jalan Raya di 
Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020.

 d.Keputusan Bupa  Toba Samosir Nomor 187 Tahun 2021 tentang Pembentukan 
Tim Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Toba 
Samosir Tahun Anggaran 2021.
 •Berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan dengan UPT Sarana dan Prasarana 

Pematang Siantar Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara diperoleh informasi 
bahwa pada tahun 2021 telah ditampung anggaran untuk pemasangan pagar 
pengaman jalan (guardrail) di sekitar lokasi kecelakaan (jembatan sipege-pege) 
sepanjang 140 meter dimana saat ini kegiatan pengadaan tersebut sedang dalam 
proses tender.
 •Adapun pagar pengaman jalan tersebut dipasang sepanjang 60 meter di sebelah 

kanan sebelum jembatan sipege-pege, 40 meter dipasang di sebelah kiri sebelum 
jembatan Sipege-pege, dan 40 meter dipasang setelah jembatan Sipege-pege.

3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan otobus dalam keselamatan 
transportasi

CLOSE

 •Melalui forum lalu lintas, Pemerintah Kabupaten Toba cq. Dinas 
Perhubungan secara berkala melakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap perusahaan otobus dalam keselamatan transportasi.
 •Pada tanggal 06 Desember 2019, melalui forum lalu lintas Kabupaten Toba 

Samosir secara khusus membahas tentang sosialisasi ketertiban berlalu lintas 
khusus angkutan anak sekolah Soposurung. Dasar pelaksanaan kegiatan 
tersebut adalah Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor: 
550/442/Dishub/XII/2019 tanggal 06 Desember 2019 perihal undangan.
 •Adapun da ar undangan kegiatan dimaksud adalah anggota forum lalu 

lintas Kab. Toba Samosir beserta seluruh Direksi Perusahaan Angkutan umum 
yang ada di Kab Toba yakni koperasi Pengangkutan Diori, CV. Sinar Nauli, CV. 
Operanto. CV. Sigura-gura Indah, Koperasi Tapanuli Mini, dan para 
pengemudi angkutan anak sekolah Soposurung.
 •Dalam forum lalu lintas tersebut dihasilkan suatu kesepakatan yang 

ditandatangani oleh perwakilan undangan rapat. Adapun hal-hal yang 
disepakati adalah sebagai berikut:

 a.Pengemudi angkutan umum anak sekolah di Soposurung sepakat 
mengikuti aturan tata cara berlalu lintas di jalan.

 b.Pengumdi angkutan sepakat mengiku  tata cara pemuatan dengan dak 
menaikkan penumpang di atas cup dan membiarkan penumpang 
bergantungan di atas pintu mobil.

 c.Sepakat mempergunakan system pembuangan (knalpot) sesuai dengan 
standart.
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f. Dinas PU Bina Marga 
Provinsi Sumatera Utara

Melakukan pembangunan jalur penyelamat ± 100 meter sebelum tempat kejadian kecelakaan guna 
mengurangi risiko kegagalan sistem pengereman pada kendaraan yang melintas di Jalan desa 
jembatan sepege-pege.

OPEN

1. Memerintahkan setiap perusahaan otobus agar mematuhi ketentuan kewajiban istirahat 
pengemudi sekurang-kurangnya 15 menit setiap 4 jam perjalanan sesuai dengan Undang-Undang 
No. 22 Tahun 2009 Pasal 90;

OPEN

2. Memerintahkan setiap perusahaan otobus agar hanya memperkerjakan pengemudi yang telah 
memiliki sertifikat kompetensi mengemudi; OPEN

3. Memerintahkan setiap perusahaan otobus agar awak kendaraan memastikan semua penumpang 
menggunakan sabuk pengaman sebelum mobil bus diberangkatkan; OPEN

4. Memerintahkan setiap perusahaan otobus agar setiap awak kendaraan yang berada dibawah 
pengawasannya menginformasikan kepada penumpang tatacara evakuasi ketika terjadi kondisi 
darurat pada waktu sebelum mobil bus diberangkatkan;

OPEN

5. Memerintahkan setiap perusahaan otobus agar melakukan pembinaan setiap pengemudi 
kendaraan yang berada dibawah pengawasannya untuk mengurangi kecepatan ketika melewati 
jalan dengan turunan panjang dan ekstrim.

OPEN

Agar PT. Vina Tour and Travel mematuhi regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 
Tentang Angkutan Jalan pasal 48, 79 dan 94 bahwa:

1.  Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dengan Kendaraan 
Bermotor Umum, wajib mematuhi ketentuan mengenai izin penyelenggaraan Angkutan orang 
dalam Trayek atau izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek dan persyaratan 
teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor.

OPEN

2. Perusahaan Angkutan Umum harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. OPEN

3. Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud berbentuk badan usaha milik negara; badan 
usaha milik daerah; perseroan terbatas; atau koperasi. OPEN

4. Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem 
manajemen keselamatan dengan berpedoman pada rencana umum nasional keselamatan lalu lintas 
dan angkutan jalan

OPEN

1) Dalam penerbitan SK rancang bangun kendaraan memperhatikan uji Kekuatan Kursi dan 
Dudukan Kursi untuk Kendaraan Penumpang (UN ECE R 80);

CLOSE

Menjadi perhatian uji kekuatan kursi dan dudukan kursi dan pada uji 
berkala harus dilakukan pengecekan ulang mengenai pengencangan 
baut.
Akan dipertimbangkan persyaratan material karoseri.

2) Mengkaji ulang regulasi perijinan di bidang angkutan jalan khususnya yang terkait dengan 
angkutan sewa dan angkutan pariwisata, dengan memperhatikan aspek:
a) Pengaturan, agar persyaratan administrasi dan teknis diperketat khususnya yang terkait 
keselamatan baik kelaikan kendaraan maupun kelaikan awak melalui kewajiban implementasi 
SMK pada perusahaan angkutan umum;

CLOSE

Peningkatan kompetensi pengemudi ada dalam salah satu elemen SMK.

a) Operasional, agar dapat diterbitkan informasi kepada masyarakat maupun penyedia jasa
pariwisata mengenai peta risk journey daerah tujuan wisata di Indonesia, agar pada saat akan
melakukan kegiatan wisata memperhatikan jenis kendaraan terkait dengan ruas jalan dan
topografi medan sehingga tidak akan lagi terjadi Mobil Bus Pariwisata masuk ke ruas jalan yang
tidak sesuai;

CLOSE
Akan diterbitkan peraturan dirjenhubdat tentang penentuan lokasi 
rawan kecelakaan (LRK). Informasi akan digunakan instansi/unit kerja 
dalam penanganan LRK.

g. Organda

h. PT.Vina Tour and 
Travel (Operator Mobil 
Bus)

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan

Kecelakaan lalu lintas dan 
angkutan jalan berupa 
Kecelakaan  mobil bus 

pariwisata B 7025 SGA masuk 
ke jurang, di Kecamatan 

Cikidang, Kabupaten Sukabumi, 
Jawa Barat, Sabtu 8 September 

2018.

14
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b) Standar Sarana, agar diperketat mekanisme dalam pemberian ijin Sewa dan Pariwisata dengan
mengacu kepada Permenhub Nomor PM.28 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;

OPEN Tidak ada tanggapan

c) Standar Prasarana,untuk obyek wisata dengan kondisi topografi medan dan ruas jalan
tertentu, agar disediakan fasilitas kendaraan penumpang yang disesuaikan dengan keadaan kelas
jalan setempatsebagai kendaraan transit bagi wisatawan yang menggunakan mobil bus
berukuran besar/tidak sesuai dengan kelas jalan;

OPEN Tidak ada tanggapan

Pengawasan, agar bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat untuk melakukan 
pengawasan dalam memastikan kelaikan kendaraan maupun kelaikan awak melalui mekanisme 
pemeriksaan Buku Uji, Kartu Pengawasan, SIM Pengemudi Bus Pariwisata (termasuk penggunaan 
sabuk keselamatan di setiap kursi penumpang dan kelaikan kursi penumpang agar tidak ada lagi 
kejadian saat terjadi kecelakaan, semua kursi penumpang terlepas dari dudukannya).

CLOSE

Sudah diterbitkan melalui PP No. 74 Tahun 2014 tentang angkutan 
jalan dan PM 74 2021 tentang perlengkapan keselamatan kendaraan 
bermotor.
Akan dibuat edaran dirjenhubdat implementasi sabuk keselamatan di 
mobil bus lama.

b. Dinas Perhubungan 
Provinsi Jawa Barat

Melakukan survai Inspeksi Keselamatan Jalan pada ruas jalan Cikidang – Pelabuhan Ratu untuk 
mengidentifikasi hazard dan risk, membuat laporannya serta melakukan mitigasi terhadap 
potensial hazard dan risk sesuai dengan skala prioritas seperti pemasangan rambu-rambu 
peringatan, memperjelas marka jalan dan pemasangan perlengkapan pengaman jalan yang 
diperlukan (guard rail, cermin tikungan dan sebagainya).

OPEN

Melakukan pengawasan dengan menempatkan petugas lapangan pada daerah tujuan wisata, 
untuk memastikan kelaikan kendaraan maupun kelaikan awak melalui mekanisme pemeriksaan 
Buku Uji, Kartu Pengawasan dan SIM Pengemudi Bus Pariwisata; 

b. Menyediakan fasilitas kendaraan penumpang yang disesuaikan dengan keadaan topografi 
medan maupun ruas jalan setempat sebagai kendaraan transitbagi wisatawan yang 
menggunakan mobil bus berukuran besar/tidak sesuai dengan kelas jalan.
1. Perlu merelokasi Jembatan Timbang Ajibarang untuk memfilter pergerakan kendaraan barang 
yang over loading dari arah selatan menuju utara yang akan melalui 3 (tiga) flyover, yang 
berpotensi mengalami kegagalan system pengereman. Kondisi eksisting saat ini jembatang 
timbang berada pada sisi kiri arus lalu lintas utara – selatan, idealnya berada pada sisi kiri selatan 
- utara; CLOSE

Tanggapan Direktorat Prasarana:
a. Telah dilakukan optimalisasi UPPKB Ajibarang melalui perkuatan 
personil dari kantor pusat, Polres Banyumas, Kodim Banyumas dan 
Dinas Perhubungan Banyumas, guna meningkatkan pengawasan 
angkutan barang di jalur Brebes – Banyumas;
b. Pada tahun 2021 Ditjen Hubdat sudah melaksanakan FS Relokasi 
UPPKB Ajibarang;
Pada tahun 2022 akan dilakukan pemasangan WIM di ruas jalan 
Brebes – Banyumas.

2. Memerintahkan BPTD Wilayah X Jawa Tengah untuk melakukan pemasangan kebutuhan 
fasilitas perlengkapan jalan guna mendukung telah adanya jalur penghentian darurat yang 
dibagun oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Semarang Ditjen Bina Marga 
KemenPUPR (Gambar 22).

OPEN

1. Melakukan evaluasi kinerja penanganan jangka pendek dan jangka menengah di Fly Over  
Kretek Bumiayu Brebes;

OPEN

2. Realisasi penanganan jangka panjang di Fly Over  Kretek Bumiayu Brebes. OPEN

1. Melakukan optimasi jalur penghentian darurat yang sudah dibangun oleh Pemerintah 
Kabupaten Brebes sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang 
Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.

OPEN

2. Melakukan perawatan dan pengawasan jalur penghentian darurat yang sudah dibangun oleh 
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Semarang Ditjen Bina Marga KemenPUPR sehingga 
kesiapan fungsi dan tidak ada hambatan di jalur pada saat kondisi darurat (Gambar 23).

OPEN

15 Kecelakaan lalu lintas dan 
angkutan jalan berupa  

tabrakan antara mobil barang 
B-9370-WYT dengan beberapa 

kendaraan lainnya di  Jalan 
Raya Bumiayu, Desa

Jatisawit,  Kec.  Brebes,  Kab.  
Brebes, Senin  10  Desember  

2018 

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan

b. Balai Besar 
Pelaksanaan Jalan 
Nasional VII Semarang

c. Pemerintah 
Kabupaten Brebes

c. Dinas Perhubungan 
Kabupaten Sukabumi
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3. Menyediakan kendaraan derek untuk kecepatan penanganan kendaraan yang masuk jalur 
penghentian darurat guna antisipasi kondisi darurat berikutnya.

OPEN

1. Proses pemeliharaan system rem dan manhole pada mobil tangki tidak termasuk urusan yang 
menjadi tanggung jawab PT. Patra Niaga Pertamina. Sesuai kontrak kerja PT. Pertamina dengan 
pihak transportir maka hal tersebut menjadi tanggung jawab transportir. Namun demikian 
diharapkan PT. Pertamina dapat membuat ketentuan tambahan dalam kontrak yang mengatur 
bahwa setiap transportir wajib melakukan pemeliharaan armadanya sesuai dengan Buku Volume 
1 pada bengkel yang ditunjuk oleh PT. Pertamina sehingga dengan demikian PT. Pertamina dapat 
menjamin kelaikan armadanya dalam mengangkut BBM di jalan, selanjutnya PT. Pertamina 
maupun PT. Patra Niaga dapat melakukan audit secara berkala kepada setiap bengkel yang 
ditunjuk untuk melakukan pemeliharaan mobil tangki

OPEN

2. Agar dalam setiap pengadaan mobil tangki, PT. Pertamina mewajibkan kepada body maker 
untuk menyerahkan kepada transportir dan salinannya disampaikan ke PT. Patra Niaga berupa:
a. Wiring diagram system kelistrikan, system mekanik dan system pneumatic pada mobil tangki;

OPEN

b. Modul pemeliharaan dan inspeksi kendaraan beserta system didalamnya (system electrical, 
mekanik dan pneumatic);

OPEN

c. Untuk setiap jenis kendaraan dengan system baru (electrical, mechanical dan pneumatic) wajib 
melakukan pelatihan pengoperasian, pemeliharaan dan inspeksi terhadap kendaraan bermotor.

OPEN

1. Agar PT. Pertamina Patra Niaga menyusun prosedur tetap pemeriksaan/inspeksi secara
berkala terhadap tangki beserta peralatan dan fasilitas didalamnya untuk memastikan semua
system berjalan dengan baik;

OPEN

2. Agar PT. Pertamina Patra Niaga memiliki logbook pemeliharaan setiap armada pengangkut 
BBM serta melakukan analisa dan evaluasi performansi kendaraan secara komprehensif dan 
konsisten berdasarkan riwayat pemeliharaannya sehingga setiap hazard pada system 
pemeliharaan dapat terdeteksi lebih dini.

OPEN

1.   Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada pengemudi mobil bus tentang tata cara 
mendahului dan menghadapi kondisi jalan menurun, menikung dan cuaca hujan. 

OPEN

2.   Melakukan pengawasan mengenai jam kerja pengemudi agar tidak menimbulkan fatigue  dan 
pengawasan mengenai sistem penggajian pengemudi sehingga mengurangi kejadian pengemudi 
yang mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi dan bekerja over time  hingga tidak 
mengindahkan waktu istirahat.

CLOSE Tanggapan Direktur Angkutan Jalan:
Telah diterbitkan SK.2925.AJ/AJ.404/DRDJ/2018 tentang tata cara 
pengawasan waktu kerja pengemudi kendaraan bermotor

3.   Melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 
Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum 
dalam Trayek mengenai pengaplikasian sabuk keselamatan pada setiap kursi penumpang mobil 
bus.

OPEN

4. Mengatur tentang kewajiban perusahaan karoseri bus untuk melakukan penguatan 
superstructure bus dan melaksanakan rollover test  pada bus

OPEN

2019

Kecelakaan  rem blong truk 
tangki Pertamina E 9890 YA, di 

Jalan Soekarno Hatta, 
Bandung, Jumat 22 Desember 

2018

a. PT. Pertamina 
(Persero)

b. PT. Pertamina Patra 
Niaga

1

2 Kecelakaan mobil bus Bima 
Suci  A 7520 CS di Jalan Tol 

Cipularang KM. 70.400, Kec. 
Babakan Cikao, Kab. 

Purwakarta, Senin 28 Januari 
2019

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan
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b. PT. Jasa Marga 
(Persero)

Memasang paku jalan dan perlengkapan jalannya agar kendaraan mengurangi kecepatan 500 meter di 
sebelum lokasi kejadian kecelakaan CLOSE

PT Jasa Marga telah melaksanakan rekomendasi KNKT sebagai berikut 
:
a. melakukan pemasangan rambu batas kecepatan pada KM 72+600 B 
dan KM 71+200 B
b. melakukan inspeksi rutin sarana perlengkapan jalan tol (Guardrail, 
Rambu dan Marka Jalan) untuk memenuhi standar pelayanan minimal 
jalan tol sesuai peraturan menteri pekerjaan umum nomor : 
16PRT/M/2014
c. menyusun rencana program penambahan pemasangan sarana 
perlengkapan Jalan Tol yaitu paku marka, rumble stripe, dan rambu 
batas kecepatan pada Triwulan IV Tahun 2020 (laporan Pelaksanaan 
Terlampir)

1.   Agar melakukan penyesuaian jam kerja pengemudi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
dan sistem penggajian pengemudi yang tepat. OPEN

2.   Agar melaksanakan pelatihan secara rutin terhadap pengemudi bus mengenai safety driving , serta cara 
menghadapi ketika mengalami kondisi darurat. Pelatihan ini juga berfungsi untuk meng update  
keterampilan pengemudi apabila terdapat perkembangan teknologi terbaru pada bus.

OPEN

3. Agar menerapkan sistem manajemen keselamatan pada perusahaannya serta menunjuk satu 
bidang atau membuat bidang baru sebagai penanggungjawab mengenai sistem manajemen 
keselamatan

OPEN

1. Kondisi kendaraan umumnya usia diatas 5 tahun, dan monitoring rutin kondisi kelaikan 
kendaraan untuk perjalanan jauh oleh operator umumnya kurang mendapatkan perhatian yang 
serius. Risiko kegagalan dalam peroperasian kendaraan makin tinggi. Maka agar memerintahkan 
Kepada Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan pihak 
kepolisian dalam meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sesuai 
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan 
Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

OPEN

2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan angkutan umum dalam hal 
pelaksanaan sistim manajemen keselamatan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 
Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Guna menciptakan operasi layanan bus 
yang aman dengan perbaikan terus menerus dalam sistem manajemen keselamatan untuk 
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keselamatan transportasi mobil bus dan 
adanya budaya keselamatan diantara penyedia layanan bus (komersil dan non komersil).

OPEN

3. Mengingat potensi rollover mobil bus yang cenderung tinggi, maka perlu penguatan 
superstruktur mobil bus untuk memperkecil intrusi struktur pada ruang penumpang saat terjadi 
rollover. Mensyaratkan kepada perusahaan karoseri yang membangun rumah-rumah mobil bus 
untuk menambah gusset/pelat sambung pada sambungan atap dinding dan lantai dinding 
dengan penempatan strategis. Rancangan teknis ini dilakukan bertujuan untuk mencegah risiko 
kematian dan cedera yang timbul dari operasi mobil bus (PM.33/2018 Tentang Pengujian Tipe 
Kendaraan Bermotor pasal 41).

OPEN

4. Pemastian penerapan aturan sabuk keselamatan kendaraan bermotor umum minimal 2 (dua) 
titik (jangkar) pada semua tempat duduk sesuai Permenhub Nomor 28 Tahun 2015 dan 
Permenhub Nomor 29 Tahun 2015 pada saat penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan 
Bermotor, penelitian dan pemeriksaan kesesuaian fisik kendaraan bermotor dan pelaksanaan uji 
berkala.

OPEN

3 Kecelakaan mobil bus 
pariwisata PT. Kramat Jati D 

7591 AF di Jalan Raya By Pass 
Cicalengka - Nagreg, Kab. 

Bandung, Rabu 6 Februari 2019 
(KNKT.19.02.03.01)

c. PT. Arimbi Jaya Agung

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan
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b. Korps Lalu Lintas 
Kepolisian RI

Melaksanakan kewenangan melakukan pemeriksaan atas kebenaran keteranganberkaitan 
dengan penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Undang-Undang No. 
22 Tahun 2009 Pasal 260) dan meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan 
bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum. Sesuai temuan nomor rangka yang 
ditempatkan secara permanen di rangka landasan, setelah dilakukan verifikasi dengan data 
KBWU Kota Bandung. Kemudian didapat data mobil bus yang sesuai nomor rangka landasan, 
yaitu TNKB adalah D-7652-AA. Terdapat ketidaksesuaian dengan TNKB yang terpasang, yaitu D-
7591-AF.

OPEN

1. Melakukan pemasangan pagar pengaman di lokasi kejadian kecelakaan sesuai Peraturan 
Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna 
Jalan pasal 8 bahwa pagar pengaman dipasang pada lokasi dengan kriteria jurang atau lereng 
atau tempat tertentu dengan kedalaman lebih dari 3,5 (tiga koma lima) meter.

OPEN

2. Melakukan pemasangan lampu penerangan jalan sesuai SNI 7391:2008 pada jalan arteri sistem 
penempatan lampu yang digunakan adalah sistem penempatan menerus. Sistem penempatan 
lampu penerangan jalan yang menerus/kontinyu di sepanjang jalan yang berbeda ketinggian dan 
tidak hanya di jembatan.

OPEN

1. Kondisi kendaraan umumnya usia diatas 5 tahun, dan monitoring rutin kondisi kelaikan 
kendaraan untuk perjalanan jauh oleh operator umumnya kurang mendapatkan perhatian yang 
serius. Risiko kegagalan dalam peroperasian kendaraan makin tinggi. Maka agar memerintahkan 
Kepada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam 
meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sesuai Peraturan 
Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan 
Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

CLOSE

2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan angkutan umum dalam hal 
pelaksanaan sistim manajemen keselamatan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 
Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Guna menciptakan operasi layanan bus 
yang aman dengan perbaikan terus menerus dalam sistem manajemen keselamatan untuk 
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keselamatan transportasi mobil bus dan 
adanya budaya keselamatan diantara penyedia layanan bus (komersil dan non komersil).

CLOSE

Dalam rangka meningkatkan sistem keselamatan pengoperasian kendaraan maka manajemen 
PT. Kramat Djati agar melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK), antara lain sebagai 
berikut : 
1. Pengemudi harus mengikuti pelatihan maupun peningkatan kompetensi dalam hal 
keterampilan mengemudi, pengetahuan teknis kendaraan dan regulasi mengenai sistem 
keselamatan angkutan jalan yang dibuktikan dengan sertifikat.

CLOSE

2. Mekanik perusahaan harus memiliki sertifikat, hal ini tentu berpengaruh terhadap 
kemampuan dalam mengidentifikasi kondisi kelaikan mobil bus.

CLOSE

3. Jika terjadi kegagalan teknis di perjalanan yang sekiranya berkaitan dengan komponen kritis, 
kendaraan tidak boleh digunakan dan harus diperbaiki di bengkel oleh mekanik bersertifikat.

CLOSE

4. Diwajibkan memiliki bus cadangan untuk antisipasi ketidaknormalan kondisi bus yang dapat 
terjadi sewaktu-waktu. CLOSE

5. Melakukan evaluasi kinerja pada bagian operasional dan bengkel untuk menilai seberapa 
besar pencapaian kinerja yang harus dilaksanakan oleh masing-masing bagian. Selain itu tidak 
ada pengawasan ketat yang dilakukan manajemen terhadap hal di atas. Dengan demikian, 
pencegahan terhadap ketidaklaikan kendaraan tidak dapat dilakukan.

CLOSE

c. Balai Pengelola 
Transportasi Darat 
Wilayah IX Jawa Barat

d. Dinas Perhubungan 
Propinsi Jawa Barat

e. PT. Kramat Djati Kami telah melaksanakan prosedur sistem manajemen keselamatan 
(SMK) yang dianjurkan, diantaranya :
1). Jadwal berangkat yang terjadwal bagi padra pengemudi
2). Melakukan service berkala terhadap setiap kendaraan yang 
beroperasi, dan selalu dilakukan serah terima antara mekanik 
foreman dnegan penegmudi.
3). Pengontrolan tensi darah pengemudi dan pemberian vitamin 
dilakukan setiap pemberangkatan agar pengemudi tetap terjaga 
kesehatannya dan diberikan arahan jangan sampai membawa 
kendaraan melebihi aturan yang berlaku.
4). Mengontrol kecepatan kendaraan dilapangan memakai GPS, 
dimana GPS tersebutdapat memberikan report bila kecepatan 
melampaui yang telah ditemukan
5). Setiap periode kami selalu bekerjasama dengan PT HINO MGI 
untuk melakukan dan mengasah skil para pengemudi baik secara test 
praktek lapangan maupun test teori dengan diberikan sertifikat para 
pengemudi baik secara test praktek lapangan maupun test teori 
dengan diberikan sertifikan bagi yang lulus bagi pengemudi yang 
belum mendapatkan sertifikat akan di test ulang pada periode 
berikutnya.
6). Mekanik kami sudah mempunyai sertifikasi dari Kalimas dan HINO 
MGI.
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4

Kecelakaan lalu lintas dan 
angkutan jalan berupa 
terbakarnya mobil bus 

Transjakarta di Pasar Baru, 
Sawah Besar, Jakarta Pusat, 

Senin 18 Februari 2019

1. Diberlakukannya kewajiban pemasangan instalasi Rear Underride Protection Device (RUPD) di 
kendaraan barang berat baru maupun lama. Standar Nasional Indonesia Nomor SNI 7522:2009 
”Perlengkapan perisai kolong bagian belakang untuk kendaraan kategori N2, N3, 03 dan O4”, 
yang mengacu pada UNR no.58 dapat digunakan sebagai persyaratan instalasi RUPD pada 
kendaraan.

OPEN

2. Memerintahkan kepada UPUBKB seluruh Indonesia untuk pemastian pemasangan sabuk 
keselamatan seluruh tempat duduk di mobil bus wajib dilakukan dan hal ini harus diterapkan di 
sebagai syarat teknis yang harus dipenuhi oleh semua mobil bus yang melaksanakan uji berkala

OPEN

b. Badan Penelitian dan 
Pengembangan 
Perhubungan

Perlu adanya penelitian terkait alat deteksi kantuk pengemudi dan pencegahan cedera terkait 
pekerjaan dan insiden keselamatan publik. Pengemudi yang mengalami kantuk diakibatkan dari 
kurangnya jam tidur dan jam kerja berlebih. Rata-rata dikarenakan pekerjaan yang monoton, 
kurangnya waktu tidur atau istirahat dan faktor dari kondisi lingkungan yang tidak nyaman 
sehingga memicu rasa kantuk pengemudi.

OPEN

c. Badan Standardisasi 
Nasional

Perlu dilakukan hasil kaji ulang Standar Nasional Indonesia Nomor SNI 7522:2009 ”Perlengkapan 
perisai kolong bagian belakang untuk kendaraan kategori N2, N3, 03 dan O4”, yang mengacu 
pada U. N. Regulations, “Addendum 57: UN Regulation No. 58,” vol. 1958, no. March 1958, pp. 
1–34, 2017.
Underride accident terdiri dari tiga jenis yaitu kecelakaan underrun depan, belakang dan 
samping. Untuk hindari kecelakaan seperti itu perangkat underrun harus dipasang pada 
kendaraan berat yang bisa mencegah penumpang kendaraan kecil  mendapatkan cedera fatal. 
Perlu penelitian untuk menghilangkan perbedaan ukuran dan tinggi antara mobil penumpang 
dan truk dengan mengacu pada Dokumen UNR 73 Lateral Underrun Protection dan Dokumen 
UNR 93 Front Underrun Protection (FUP), sehingga dapat melindungi tabrakan untuk menyerap 
energi runtuh.

OPEN

d. PT. Lintas Marga 
Sedaya

Pelaksanaan pemasangan marka untuk mengurangi kasus over speeding di jalan Tol Cikopo-
Palimanan agar berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 
KP.312/AJ.502/DRJD/2020 Tentang Uji Coba Penyelenggaraan Marka Pengurang Kecepatan 
(Lampiran 5).

OPEN

1.Sebelum proses perakitan bus pada karoseri, perlu dirancang sebuah diagram kelistrikan bus  
yang menyatukan 3 (tiga) jenis system kelistrikan yaitu sistem kelistrikan engine yang 
dikeluarkan oleh (Agen Pemegang Merk) APM, system kelistrikan AC serta system kelistrikan 
body yang dirancang oleh karoseri. Ketiga sistem kelistrikan tersebut harus dijadikan satu dan 
diajukan oleh pihak karoseri ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk dilakukan 
electrical load analysis (ELA);

OPEN

2. Electrical Load Analysis  (ELA) ini adalah merupakan bagian dari jaminan dokumen 
keselamatan kendaraan yang sekurang-kurangnya berisikan: 
a. Analisa CB, fuse rating terhadap arus listrik (beban listrik); 
b. Analisa Bus terhadap total arus listrik (beban listrik), pada Bus utama dan distribusinya; 
c. Analisa total arus (beban listrik) terhadap sumber daya (Baterai, Generator); 
d.   Kompatible rating CB dan Fuse terhadap wire rating dan terhadap arus (beban listrik).

OPEN

6 Investigasi kecelakaan 
terbakarnya mobil bus PO. 
Rosalia Indah di Jalan Raya 

Krumput, Kabupaten 
Banyumas,  Jawa Tengah, Senin 

1 April 2019 
(KNKT.19.04.06.01)

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan

Investigasi kecelakaan mobil  
Elf E 7027 KA di Jalan Tol Cipali 
KM. 78+300, Minggu 3 Maret 

2019 
(KNKT.19.03.05.01)

5
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3.  Di dalam diagram kelistrikan tersebut juga harus menggambarkan jenis dan kapasitas kabel 
yang akan digunakan dengan memperhatikan karakteristik tempat kelistrikan dimaksud berada 
(getaran, temperatur, air,debu dll);

OPEN

4. Diagram Kelistrikan yang sudah disahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ini 
dapat menjadi acuan bagi supplier  kabel dalam menyediakan material untuk mendukung proses 
instalasi jaringan kelistrikan, selama ini supplier  kabel dalam mensupport kabel mengalami 
kesulitan karena keterbatasan informasi mengenai jenis dan kapasitas kabel yang dibutuhkan 
pada masing-masing jaringan;

OPEN

5. Dokumen diagram kelistrikan  ini harus memiliki index  amandemen  untuk menyatakan 
berlakunya versi amandemen terhadap varian konfigurasi kendaraan;

OPEN

6. Salinan diagram kelistrikan yang sudah disahkan dimaksud harus diserahkan bersamaan pada 
saat penyerahan bus ke pengguna, hal ini sangat penting karena akan menjadi acuan/pedoman 
bagi pengguna untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan ataupun untuk melakukan 
penambahan jaringan pada saat operasional;

OPEN

7. Potensi bad connection yang dapat menyebabkan hubungan pendek ataupun arcing yang 
berdampak pada bus terbakar ini bisa terjadi pada desain jaringan kelistrikan yang kurang tepat, 
proses instalasi yang tidak standar serta penggunaan material kabel, connector dll yang tidak 
standar, oleh sebab itu Direktorat Jenderal Perhubungan Darat agar dapat mendesain regulasi 
untuk dapat memastikan ketiga hal diatas berjalan dengan baik.

OPEN

1. PO Rosalia Indah sudah memiliki Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) untuk menjamin 
keselamatan armadanya;

OPEN

2. Namun demikian, berdasarkan wawancara dan temuan di lapangan SMK dimaksud belum 
cukup efektif untuk dapat menemukenali hazard , me reportnya serta melakukan mitigasi, oleh 
sebab itu direkomendasikan agar PO Rosalia Indah melakukan review terhadap SMK perusahaan;

OPEN

3. Terkait prosedur pemeliharaan armada, agar direview kembali prosedur serta standar 
pemeriksaan, penggantian dan pemasangan spare part dengan mengacu ke standar practice 
industry. Khusus prosedur pemeliharaan batere, agar memperhatikan panduan perawatan 
batere sesuai pabrikasi. Sedangkan pemeliharaan system kelistrikan, agar dalam melakukan 
perbaikan Rosalia Indah memperhatikan wiring diagram bus bersangkutan serta standar industry  
instalasi dan materialnya, karena dari temuan pada bus yang sudah beroperasi ditemukan 
adanya potensi hubungan pendek / short  circuit  (SC) dan arcing pada jaringan kelistrikan engine 
maupun body akibat proses instalasi maupun penggunaan material yang tidak standar.

OPEN

1.Pada proses manufacture  bus, masih ditemukan adanya proses instalasi maupun penggunaan 
material yang tidak menggunakan standard practice industry , dan hal itu berdampak pada 
peningkatan korosi maupun penurunan performance yang bisa mengakibatkan bad connection  
dan menimbulkan short circuit  maupun arcing  selama operasional bus mengingat kondisi 
kelistrikan bekerja pada suatu system yang dinamis dengan beberapa karakteristik seperti 
adanya getaran (vibrasi ), panas yang tinggi, air, debu dll. Oleh sebab itu pada saat instalasi 
sistem kelistrikan perlu memperhatikan material serta tata cara instalasi yang benar sesuai 
dengan karakteristik operasional sstem;

OPEN

2. Karoseri Adi Putro sudah membuat wiring diagram  dan Electrectrical  Load  Analysis (ELA)  
pada system kelistrikannya, namun demikian pada wiring tersebut tidak dicantumkan ukuran dan 
jenis kabel yang sesuai untuk setiap jaringannya, mengingat sistem kelistrikan pada jaringan 
memiliki beban dan kondisi yang berbeda maka penggunaan kabel yang kurang tepat dapat 
berpotensi terjadinya bad connection yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya hubungan 
pendek atau arcing.

OPEN

b. Manajemen PO. 
Rosalia Indah

c. Manajemen Karoseri 
Adi Putro
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3. Wiring diagram yang sudah dibuat oleh Adi Putro beserta Electrectrical Load Analysis (ELA) 
diserahkan kepada user, dalam kasus ini adalah PO Rosalia Indah sehingga mereka memiliki 
panduan yang jelas dalam melakukan pemeliharaan dan perawatan busnya, terutama terkait 
dengan material dan tata cara instalasinya

OPEN

1. Diperlukan Sistem pemantauan tekanan ban (Tire-pressure monitoring system  atau TPMS ) yang dapat memberikan laporan tekanan ban secara nyata kepada pengemudi baik melalui layar maupun lampu peringatan lainnya. Tekanan udara ban berkurang akan membahayakan keamanan pengendara, karena bisa menyebabkan kehilangan kontrol serta mengakibatkan kecelakaan fatal.

OPEN

2. Diperlukan airbag  samping (keselamatan pasif) sebagai penyerapan energi guna pengurangan 
risiko cedera haruslah terpasang di jenis mobil penumpang. Melihat dampak yang ditimbulkan 
saat kendaraan terjadi tabrak samping berisiko kematian dan cedera berat yang terjadi. Prinsip 
dasar bahwa airbag  samping bertindak sebagai alas bantalan untuk mencegah kepala dan dada 
mengalami benturan keras/interaksi dengan dinding samping dan atap.

OPEN

1. Diperlukan Sistem pemantauan tekanan ban (Tire-pressure monitoring system  atau TPMS ) yang dapat memberikan laporan tekanan ban secara nyata kepada pengemudi baik melalui layar maupun lampu peringatan lainnya. Tekanan udara ban berkurang akan membahayakan keamanan pengendara, karena bisa menyebabkan kehilangan kontrol serta mengakibatkan kecelakaan fatal.

OPEN

2. Diperlukan airbag  samping (keselamatan pasif) sebagai penyerapan energi guna pengurangan 
risiko cedera haruslah terpasang di jenis mobil penumpang. Melihat dampak yang ditimbulkan 
saat kendaraan terjadi tabrak samping berisiko kematian dan cedera berat yang terjadi. Prinsip 
dasar bahwa airbag  samping bertindak sebagai alas bantalan untuk mencegah kepala dan dada 
mengalami benturan keras/interaksi dengan dinding samping dan atap.

OPEN

1. Melakukan kampanye keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tentang pentingnya tekanan 
udara di ban dan rotasi ban pada semua roda sehingga angka kecelakaan yang ditimbulkan 
akibat pecah ban dapat ditekan sekecil mungkin. 

CLOSE
PT Jasamarga Solo Ngawi (PT JSN) melengkapi tempat istirahat dan 
Pelayanan (TIP) dengan saranan pengecekan tekanan ban dan 
pengisian angin serta gardu Top Up Saldo.

2. Melakukan kampanye keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tentang pentingnya 
beristirahat setelah mengemudikan kendaraan selama 4 (empat) jam. Kurang istirahat atau 
kualitas tidur yang buruk, lingkungan kerja dan beban kerja, penyakit, gaya hidup dan lain-lain 
dapat berpotensi menyebabkan kelelahan. Kelelahan dapat merusak kewaspadaan pengemudi 
dan kemampuan untuk mengoperasikan kendaraan dengan aman. Pengemudi mengalami 
Microsleep menjadi faktor yang berkontribusi terjadinya kecelakaan tabrak belakang.

CLOSE

Kampanye Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Ruas Solo-
Ngawi dilakukan dengan :
1). Pemasangan spanduk himbauan di sepanjang ruas tol yang 
penempatannya di pagar Overpass/JPO.
2). Meningkatkan pelayanan di Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) 
di sepanjang ruas, seperti menyediakan tempat 
makanan/warung/restoran yang memiliki ciri khas dan populer di 
masing-masing lokasi.

3. Agar dipasang papan reklame besar berisikan gambar (objek wisata di Indonesia) untuk 
merusak kejenuhan dan menarik perhatian pengemudi. CLOSE

Saat ini PT JSN berupaya bekerjasama dengan instansi luar maupun 
daerah terkait dengan pemasangan reklame untuk pengembangan 
daerah masing-masing.

4. Gunakan marka chevron  pada badan jalan di beberapa titik secara berulang untuk mengurangi 
kecepatan. Pembuatan marka chevron  pada lajur jalan akan membuat tipuan mata pada 
pengemudi sehingga saat melaju diatasnya pengemudi akan merasakan pada kecepatan yang 
tinggi sehingga otomatis akan mengurangi kecepatannya. Pemasangan marka ini terutama pada 
bagian jalan yang menurun. Pada beberapa negara maju cara ini efektif untuk mengurangi kasus 
over speeding (Lampiran 1 ). CLOSE

Dalam rangka menekan angka kecelakaan di ruas Jalan Tol Solo 
–Ngawi, PT JSN terus berupaya dengan 
1). Memasang Marka Reduce dibeberapa titik mulai dari KM. 547+000 
s.d Km.580+000 Jlaur A dan B.
2). Memasang strobo dibeberapa titik rawan kecelakaan.
3). Memasang rumble strip (tipe biasa dan tepok pramuka).
4). Menambah rambu chevron tikungan pada lokasi yang minim 
rambu. 
5). Pemasangan marka profil.
6). Penyempurnaan pagar peragaman jalan (guardrail) sebagaimana 
rekomendasi dari BPJT.

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan

b. Gabungan Industri 
Kendaraan Bermotor 
Indonesia

c. PT. Jasamarga Solo 
Ngawi

Investigasi kecelakaan lalu 
lintas dan angkutan jalan 

berupa kecelakaan tunggal 
mobil penumpang pribadi B 43 

KKO di Jalan Tol Salatiga - 
Ngawi, tanggal 2 Mei 2019 

(KNKT.19.05.07.01)

7
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5. Pemasangan Rambu Lalu Lintas elektronik untuk informasi kondisi lalu lintas; informasi kondisi 
cuaca; informasi perbaikan jalan dan digunakan juga untuk informasi pengendalian lalu lintas 
berupa peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk (Permenhub No.13 Tahun 2014 tentang 
Rambu Lalu Lintas).

CLOSE

Saat ini PT JSN memiliki 8 (Delapan) rambu lalu lintas elektronik atau 
disebut juga variable Massage Sign (VMS) yang terpasang di 
menjelang pintu masuk gerbang tol. Adapun rencana tahun 2021 ini, 
PT JSN akan memasang VMS yang rencana penempatannya berada di 
jalur utama (Mainroad) berjumlah 2 (dua) unit masing-masing di jalur 
A dan jalur B.

1. Perlu mitigasi terhadap ruang kerja pengemudi, bisa dimulai dengan optimasi desain kursi pengemudi
dan mengurangi bahaya gangguan akibat interaksi dalam kendaraan. Karena konsentrasi pengemudi
diperlukan dalam pengendalian dan mengantisipasi semua risiko selama perjalanan;

OPEN

2. Pemastian tersedianya sabuk keselamatan di setiap kursi penumpang mobil bus untuk kendaraan baru 
pada saat proses sertifikasi registrasi uji tipe maupun kendaraan lama pada saat proses uji berkala. OPEN

b. PT. Lintas Marga Sedaya

Data kecelakaan mobil pindah ke jalur lawan di Jalan Tol Cipali menunjukan adamya risiko kecelakaan 
dengan fatalitas tinggi dan cedera berat. Hal ini harus mendapat prioritas pencegahan kecelakaan dan 
mengurangi kematian di jalan Tol Cipali. Perlu adanya pemasangan pagar pengaman di sepanjang median 
jalan Tol Cikopo-Palimanan. Pagar pengaman adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi 
sebagai pencegah pertama bagi kendaraan bermotor yang tidak dapat dikendalikan agar tidak keluar dari 
jalur lalu lintas. Pemilihan jenis pagar pengaman dengan mempertimbangkan: kecepatan rencana; ruang 
yang tersedia untuk mengakomodasikan defleksi pagar saat terjadi tabrakan; kekuatan bahan yang bisa 
menahan laju kendaraan saat hilang kendali; ketepatan penempatan dan pemasangan; tingkat kekakuan 
(stiffhes) pagar yang dipasang

OPEN

c. Manajemen PT. Safari 
Jaya Mandiri

Melakukan mitigasi potensi bahaya, berupa mencatat faktor-faktor risiko yang diidentifikasi untuk 
membuat perjalanan aman dan efisien. Mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan risiko 
di rute perjalanan. Hal ini dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh kondisi jalan, 
lingkungan, teknologi kendaraan dan kegiatan manusia

CLOSE

Kami dari PT Safari Jaya Mandiri telah mencatat beberapa faktor – 
faktor yang diidentifikasi untuk membuat perjalanan aman dan 
efesien, berikut faktor – faktor yang telah kami catat :
1) Penyaringan penumpang dari terminal asal semisal kesehatan / 
kejiwaan, karena melihat dari kecelakaan salah satu unit kami H 1469 
CB ada salah satu penumpang yang memiliki gangguan jiwa sehingga 
menyebabkan kecelakaan, mungkin akan lebih baik dapat disaring 
dulu di terminal asal karena pada saat di bis tertentu tidak mungkin 
apabila seorang pengemudi bis untuk tidak fokus mengemudi karena 
jalan kondisi jalan raya sekarang sangat  padat dan motor bisa lewat 
secara mendadak. Juga mungkin untuk dipikirkan segi hukumnya 
karena sejak kejadian bus kami H 1469 CB 17 Juni 2019 unit kami 
masih ditahan di majalengka padahal proses hukum telah di sp3 
karena pelaku memiliki gangguan kejiwaan, jadi menurut kami 
mungkin ada baiknya penumpang yang memiliki gangguan kejiwaan 
dapat di cek dulu di terminal asal mungkin pulogebang karena 
dampaknya sangat besar dan tidak dapat dimintai 
pertanggungjawaban dan sangat membebani perusahaan kecil seperti 
kami ini.
2) Kondisi jalan tol cipali yang mungkin perlu diberi penyekat di 
tengah sehingga apabila bus/bis oleng tidak sampai ke lajur 
sebaliknya yang dimana bisa menyebabkan kecelakaan yang lebih 
parah.
3) Kami juga sudah menindak lanjuti untuk perihal pemakaian 
handpone disaat mengemudi dan menyarankan agar asisten supir 
yang memakai handphone apabila membutuhkan.

a. Berkoordinasi dengan dinas perhubungan agar melaksanakan audit terhadap perlintasan sebidang di
ruas jalan yang berstatus jalan lokal. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah Bagian Perhubungan bahwa pembagian kewenangan dalam perlintasan sebidang
dibagi berdasarkan status jalan.   

OPEN

8 Investigasi kecelakaan lalu lintas 
dan angkutan jalan berupa 

tabrakan beruntun mobil bus 
AKAP H 1469 CB di Tol Cipali KM 

150+900,  Majalengka, Jawa Barat, 
tanggal 17 Juni 2019 
(KNKT.19.08.08.01)

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian Perhubungan

9 Investigasi kecelakaan lalu 
lintas dan angkutan jalan 
berupa tabrakan mobil 

penumpang E 1826 RA dengan 
kereta api Jayabaya di 

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan
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b. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara melintas di perlintasan sebidang. OPEN

c. Mengembangkan amanat dalam Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Dekade Aksi
Keselamatan Jalan, lima pilar keselamatan agar mengakomodir program keselamatan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan perlintasan sebidang.

OPEN

d. Berkoordinasi dengan Ditjen Perkeretaapian untuk meningkatkan pembinaan terhadap kelancaran dan
keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan khususnya di perlintasan sebidang sehingga kondisi sarana dan
prasarana JPL termasuk SDM nya selalu berada dalam kondisi optimal. 

OPEN

e. Bekerjasama dengan Ditjen Perkeretaapian untuk melaksanakan sertifikasi terhadap seluruh JPL di
Indonesia beserta SDM penjaga JPL yang bersangkutan.

OPEN

f. Membuat suatu regulasi mengenai wewenang PJL dalam menyelamatkan pengguna jalan termasuk 
diantaranya adalah mengeluarkan paksa penumpang yang masih berada di dalam kendaraan ketika 
kendaraan dalam keadaan mogok di perlintasan sebidang.

OPEN

g. Berkoordinasi dengan Ditjen Perkeretaapian dan Biro Hukum Kementerian Perhubungan untuk 
mereview ulang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 
56 Tahun 2009 sehingga menjadi selaras dalam pendefinisian dari penetapan perlintasan sebidang.

OPEN

h. Mensosialisasikan secara masif kepada masyarakat Indonesia untuk menggunakan sabuk 
keselamatan di kursi penumpang yang telah tersedia baik mobil pribadi maupun angkutan umum

OPEN

b. Direktorat Jenderal 
Perkeretaapian Darat 
Kementerian 
Perhubungan

a. Agar melakukan koordinasi dengan Ditjen Hubdat untuk membuat road map  secara nasional 
mengenai penanganan perlintasan sebidang sehingga dalam pelaksanaannya secara jangka 
panjang mengakomodir perlintasan sebidang yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi 
perlintasan tidak sebidang.

OPEN

b.Bekerjasama dengan Ditjen Perhubungan Darat untuk melaksanakan inventarisasi, 
pengawasan dan evaluasi kinerja pada seluruh perlintasan sebidang khususnya di Pulau Jawa 
sehingga dalam implementasinya persyaratan dan fungsi suatu sarana dan prasarana perlintasan 
sebidang selalu terpenuhi.

OPEN

c. Berkoordinasi dengan Ditjen Perhubungan Darat dan Biro Hukum Kementerian Perhubungan 
untuk mereview ulang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2011 dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 sehingga menjadi selaras dalam pendefinisian dari penetapan 
perlintasan sebidang.

OPEN

d. Bekerjasama dengan Ditjen Hubdat untuk melaksanakan sertifikasi terhadap seluruh JPL di
Indonesia beserta SDM penjaga JPL yang bersangkutan.

OPEN

e. Melakukan pemasangan rambu 8 K sebelum dan sesudah perlintasan sebidang yang 
digolongkan sebagai daerah rawan kecelakaan.

OPEN

c. Badan Penelitian dan 
Pengembangan 
Kementerian 
Perhubungan

Melakukan kajian mengenai definisi perlintasan resmi, tidak resmi, resmi dijaga dan resmi tidak 
dijaga agar dapat dijadikan referensi bagi peraturan-peraturan terkait serta menjadi landasan 
bagi stakeholder dalam penetapan suatu status perlintasan sebidang

OPEN

d. Korps Lalu Lintas 
Kepolisian Republik 
Indonesia

Melakukan penindakan tegas terhadap pelanggaran pengguna jalan yang dilakukan di 
perlintasan sebidang termasuk diantaranya menerobos pintu perlintasan sebidang yang hendak 
ditutup ketika kereta api akan melintas agar bersesuaian dengan pasal 114, 116 Undang-Undang 
No. 22 Tahun 2009

OPEN

kereta api Jayabaya di 
perlintasan sebidang KM 143+1 

Kec. Kroya, Kab. Indramayu, 
Jawa Barat, 29 Juni 2019 

(KNKT.19.06.09.01)



1 2 3 4 5 6

NO. INVESTIGASI INSTANSI TANGGAPANREKOMENDASI FINAL STATUS

a.   Memerintahkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu agar melaksanakan audit 
terhadap seluruh perlintasan sebidang di ruas jalan yang berada di wilayah Kabupaten 
Indramayu sehingga Hal ini sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 
Daerah Bagian Perhubungan bahwa pembagian kewenangan dalam perlintasan sebidang dibagi 
berdasarkan status jalan.

OPEN

b.   Memerintahkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu agar berkoordinasi 
dengan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub dalam melaksanakan pengelolaan sarana, 
prasarana dan SDM perlintasan sebidang baik yang telah diberi nomor JPL maupun belum 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 Tentang 
Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api dengan Jalan Bab II 
Pengelolaan Perlintasan Sebidang Bagian Kesatu Kriteria Perlintasan Sebidang Pasal 2 serta SK 
Dirjen Pehubungan Darat No. SK.770/KA.401/DRDJ/2005.

OPEN

c. Memerintahkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu dan Dinas PUPR agar saling 
berkoordinasi untuk melakukan perkerasan maupun perbaikan jalan di seluruh perlintasan 
sebidang yang berada di wilayah Kabupaten Indramayu dan menjamin permukaan jalan yang 
bersinggungan dengan rel adalah dalam kondisi rata sehingga bersesuian dengan subbab 4.1. 
Persyaratan Perlintasan Sebidang SK Dirjen Perhubungan Darat No. SK770/KA.401/DRDJ/2005

OPEN

a. Melengkapi perlintasan sebidang yang telah didaftarkan di Ditjen Perkeretaapian dengan 
fasilitas pendukung prasarana yang memadai termasuk sarana komunikasi informasi perjalanan 
kereta api.

OPEN

b. Melakukan pelatihan terhadap SDM penjaga JPL yang telah terdaftar di Ditjen Perkeretaapian 
sehingga memiliki standar kompetensi yang dibutuhkan ketika bertugas termasuk penanganan 
dalam kondisi darurat sehingga bersesuaian dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 
Tahun 2015 Pasal 24 ayat 7.

OPEN

c. Melakukan pengkajian kembali mengenai SOP masinis yang berada dalam kondisi darurat 
termasuk ketika menghadapi suatu rintangan di perlintasan sebidang agar dapat mengambil 
tindakan yang tepat dan berkeselamatan baik untuk keselamatan rangkaian kereta maupun 
pengguna jalan lainnya di perlintasan sebidang.

OPEN

1.   Menyesuaikan SK Dirjen Perhubungan Darat Nomor SK.725/AJ.302/DRJD/2004 berdasarkan 
regulasi terbaru serta menyusun regulasi mengenai keselamatan pengoperasian angkutan barang 
berbahaya (dangerous goods ), terutama mengenai prosedur penanganan pasca kecelakaan;

OPEN

2. Titik buta (blind spot ) merupakan area yang tidak terlihat pengemudi baik secara langsung 
atau melalui cermin spion. Satu cara untuk mengurangi blind spot  pada kendaraan adalah 
dengan menambahan jenis spion yang membantu pengemudi dapat melihat pengendara lain 
yang berada di area blind spot . Mewajibkan pemasangan front mirror  pada semua kendaraan 
angkutan barang berbahaya maupun kendaraan besar lainnya melalui aturan atau regulasi dari 
pemerintah.

OPEN

b. Badan Penelitian dan 
Pengembangan 
Kementerian 
Perhubungan

Melakukan penelitian terkait dengan upaya penanganan blind spot kendaraan angkutan barang 
berbahaya maupun kendaraan besar

OPEN

1.   Melakukan assessment  terhadap safety induction terhadap AMT; CLOSE
Assesment terhadap calon AMT dan test tingkat pemahaman AMT 
terhadap materi saat mengikuti safety induction (Lampiran-33)

10

e. Pemerintah Daerah 
Kabupaten Indramayu

f. PT. Kereta Api 
Indonesia

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan

c. PT. Pertamina Patra 
Niaga

Kecelakaan mobil truk tangki 
Pertamina B 9851 SEH dengan 
mobil  penumpang  B  2230  

TOW  di  Tol Wiyoto  Wiyono, 
Jakarta Timur 

(KNKT.19.07.10.01)



1 2 3 4 5 6

NO. INVESTIGASI INSTANSI TANGGAPANREKOMENDASI FINAL STATUS

2.   Evaluasi mengenai pemasangan speed limiter  terhadap mobil tangki, apakah; efektif 
digunakan di jalan tol maupun ketika mobil tangki membutuhkan kecepatan diatas batas yang 
diizinkan dengan alasan keselamatan;

CLOSE

Tanggal 17 juni 2020 PT Pertamina Patra Niaga telah menerbitkan 
memorandum dari Fleet Management Division Head ke seluruh GM 
perihal penerapan Rigid System dan autoblock & Punishment System 
pada program Integrated Fleet Management system ; terhadap 
pelanggaran overspeed dengan mekanisme open block (izin) 
menyesuaikan dengan level pelanggaran berdasarkan otorisasi site 
supervisor/ operation area manager/ general manager (Lampiran-12)

3.   Pemasangan alat pendeteksi penggunaan sabuk pengaman oleh AMT ataupun pemasangan 
sinyal peringatan pada mobil tangki apabila AMT belum memasang sabuk pengamannya;

CLOSE
Sabuk pengaman manual, telah dibuatkan sticker rambu/keterangan 
pada kabin mobil tangki untuk “kewajiban menggunakan sabuk 
pengaman” (Lampiran-34)

4.   Membangun bengkel perawatan dan perbaikan khusus untuk truk trailer  tangkinya yang 
lengkap dan komprehensif;

CLOSE

PT Pertamina Patra Niaga sudah mengeluarkan ketentuan 
fasilitas/bengkel perawatan dan perbaikan mobil tangki sesuai dengan 
memorandum dari Fleet Management Division Head Nomor: 
S0PPN110.112/220/720 tanggal 30 September 2020 perihal 
Pemberlakuan Pedoman Acuan Kerja Perawatan (Preventice 
Maintenance) Mobil Tangki yang di kelola Dan Perbaikan (Corrective 
& Breakdown Maintenance) Mobil Tangki Milik PT Pertamina Patra 
Niaga (Lampiran-20)

5. Melaksanakan optimasi efektivitas sistem kerja interlock  truk trailer  tangki. CLOSE

Mulai tahun 2019 telah dilakukan perubahan terkait sistem kerja 
interlock. Diantara perubahan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
• Merubah konfigurasi switch interlock, yang sebelumnya 
menggunakan normally close sekarang menggunakan normally open
• Merubah penempatan switch interlock sudah tidak ditempatkan 
disisi sudut penutup box
• Merubah sistem bukaan pada penutup box dengan sistem swing ke 
atas
Adapun hal tersebut dilakukan untuk mencegah interlock aktif saat 
mobil tangki beroperasi sebagai akibat adanya getaran pada penutup 
box (Lampiran 35)

d. PT. Garda Utama 
Nasional (GUN)

Perlu dilakukan internalisasi kepada AMT untuk mematuhi ketentuan dalam mengoperasikan 
mobil tangki, terutama penggunaan sabuk pengaman dan penggunaan lajur sesuai ketentuan. OPEN
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Investigasi kecelakaan lalu 
lintas dan angkutan jalan 

berupa terbakarnya mobil truk 
tangki Pertamina B 9085 SEH di 
Jalur Pantura Kec. Palimanan, 

Kab. Cirebon, Jawa Barat, pada 
tanggal 10 Agustus 2019

a. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh unit pengujian berkala kendaraan 
bermotor agar tidak meloloskan KBWU yang tidak memenuhi syarat lolos uji termasuk dimensi 
bak kendaraan yang tidak sesuai dengan SRUT.

OPEN

b. Melakukan penindakan/normalisasi terhadap modifikasi bak muatan yang tidak sesuai SRUT 
sehingga timbul efek jera bagi para operator yang melanggar aturan.

OPEN

c. Memberlakukan kewajiban untuk pemenuhan kompetensi pengemudi bagi seluruh pengemudi 
kendaraan barang dan umum yang didalamnya juga terdapat materi mengenai defensive driving .

OPEN

12 Investigasi kecelakaan lalu 
lintas dan angkutan jalan 

berupa tabrakan beruntun 
dump truck  B-9410-UIU di Tol 

Cipularang KM 91,200-B, 
Kabupaten Purwakarta, Jawa 

Barat, 2 September 2019

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan



1 2 3 4 5 6

NO. INVESTIGASI INSTANSI TANGGAPANREKOMENDASI FINAL STATUS

d. Melakukan pengawasan terhadap desain jalur penyelamatan yang akan dibuat oleh 
KemenPUPera agar sesuai dengan Permenhub 82 Tahun 2015 tentang desain lajur darurat.

OPEN

e. Membuat persyaratan dalam SMK perusahaan angkutan umum agar menetapkan persyaratan 
untuk pengemudi kendaraan besar tahap pemula adalah memiliki pengalaman sebagai 
pembantu pengemudi selama kurun waktu tertentu.

OPEN

f. Membuat persyaratan dalam SMK perusahaan angkutan umum agar membuat dokumen risk 
journey  untuk setiap jalur atau lintasan yang akan dilalui pengemudi termasuk rute-rute yang 
melalui jalan tol sehingga para pengemudi akan mengetahui apa yang harus dilakukan ketika 
melewati ruas jalan yang rawan kecelakaan termasuk Tol Cipularang KM 90-100.

OPEN

g. Melakukan sosialisasi besar-besaran terhadap penggunaan sabuk keselamatan di setiap 
tempat duduk pengemudi dan penumpang untuk seluruh kendaraan baik itu kendaraan pribadi 
maupun kendaraan umum.

OPEN

h. Melakukan audit keselamatan jalan untuk menilai perlengkapan jalan pada ruas jalan yang 
terindikasi rawan kecelakaan seperti Tol Cipularang KM 90-100, dan ruas-ruas lainnya.

OPEN

a. Membuat kurikulum mengenai kompetensi pengemudi yang didalamnya memuat mengenai 
defensive driving  dalam menghadapi rem blong di turunan panjang.

OPEN

b. Melaksanakan sertifikasi pengemudi angkutan umum baik barang maupun penumpang 
dengan mempertimbangkan masalah kompetensi mengemudi yang didalamnya turut memuat 
defensive driving .

OPEN

c. Badan Litbang 
Perhubungan

Bekerjasama dengan Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat untuk melakukan penelitian batas kecepatan aman di ruas-ruas tol di seluruh Indonesia 
yang terindikasi rawan kecelakaan.

OPEN

d. Direktorat Bina
Marga Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

Bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan untuk 
melakukan penelitian batas kecepatan aman di ruas-ruas tol di seluruh Indonesia yang terindikasi 
rawan kecelakaan.

OPEN

a. Memerintahkan PT.Jasamarga untuk segera memperbaiki jalur penyelamat yang telah dibuat 
di ruas Tol Cipularang KM 90-100 agar bersesuaian dengan Permenhub 82 Tahun 2015 tentang 
desain lajur darurat.

OPEN

b. Memerintahkan setiap BUJT untuk melengkapi ruas-ruas tol yang memiliki turunan panjang 
dengan jalur keselamatan yang spesifikasinya bersesuaian dengan Permenhub 82 Tahun 2015 
tentang desain lajur darurat.

OPEN

c. Memerintahkan setiap BUJT agar memiliki SDM yang difungsikan dalam menginventaris 
kejadian kecelakaan dan memiliki kompentensi yang memadai dalam menganalisa kecelakaan 
sehingga terdapat data statistik kecelakaan yang lengkap dan memadi bagi seluruh ruas tol yang 
ada di Indonesia.

OPEN

d. Mewajibkan bagi seluruh operator jalan tol agar memiliki gate  khusus kendaraan besar di 
setiap pintu masuk tol beserta sarana pengukuran bobot muatan kendaraan sehingga kendaraan 
besar yang setelah diukur muatannya melebihi batas yang ditentukan (overload ) akan diarahkan 
ke lajur keluar.

OPEN

e. Mewajibkan bagi seluruh operator jalan tol agar memiliki sistem pengenaan denda pada 
gerbang selanjutnya bagi kendaraan besar yang telah diindikasikan muatannya berlebih di pintu 
masuk tol namun tidak mau untuk keluar tol pada kesempatan pertama. 

OPEN

f. Mewajibkan bagi seluruh operator tol agar mengimplementasikan sistem kamera kecepatan 
baik itu kamera jenis tetap (fixed camera ) maupun jenis berjalan (mobile camera ) dan denda 
secara elektronik bagi pemilik kendaraan untuk setiap pelanggaran kecepatan yang dilakukan 
sebagai perwujudan dari sistem manajemen kecepatan dalam melakukan pengawasan dan 
penindakan terhadap pelanggaran batas kecepatan maksimum, kecepatan minimum, dan 
kecepatan di bahu jalan.

OPEN

b. BPSDM Perhubungan

e. Badan Pengatur Jalan 
Tol, Kementerian PUPR



1 2 3 4 5 6

NO. INVESTIGASI INSTANSI TANGGAPANREKOMENDASI FINAL STATUS

a.    Mengeluarkan kebijakan bagi UPUPKB yang melakukan pengujian berkala agar tidak
meloloskan uji berkala bagi mobil barang yang bak muatannya tidak sesuai dengan SRUT.

OPEN

b. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para penguji UPUPKB agar selalu konsisten 
dalam meninjau kelaikan kendaraan termasuk tidak meloloskan kendaraan yang ukuran bak 
muatannya tidak sesuai dengan SRUT.

OPEN

a. Memperbaiki jalur penyelamat yang telah dibuat di ruas Tol Cipularang baik di KM 90-100 dan di ruas-
ruas lainnya agar bersesuaian dengan Permenhub 82 Tahun 2015 tentang desain lajur darurat.

OPEN

b. Mengimplementasikan sistem manajemen kecepatan berupa pemasangan kamera kecepatan di ruas Tol
Cipularang yang dapat diterapkan untuk mengontrol batas kecepatan maksimum, kecepatan minimum,
dan kecepatan di bahu jalan serta skema penerapan denda elektroniknya.

OPEN

c. Bekerja sama dengan pihak kepolisian yang mengoperasikan mobile camera dalam melakukan
pengawasan dan penindakan pelanggaran kecepatan pengguna jalan di ruas Tol Cipularang. 

OPEN

d. Melakukan inventarisasi data kecelakaan secara lengkap dan memadai di ruas tol Cipularang agar dapat
dilakukan mitigasi bagi ruas-ruas yang diindikasikan rawan kecelakaan selain KM 90-100.

OPEN

e. Membuat gate khusus kendaraan besar di setiap pintu masuk Tol Cipularang beserta sarana pengukuran
bobot muatan kendaraan.

OPEN

f. Membuat skema sistem pengenaan denda yang diterapkan pada gerbang selanjutnya bagi kendaraan 
besar yang telah diindikasikan muatannya berlebih di pintu masuk tol namun tidak mau untuk keluar tol 
pada kesempatan pertama.

OPEN

a. Hanya mempekerjakan pengemudi yang telah memiliki sertifikat kompetensi mengemudi. OPEN

b.Tidak menggunakan kendaraan yang bak muatannya tidak sesuai dengan SRUT (overdimension ).
OPEN

c. Melakukan normalisasi bak muatan kendaraan sehingga ukurannya bersesuaian dengan data SRUT.
OPEN

d. Tidak memuat angkutan barang dengan muatan yang melebihi batas yang dtitetapkan (overloading ).
OPEN

e. Melakukan pemuktahiran kembali (recurring ) kemampuan defensive driving bagi setiap pengemudi
angkutan barang yang dipekerjakan oleh perusahaan.

OPEN

f. Memastikan bagi setiap pengemudi untuk selalu memakai sabuk keselamatan ketika mengemudikan
kendaraan.

OPEN

g. Memastikan bagi setiap pengemudi agar menghubungi pengawas lapangan pada saat menghadapi suatu
masalah teknis pada kendaraan yang dikemudikannya.

OPEN

h. Memastikan setiap pengemudi untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalulintas dan tatacara 
berkendaraan yang aman dan selamat.

OPEN

a. Merilis data spesfikasi teknis kemampuan maksimal rem baik rem utama mapun tambahan sehingga
batasan daya angkut kendaraan dapat diketahui dengan baik oleh pemilik kendaraan.

OPEN

b. Membuat suatu panduan atau pedoman dalam menggunakan perangkat rem utama dan juga tambahan
termasuk rem parkir sehingga dapat berfungsi dan bekerja dengan baik ketika kendaraan dimuati beban
maksimal serta melaju di jalan yang memiliki kelandaian ekstrim atau jalan yang memiliki karakter
topografi pegunungan.

OPEN

c.  Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pemilik kendaraan yang menggunakan truk HINO sehingga
panduan atau pedoman dalam menggunakan perangkat rem kendaraan dapat diketahui dengan baik
khususnya oleh para pengemudi yang dipekerjakannya.

OPEN

g. PT. Jasamarga

f. Dinas Perhubungan 
Provinsi DKI Jakarta

h. PT. Jakarta 
Transportasi Jaya

i. PT. Hino Motor 
Indonesia



1 2 3 4 5 6

NO. INVESTIGASI INSTANSI TANGGAPANREKOMENDASI FINAL STATUS

d. Melakukan pengawasan kepada para pelanggan/customer  mengenai pelaksanaan ketentuan panduan 
atau pedoman mengenai penggunaan perangkat rem kendaraan dan memberikan penghargaan/reward  
bagi pelanggan yang loyal, memiliki tingkat kecelakaan yang sangat kecil, dan menerapkan perilaku 
mengemudi yang berkeselamatan  sehingga masing-masing pelanggan/customer berlomba-lomba untuk 
meningkatkan keselamatan berkendara di jalan.

OPEN

a. Menginstruksikan seluruh perusahaan angkutan barang untuk mempekerjakan pengemudi yang telah 
memiliki sertifikat kompetensi mengemudi, Tidak menggunakan kendaraan yang bak muatannya tidak 
sesuai dengan SRUT (overdimension ), tidak memuat angkutan barang dengan muatan yang melebihi batas 
yang dtitetapkan (overloading ), melakukan normalisasi bak muatan kendaraan sehingga ukurannya 
bersesuaian dengan data SRUT, melakukan pemuktahiran kembali (recurring ) kemampuan defensive 
driving  bagi setiap pengemudi angkutan barang yang dipekerjakan oleh perusahaan.

OPEN

b. Memastikan seluruh perusahaan angkutan barang agar menetapkan persyaratan untuk pengemudi 
kendaraan besar tahap pemula adalah memiliki pengalaman sebagai pembantu pengemudi selama kurun 
waktu tertentu.

OPEN

c. Memastikan seluruh perusahaan angkutan barang agar membuat dokumen risk journey  untuk setiap 
jalur atau lintasan yang akan dilalui pengemudi termasuk rute-rute yang melalui jalan tol sehingga para 
pengemudi akan mengetahui apa yang harus dilakukan ketika melewati ruas jalan yang rawan kecelakaan 
termasuk Tol Cipularang KM 90-100.

OPEN

d. Memastikan seluruh perusahaan angkutan barang agar pengemudi yang dipekerjakannya selalu 
memakai sabuk keselamatan ketika mengemudikan kendaraan dan selalu mematuhi rambu-rambu 
lalulintas dan tatacara berkendaraan yang aman dan selamat.

OPEN

1. Mengingat potensi rollover pada mobil bus tinggi, maka perlu adanya penerapan ECE-R.66-
Kekuatan Superstruktur (rollover simulation). Perlu mitigasi runtuhnya atap mobil bus karena 
benturan berupa penguatan superstruktur pada pilar-pilar dan pemasangan roll-bars;

OPEN

2. Pemasangan SpeedAlert  pada mobil bus dengan tujuan untuk mendukung implementasi 
aplikasi peringatan kecepatan di dalam kendaraan yang dapat berkontribusi pada keselamatan 
jalan. Prinsip-prinsip utama yang disepakati adalah bahwa pengemudi bertanggung jawab untuk 
mengemudi pada kecepatan yang aman, bahwa sistem harus menjadi informasi batas kecepatan 
dan system peringatan;

OPEN

3. Dibuat aturan penggunaan marka chevron pada badan jalan di beberapa titik secara berulang 
untuk mengurangi kecepatan. Pembuatan marka chevron pada lajur jalan akan membuat tipuan 
mata pada pengemudi sehingga saat melaju diatasnya pengemudi akan merasakan pada 
kecepatan yang tinggi sehingga otomatis akan mengurangi kecepatannya. Pemasangan marka ini 
terutama pada bagian jalan yang menurun (jalan nasional, propinsi dan kota/kabupaten). Pada 
beberapa negara maju cara ini efektif untuk mengurangi kasus over speeding;

CLOSE Tanggapan Direktur Lalu Lintas:
Ditjen Perhubungan Darat sudah mengeluarkan Perdirjen Nomor: 
KP.312/AJ/502/DRJD/2020 tentang uji coba penyelenggaraan marka 
pengurangan kecepatan dan melakukan uji coba pada ruas jalan tol 
Cikopo-Palimanan arah Palimanan pada KM 99+100-99+600 dan 
159+900- 160+600 sementara arah Cikampek pada KM 113+800- 
113+300 dan akan melakukan evaluasi untuk langkah lebih lanjut.

4. Agar memerintahkan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Bengkulu Lampung:
a. Melakukan survey jalan untuk inventaris kebutuhan perlengkapan jalan Jalan Lintas Tengah 
Sumatera. Sepanjang 500 meter sebelum dan sesudah tempat kejadian kecelakaan tidak ada 
perlengkapan jalan yang sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang 
Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan;

CLOSE Tanggapan Direktur Lalu Lintas:
Ditjen Perhubungan Darat melalui BPTD wilayah VI Provinsi Bengkulu 
Lampung akan melaksanakan pengadaan dan pemasangan 
perlengkapan jalan pada lokasi tersebut pada tahun anggaran 2021 
melalui pekerjaan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan 
ruas jalan batas Prov. Sumsel – Sp. Empat Kab. Way Kambas (Nomor 
ruas 008)

b. Perbaikan jarak  pandangan bebas di tikungan yang disebabkan oleh adanya halangan di 
pinggir jalan (sisi dalam) seperti pepohonan dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan karena pada 
daerah tikungan, pandangan pengemudi tidak sebebas/tidak sejauh pandangan bila berada pada 
bagian lurus.

OPEN

j. Aptrindo

Investigasi kecelakaan lalu 
lintas dan angkutan jalan 

berupa tabrakan bus Rosalia 
Indah AD 1666 CF dengan truk 

tangki pengangkut minyak 
sawit di jalan Lintas Tengah 

Sumatera, KM 229, Kecamatan 
Way Tuba, Kabupaten Way 

Kanan, Lampung, 16 
September 2019

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan
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Agar memerintahkan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIX Bandar Lampung:
1. Melakukan pengurangan perbedaan ketinggian antara badan jalan dengan bahu jalan pada 
Jalan Lintas Tengah Sumatera. Hal ini dilakukan guna mengurangi risiko saat pengemudi tidak 
dapat mengantisipasi hal-hal darurat;

OPEN

2. Melakukan pelebaran perkerasan di tikungan (termasuk di lokasi kecelakaan). Besarnya 
pelebaran perkerasan ini tergantung pada dimensi standar kendaraan rencana. Pada saat 
kendaraan berada di tikungan, roda depan dan roda belakang tidak berada pada lintasan yang 
sama, karena roda depan berbelok sehingga lintasan roda belakang akan lebih ke dalam pada 
lintasannya (off tracking).

OPEN

Melakukan mitigasi potensi bahaya, berupa:
1. Penerapan SOP pengoperasian kendaraan dan dilakukan pemantauan dengan tanda bahaya 
apabila kendaraan melebihi kecepatan dan melanggar rute yang telah ditentukan berupa bunyi 
atau alarm. Pengemudi bertanggung jawab untuk mengemudi pada kecepatan yang aman, maka 
harus dibuat sistem yang menjadi informasi batas kecepatan dan sistem peringatan;

CLOSE Sesuai arahan dari rekomendasi KNKT, adapun tanggapan manajemen 
PT. Rosalia Indah Transport adalah sebagai berikut :
1). Melakukan mitigasi potensi bahaya
a). Melampirkan SOP Pengendalian Armada SOP/PAM/01 dengan 
STD/PAM/0106 tentang Standard/Statement Mengemudi Bis dan 
IKA/PAM/0108 tentang Instruksi Kerja Mengemudi Bis yang telah 
diimplementasikan di PT. Rosalia Indah Transport.
b). Semua armada telah dipasang GPS dan dipantau selama 24 jam 
oleh tim pemantau perjalanan armada (PPA) di kantor pusat yang 
tertuang dalam SOP/OPR/05 tentang prosedur pemantauan 
perjalanan armada. Tim pemantau perjalanan armada (PPA) berfungsi 
memantau dan memastikan bahwa armada selamat sampai tujuan, 
adapun peringatan melalui signa alarm pada monitor tim pemantau 
perjalanan armada (PPA). Salah satu yang dipantau adalah kecepatan 
armada tidak boleh melebihi batas kecepatan yang ditentukan, maka 
tim pemantau perjalanan armada (PPA) akan menghubungi atau 
memberi peringatan untuk segera menurunkan kecepatan kepada 
awak bis yang terbukti melebihi kecepatan yang sudah ditentukan. 
Jika terdapat kendala di perjalanan tim pemantau perjalanan armada 
(PPA) dapat segera memberikan solusi yang terbaik untuk awak bis.

2. Pengumpulan data untuk membuat perjalanan aman dan efisien. Merekam dan melakukan 
survei lalu lintas dan area risiko potensial termasuk titik hitam, Ini termasuk mencatat faktor-
faktor risiko yang diidentifikasi dan langkah-langkah mitigasi yang sesuai pada rute tertentu;

CLOSE 2). Pengumpulan data untuk membuat perjalanan aman dan efisien
PT. Rosalia Indah Transport telah membuat, mensurvei rute dan 
mengidentifikasi area-area mana saja yang mempunyai faktor potensi 
bahaya dan dituangkan dalam bentuk register mitigasi bahaya 
perjalanan yang tertuang pada FRM/MAR/0605 tentang Register 
Bahaya dan Resiko di Perjalanan. Dalam mitigasi yang sudha dibuat 
tersebut mengacu pada sistem manajemen keselamatan perusahaan 
angkutan umum (SMKPAU) mengenai manajemen bahaya dan resiko 
disetiap kegiatan operasi angkutan umum diseluruh lokasi kegiatan.

3. Mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan risiko di rute perjalanan. Hal ini 
dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh kondisi jalan, lingkungan, teknologi 
kendaraan dan kegiatan manusia.

CLOSE 3). Mengurangi resiko yang berbeda beda yang berkaitan dengan rute 
perjalanan
PT. Rosalia Indah Transport juga telah membuat daftar untuk 
mengurangi potensi yang ada, dengan membuat Register Bahaya dan 
Resiko di Perjalanan yang tertuang dalam FRM/MAR/0605 tentang 
Register Bahaya dan Resiko di Perjalanan berisi mengenai uraian 
resiko yang dimungkinkan timbul dijalan. Konsekuensi bahaya yang 
diterima baik dari armada, manusia, maupun, lingkungan. Dalam 
register bahaya dan resiko di perjalanan juga terdapat rencana 
tindakan perbaikan dan juga pencegahan berkelanjutan.

b. Direktorat Jenderal 
Bina Marga 
Kementerian Pekerjan 
Umum dan Perumahan 
Rakyat

c. PT. Rosalia Indah 
Transport 
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1. Mengkaji ulang SK Dirjen Hubdat No SK.725/AJ.302/DRJD/2004 tentang Penyelenggaraan
Pengangkutan B3 di Jalan karena masih mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang LLAJ,
khususnya yang terkait dengan kelaikan teknis kendaraan bermotor, kelaikan pengawakan,
lintasan, tata cara pengangkutan serta penanganan keadaan darurat;

OPEN

2. Memerintahkan kepada operator angkutan  umum barang khususnya angkutan B3 untuk 
membuat SOP terkait kelaikan dan operasional kendaraan

OPEN

1. Membuat SOP tanggap darurat untuk kecelakaan kendaraan bermotor khususnya penanganan
angkutan B3.

OPEN

2. Memerintahkan operator jalan tol untuk menyediakan fasilitas, sarana, prasarana dan SDM
yang dibutuhkan untuk melakukan penanganan kecelakaan semua jenis kendaraan khususnya
angkutan B3  yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol.

OPEN

3. Memerintahkan operator jalan tol untuk membuat nota kesepahaman dengan operator
angkutan B3 terkait penanganan kecelakaan yang melibatkan B3.

OPEN

4. Memerintahkan operator jalan tol untuk melakukan pengawasan dan sosialisasi terhadap
kendaraan yang membawa B3 agar memenuhi standar keselamatan. 

OPEN

5. Memerintahkan operator jalan tol untuk melakukan perawatan terhadap fasilitas umum untuk
kendaraan pengangkut B3.

OPEN

6. Memerintahkan operator jalan tol untuk menyediakan tempat parkir khusus B3 OPEN

1. Agar melakukan penyesuaian jam kerja pengemudi yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

OPEN

2. Agar melaksanakan pelatihan secara rutin terhadap pengemudi mengenai safety  driving , 
serta cara menghadapi ketika mengalami kondisi darurat. Pelatihan ini juga berfungsi untuk 
meng update keterampilan pengemudi apabila terdapat perkembangan teknologi terbaru.

OPEN

1. Merevisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 
yang telah berusia lebih dari 10 tahun agar disesuaikan dengan perkembangan terkini dengan 
transportasi dan teknologinya serta keselamatan dalam penyelenggaraannya diantaranya: 
teknologi kendaraan listrik, pengujian kendaraan bermotor untuk sarana transportasi berbasis 
daring (on-line), penggunaan sepeda motor sebagai alat transportasi, kelaiktabrakan 
(crashworthiness) kendaraan untuk melindungi penumpang dan juga pengguna jalan lain 
(pedestrian, dsb), kestabilan kendaraan untuk menjamin tidak mudahnya kendaraan untuk 
terguling, overloading dan overdimension (ODOL) pada kendaraan, penerapan manajemen 
kecepatan (speed management) berbasis teknologi (kamera kecepatan, dsb), penerapan tilang 

OPEN

2. Secara khusus untuk merevisi pasal 90 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan (LLAJ) agar mengakomodir ketentuan yang jelas mengenai jam kerja 
maksimal perhari dan waktu istirahat bagi pengemudi yang bersesuaian dengan Undang-Undang 
nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Selanjutnya agar mengakomodir peraturan 
turunan yang mengatur secara detail mengenai jam kerja maksimal perhari bagi pengemudi yang 
turut juga mempertimbangkan trayek angkutan dan hal-hal lain seperti yang terdapat pada 
Undang-Undang sebelumnya yang sudah yang tidak berlaku yakni Undang-Undang No. 14 Tahun 
1992 tentang LLAJ Pasal 20 d ayat 2 yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai waktu kerja 
dan waktu istirahat bagi pengemudi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

OPEN

3. Secara khusus untuk merevisi pasal 90 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada ayat 4 agar ditambahkan suatu frase yang menyatakan bahwa 
agar batas waktu jam kerja bagi pengemudi angkutan luar kota adalah 8 jam sesuai Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003.

OPEN

14 Investigasi kecelakaan lalu 
lintas dan angkutan jalan 

tabrakan antara mobil tangki 
dengan mobil penumpang, di 

Jalan Tol Tangerang KM. 6+800, 
Kota Tangerang, Banten, 
tanggal 8 Oktober 2019

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan

b. Badan Pengatur Jalan 
Tol 

c. PT. Sarana Berkat 
Anugerah Transport

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan

Investigasi kecelakaan lalu 
lintas dan angkutan jalan 

berupa tabrakan antara Mobil 
Bus PO Sinar Jaya B-7949-IS 

dengan Mobil Bus PO Arimbi B-
7168-CGA di Tol Cikopo 

Palimanan Km 117, Subang, 
Jawa Barat, Kamis 14 

November 2019
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4. Agar melakukan review Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 
terkait adanya kekosongan hukum yang sudah berlalu selama 8 tahun akibat tidak adanya pasal 
yang mengatur tentang pengemudi seperti halnya pada Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 
1993 tentang Kendaraan yang sudah tidak berlaku yakni Pasal 240, 241, dan 241 dan harus 
disinkronkan dengan peraturan lainnya yang relevan seperti peraturan dari Kementerian Tenaga 
Kerja.

OPEN

5. Agar dapat melakukan merevisi Pasal 8 PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan 
Pengaman Pengguna Jalan agar mengakomodir pemasangan pagar pengaman jalan yang 
dilakukan secara menerus khusus di jalan tol.

OPEN

6. Agar direview ketentuan pengesahan tipe mobil baru khususnya mobil bus melalui pemodelan 
komputer dan uji fisik untuk mengetahui crashworthiness kendaraan yang bersangkutan seperti 
halnya yang dilakukan oleh ASEAN NCAP.

OPEN

7. Menginstruksikan kepada penyelenggara pengujian berkala untuk melakukan pengujian sesuai 
dengan PP No. 55 Th. 2012 tentang Kendaraan dan PM No. 133 Tahun 2015 tentang Pengujian 
Berkala Kendaraan Bermotor, dan dilakukan pemeriksaan superstructure untuk mengetahui 
kondisi kekuatan yang sesungguhnya dari body mobil bus.

OPEN

8. Agar dalam menerbitkan ijin peremajaan kendaraan khususnya mobil bus agar dilakukan 
pemeriksaan rumah-rumah kendaraan sesuai dengan spesifikasi teknis sehingga tingkat korosi 
yang terjadi pada superstruktur dan body kendaraan dapat terdeteksi.

OPEN

9. Agar semua operator mobil bus di wajibkan memasang perangkat blackbox/Event Data 
Recorder (EDR) pada setiap unit armadanya sehingga penyebab kecelakaan LLAJ mejadi lebih 
mudah dan akurat diketahui.

OPEN

10. Mengkaji ulang Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, No. 
SK.7234/AJ.401/DRJT/2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan untuk masalah guardrail 
agar berfungsi lebih efektif.

OPEN

11. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban mengenai penggunaan sabuk 
keselamatan pada setiap kursi penumpang di mobil bus, sesuai dengan amanat PM 28 Tahun 
2015 dan PM 29 Tahun 2015.

OPEN

12. Agar melakukan evaluasi kembali peraturan mengenai kewajiban pemasangan tachograph 
pada mobil bus angkutan umum dan penggunaannya berdasarkan kartu identitas masing-masing 
pengemudi untuk memantau waktu kerja pengemudi perhari sehingga tidak melebihi dari batas 
waktu kerja yang ditetapkan berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait lainnya.

OPEN

13. Mengawasi pelaksanaan sertifikasi SMK perusahaan angkutan umum terutama mengenai: 
1. Penyediaan fasilitas tempat istirahat pengemudi seperti yang tertuang dalam Lampiran PM No. 
85 Tahun 2018 subbab D poin 2 butir b.
2. Penyediaan tempat istirahat bagi pengemudi angkutan luar kota yang telah mengemudi lebih 
delapan jam. 
3. Memperketat pelaksanaan sertifikasi SMK perusahaan angkutan umum terutama pada bagian 
Lampiran PM No. 85 Tahun 2018 subbab C poin 3 butir (a) sehingga bagi pengemudi yang akan 
melakukan perjalanan malam hari harus dipastikan bahwa selain kondisi tubuh fit, pengemudi 
telah tidur/beristirahat pada siang atau sore hari sebelum keberangkatan dilakukan dimana 

OPEN

14. Memperketat pelaksanaan sertifikasi SMK perusahaan angkutan umum terutama pada 
bagian Lampiran PM No. 85 Tahun 2018 subbab F poin 1 butir b sehingga perusahaan otobus 
harus selalu memastikan bahwa para pengemudi yang dipekerjakannya memiliki kompetensi 
mengemudi termasuk disiplin dalam mematuhi aturan mengemudi di jalan umum dan tol.

OPEN

1. Melakukan kajian kebutuhan ratio rambu per km khusus pada ruas-ruas tol yang tergolong 
ruas rawan kecelakaan.

OPENb. Badan Penelitian dan 
Pengembangan 
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2. Melakukan kajian mengenai efektifitas desain marka (dragon teeth atau chevron) yang 
diaplikasikan pada suatu ruas dengan panjang tertenu untuk mengurangi kecepatan pengguna 
jalan yang melewati ruas tersebut.

OPEN

3. Melakukan kajian mengenai efektifitas implementasi kamera kecepatan (kamera fixed maupun 
mobile) di jalan tol yang dapat digunakan untuk penerapan tilang elektronik serta sebagai 
metode pemberitahuan/notifikasi yang mudah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. OPEN

4. Melakuan review terhadap Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, No. 
SK.7234/AJ.401/DRJT/2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan untuk masalah guardrail 
agar berfungsi lebih efektif.

OPEN

5. Melakukan penelitian tentang uji tipe mobil bus agar memenuhi persyaratan crashworthiness 
secara internasional. OPEN

c. Kementerian Tenaga 
Kerja

Kementerian Tenaga Kerja agar membuat Keputusan Menteri/Peraturan Menteri Tenaga Kerja 
sebagai implementasi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang didalamnya 
mengatur ketentuan mengenai waktu kerja, persyaratan untuk kerja lembur bagi pekerja dan 
pengusaha, hak istirahat, waktu istirahat dan cuti bagi para pekerja di perusahaan transportasi 
termasuk perusahaan otobus dan Keputusan Menteri/Peraturan Menteri Tenaga Kerja ini harus 
dapat disinkronkan dengan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

OPEN

1. Melengkapi median jalan yang berdimensi cukup lebar dengan pagar pengaman jalan di kedua 
sisi dan tipenya disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan arus lalu lintas di lokasi pemasangan. OPEN

2. Memasang pagar pengaman jalan secara menerus mengingat banyak sekali kecelakaan 
diakibatkan oleh tidak tertahannya laju kendaraan yang begerak menuju rintangan/obstacle atau 
lajur berlawanan arah.

OPEN

3. Melakukan evaluasi terhadap marka melintang pada sepanjang bahu jalan yang lebarnya 
berubah-ubah dalam jarak yang dekat untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan 
sehingga terhindar dari menabrak rintangan yang berada di bahu jalan. OPEN

4. Memasang perlengkapan jalan di daerah bahu jalan yang berfungsi memberikan peringatan 
kepada pengemudi untuk mengurangi kecepatan seperti rumble dots, dll. OPEN

1. Terminal tipe A menyediakan fasilitas tempat istirahat yang aman, nyaman, dan dekat dengan 
lokasi bus bagi pengemudi mobil bus umum (AKAP) di Terminal Pulo Gebang. OPEN

2. Memerintahkan para petugas dinas perhubungan yang bertugas di terminal untuk melakukan 
pengawasan terhadap jam kerja para pengemudi AKAP beserta kondisi kesehatannya. OPEN

3. Mengarahkan setiap perusahaan otobus (PO) agar setiap pengemudi yang dipekerjakannya 
melakukan pemeriksaan fit to work sebelum jam keberangkatan dengan datang ke fasilitas 
kesehatan terminal.

OPEN

4. Dipastikan setiap mobil bus yang memasuki terminal memiliki sabuk pengaman di setiap 
tempat duduknya sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. 28 Tahun 2015 dan PM 29 Tahun 
2015.

OPEN

1. Memasang pagar pengaman jalan secara menerus pada kedua arah median jalan median jalan 
dan pada lokasi-lokasi kritis lainnya. OPEN

f. PT. Lintas Marga 
Sedaya

Kementerian 
Perhubungan

d. BPJT, Kementerian 
PUPR

e. Pemprov DKI Jakarta
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2. Melakukan normalisasi pada median jalan sehingga kedalamannya sesuai dengan standar dan 
melakukan rekayasa pada median jalan sehingga mampu meredam pergerakan kendaraan yang 
keluar jalur dan tidak mampu tertahan oleh pagar pengaman jalan. OPEN

3. Melakukan perawatan secara teratur pada median jalan yang sudah direkayasa menjadi 
median jalan yang berkeselamatan sehingga bebas dari rumput-rumput liar dan ilalang. OPEN

g. Organda Memastikan para operator mobil bus di seluruh Indonesia untuk memenuhi peraturan sistem 
manajemen keselamatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui PM No. 85 Tahun 2018 
tentang Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum khususnya fasilitas tempat istirahat 
pengemudi seperti yang tertuang dalam Lampiran PM No. 85 Tahun 2018 subbab D poin 2 butir 
b sehingga pengemudi AKAP yang dipekerjakannya dapat berisitrahat setelah melakukan 
perjalanan lebih dari 8 jam.

OPEN

1. Menerapkan sistem manajemen keselamatan sesuai dengan standar pemerintah yakni PM 85 
Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum khususnya mengenai 
jadwal mengemudi dan istirahat para pengemudi yang dimiliki agar bersesuaian dengan 
peraturan perundang-undangan.

OPEN

2. Menyediakan tempat istirahat pengemudi yang berlokasi di antara tempat parkir mobil bus 
dan terminal pemberangkatan dan memastikan pengemudi telah istirahat/tidur selama durasi 
waktu tertentu sebelum dilakukan pemberangkatan agar pengemudi tidak mengalami kantuk. OPEN

3. Mempekerjakan pengemudi dan awak bus dengan waktu dan persyaratan kerja yang sesuai 
dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. OPEN

4. Memberi tugas tambahan kepada pembantu pengemudi (kernet) untuk melakukan 
pengecekan terhadap kondisi pengemudi pada interval waktu tertentu selama perjalanan dan 
melaporkan kepada pengawas apabila terdapat suatu kondisi yang tidak memungkinkan untuk 
melanjutkan perjalanan.

OPEN

1. Menerapkan sistem manajemen keselamatan sesuai dengan standar pemerintah yakni PM 85 
Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum.

2. Menggunakan karoseri bus yang telah memiliki kredibilitas untuk menjamin bahwa struktur 
mobil bus memiliki tingkat kelaiktabrakan (crashworthiness) yang sesuai dengan standar yang 
berlaku secara nasional maupun internasional sehingga struktur kabin tetap terjaga utuh saat 
terjadi benturan maupun terguling.

3. Memastikan penggunaan komponen safety seperti kaca kabin agar menggunakan safety glass 
yang bersertifikat sehingga pada saat terjadi benturan tidak melukai penumpang yang berada di 
dalam mobil bus.

16

Investigasi kecelakaan lalu 
lintas dan angkutan jalan 

berupa terbakarnya mobil bus 
Gapura Angkasa di Terminal 3 
Bandara Soekarno Hatta, 10 

Desember 2019

OPEN

b. Menggunakan karoseri bus yang telah memiliki kredibilitas untuk menjamin bahwa struktur 
mobil bus memiliki tingkat kelaiktabrakan (crashworthiness) yang sesuai dengan standar yang 
berlaku secara nasional maupun internasional sehingga struktur kabin tetap terjaga utuh saat 

OPEN

h. Manajemen PT. Sinar 
Jaya

i. Manajemen PT. 
Arimbi Jaya Agung

Investigasi kecelakaan lalu 
lintas dan angkutan jalan 

tertabraknya mobil Daihatsu 

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat

17
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c. Memastikan penggunaan komponen safety seperti kaca kabin agar menggunakan safety glass 
yang bersertifikat sehingga pada saat terjadi benturan tidak melukai penumpang yang berada di 
dalam mobil bus. OPEN

c. Standar Prasarana (agar dilakukan audit keselamatan diseluruh perlintasan sebidang yang
memiliki karakteristik padat lalulintas dengan mengacu kepada Permenhub Nomor PM.28 Tahun
2015 tentang Audit Keselamatan di Perlintasan Sebidang;

OPEN

d. Pengawasan (bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat untuk melakukan 
pengawasan dengan menambah petugas lapangan pada perlintasan sebidang, untuk 
memastikan keselamatan kendaraan maupun keselamatan kereta api melalui mekanisme 
pengatruran lalulintas di perlintasan sebidang.

OPEN

b. Dinas Perhubungan 
Kabupaten Bekasi

Melakukan survai Inspeksi Keselamatan Jalan pada ruas jalan Bosi untuk mengidentifikasi hazard 
dan risk, membuat laporannya serta melakukan mitigasi terhadap potensial hazard dan risk 
sesuai dengan skala prioritas.

OPEN

1. Perlu dilakukan sosialisasi kepada pembuat dan/atau perakit, pemilik serta pelaksana 
pengujian berkala terkait modifikasi kendaraan bermotor sesuai prosedur yang benar. OPEN

2. BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Timur agar melakukan rekayasa lalu lintas di jalan nasional 
dengan kondisi jalanan turunan panjang dan lurus, sehingga terjadi kelancaran lalu lintas dan 
angkutan jalan.

OPEN

1. Memerintahkan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Kabupaten 
Mojokerto untuk tidak menyetujui dan tidak menyatakan lulus berkala terhadap modifikasi 
kendaraan bermotor wajib uji yang tidak dilengkapi persyaratan yang harus dipenuhi (tidak ada 
SRUT).

OPEN

2. Memfasilitasi peningkatan ilmu dan kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor melalui program 
mandiri ataupun Kementerian Perhubungan. OPEN

3. Sosialisasi tata cara pemuatan dan pengikatan serta prosedur pengoperasian kendaraan saat 
melewati turunan panjang dan curam kepada pemilik atau operator perusahaan serta 
pengemudi.

OPEN

4. Bekerjasama dengan kepolisian daerah setempat guna melaksanakan pemeriksaan kendaraan 
bermotor di jalan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara 
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan.

OPEN

1. Terkait dengan pemahaman prosedur mengemudi yang sangat minim pada sebagian besar 
pengemudi bus dan truk, dan menjadi faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan ini maka 
untuk mengurangi resiko kegagalan pengereman akibat brakefading . Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat dapat melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pengemudi bus dan truk 
tentang tata cara penggunaan sistem rem pada jalan menurun dengan menggandeng 
stakeholder terkait dalam penyelenggaraannya;

OPEN

2. Kondisi lingkungan perbukitan dan geometrik jalan berkelok turunan panjang di ruas Jalan 
Lintas Pagar Alam Lahat, perlu menanganan khusus. Balai Pengelola Transportasi Darat Sumatera 
Selatan agar dapat memasang perlengkapan jalan seperti peringatan dan perintah memakai 
persneling gigi rendah (engine breaking ), pagar pengaman jalan, delineator, paku jalan serta 
lampu penerangan jalan;

OPEN

b. Dinas Perhubungan 
Kabupaten Mojokerto

19 Investigasi kecelakaan lalu 
lintas dan angkutan jalan, 

mobil bus PO. Sriwijaya BD 
7031 AU terjun ke jurang di 

Jalan Lintas Pagar Alam Lahat 
KM.9, Desa Plang Kenidai 

Dempo Tengah, Kota Pagar 
Alam, Sumatera Selatan, pada 

tanggal 23 Desember 2019

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan

18 Investigasi kecelakaan lalu 
lintas dan angkutan jalan 

tabrakan beruntun melibatkan 
truk flatdeck S 9066 UU dengan 

3 mobil penumpang pribadi 
dan sepeda motor, di Jalan 

Raya Malang - Surabaya, 
Krajan, Desa Sentul Purwodadi, 

Kabupaten Pasuruan, Jawa 
Timur, 22 Desember 2019

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan

tertabraknya mobil Daihatsu 
Sigra B 1778 FZI oleh KA Argo 

Parahyangan tujuan Bandung - 
Jakarta, di perlintasan sebidang 

KA Kampung Utan, Desa 
Wanasari, Kecamatan Cibitung, 

Kabupaten Bekasi, Provinsi 
Jawa Barat, Sabtu 21 Desember 

2019
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3. Terkait dengan kondisi teknis kendaraan umum yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis 
kendaraan bermotor, agar dilakukan langkah strategis melalui program: 
a. Pembinaan dan pengawasan kepada Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor di daerah 
khususnya terkait pelaksanaan mekanisme pemastian pemenuhan persyaratan teknis kendaraan 
bermotor (pra uji dan pemeriksaan bagian bawah kendaraan) karena dari hasil temuan pada 
mobil bus PO Sriwijaya yang sudah lulus uji, baik yang terlibat kecelakaan maupun yang di pool, 
ditemukan adanya indikasi tidak terpenuhinya persyaratan teknis pada system rem seperti: 
material yang sudah retak, tata cara pengikatan yang tidak sesuai persyaratan teknis, tidak 
terdapat hand brake, tidak terdapat exhaust brake dan tidak terdapat indikator tekanan angin 

OPEN

b. Pembinaan dan Pengawasan kepada pengusaha angkutan umum terkait Implementasi Sistem 
Manajemen Keselamatan di perusahaan angkutan umum. Jika SMK Angkutan Umum di PO 
Sriwijaya berjalan dengan baik, maka beberapa kejadian pada kecelakaan ini seperti pengemudi 
yang tidak memahami prosedur menggunakan system rem pada jalan menurun, manifest 
penumpang yang berbeda dan kondisi teknis kendaraan bermotor yang tidak prima tidak akan 
terjadi.

OPEN

1. Perbaikan pagar pengaman jalan terutama pada bagian kaki tikungan dengan menggunakan 
MCB sebagaimana pengaman jalan pada badan jembatan, dan jika memungkinkan dibuat 
tandem sehingga lebih kokoh mengingat pada titik tersebut merupakan titik jatuh bagi 
kendaraan yang mengalami kehilangan kendali saat berbelok akibat pengaruh gaya sentrifugal;

OPEN

2. Pada ruas jalan dengan turunan panjang agar dipertimbangkan disediakan jalur penyelamat, 
mengingat resiko kegagalan pengereman pada kendaraan besar seperti bus dan truk dapat 
terjadi karena mengalami brakefading , sebagai referensi International Road Assessment 
Program  (IRAP) merekomendasikan standar keselamatan untuk jalan menurun sepanjang 1,5 
kilometer disediakan 1 (satu) jalur penyelamat sebagai bagian dari forgiving road  (jalan yang 
memaafkan).

OPEN

1. Agar segera menyusun dan mengimplementasikan Sistem Manajemen Keselamatan 
Perusahaan Angkutan Umum dengan berpedoman kepada peraturan yang ada;

OPEN

2. Agar segera melakukan inspeksi secara menyeluruh terhadap semua armada khususnya yang 
terkait dengan standar persyaratan teknis kendaraan bermotor serta standar pelayanan minimal 
kendaraan umum sebagai diatur dalam regulasi Pemerintah;

OPEN

3. Agar melakukan edukasi kepada seluruh pengemudinya terkait safety driving OPEN

20

Investigasi kecelakaan lalu 
lintas dan angkutan jalan, 
terbakarnya mobil bus PO. 

Kramatdjati dan PO. Pepeje di 
Gerbang Tol Kalikangkung, 

Jawa Tengah, pada tanggal 28 
Desember 2019

1. Membuat surat edaran kepada para operator mobil tangki agar membuat klasifikasi 
pengemudi berdasarkan tingkat kesulitan medan jalan yang ditempuh seperti jalan mendatar, 
perbukitan, dan pegunungan; 

OPEN

2. Melakukan review  ulang mengenai tata cara pengujian kendaraan bermotor sehingga hasil 
pengujian lebih akurat dalam  mencantumkan nilai angka hasil uji seperti kemampuan rem 
parkir, dsb;

OPEN

3. Membuat program bimbingan teknis terkait perawatan dan perbaikan serta sertfikasi 
pengemudi  mobil pengangkut barang berbahaya; 

OPEN

4. Sesegera mungkin membuat aturan mengenai sertifikasi tangki BBM terkait dengan 
crashworthiness  tangki;

OPEN

2020
1 Investigasi kecelakaan lalu 

lintas dan angkutan jalan, 
tergulingnya mobil tangki bbm, 

di  Jalan Panorama Sitinjau 
Lauik, Kecamatan Lubuk 
Kilangan, Kota Padang, 

Sumatera Barat, Senin 6 
Januari 2020 

(KNKT.20.01.01.01)

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan

b. Balai Besar 
Pelaksanaan Jalan 
Nasional V Sumatera 
Selatan

c. Manajemen PO. 
Sriwijaya
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5. Membuat inventarisasi data mengenai lokasi rawan kecelakaan (black spot ) pada jalan 
nasional di seluruh Indonesia sehingga dapat diketahui oleh masyarakat luas dan dapat dijadikan 
sebagai basis data risk journey serta melakukan pemuktahiran data pada periode tertentu;

OPEN

6. Melakukan safety campaign  dengan menggandeng Organda dan Aptrindo mengenai prosedur 
mengemudi kendaraan truk yang baik dan benar termasuk cara mengurangi kecepatan yang 
berkeselamatan mengingat saat ini kasus kecelakaan kegagalan fungsi rem sangat menonjol;

OPEN

7. Melakukan survey inspeksi keselamatan jalan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 
2009 terutama pada Jalan Nasional Padang – Solok untuk mengidentifikasi hazard  dan 
kebutuhan mitigasinya berupa fasilitas jalan sebagai petunjuk (self explaining road ) dalam 
bentuk marka, tanda tikungan jalan, rambu dan jalan perhentian bagi pengemudi yang 
kehilangan kendali (forgiving road ) dalam bentuk pagar pengaman jalan maupun lajur 
penyelamat (escape ramp );

OPEN

8. Untuk lebih mengefektifkan tugas pokok dan fungsi yang pernah dilakukan oleh Direktorat 
Keselamatan yaitu melakukan audit, inspeksi, investigasi serta mitigasi terhadap hazard  / resiko 
yang muncul akibat dari penyelenggaraan transportasi jalan; 

OPEN

9.Agar dipertimbangkan membuat regulasi mengenai crashworthiness  tangki pengangkut B3 
untuk dijadikan salah satu persyaratan pada saat uji type dan uji berkala;

OPEN

10. Mereview ulang masalah pengisian data uji buku kir yang dilakukan oleh seluruh UPT 
Pengujian KIR agar form uji diisi dengan selengkap-lengkapnya serta akurat sesuai dengan kondisi 
yang ada;

OPEN

11. Mereview ulang masalah pengisian data uji buku kir yang dilakukan oleh seluruh UPT 
Pengujian KIR agar hasil uji pihak lain diverifikasi ulang.

OPEN

Agar memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan untuk: 
1. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor pada 
wilayah Kota Padang khususnya dalam pengujian berkala periodik untuk mobil tangki pembawa 
B3;

OPEN

2. Melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai prosedur mengemudi yang baik dan benar 
terhadap pengemudi angkutan barang khususnya angkutan B3 di Kota Padang dengan 
melibatkan DPD Organda juga Aptrindo Wilayah Kota Padang;

OPEN

3. Melakukan ramp  check  (pemeriksaan kondisi teknis) kendaraan pengangkut B3 untuk 
memastikan kelaikan teknis operasionalnya;

OPEN

4. Melakukan verifikasi data pengujian KIR baik yang diinput oleh penguji maupun data uji yang 
dilakukan oleh pihak lain seperti uji tera yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas 
Perdagangan Pemerintah Kota Padang.

OPEN

5. Agar memerintahkan Kepala Dinas Perdagangan untuk: 
Melakukan verifikasi seluruh lampiran data di dalam dokumen uji tera termasuk gambar teknik;

OPEN

6. Melakukan koordinasi dengan dinas perhubungan untuk standar pembuatan lampiran data 
termasuk gambar teknik.

OPEN

1. Memasukkan kriteria penggunaan suku cadang yang spesifikasi teknisnya dapat 
dipertanggungjawabkan serta kepastian usia pakai komponen yang bersangkutan dalam klausul 
perjanjian dengan pihak yang melakukan perawatan kendaraan; 

OPEN

2. Membuat suatu fasilitas bengkel khusus pada setiap region atau setiap TBBM di wilayah 
Republik Indonesia yang dapat menangani perawatan dan perbaikan untuk seluruh mobil tangki 
yang dimiliki oleh anak perusahaan PT. Pertamina maupun pihak ketiga; 

OPEN

3. Mengajukan tempat pengujian berkala untuk mobil tangki B3 kepada Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk setiap region di seluruh wilayah Republik 
Indonesia dan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan setempat; 

OPEN

b. Pemerintah Kota 
Padang

c. PT. Pertamina
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4. Pertamina meminta buku panduan cara perbaikan dan perawatan mobil tangki kepada 
manufaktur yang sudah dibakukan menggunakan bahasa Indonesia; 

OPEN

5.Pertamina meminta katalog spesifikasi teknis bagi setiap komponen suku cadang yang berada 
pada mobil tangki kepada manufaktur;

OPEN

6.Perusahaan karoseri mobil tangki memberikan pelatihan teknis kepada mekanik mengenai 
perawatan dan perbaikan mobil tangki terkait;

OPEN

7. Merubah ketentuan di volume 1 mengenai perawatan dan perbaikan besar mobil tangki milik 
diluar grup PT. Pertamina agar diserahkan kepada PT. Elnusa Petrofin secara keseluruhan;

OPEN

8. Melakukan verifikasi dan pengawasan yang ketat terhadap hasil perbaikan mobil tangki milik 
pihak ketiga yang menyewakan kendaraannya kepada PT. Pertamina agar sesuai dengan standar 
perbaikan dan spare part yang memenuhi spesifikasi teknis;

OPEN

9. Melakukan pengangkatan karyawan tetap bagi para AMT yang sudah memiliki masa kerja di 
atas 10 tahun sehingga memudahkan pembinaan AMT dan meningkatkan loyalitas AMT kepada 
perusahaan serta terjadi peningkatan kesejahteraan AMT;

OPEN

10.Setiap TBBM wajib memiliki mekanik dan administrator mekanik yang bersertifikat; OPEN

11. Melakukan pengawasan terhadap perusahaan transportir BBM mengenai penggunaan mobil 
tangki yang bersesuaian dengan daya angkutnya;

OPEN

12. Menggunakan mobil tangki yang karoserinya memiliki rating atau penilaian yang dapat 
dipertanggungjawabkan.

OPEN

1. Memastikan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh mobil tangki agar memenuhi 
persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan khususnya mengenai fungsi sistem pengereman 
dan penggunaan suku cadang;

OPEN

2.Mewajibkan AMT I dan II untuk setiap harinya melaporkan kondisi kendaraan termasuk jika ada 
kerusakan kepada mekanik TBBM Teluk Kabung;

OPEN

3.Memberikan pelatihan kepada petugas administrasi mekanik mengenai pengenalan dasar 
komponen kendaraan serta laik teknis dan laik jalan kendaraan;  

OPEN

4. Petugas administrasi mekanik harus melakukan check and recheck  jika mendapatkan laporan 
kerusakan atau perbaikan kendaraan dari mekanik;

OPEN

5. Memperbanyak praktek mengenai prosedur mengemudi yang baik dan benar kepada seluruh 
AMT, khususnya untuk kondisi jalan dengan kelandaian ekstrim;

OPEN

6. Mengimplementasikan sistem manajemen keselamatan angkutan umum sebagaimana yang 
telah diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 85 Tahun 2018 Tentang Sistem 
Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;

OPEN

7. Melakukan review ulang terhadap penggunaan mobil tangki (truk engkel) yang muatannya 
lebih besar dari daya angkut yang tertera pada buku uji sehingga mobil tangki dapat mudah 
melalui medan jalan yang ekstrim dengan kecepatan yang bersesuaian dengan rambu-rambu 
yang telah ditetapkan;

OPEN

8.Melakukan assessment terhadap awak mobil tangki yang telah mendapatkan pelatihan 
defensive driving  dan tanggap darurat sehingga dapat diketahui tingkat pemahaman materi yang 
diberikan; 

OPEN

9.Penggantian personel mekanik disertai transfer pengetahuan dan pengalaman dari mekanik 
yang lama kepada mekanik yang baru;

OPEN

10.Pengadaan perangkat komunikasi selain handphone sehingga apabila terjadi keadaan darurat 
dapat segera dilakukan koordinasi antara awak mobil tangki dan emergency call center untuk 
melakukan tindakan tanggap darurat yang terjadi;

OPEN

11.Melakukan latihan simulasi tanggap darurat kecelakaan yang terjadi di jalan khususnya 
kecelakaan yang melibatkan kendaraan pengangkut B3 termasuk didalamnya mengenai 
terjadinya tumpahan bahan bakar;

OPEN

d. Manajemen PT. 
Elnusa Petrofin
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12. Menambahkan item checklist harian pada bagian pengemudi untuk melakukan pengecekan 
sistem pengereman khususnya rem parkir;

OPEN

13.Memperbaiki infrastruktur workshop milik TBBM Teluk Kabung, agar layak digunakan untuk 
pemeriksaan mobil tangki maupun kenyamanan personel mekanik;

OPEN

14.Menyederhanakan dokumen risk journey yang dapat dipahami oleh pengemudi dalam bentuk 
buku saku sehingga mudah dibawa;

OPEN

15. Pada form risk journey harus tertera daerah rawan kecelakaan dan tempat peristirahatan 
yang diperuntukan khusus untuk angkutan B3.

OPEN

1.Membuat panduan yang dipakai seluruh karoseri untuk meninjau sistem yang boleh atau dapat 
dilakukan suatu modifikasi;

OPEN

2. Membuat suatu SOP bagi seluruh karoseri agar modifikasi sistem yang dilakukan mendapat 
persetujuan dari APM;

OPEN

3. Mewajibkan setiap karoseri untuk melampirkan spesifikasi teknis komponen suku cadang yang 
dipakai beserta umur teknisnya sehingga memudahkan bagi pengguna untuk menggunakan suku 
cadang yang sesuai dengan komponen standar yang terpasang.

OPEN

1. Tidak melakukan modifikasi sistem klakson tambahan seperti pada mobil tangki yang terlibat 
kejadian kecelakaan pada kendaraan baru lainnya;

OPEN

2. Melakukan verifikasi kepada APM bagi setiap modifikasi sistem yang dilakukan oleh karoseri 
termasuk modifikasi klakson tambahan.

OPEN

1.Melakukan kajian ulang terhadap spesifikasi teknis rem parkir berdasarkan Pasal 48 UU No. 22 
Tahun 2009 dan Pasal 21 PP No. 55 Tahun 2012. sehingga mobil tangki yang dalam keadaan 
penuh muatan dan berada di jalan menanjak mampu untuk ditahan posisinya ketika sedang 
dalam keadaan berhenti;

OPEN

2. Membuat suatu rating atau penilaian karoseri yang sering bekerjasama dengan PT. Hino agar 
dapat dijadikan suatu acuan atau pedoman bagi pengguna untuk memilih karoseri yang kredibel.

OPEN

2

Investigasi kecelakaan lalu 
lintas dan angkutan jalan, 

mobil bus PT. Gapura Angkasa 
di Bandara Internasional 

Ngurah Rai, Bali, pada tanggal 
10 Januari 2020

1) Melakukan kajian teknis dan menerbitkan perarturan Menteri perhubungan yang berkaitan
dengan desain bus yang berkeselamatan (superstructure , kekuatan dudukan kursi, ELA &
perubahan badan mobil bus);

OPEN

2) Mengatur tentang kewajiban perusahaan karoseri untuk melakukan penguatan superstructure  
dan melaksanakan rollover test. 

OPEN

3) Dalam penerbitan SK rancang bangun kendaraan memperhatikan uji Kekuatan Kursi dan
Dudukan Kursi untuk Kendaraan Penumpang (UN ECE R 80).

OPEN

4) Melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan No. 29
Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum
dalam Trayek mengenai pengaplikasian sabuk keselamatan pada setiap kursi penumpang mobil
bus.

OPEN

b. Dinas Bina Marga 
Dan Penataan Ruang 
Provinsi Jawa Barat

Melakasanakan perbaikan dan perkerasan bahu jalan sehingga dapat menjadi ruangan untuk 
menghindarkan diri dari saat-saat darurat, dan dapat mencegah terjadinya kecelakaan  sesuai 
dengan  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 19/Prt/M/2011 Tahun 2011  tentang 
Persyaratan Teknis Jalan Untuk Ruas Jalan Dalam Sistem Jaringan Jalan Primer. 

OPEN

Investigasi kecelakaan lalu 
lintas dan angkutan jalan, 

kecelakan tunggal mobil bus 
PO. Purnama di Desa Palasari, 
Kec. Ciater, Kab. Subang, Jawa 
Barat,  pada tanggal 18 Januari 

2020 
(KNKT.20.01.03.01)

3

e. Manajemen PT.

f. Manajemen PT. 
Remaja 

g. APM Hino

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
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1) Melakukan survai Inspeksi Keselamatan Jalan pada ruas jalan Raya Subang untuk
mengidentifikasi hazard dan risk , membuat laporannya serta melakukan mitigasi terhadap
potensial hazard dan risk sesuai dengan skala prioritas seperti pemasangan rambu-rambu
peringatan, memperjelas marka jalan dan pemasangan perlengkapan pengaman jalan yang
diperlukan (guardrail , cermin tikungan dan sebagainya)

OPEN

2) Melakukan pengawasan dengan menempatkan petugas lapangan pada daerah tujuan wisata,
untuk memastikan kelaikan kendaraan maupun kelaikan awak melalui mekanisme pemeriksaan
Buku Uji, Kartu Pengawasan dan SIM Pengemudi Bus Pariwisata

OPEN

4

Kecelakaan tunggal mobil 
barang truk trailer H 1811 EW 
di jalur penyelamat Jalan Tol 

Ungaran, Semarang hari Sabtu, 
27 Juni 2020

5

Investigasi kecelakaan lintas 
dan angkutan jalan mobil bus 
Sugeng Rahayu W 7120 UZ di 

turunan tengkorak, Kecamatan 
Kertek, Kabupaten Wonosobo, 
Jawa Tengah, pada tanggal  31 

Juli 2020
1. Melakukan pengawasan mengenai jam kerja pengemudi agar tidak menimbulkan fatigue dan
pengawasan mengenai sistem penggajian pengemudi sehingga mengurangi kejadian pengemudi
yang bekerja over time hingga tidak mengindahkan waktu istirahat.

OPEN

2. Melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 
Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum 
dalam Trayek mengenai pengaplikasian sabuk keselamatan pada setiap kursi penumpang mobil 
bus.

OPEN

3. Mengatur tentang kewajiban perusahaan karoseri untuk melakukan penguatan superstructure  
dan melaksanakan rollover  test.

OPEN

1. Memasang himbauan untuk beristirahat jika mengalami microsleep  di beberapa titik; OPEN

2. Memasang marka kejut/ rumble shoulder pada ruas tol Cipali yang rawan terjadinya
kendaraan keluar jalur;

OPEN

3. Mengingat fatalitas tinggi diakibatkan tabrakan kendaraan yang menyebrang ke jalur 
berlawanan dan median jalan berupa selokan tidak dapat mencegah kendaraan menyebrang 
oleh karenanya perlu dipasang median jalan permanen.

OPEN

1. Agar melakukan penyesuaian jam kerja pengemudi yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan sistem penggajian pengemudi yang tepat.

OPEN

2. Agar melaksanakan pelatihan secara rutin terhadap pengemudi bus mengenai safety driving,
serta cara menghadapi ketika mengalami kondisi darurat. Pelatihan ini juga berfungsi untuk
meng update keterampilan pengemudi apabila terdapat perkembangan teknologi terbaru pada
bus.

OPEN

3. Agar menerapkan sistem manajemen keselamatan pada perusahaannya serta menunjuk satu
bidang atau membuat bidang baru sebagai penanggungjawab mengenai sistem manajemen
keselamatan

OPEN

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat

b. PT. Lintas Marga 
Sedaya (LMS) Astra 
Infra Toll Road Cikopo-
Palimanan

c. Dinas Perhubungan 
Provinsi Jawa Barat

c. Pemilik kendaraan 
PO. Sakera

6 Investigasi kecelakaan lintas 
dan angkutan jalan Kecelakaan 

ini melibatkan minibus Elf D 
7013 AN dengan mobil 

penumpang B 2918 PKL di Jalan 
Tol Cipali KM 184+300, Kab. 
Cirebon, Jawa Barat, pada 
tanggal  10 Agustus 2020  

(KNKT.20.08.06.01)



1 2 3 4 5 6

NO. INVESTIGASI INSTANSI TANGGAPANREKOMENDASI FINAL STATUS

4. Membuat aturan kepada setiap pengemudi di dalam perusahaannya untuk beristirahat setiap 
4 (empat) jam sekali ketika mengemudi sesuai peraturan dan mewajibkan pengemudi untuk 
beristirahat jika mengalami microsleep  ketika mengemudi.

OPEN

7

Investigasi kecelakaan lintas 
dan angkutan jalan mobil 

barang truk P  8525 UG dengan 
mobil truk P 9893 K dan 

beberapa kendaraan lainnya di 
jalan raya Sempolan, 

Kabupaten Jember, Jawa 
Timur, pada tanggal 13 Agustus 

2020

1. Sesuai ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 4 dimana untuk memperoleh SIM
Kendaraan umum maka seorang pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan
pengemudi angkutan umum. Pengemudi perlu memahami tentang defense driving agar tidak
mengambil tindakan berisiko pada setiap kali mengemudikan kendaraan. Defense driving ini
perlu disertakan dalam sertifikasi pengemudi.

OPEN

2. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan
Angkutan Umum melalui inspeksi sesuai Permenhub Nomor PM 85 Tahun 2018 Tentang SMK
Perusahaan Angkutan Umum, merupakan pemeriksaan rutin secara menyeluruh terhadap
pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

OPEN

3. Perlu segera diberlakukan kewajiban pemasangan instalasi perisai kolong bagian belakang di
kendaraan barang berat baru maupun lama yang mengacu pada SNI 7522:2009 ”Perlengkapan
perisai kolong bagian belakang untuk kendaraan kategori N2, N3, 03 dan O4” (sesuai
rekomendasi keselamatan pada Laporan Akhir Tabrak Belakang Mobil Elf E-7027-KA di Jalan Tol
Cipali di KM78+300A tanggal 3 Maret 2019). 

OPEN

4. Mengingat potensi rollover pada mobil bus tinggi, maka perlu adanya penerapan ECE-R.66-
Kekuatan Superstruktur (rollover simulation ). Perlu juga mitigasi runtuhnya mobil bus karena 
benturan berupa penguatan superstruktur pada pilar-pilar (sesuai Laporan Akhir Tergulingnya 
Mobil Elf di Jalan Nasional Denpasar–Gilimanuk tanggal 17 Juni 2017).

OPEN

1. Instruksi Kerja terkait Pelayanan Kendaraan Gangguan ataupun Pelayanan Kejadian Kecelakaan 
Lalu Lintas sudah terlaksana dengan baik, namun bila terdapat kendala proses derek haruslah
diidentifikasi berpotensi bahaya besar. Maka diperlukan tindakan cepat dan tegas untuk segera
dilakukan evakuasi, dengan cara pengurangan jumlah muatan sehingga derek mampu melakukan
evakuasi kendaraan ke tempat aman.

OPEN

2. Perlu pemasangan Rambu Lalu Lintas elektronik untuk informasi kondisi lalu lintas; informasi 
kondisi cuaca; informasi perbaikan jalan dan digunakan juga untuk informasi pengendalian lalu 
lintas berupa peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk.

OPEN

b. ASTRA Infra Toll Cipali

8 Investigasi kecelakaan lintas 
dan angkutan jalan mobil bus 

Widia Z 7519 AA dengan mobil 
barang truk H 1577 PV dan 

mobil Isuzu Elf B 7169 YH di Tol 
Cipali KM.150.300, pada 
tanggal 23 Agustus 2020 

(KNKT.20.08.08.01)

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat



1 2 3 4 5 6

NO. INVESTIGASI INSTANSI TANGGAPANREKOMENDASI FINAL STATUS

1.  Sesuai Permenhub Nomor 29 Tahun 2015 tentang SPM Angkutan Orang dengan Kendaraan
Bermotor Umum dalam Trayek, maka perlu pemantauan dengan tanda bahaya apabila
kendaraan melebihi kecepatan dan melanggar rute yang telah ditentukan berupa bunyi atau
alarm langsung didapatkan.

OPEN

2. Sesuai Permenhub Nomor PM 85 Tahun 2018 Tentang SMK Perusahaan Angkutan Umum, 
perlu upaya mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan risiko di rute 
perjalanan. Hal ini dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh kondisi jalan, 
lingkungan, teknologi kendaraan dan kegiatan manusia.

OPEN

1.  Memastikan para pelaku industri B3 agar menggunakan kendaraan pengangkut khusus yang 
didesain untuk jenis B3 tertentu yang diangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

OPEN

2. Berkoordinasi dengan Kementrian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan mengenai 
distribusi produk B3 dan turunannya;

OPEN

3. Mengoptimalkan kembali fungsi jembatan timbang untuk menertibkan angkutan barang yang 
mengangkut muatan berlebih (overload ).

OPEN

1. Membuat peraturan mengenai ketentuan distribusi B3 hasil industri agar diangkut dengan 
kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis khusus B3; 

OPEN

2. Membuat database  mengenai produk turunan B3 yang dapat  beredar bebas di pasaran 
sehingga kedepannya pengawasan mengenai distribusi produk turunan tersebut dapat lebih 
ditingkatkan mengingat produk turunan B3 dapat menjadi hazard  apabila terjadi kecelakaan 
transportasi.

OPEN

c. Kementerian 
Perdagangan

Meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan dan perorangan yang tidak memiliki ijin dalam 
jual-beli produk B3 dan turunannya

OPEN

1.Meningkatkan kemampuan kru operasional jalan tol dalam menangani kecelakaan kebakaran 
muatan B3;

OPEN

2. Meningkatkan pelaksanaan SPM Jalan tol dalam menangani kendaraan yang mogok atau 
mengalami kecelakaan di jalan tol dengan melakukan simulasi tanggap darurat setiap 3 bulan;

OPEN

3. Mengoptimalkan fungsi CCTV baik dari sisi kualitas dan kuantitas sehingga semua pergerakan 
kendaraan di jalan dapat terpantau dengan baik;

OPEN

4. Melengkapi gate  tol dengan teknologi pengukur berat kendaraan agar kendaraan yang 
menggunakan tol tidak melebihi daya angkutnya

OPEN

1. Tidak mengangkut muatan B3 dengan menggunakan kendaraan yang tidak memenuhi 
persyaratan untuk mengangkut B3 sesuai Permenhub No 60 tentang Penyelenggaraan Angkutan 
Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan;

OPEN

9 Investigasi kecelakaan lintas 
dan angkutan jalan kecelakaan 
mobil barang truk B 9058 UCT 
pengangkut belerang terbakar 

di Tol Jagorawi KM 39, pada 
tanggal 1 September 2020 

(KNKT.20.09.09.01)

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat

b. Kementerian 
Perindustrian 

d. PT Jasa Marga

e. PT. Aryndo Mulya 
Sakti

PT. Widia Sarana Prima



1 2 3 4 5 6

NO. INVESTIGASI INSTANSI TANGGAPANREKOMENDASI FINAL STATUS

2. Agar tidak mengoperasikan kendaraan yang membawa barang muatan lebih dari daya angkut 
sesuai dengan jumlah berat yang diijinkan yang tertera dalam buku uji berkala kendaraan;

OPEN

3.Tidak membawa barang atau muatan diluar dari daftar muatan yang tertera di dalam delivery 
order (DO);

OPEN

4. Memastikan kendaraan yang akan digunakan dalam kondisi laik jalan baik secara teknis 
maupun administrasi;

OPEN

5. Agar memberikan pelatihan emergency response  kepada pengemudi khususnya saat terjadi 
kecelakaan di jalan sehingga pengemudi memahami apa yang harus dilakukan pasca kecelakaan 
termasuk memastikan mesin mobil dalam keadaan mati;

OPEN

6. Menyediakan peralatan pemadam kebakaran di setiap mobil barang yang dimiliki atau 
dioperasikan.

OPEN

1. Agar memerintahkan operator mobil penumpang untuk mempekerjakan pengemudi yang 
memiliki kompentensi yang sesuai ukuran kendaraan yang dikemudian serta memiliki 
pengalaman terkait dengan rute perjalanan yang akan dilalui, memiliki pengetahuan tentang 
tatacara mengemudi di daerah topografi pegunungan

OPEN

2. Agar meningkatkan pengawasan terhadap penegakkan aturan sabuk keselamatan pada 
seluruh tempat duduk di mobil angkutan umum mengingat telah adanya peraturan Menteri 
Perhubungan (Permenhub No. 28 Tahun 2015 tentang SPM Angkutan Orang Dengan Kendaraan 
Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek)

OPEN

3. Agar dilakukan re-current kemampuan safety driving  kepada seluruh pengemudi kendaraan 
angkutan umum di Indonesia OPEN

4. Agar meningkatkan pengawasan terhadap kewajiban pemasangan sabuk keselamatan pada 
setiap tempat duduk penumpang mobil bus sesuai dengan Permenhub 28 dan 29 Tahun 2019 
tentang SPM Angkutan Umum (hal ini telah disampaikan pada rekomendasi laporan kecelakaan 
KNKT-18-02-03-01)

OPEN

1. Agar memberikan edukasi mengenai tatacara evakuasi korban kecelakan kepada dinas 
kesehatan provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

OPEN

2. Agar membuat call centre  untuk panggilan darurat yang terintegrasi di seluruh Indonesia. OPEN

3. Agar setiap daerah wisata di seluruh Indonesia dilengkapi dengan tim emergency  response  
yang terdiri dari tenaga medis, ambulan, dan perlengkapan evakuasi.

OPEN

c. Dinas Perhubungan 
Prov. Jawa Tengah

Agar melengkapi kelengkapan dan perlengkapan di ruas jalan Kejajar-Dieng khususnya rambu 
larangan kendaraan berukuran besar dengan bobot diatas 8 ton dan kapasitas maksimal tidak 
boleh lebih dari 30 tempat duduk.

OPEN

1. Membangun jalur penyelamat di jalan Kejajar-Dieng khususnya pada lokasi jalan menurun 
panjang yang memiliki kelandaian ekstrim di atas 15% sehingga menjadi jalan yang 
berkeselamatan.

OPEN

2. Agar melakukan audit keselamatan jalan di jalan Kejajar-Dieng khususnya pada bahu jalan 
yang tidak rata.

OPEN

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 
Kementerian 
Perhubungan

b. Kementerian 
Kesehatan

d. Dinas Perhubungan 
Prov. Jawa Tengah

10 Investigasi kecelakaan lintas 
dan angkutan jalan kecelakaan 
mobil bus KJM Putra K 1446 BL 
dengan sepeda motor R 3158 
HV dan beberapa kendaraan 
lainnya di Desa Kuripan, Kec. 

Garung, Kab. Wonosobo, Jawa 
Tengah, pada tanggal 30 

September 2020 
(KNKT.20.09.10.01)



1 2 3 4 5 6

NO. INVESTIGASI INSTANSI TANGGAPANREKOMENDASI FINAL STATUS

3. Agar melengkapi perlengkapan dan kelengkapan jalan di jalan Kejajar-Dieng khususnya pada 
daerah rawan kecelakan dengan rambu petunjuk, peringatan, maupun perintah. OPEN

1.Mengoptimalkan kinerja petugas posko penjagaan dalam melakukan pengawasan terhadap 
kendaraan berukuran besar dengan bobot diatas 8 ton dan kapasitas tempat duduk lebih banyak 
dari 30 tempat duduk yang memaksa masuk ke kawasan wisata Dieng; OPEN

2. Melengkapi pos penjagaan dengan perangkat kamera perekam agar memudahkan dalam 
melakukan pengawasan terhadap pelanggaran aturan kendaraan yang boleh melintasi ruas jalan 
Kejajar-Dieng.

OPEN

1. Memastikan mitra pengemudi yang akan dipekerjakan memiliki kompetensi yang sesuai 
dengan ukuran kendaraan yang dikemudikan, memiliki pengalaman terkait dengan rute 
perjalanan yang akan dilalui, memiliki pengetahuan tentang tatacara mengemudi di daerah 
topografi pegunungan

OPEN

2. Meningkatkan pengawasan terhadap perawatan dan perbaikan kendaraan agar kendaraan 
yang akan digunakan berada dalam kondisi laik jalan terutama sistem pengereman termasuk 
kondisi kampas rem dan volume minyak rem di reservoir walaupun dalam masa pandemic; OPEN

3. Membuat dokumen risk journey  yang memuat data dan informasi mengenai rute yang 
dilewati, sehingga pengemudi paham akan risiko dan hazard  yang akan dihadapi. OPEN

11

Investigasi kecelakaan lintas 
dan angkutan jalan  

terbakarnya mobil bus Sinar 
Jaya di ruas Tol Jagorawi KM 

15+800, pada tanggal 27 
Oktober 2020

1)   Pelatihan dan sosialiasi mengenai situational awareness  atau penanganan kondisi tanggap 
darurat yang mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 tahun 2018 tentang 
Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

OPEN

2)   Melakukan sosialisasi penggunaan sabuk keselamatan bagi seluruh penumpang kendaraan. OPEN

3)   Mewajibkan pemasangan instalasi Rear Underride Protection Device  (RUPD) di kendaraan 
barang, baik kendaraan baru maupun lama berdasarkan pada  Standar Nasional Indonesia 
Nomor SNI 7522:2009 ”Perlengkapan perisai kolong bagian belakang untuk kendaraan kategori 
N2, N3, 03 dan O4”, yang mengacu pada UNR no.58 dapat digunakan sebagai persyaratan 
instalasi RUPD pada kendaraan. 

OPEN

4)   Pengawasan angkutan barang yang over dimension  dan over loading  (ODOL). OPEN
5)   Melakukan sosialisasi mengenai tata cara pengangkutan barang yang tidak boleh diangkut 
oleh kendaraan angkutan penumpang.

OPEN

6)   Melakukan sosialisasi pemasangan segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau 
isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di jalan sesuai dengan Pasal 
121 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

OPEN

7. Melaksanakan solialisasi dan pengawasan pemasangan alat pemantul cahaya pada kendaraan 
bermotor sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 
KP.3996/AJ.502/DRJD/2019 tentang Pedoman Teknis Alat Pemantul Cahaya Pada Kendaraan 
Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan

OPEN

12 Investigasi kecelakaan lintas 
dan angkutan jalan tabrakan 

truk trailer  B 9010 UEJ dengan 
Truk Tronton R 1857 GC dan 

Microbus Elf G 1261 D di Jalan 
Tol Cipali, KM 78+500 Jalur A, 
Kabupaten Purwakarta, Jawa 

Barat, pada tanggal 30 
November 2020 

(KNKT.20.11.12.01)

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat

e. Pemerintah Daerah 
Kabupaten Wonosobo

f.  PT. Kurnia Jati 
Mandiri Gembira



1 2 3 4 5 6

NO. INVESTIGASI INSTANSI TANGGAPANREKOMENDASI FINAL STATUS

1)   Melaksanakan pengawasan kendaraan yang over dimension dan over loading  (ODOL) di 
Jalan Tol CIpali.

OPEN

2. Melakukan tindakan keselamatan yang cepat terhadap kendaraan yang mengalami keadaan 
darurat di jalan tol

OPEN

c. PT. Tungya FF Perkasa
Melaksanakan pelatihan kepada pengemudi terkait dengan penanganan kondisi tanggap darurat 
yang mengacu pada perarturan Menteri Perhubungan Nomor 85 tahun 2018 tentang Sistem 
Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

OPEN

1. Sesuai UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 4 dimana untuk memperoleh SIM Kendaraan 
umum maka seorang pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan 
umum. Perlu disertakan pengetahuan defense driving dalam sertifikasi pengemudi.

OPEN

2. Perlu dilakukan sosialisasi kepada pembuat dan/atau perakit, pemilik serta pelaksana 
pengujian berkala terkait modifikasi kendaraan bermotor sesuai prosedur yang benar 
(Rekomendasi Kecelakaan Tabrakan Beruntun Truk Flat Deck  di Jalan Raya Malang-Surabaya 
Purwodadi tanggal 22 Desember 2019).

OPEN

b. BPTD Wilayah III 
Propinsi Sumatera Barat

Agar melakukan rekayasa lalu lintas di Jalan Lintas Barat Sumatera mendekati tikungan Air Terjun 
Lembah Anai berupa informasi untuk segera menurunkan kecepatan sesuai dengan kondisi 
topografi atau kendala lain yang tidak dapat dielakkan yaitu pemasangan rambu batasan 
kecepatan yang dipasang secara bertahap 40 km/jam sampai dengan 20 km/jam, anjuran 
pemindahan transmisi gigi rendah pada lokasi tertinjau, larangan menyiap dan marka solid

OPEN

c. Balai Pelaksanaan 
Jalan Nasional II Padang 
Sumatera Barat Ditjen 
Bina Marga KemenPUPR

Agar membuat jalur penghentian darurat sebelum lokasi kecelakaan tabrakan beruntun 
(Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan 
Pengaman Pengguna Jalan). OPEN

1.Memerintahkan UPUBKB Kota Medan untuk tidak menyetujui dan tidak menyatakan lulus uji 
berkala terhadap modifikasi kendaraan bermotor wajib uji yang tidak dilengkapi persyaratan 
yang harus dipenuhi (tidak ada SRUT).

OPEN

2. Memfasilitasi peningkatan ilmu dan kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor melalui program 
mandiri ataupun Kementerian Perhubungan.

OPEN

3. Bekerjasama dengan kepolisian daerah setempat guna melaksanakan pemeriksaan kendaraan 
bermotor di jalan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara 
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalan.

OPEN

1.Sesuai Permenhub Nomor PM 85 Tahun 2018 Tentang SMK Perusahaan Angkutan Umum, perlu 
upaya mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan risiko di rute perjalanan. Hal 
ini dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh kondisi jalan, lingkungan, 
teknologi kendaraan dan kegiatan manusia.

OPEN

2. Tidak melakukan modifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai prosedur yang benar 
(Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan).

OPEN

2

Investigasi kecelakaan lintas 
dan angkutan jalan mobil bus 

PO. Sudiro Tungga Jaya 
tergelincir di Jalan Tol Pejagan - 

Pemalang KM 292, Jawa 
Tengah, tanggal kejadian 

Sabtu, 9 Januari 2021 

2021
1 Investigasi kecelakaan lintas 

dan angkutan jalan tabrakan 
beruntun mobil truk tronton 
dengan beberapa kendaraan 

lain di kawasan air terjun 
Lembah Anai, Kecamatan 
Sepuluh Koto, Kab. Tanah 

Datar, Sumatera Barat, tanggal 
kejadian Rabu, 30 Desember 

2020 
(KNKT.21.01.01.01)

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat

d. Dinas Perhubungan 
Kota Medan

e. CV. Citra Sukses Abadi

b. PT. Lintas Marga 
Sedaya



1 2 3 4 5 6

NO. INVESTIGASI INSTANSI TANGGAPANREKOMENDASI FINAL STATUS

1. Perlu dilakukan sosialisasi dan pemastian Perdirjenhubdat Nomor:KP.972/AJ.502/ DRJD/2020
tentang Fasilitas Tanggap Darurat Kendaraan Bermotor kepada pembuat dan/atau perakit,
pemilik serta pelaksana pengujian berkala.

OPEN

2. Perlunya manajemen perusahaan angkutan orang melakukan penilaian risiko kebakaran, guna 
mengidentifikasi sumber penyulut potensial, bahan yang mungkin menyulut api dan pasokan 
oksigen sehingga terbakar.

OPEN

1. Manajemen perlu melakukan penilaian risiko kebakaran. Pemeriksaan mobil bus akan
diperlukan untuk mengkonfirmasi, mengubah, atau menambahkan detail. Manager harus
mencatat temuan signifikan dari penilaian risiko. Ini akan membantu manajemen merencanakan
tindakan yang perlu diambil berdasarkan temuan dari penilaian risiko kebakaran.

OPEN

2.Melakukan assesment pemadaman api kepada awak mobil bus guna mengevaluasi
pemahaman prosedur pemadaman api yang sudah diberikan.

OPEN

3.Spesifikasi teknis dan jumlah APAR harus mengacu kepada Perdirjenhubdat Nomor: 
KP.972/AJ.502/DRJD/2020 tentang Fasilitas Tanggap Darurat Kendaraan Bermotor. 

OPEN

4. Desain kotak skering sebaiknya berada dalam dasbor atau tegak sejajar dinding dasbor. 
Sehingga tidak bisa dimanfaatkan bercampur dengan bahan yang mudah terbakar

OPEN

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat

Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada perusahaan angkutan umum dan angkutan barang 
tentang sistem manajemen keselamatan OPEN

1. Melakukan survey inspeksi keselamatan jalan. OPEN

2. Mengidentifikasi titik pemasangan papan peringatan terkait rem blong. OPEN

3. Melakukan evaluasi terhadap keberadaan u turn di ruas jalan terjadinya kecelakaan dan di 
lokasi yang padat volume kendaraannya OPEN

c. Balai Besar 
Pelaksanaan Jalan 
Nasional VII Provinsi 
Jawa Tengah

Merencanakan penyediaan jalur penyelamat 

OPEN

1. Agar dapat meningkatkan kompetensi para mekanik terkait perawatan system pengereman;
OPEN

2. Agar dapat meningkatkan kompetensi para pengemudi; OPEN

3. Agar dilakukan peningkatan pengawasan terhadap kendaraan yang akan keluar atau masuk 
OPEN

Melakukan penambahan perlengkapan jalan baik berupa rambu, marka dan alat pengendali 
lainnya sesuai dengan Permenhub Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu lintas, Permenhub 
Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan dan Perhemhub Nomor 82 Tentang Alat pengendali 
dan Pengaman Pengguna Jalan;

OPEN

2) Melaksanakan sosialisai tentang pentingnya memeriksa tekanan udara pada ban. OPEN

3) Mempertimbangkan untuk penggunaan teknologi pengukuran tekanan udara pada ban pada 
semua jenis kendaraan. OPEN

4) Mempertimbangkan Penggunaan airbag samping (keselamatan pasif) sebagai penyerapan 
energi guna pengurangan risiko pada semua jenis mobil penumpang pribadi OPEN

4 Investigasi kecelakaan lintas 
dan angkutan jalan tabrakan 

truk tronton box Nissan B 9136 
ZF dengan dump truck Hino H 

8011 XC di jalan Soekarno-
Hatta ruas jalan Bawen-

Ungaran, Kab. Semarang, Jawa 
Tengah, pada tanggal 16 

Januari 2021 
(KNKT.21.01.04.01)

b. Balai Pengelola 
Transportasi Darat 
(BPTD) Wilayah X 
Provinsi Jawa Tengah 
dan DI Yogyakarta

5 Investigasi kecelakaan lintas 
dan angkutan jalan tabrakan 
minibus BK 1697 QV dengan 
mobil bus BK 7091 TL DI Jl. 
Lintas Medan - Pematang 

Siantar KM 89-90, Desa Naga 
Kesiangan, Kec. Tebing Tinggi, 

Kab. Serdang Bedagai, 
Sumatera Utara, pada tanggal 

Sabtu, 21 Februari 2021  
(KNKT.21.02.05.01)

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat

d. Manajemen PT. 
Berkah Ananda

3 Investigasi kecelakaan lintas 
dan angkutan jalan mobil bus 
AKAP PO. Arimbi B 7177 BGA 

terbakar di Jalan Tol Tangerang 
- Merak, Banten, tanggal 

kejadian Senin, 11 Januari 2021 
(KNKT.21.01.03.01)

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat

b. Manajemen PT. 
Arimbi Jaya Agung 



1 2 3 4 5 6

NO. INVESTIGASI INSTANSI TANGGAPANREKOMENDASI FINAL STATUS

1) Melakukan pengawasan terhadap kelengkapan persyaratan pengemudi kendaraan bermotor 
yaitu tentang Surat Izin Pengemudi sesuai dengan Pasal 77 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

OPEN

2) Melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang membawa penumpang melebihi kapasitas 
dan pemastian terpasangnya sabuk keselamatan pada semua penumpang. OPEN

1. Sesuai ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 4 dimana untuk memperoleh SIM 
Kendaraan umum maka seorang pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan 
pengemudi angkutan umum. Pengemudi perlu memahami tentang defense driving agar tidak 
mengambil tindakan berisiko pada setiap kali mengemudikan kendaraan. Defense driving ini 
perlu disertakan dalam sertifikasi pengemudi.

OPEN

2. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan 
Angkutan Umum melalui inspeksi sesuai Permenhub Nomor PM 85 Tahun 2018 Tentang SMK 
Perusahaan Angkutan Umum, merupakan pemeriksaan rutin secara menyeluruh terhadap 
pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

OPEN

3. Perlu pemastian saat uji berkala terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik 
(jangkar) pada semua tempat duduk, sesuai Permenhub No. PM 28 Tahun 2015 dan Permenhub 
Nomor 29 Tahun 2015.

OPEN

4. Mengingat potensi rollover  pada mobil bus tinggi, maka perlu adanya penerapan ECE-R.66-
Kekuatan Superstruktur (rollover simulation ). Perlu mitigasi runtuhnya mobil bus karena 
benturan berupa penguatan superstruktur pada pilar-pilar (sesuai Laporan Akhir Tergulingnya 
Mobil Elf di Jalan Nasional Denpasar–Gilimanuk tanggal 17 Juni 2017)

OPEN

1. Jalan Raya Malangbong-Wado merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer 
yang menghubungkan Kabupaten Garut dengan Kabupaten Sumedang. Perlu dilakukan 
perbaikan jarak pandang henti berupa pengikisan lereng khususnya tikungan sebelum lokasi 
kecelakaan, sehingga pengemudi dapat mengantisipasi tikungan dengan aman.

OPEN

2. Pembangunan talud, selain untuk menjaga struktur tanah agar tidak bergeser (longsor) juga 
sebagai fondasi pemasangan pagar pengaman

OPEN

1.Untuk melakukan penambahan rambu-rambu peringatan khususnya rambu batas kecepatan, 
rambu pengurangan kecepatan, rambu peringatan jalan menurun curam di sepanjang daerah 
rawan kecelakaan serta rambu himbauan yang dianggap perlu guna peningkatan keselamatan 
lalu lintas dan angkutan jalan.

OPEN

2. Pemasangan alat pengaman pengguna jalan berupa [6] : 
a.  Pagar Pengaman pada lokasi-lokasi yang memiliki perbedaan ketinggian yang besar sebagai 
pencegah pertama bagi kendaraan bermotor yang tidak dapat dikendalikan agar tidak keluar dari 
jalur lalu lintas; 
b.  Cermin Tikungan yang berfungsi untuk menambah jarak pandang pengemudi kendaraan 
bermotor pada segmen tikungan tajam; 
c. Patok Lalu Lintas (delineator) yang berfungsi untuk memandu pengendara pada malam hari 
sehingga harus dilengkapi dengan delineator retro-reflektif,  juga sebagai pengarah dan 
peringatan sisi kiri atau kanan patok sebagai daerah berbahaya.

OPEN

1. Melaksanakan Permenhub Nomor PM 85 Tahun 2018 Tentang SMK Perusahaan Angkutan 
Umum, sebagai upaya mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan risiko di rute 
perjalanan. Hal ini dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh kondisi jalan, 
lingkungan, teknologi kendaraan dan kegiatan manusia.

OPEN

2. Memfasilitasi peningkatan ilmu dan kompetensi pengemudi melalui program mandiri ataupun 
Kementerian Perhubungan.

OPEN

b. Korlantas, Kepolisian 
Republik Indonesia

6 Investigasi kecelakaan lintas 
dan angkutan jalan mobil bus 

wisata PT. Sri Padma Kencana T 
7591 TB  jatuh ke jurang di 
Jalan Raya Malangbong - 

Wado, Desa Sukajadi, 
Kecamatan Wado, Kabupaten 

Sumedang, pada tanggal Rabu, 
10 Maret 2021 

(KNKT.21.03.06.01)

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat

b.Dinas Bina Marga dan 
Penataan Ruang 
Provinsi Jawa Barat

b. Dinas Perhubungan 
Provinsi Jawa Barat

c. PT. Sri Padma Kencana



1 2 3 4 5 6

NO. INVESTIGASI INSTANSI TANGGAPANREKOMENDASI FINAL STATUS

3. Pemastian terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat 
duduk, sesuai Permenhub No. PM 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Permenhub Nomor 
PM 46 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan 
Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

OPEN

1. Manajemen perlu melakukan penilaian risiko kebakaran. Penilaian risiko kebakaran akan
membantu manajemen menentukan kemungkinan terjadinya kebakaran dan bahaya kebakaran
yang ditimbulkan. Pemeriksaan armada akan diperlukan untuk mengkonfirmasi, mengubah, atau
menambahkan detail.

OPEN

2. Melakukan penggantian cabin mounting secara berkala terhadap seluruh armada. Guna 
meminimalisir adanya sumber panas yaitu dampak gesekan logam

OPEN

b. PT. Duta Sumatera
Agar melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap desain ruang mesin sehingga saat terjadi 
kondisi tidak standar diantaranya pada bushing cabin mounting, hal tersebut tidak akan 
berdampak pada aspek keselamatan kendaraan

OPEN

1. Melakukan evaluasi tahunan terhadap pelatihan-pelatihan yang telah diberikan kepada AMT;
OPEN

2.  Melakukan pelatihan untuk AMT minimal 6 (enam) bulan sekali
OPEN

3. Membuat database bagi AMT yang telah mengikuti pelatihan.
OPEN

8

Investigasi kecelakaan lintas 
dan angkutan jalan kecelakaan 
tunggal mobil pick up L-300 N-
9610-BD di Jalan Raya Dusun 
Simpar, Desa Wringinanom, 

Kecamatan Poncokusumo, Kab. 
Malang, Jawa Timur, pada 

Rabu, 26 Mei 2021

1. Melarang operasional mobil bus wisata atau non trayek untuk melayani rute trayek jarak jauh, 
karena pengemudi yang tidak punya pengalaman rute perjalanan dan kurangnya info cuaca, 
berisiko gagal menghadapi berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh kondisi jalan, 
lingkungan dan kegiatan manusia.

OPEN

2. Sesuai ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 4 dimana untuk memperoleh SIM 
Kendaraan umum maka seorang pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan 
pengemudi angkutan umum. Pengemudi perlu memahami tentang defense driving agar tidak 
mengambil tindakan berisiko pada setiap kali mengemudikan kendaraan. Defense driving ini 
perlu disertakan dalam sertifikasi pengemudi.

OPEN

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan 
Angkutan Umum melalui inspeksi sesuai Permenhub Nomor PM 85 Tahun 2018 Tentang SMK 
Perusahaan Angkutan Umum, merupakan pemeriksaan rutin secara menyeluruh terhadap 
pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

OPEN

4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat kegunaan sabuk keselamatan, saat kendaraan 
tabrakan atau terguling mampu menahan tubuh untuk tidak terdorong ke dinding yang berisiko 
cedera berat bahkan kematian.

OPEN

5. Mengingat potensi rollover pada mobil bus tinggi, maka perlu adanya penerapan ECE-R.66-
Kekuatan Superstruktur (rollover simulation ). Perlu mitigasi runtuhnya mobil bus karena 
benturan berupa penguatan superstruktur pada pilar-pilar (sesuai Laporan Akhir Tergulingnya 
Mobil Elf di Jalan Nasional Denpasar–Gilimanuk tanggal 17 Juni 2017).

OPEN

9 Investigasi kecelakaan lintas 
dan angkutan jalan mobil bus B 

7314 NGA terguling di Jalan 
Raya Palembang - Jambi, Kec. 

Bayung Lencir, Kab. Musi 
Banyuasin, Sumatera Selatan, 

pada Kamis, 27 Mei 2021 
(KNKT.21.05.09.01)

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat

7 Investigasi kecelakaan lintas 
dan angkutan jalan 

terbakarnya truk tangki 
Pertamina di Tol Jagorawi KM 

18+400, Cimanggis, Depok Jawa 
Barat, pada tanggal Minggu, 2 

Mei 2021.  
(KNKT.21.05.07.01)

a. PT. Pertamina Patra 
Niaga

c. PT. Duta Sumatera



1 2 3 4 5 6

NO. INVESTIGASI INSTANSI TANGGAPANREKOMENDASI FINAL STATUS

b. Balai Besar 
Pelaksanaan Jalan 
Nasional Wilayah V 
Sumatera Selatan

Melakukan evaluasi terhadap konsistensi desain pada Tikungan Harmoko, dapat dirumuskan 
antara lain:
1. Kendaraan Rencana, ini sangat penting untuk menetapkan antara lain kelandaian, jari-jari 
tikungan, superelevasi dan sebagainya; 
2. Kecepatan Rencana, akan berpengaruh pada fungsi jalan dan karakteristik pelayanannya; 
3. Gaya-gaya yang bekerja dan jarak pandang.

OPEN

1. Pemotongan pepohonan untuk memperluas jarak pandang pengguna jalan dari arah Jambi. OPEN

2. Pembuatan drainase tertutup sepanjang di Tikungan Harmoko OPEN
1. Melakukan operasional mobil bus sesuai NIB, rute perjalanan mobil bus wisata tidaklah tetap, 
rutinitas tidak jadi informasi rute perjalanan karena berbeda-beda medan perjalanan. Hal ini 
guna menghindari pengemudi yang tidak punya pengalaman rute perjalanan dan kurangnya info 
cuaca, berisiko gagal menghadapi berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh kondisi jalan 
dan lingkungan.

OPEN

2. Melaksanakan Permenhub Nomor PM 85 Tahun 2018 Tentang SMK Perusahaan Angkutan 
Umum, sebagai upaya mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan risiko di rute 
perjalanan. Hal ini dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh kondisi jalan, 
lingkungan, teknologi kendaraan dan kegiatan manusia. Penerapan SOP pengoperasian 
kendaraan dan dilakukan pemantauan dengan tanda bahaya apabila kendaraan melebihi 
kecepatan yang telah ditentukan berupa bunyi atau alarm langsung didapatkan. Ini adalah alat 
yang komprehensif untuk pemilik armada, manajer dan pengemudi armada.

OPEN

10

Investigasi kecelakaan lintas 
dan angkutan jalan tabrakan 
mobil truk K  8034 OE di Jalan 
Raya Jatisawit, Kec. Bumiayu, 

Kab. Brebes, Jawa Tengah, 
Sabtu 16 Juni 2021

1. Sesuai Permenhub Nomor PM 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Permenhub
Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor. Perlu dilakukan uji tipe
terhadap kemampuan jalan dan uji kemampuan komponen terhadap kombinasi beban besar
dan lingkungan ekstrem di Indonesia.

OPEN

Persyaratan terkait perkabelan perlu disertakan dalam sertifikasi dan peraturan operasional. 
Karena fungsi2 peralatan yang semakin banyak dan canggih serta interkoneksi yang semakin 
rumit dan kompleks (Electrical Wiring Interconnect System ), maka kebutuhan untuk melihat 
wiring  sebagai suatu sistem (bukan sebagai satu potongan wiring ) menjadi semakin diperlukan

OPEN

1. Melakukan optimasi sistem pendingin guna meningkatkan keandalan serta mengurangi risiko
teknis, dilakukan secara simulasi Computational Fluid Dynamics untuk pemahaman peristiwa
yang melibatkan aliran fluida, dengan mengubah-ubah parameter, kondisi batas, atau geometri
sehingga didapatkan desain yang optimal.

OPEN

2. Melakukan Kampanye keselamatan kepada pengguna berupa: 
a. Panduan praktik perkabelan yang berkaitan dengan keselamatan kebakaran kendaraan
dengan penekanan pada sifat mudah terbakar kabel, perlindungan pemutus sirkuit dan
perkabelan di dekat cairan yang mudah terbakar.
b. Pelatihan cara mengemudi dengan teknik Eco Driving.

OPEN

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat

b. PT. SGMW Sales 
Indonesia

Investigasi kecelakaan lintas 
dan angkutan jalan kebakaran 

mobil penumpang merek 
Wuling Tahun 2020 
(KNKT.21.07.11.01)

11

c. Dinas Perhubungan 
Kabupaten Musi 
Banyuasin
d. PT. Pangalisang 
Rejeki Gemilang



1 2 3 4 5 6

NO. INVESTIGASI INSTANSI TANGGAPANREKOMENDASI FINAL STATUS

12

Investigasi kecelakaan lintas 
dan angkutan jalan truk R 1862 

GA dengan sepeda motor G 
3333 DZ di Jalan Bumiayu - 
Ajibarang, Ds. Taraban, Kec. 

Paguyangan, Kab. Brebes, Jawa 
Tengah, Sabtu 3 Juli 2021

13
Investigasi kecelakaan berulang 
di Turunan Kertek Wonosobo, 

Jawa Tengah

1. Agar mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor
29 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98
Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan
Bermotor Umum Dalam Trayek kepada para Kepala Dinas Perhubungan
Kota/Kabupaten seluruh Indonesia

OPEN

2. Agar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SMK pada Perusahaan Angkutan Umum 
sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018

OPEN

1. Agar menerapkan Standar Manajemen Keselamatan pada perusahaan khususnya speed 
management

OPEN

2. Agar mengikutsertakan para pengemudi dalam pelatihan Defensive Driving baik yang 
dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan maupun dilaksanakan oleh perusahaan

OPEN

3. Agar melengkapi kendaraan dengan alarm GPS Tracker guna membatasi kecepatan pengemudi 
saat berkendara

OPEN

4. Agar menerapkan safety induction sebelum memberangkatkan bus OPEN
1. Sesuai ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 4 dimana untuk memperoleh SIM 
Kendaraan umum maka seorang pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan 
pengemudi angkutan umum. Pengemudi perlu memahami tentang defense driving agar tidak 
mengambil tindakan berisiko pada setiap kali mengemudikan kendaraan. Defense driving ini 
perlu disertakan dalam sertifikasi pengemudi.

OPEN

2. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan 
Angkutan Umum melalui inspeksi sesuai Permenhub Nomor PM 85 Tahun 2018 Tentang SMK 
Perusahaan Angkutan Umum, merupakan pemeriksaan rutin secara menyeluruh terhadap 
pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum[8].

OPEN

3. Perlu adanya upaya pengurangan truk kelebihan beban yang dapat berkontribusi untuk 
pengurangan kecelakaan. Melebihi berat maksimum kendaraan yang diijinkan tidak hanya 
berbahaya tetapi juga merupakan pelanggaran yang membawa berbagai risiko. Kendaraan yang 
kelebihan beban, kurang stabil karena peningkatan ketinggian di pusat gravitasi (center of 
gravity). Kendaraan yang kelebihan beban menjadi kurang bertenaga, hal ini mengakibatkan 
kecepatan yang lebih rendah di lereng menanjak, serta pengereman mesin yang tidak efisien dan 
kecepatan berlebih di lereng menurun. Menyalip juga memakan waktu lebih lama dan dengan 
demikian menimbulkan risiko tambahan bagi pengguna jalan lain. Kerusakan parah yang sering 

OPEN

14 Investigasi kecelakaan lintas 
dan angkutan jalan mobil bus 

PO. Sudiro Tungga Jaya AD-
1626-CU Terguling di Tol 

Pejagan - Pemalang KM. 308, 
Minggu 11 Juli 2021 
(KNKT 21.07.14.01)

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat

b. Managemen PO. 
Sudira Tungga Jaya

15 Investigasi kecelakaan lintas 
dan angkutan jalan truk 

tronton menabrak beberapa 
kendaraan di jalan Tegal - 

Purwokerto, Kec. Paguyangan, 
Kab. Brebes, Jawa Tengah, 

Kamis 12 Agustus 2021 
(KNKT.21.08.15.01)

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat



1 2 3 4 5 6

NO. INVESTIGASI INSTANSI TANGGAPANREKOMENDASI FINAL STATUS

1. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan 
Angkutan Umum melalui inspeksi sesuai Permenhub Nomor PM 85 Tahun 2018 Tentang SMK 
Perusahaan Angkutan Umum, merupakan pemeriksaan rutin secara menyeluruh terhadap 
pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

OPEN

2. Rambu peringatan yang sudah ada dipertegas dengan rambu perintah “Turunkan Kecepatan 
Sekarang”, sebelum bentang naik FO Kretek. OPEN

3. Kampanye keselamatan berupa suara peringatan “Turunan Panjang, Truk dan Bus Gunakan 
Gigi Rendah” sebelum bentang naik FO Kretek OPEN

4. Dibuat Pita Penggaduh Rumble Area di bentang datar FO Kretek sesuai Permenhub Nomor PM 
14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat 
Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan[9].

OPEN

5. Melakukan cat ulang marka tepi dan tengah khususnya di bentang menurun FO Kretek arah 
Bumiayu karena pada malam hari keterlihatan marka sudah sangat rendah.

OPEN

6. Pemasangan road stud (paku jalan) pada marka tengah bentang menurun FO Kretek arah 
Bumiayu untuk memberi delineasi pada pengguna jalan OPEN

c. Balai Besar 
Pelaksanaan Jalan 
Nasional Provinsi Jawa 
Tengah dan D.I.Y.

Risiko gagal rem masih ada setelah Jalur Penghentian Darurat 1, diharapkan pembangunan Jalur 
Penghentian Darurat berikutnya sebelum Jalur Penghentian Darurat 2

OPEN

1. Menyediakan kendaraan derek untuk kecepatan penanganan kendaraan yang masuk jalur 
penghentian darurat guna antisipasi kondisi darurat berikutnya (Rekomendasi Tabrakan 
Beruntun Truk Tronton B-9370-WYT di Jalan Pangeran Diponegoro Jatisawit Bumiayu Kabupaten 
Brebes Tanggal 10 Desember 2018)

OPEN

2. Membuat jalur peralihan untuk kemudahan akses Jalur Penghentian Darurat 2
OPEN

e. PT. Karya Adi Kencana Memfasilitasi pelatihan awak kendaraan tentang prosedur mengemudi, baik saat di jalan 
menanjak ataupun jalan menurun

OPEN

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat

Memperhatikan bahwa tipe topografi sebagaimana Tanjung Breksi banyak terdapat di Indonesia, 
agar Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menerbitkan risk journey daerah tujuan wisata yang 
dapat menggambarkan kondisi jalan menuju daerah tujuan wisata untuk menjadi pedoman dan 
petunjuk bagi para wisatawan maupun perusahaan angkutan pariwisata yang akan melakukan 
kunjungan dengan menggunakan Bus Pariwisata mengingat untuk jenis kendaraan umum 
pariwisata adalah termasuk dalam jenis kendaraan umum tidak dalam pelayanan trayek (tidak 
diatur dalam jaringan pelayanan trayek) oleh sebab itu perlu dibuat suatu panduan agar tidak 
masuk ke ruas jalan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kendaraannya.

OPEN

b. BPTD Wilayah X 
Provinsi Jawa Tengah 
dan D.I.Y.

d. Dinas Perhubungan 
Kabupaten Brebes

16 Investigasi kecelakaan lintas 
dan angkutan jalan Truk Ab 

8242 Zu terguling di Jalan Candi 
Ijo, Gn. Sari, Sambirejo, Kec. 

Prambanan, Kab sleman, 
Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 

September 2021 
(KNKT.21.09.16.01)



1 2 3 4 5 6

NO. INVESTIGASI INSTANSI TANGGAPANREKOMENDASI FINAL STATUS

b. BPSDM Kementerian 
Perhubungan

Tindakan keselamatan yang dilakukan oleh Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal 
dapat dijadikan salah satu perwujudan kampanye keselamatan transportasi di Indonesia. 
Cakupan dan ruang lingkup yang lebih luas lagi perlu dilakukan, supaya target lebih tepat sasaran 
serta dampak yang dihasilkan lebih menyeluruh.

OPEN

1. Melakukan identifikasi risk journey beberapa ruas jalan dengan kelandaian vertical diatas 30% 
di wilayah Provinsi DI Yogyakarta yang risiko tinggi terhadap kendaraan truk dan sepeda motor 
automatis serta memberikan travel warning terhadap pengoperasiannya;

OPEN

2. Memberikan bimbingan teknis (edukasi) kepada perusahaan angkutan barang, angkutan orang 
serta masyarakat terkait risiko penggunaan kendaraan besar dan kendaraan motor automatis 
pada jalan dengan kelandaian vertical ekstrem (di atas 30%);

OPEN

3. Membuat informasi delineasi jalan yang tepat dan benar pada jalan jalan dengan topografi 
ekstrem (kelandaian vertikal diatas 30%) berupa papan peringatan penggunaan gigi rendah pada 
jalan menurun panjang serta menyediakan fasilitas forgiving road berupa pagar pengaman jalan 
untuk menurunkan fatalitas jika kecelakaan tidak dapat dihindarkan

OPEN

1. Melakukan perbaikan terhadap sistem drainase yang terbuka di tepi jalan di wilayah Provinsi 
DI Yogyakarta, mengingat hal tersebut termasuk road side hazard dan dapat meningkatkan 
fatalitas jika kecelakaan tidak dapat dihindarkan;

OPEN

2. Melakukan identifikasi ruas jalan dengan kelandaian vertikal ekstrem dan panjang serta 
membuat fasilitas forgiving road berupa jalur penyelamat untuk menurunkan fatalitas jika 
kecelakaan rem blong tidak dapat dihindarkan

OPEN

1. Melakukan identifikasi risk journey beberapa ruas jalan dengan kelandaian vertical diatas 30% 
di wilayah Kabupaten Sleman yang risiko tinggi terhadap kendaraan truk dan sepeda motor 
automatis serta memberikan travel warning terhadap pengoperasiannya;

OPEN

2. Memberikan bimbingan teknis (edukasi) kepada perusahaan angkutan barang, angkutan orang 
serta masyarakat terkait risiko penggunaan kendaraan besar dan kendaraan motor automatis 
pada jalan dengan kelandaian vertical ekstrem (di atas 30%);

OPEN

3. Membuat informasi delineasi jalan yang tepat dan benar pada jalan jalan dengan topografi 
ekstrem (kelandaian vertikal diatas 30%) berupa papan peringatan penggunaan gigi rendah pada 
jalan menurun panjang serta menyediakan fasilitas forgiving road berupa pagar pengaman jalan 
untuk menurunkan fatalitas jika kecelakaan tidak dapat dihindarkan;

OPEN

4. Membuat skema sistem transportasi yang aman dan selamat untuk anak sekolah pada SMPN 
di Tebing Breksi. OPEN

1. Melakukan perbaikan terhadap sistem drainase yang terbuka di tepi jalan khususnya pada 
jalur Tebing Breksi serta jalan-jalan lainnya di wilayah Kabupaten Sleman, mengingat hal tersebut 
termasuk road side hazard dan dapat meningkatkan fatalitas jika kecelakaan tidak dapat 
dihindarkan;

OPEN

2. Melakukan identifikasi ruas jalan dengan kelandaian vertical ekstrem dan panjang serta 
membuat fasilitas forgiving road berupa jalur penyelamat untuk menurunkan fatalitas jika 
kecelakaan rem blong tidak dapat dihindarkan

OPEN

17

Investigasi kecelakaan lintas 
dan angkutan jalan mobil 

Transjakarta B 7477 TK di Jalan 
MT Haryono, DKI Jakarta, 25 

Oktober 2021

d. Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga 
Prov. D.I.Y

e. Dinas Perhubungan 
Kab. Sleman

f. Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga Kab. 
Sleman

c. Dinas Perhubungan 
Prov. D.I.Y
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18

Investigasi kecelakaan lintas 
dan angkutan kecelakaan 
berulang-ulang pada jenis 

kendaraan truk trailer tahun 
2021 di jalan tol dan non tol 

yang berakibat tingginya 
tingkat fatalitas dan kerusakan 

perlengkapan jalan

a)   Menyediakan lahan dengan luas ± 10 HA diluar Kota Balikpapan (khususnya pada batas kota 
antara Pelabuhan KKT ke Kota Balikpapan) untuk dibangun Freight Centre , diharapkan tata guna 
lahan lokasi keberadaan freight centre dimaksud adalah untuk pengembangan wilayah industri di 
luar Kota Balikpapan;

OPEN

b)   Bekerjasama dengan pengelola pelabuhan untuk memusatkan transportasi barang hanya 
melalui Pelabuhan KKT, sementara Pelabuhan Semayang hanya melayani transportasi orang. Hal 
ini untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan kendaraan barang yang akan masuk ke 
Kota Balikpapan melalui satu pintu yaitu Pelabuhan KKT;

OPEN

c)   Membangun Gedung Pengujian KB di lokasi Freight Centre; OPEN
d)   Mendorong UMKM untuk berperan serta di Freight Centre; OPEN
e)   Membangun Fasilitas kantin, MCK serta kantor pengelola pada Freight Centre; OPEN
f)    Menyediakan fasilitas air bersih dan listrik pada Freight Centre serta fasilitas keselamatan dan 
kesehatan seperti alat pemadam kebakaran dan Poli Kesehatan

OPEN

g)   Bekerja sama dengan Kepolisian mengelola dan menjaga kelancaran, kenyamanan dan 
keamanan Freight Centre;

OPEN

h) Bekerja sama dengan Pertamina untuk dapat menyediakan layanan SPBU khusus kendaraan 
barang dengan pasokan yang memadai untuk semua kegiatan dan aktivitas angkutan barang OPEN

b. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat

Membantu Pemerintah Kota Balikpapan menyediakan peralatan uji KB pada Gedung Pengujian 
KB Khusus Kendaraan Barang Besar pada Freight Centre

OPEN

Membangun pelataran areal Freight Centre di atas areal yang telah disediakan oleh Pemerintah 
Kota Balikpapan berupa perkerasan, akses jalan masuk dan keluar serta pagar keliling; OPEN

b). Bekerjasama dengan ITEKA untuk mendesain jalur penyelamat di dalam Kota Balikpapan, 
pada lahan terbatas dengan konsep ”kolam jebakan” dengan batuan gravel;

OPEN

c). Memperbaiki akses jalan dari Pelabuhan KKT ke Freight Centre OPEN
a) Melakukan survai inspeksi keselamatan jalan pada ruas jalan Pelabuhan KKT ke Kota
Balikpapan untuk mengidentifikasi potensi konflik lalu lintas antara kendaraan barang dan
kendaraan lainnya;

OPEN

b). Melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang diperlukan khususnya peringatan terkait
penggunaan gigi rendah pada saat melalui jalan menurun, pemasangan marka serta paku jalan
(road stud) untuk memberikan informasi delineasi jalan yang tepat kepada pengemudi;

OPEN

c). Membuat fasilitas istirahat yang memadai pada Freight Centre bagi pengemudi; OPEN
d). Membuat wahana edukasi kepada pengemudi dalam bentuk vidiotron atau bentuk visualisasi
edukasi lainnya yang berisikan petunjuk mengemudi di jalan menurun dan pemeriksaan system
rem sebelum beroperasi;

OPEN

a. Pemerintah Kota 
Balikpapan

c. Balai Pelaksana Jalan 
Nasional Wilayah 
Kalimantan Timur dan 
Kaltara

d. Balai Pengelola 
Transportasi Darat 
Wilayah Kalimantan  
Timur dan Kaltara

1 Investigasi kecelakaan lalu 
lintas dan angkutan jalan, 
tabrakan truk tronton di 

persimpangan Muara Rapak, 
Kota Balikpapan, Kalimantan 

Timur, 21 Januari 2022 
(KNKT.22.01.01.01)

2022
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e). Dalam jangka pendek dan segera agar melakukan pelatihan/bimtek kepada pengemudi 
angkutan barang terkait prosedur mengemudi di jalan menurun serta melakukan edukasi secara 
massive untuk memutus mata rantai hazard berupa ketidakpahaman pengemudi dalam 
mengoperasikan kendaraan besar di jalan menurun dalam bentuk pesan di media sosial, media 
elektronik maupun media lainnya.

OPEN

e. DPD Aptrindo 
Kalimantan Timur dan 
Kaltara

Mendukung program Pemerintah dalam membangun Freight Centre, mensosialisasikannya 
kepada anggota serta mendorong anggotanya untuk mengikuti program pelatihan yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah untuk meningkatkan keselamatan

OPEN

f. Institute Teknologi 
Kalimatan  (ITEKA)

Bersama dengan BPJN Wilayah Kalimantan Timur dan Utara, untuk mendesain jalur penyelamat 
pada beberapa titik jalan menurun di Kota Balikpapan yang ber resiko terjadi rem blong, dengan 
konsep kolam jebakan mengingat keterbatasan lahan yang tersedia.

OPEN

2

Investigasi kecelakaan lalu 
lintas dan angkutan jalan, 

tabrakan beruntun truk bak 
tertutup B 9467 PEU terhadap 
5 unit kendaraan bermotor, di 

Jalan Tol Manyaran KM 
425.400, Kota Semarang, Jawa 

Tengah, 4 Februari 2022

1. Melakukan Route Hazard Mapping (RHM) untuk destinasi wisata yang berada dalam wilayah 
KSPN, sebagai role model bagi Pemerintah Provinsi untuk memetakan hazard pada jalan menuju 
destinasi wisata. Saat ini Sebagian besar akses jalan menuju destinasi wisata adalah merupakan 
jalan yang substandar dan berisiko tinggi bagi kendaraan besar. Output dari RHM, yaitu dapat 
dibuat suatu pedoman yang akan melakukan perjalanan wisata pada destinasi wisata untuk 
menyesuaikan jenis kendaraannya atau menyesuaikan rencana perjalanannya. RHM dimaksud 
juga dapat digunakan sebagai pedoman oleh pemerintah daerah setempat untuk membuat 
terminal transit serta menyediakan kendaraan pemandu wisata untuk menuju destinasi wisata 
tertentu yang akses jalannya tidak cocok untuk jenis kendaraan bus besar. Program mitigasi ini 
ditujukan untuk mencegah risiko ke destinasi wisata yang akses jalannya tidak sesuai untuk jenis 
kendaraan besar.

OPEN

2. Untuk mendukung program di atas, perlu mendefinisikan istilah khusus terhadap terminal 
transit termasuk kewenangan pembinaannya dalam suatu regulasi. Terminal transit khusus 
diperuntukan bagi kepentingan pariwisata dan hanya melayani kendaraan pemandu wisata 
untuk menciptakan destinasi wisata yang berkeselamatan. Serta dapat pemberian subsidi 
pelayanan angkutan pemandu wisata dengan sistem layanan Buy The Service.

OPEN

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SMK Perusahaan Angkutan Umum melalui 
inspeksi, yaitu pemeriksaan rutin secara menyeluruh paling sedikit 1 kali setiap 2 tahun terhadap 
pelaksanaan SMK Perusahaan Angkutan Umum. Dan dalam kondisi tertentu menugaskan auditor 
untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan SMK Perusahaan Angkutan Umum yang terlibat 
kecelakaan lalu lintas yang menonjol; kecelakaan lalu lintas yang berulang-ulang; pengaduan 
masyarakat; dan perintah lain dari pemberi izin[7].

OPEN

4. Menginstruksikan kepada seluruh Penyelenggara Uji Berkala agar melaksanakan Permenhub 
Nomor 74 tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor, terutama terkait 
ketersediaan sabuk keselamatan di semua kursi penumpang dan penggunaan safety glass pada 
kaca mobil bus[8].

OPEN

a. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat

Investigasi kecelakaan lalu 
lintas dan angkutan jalan 

kecelakaan tunggal mobil bus 
pariwisata AD 1507 EG tabrak 

samping lereng Bukit Bego, 
Wukirsari, Imogiri, Kab. Bantul, 

D.I.Y, 6 Februari 2022 
(KNKT.22.02.03.01)

3



1 2 3 4 5 6

NO. INVESTIGASI INSTANSI TANGGAPANREKOMENDASI FINAL STATUS

5. Perlunya pengaturan material superstruktur mobil bus pada pilar menggunakan baja mutu 
tinggi, dan pengaplikasian tambahan berupa penanganan anti karat untuk mencegah korosi pada 
besi sehingga saat terjadi kecelakaan deformasinya tidak mencapai survival space. OPEN

1. Dinas Perhubungan Provinsi segara melakukan survei inspeksi keselamatan jalan, untuk 
mengidentifikasi hazard serta kebutuhan fasilitas perlengkapannya baik yang terkait dengan 
instrument self explaining road berupa papan peringatan adanya turunan panjang serta 
penggunaan gigi rendah, pagar pengaman jalan, paku jalan, delineator serta marka jalan.

OPEN

2. Dinas Perhubungan Provinsi perlu melakukan RHM pada akses jalan yang menuju destinasi 
wisata dalam skala lokal, guna memeratakan hazard dan membuat program mitigasinya untuk 
mengurangi risiko terjadinya kecelakaan. Output dari RHM dapat diintegrasikan dengan output 
RHM Kementerian Perhubungan dan didapat suatu peta rute destinasi wisata yang 
berkeselamatan berbasis sistem informasi geografis.

OPEN

3. Dinas Perhubungan Provinsi mempersiapkan terminal transit serta menyediakan armada 
pemandu wisata untuk mengantar wisatawan menuju destinasi wisata yang akses jalannya tidak 
sesuai untuk dipergunakan oleh bus besar. Terkait hal-hal teknis yang menyangkut desain dan 
sistem operasional terminal dan kendaraan pemandu wisata dimaksud, agar dikoordinasikan 
dengan Kementerian Perhubungan.

OPEN

4. Dinas Bina Marga agar segera melakukan kegiatan penyediaan Jalur Penghentian Darurat (jalur 
penyelamat) pada rute/lintasan dimaksud mengingat alinyemen vertikalnya cukup tajam 
sehingga menimbulkan risiko gagal rem khususnya bagi kendaraan besar yang melalui jalan 
dimaksud. Ada beberapa poin penting yang perlu mendapat perhatian pada saat penyediaan dan 
pembangunan jalur penyelamat ini yaitu: 
a. Isi jalur penyelamat adalah terdiri dari batuan gravel dengan diameter antara 1 sd 2 cm yang 
disusun seperti ombak ke atas dengan slope maksimal 3%. Saat ini sebagian besar isi jalur 
penyelamat adalah pasir atau tanah yang akan mengeras pada saat kena air hujan, sehingga 
justru dapat meningkatkan fatalitas pada saat digunakan;

OPEN

1. Melaksanakan Permenhub Nomor PM 85 Tahun 2018 Tentang SMK Perusahaan Angkutan 
Umum, sebagai upaya mengurangi risiko pada proses bisnis angkutannya. OPEN

2. Memfasilitasi pengemudi mengikuti pelatihan safety driving khususnya terkait teknik 
mengemudi di jalan menurun serta pemahaman tentang sistem rem bus dan teknik pemeriksaan 
sebelum berangkat.

OPEN

4

Investigasi kecelakaan lalu 
lintas dan angkutan jalan mobil 

barang truk  di Kabupaten 
Pegunungan Arfak, Papua 

Barat, 13 April 2022

5

Investigasi kecelakaan lalu 
lintas dan angkutan jalan  
mobil elf keluar jalur dan 

menabrak beberapa pengguna 
motor di Jalan Tamelang, 

Purwasari, Karawang pada 
tanggal 15 Mei 2022

b. Pemerintah Provinsi 
DI Yogyakarta

c. PT. Gandos Abadi Solo
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6

Investigasi kecelakaan lalu 
lintas dan angkutan jalan mobil 

Bus Hino menabrak tiang 
reklame di Jalan Raya Tol Sumo 
KM 712+400 A Penompo, Jetis, 
Mojokerto pada tanggal 16 Mei 

2022

7

Investigasi kecelakaan lalu 
lintas dan angkutan jalan mobil 

bus PO. Pandawa menabrak 
rumah warga di Jalan Panjalu-

Panumbangan, tepatnya di 
Tanjakan Balas, Panumbangan, 
Kabupaten Ciamis, Jawa Barat,  

pada tanggal 21 Mei 2022

8

Investigasi kecelakaan 
beruntun mobil bus pariwisata  
B 7134 WGA di Kilometer 39,9, 

Jalan Denpasar - Singaraja, 
Banjar Pacung, Desa Baturiti, 
Kecamatan Baturiti, Tabanan, 
Bali, pada tanggal 18 Juni 2022

9

Investigasi kecelakaan lalu 
lintas dan angkutan jalan 
kecelakaan beruntun truk 

trailer tangki dengan 4 mobil 
penumpang dan 10 sepeda 

motor di Jalan Transyogi 
Cibubur, Kec. Jatisampurna, 

Kota Bekasi, Jawa Barat, 
tanggal 18 Juli 2022

10

Investigasi kecelakaan lalu 
lintas dan angkutan jalan  

tabrakan antara KA 435 Lokal 
Merak dengan Mobil Odong-

Odong di Perlintasan Sebidang 
Desa Silebu, Kabupaten Serang, 
Provinsi Banten Pada Tanggal 

26 Juli 2022 


