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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah-Nya, Komite Nasional 

Keselamatan Transportasi (KNKT) telah dapat menyelesaikan Laporan Final Kecelakaan Tunggal 

Mobil Pickup Mitsubishi L300 G-1987-FC di Jalan Tersono-Bawang, Kecamatan Bawang, 

Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah yang terjadi pada tanggal 5 September 2016. Di dalam 

laporan final ini, dimuat rekomendasi keselamatan yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap 

data fakta dan informasi hasil investigasi. Rekomendasi keselamatan ini dibuat untuk masukan dan 

saran perbaikan bagi instansi terkait untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang dengan penyebab 

yang sama.  

 

Oleh karena itu, rekomendasi keselamatan disampaikan untuk ditindak lanjuti sesuai amanat dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi. 

Laporan investigasi kecelakaan transportasi dan rekomendasi keselamatan merupakan hasil kinerja 

KNKT dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab investigasi kecelakaan transportasi, untuk 

digunakan sebagai referensi dalam upaya memperbaiki kekurangan baik sarana, prasarana maupun 

sistim manajemen transportasi dalam upaya meningkatkan keselamatan transportasi nasional di 

masa mendatang. 
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PENDAHULUAN 

SINOPSIS 

Pada hari Senin tanggal 5 September 2016 pukul 16.00 WIB mobil barang bak terbuka (selanjutnya 

disebut mobil pickup) G-1987-FC mengangkut penumpang 36 orang termasuk pengemudi. 

Penumpang pickup terdiri dari orang dewasa dan anak-anak. Mobil pickup berangkat dari Desa 

Sibebek Kecamatan Bawang menuju ke Desa Amongrogo, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, 

Jawa Tengah. Untuk menuju daerah tersebut, mobil pickup melalui ruas jalan Tersono-Bawang. 

Sekitar pukul 17.40 WIB, mobil pickup tiba di daerah Purbo dimana kondisi jalan menurun dan 

kemiringan vertikal sebesar 22 %.  

Saat melintasi jalan menurun, sekitar 200 meter menjelang tempat kejadian kecelakaan, penumpang 

yang berdiri di bak muatan merasakan mobil pickup berjalan tidak terkendali (zig zag/ oleng). Sesaat 

kemudian mobil pickup menabrak dinding tanah dari badan jalan kemudian mobil pickup berguling ke 

arah kanan badan jalan dan keluar jalur, dengan posisi terakhir roda kanan di atas. Mobil pickup 

mengalami kerusakan parah pada bagian kanan-depan dan atap. Kecelakaan terjadi pada pukul 17.40 

WIB. 

Kecelakaan tersebut mengakibatkan 16 orang meninggal dunia  (5 anak-anak dan 11 orang dewasa) 

dan 20 orang luka-luka. Seluruh korban yang meninggal dan luka-luka dievakuasi ke Rumah Sakit 

Umum Limpung. Saat terjadinya kecelakaan kondisi cuaca tidak hujan dan kondisi arus lalu lintas di 

ruas jalan tersebut tidak padat. 

Hasil investigasi memutuskan faktor yang berkontribusi dalam kecelakaan ini adalah : 

1. Mobil pickup digunakan untuk mengangkut 33 orang di bak terbuka dengan posisi berdiri, 

berpegangan pada sisi kendaraan dan saling berpegangan antara satu dengan yang lainnya; 

2. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 137 dan Peraturan-pemerintah nomor 74 tahun 2014 

bab II memberikan diskresi mengenai alih fungsi kendaraan barang untuk mengangkut 

penumpang; 

3. Kondisi jalan Tersono - Bawang sebelum lokasi terjadinya kecelakaan merupakan rangkaian 

lengkung cembung dan cekung serta memiliki kemiringan vertikal berkisar 

4% - 22%; 

4. Pada mobil pickup ditemukan kondisi ban kanan bagian belakang banyak tambalan tambalan (ban 

tubeless), dan terdapat banyak sobekan pada permukaan telapak ban. 

Dari hasil investigasi dapat disimpulkan bahwa terjadinya kecelakaan adalah disebabkan oleh  kondisi 

ban kanan belakang mobil pickup yang mengalami pengempisan secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh 

tekanan ban berlebih saat mobil pickup dimuati oleh 36 orang penumpang (overcapacity) dan kondisi 

ban sudah banyak sobekan di telapak ban. Pengempisan ban secara tiba-tiba serta pusat titik berat yang 

lebih tinggi dan berubah-ubah karena kondisi penumpang yang berdiri mengakibatkan terjadinya 

ketidakstabilan pergerakan kendaraan (oleng) sehingga mobil pickup menabrak dinding tanah dan 

terbalik.  

Fatalitas tinggi pada korban kecelakaan diakibatkan oleh penggunaan mobil barang untuk mengangkut 

orang tanpa memperhatikan standar keselamatan (unsur crashworthiness). Penumpang banyak yang 

terlempar dan tertindih mobil pickup saat kecelakaan terjadi. 

Hasil dari investigasi ini KNKT menerbitkan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Perhubungan 

Darat Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, Kepolisian Resort 

Kabupaten Batang, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Batang. 
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1. INFORMASI FAKTUAL 

1.1 Kronologis 

Pada hari Senin tanggal 5 September 2016 pukul 16.00 WIB mobil barang bak terbuka 

(selanjutnya disebut mobil pickup) G-1987-FC mengangkut penumpang 36 orang termasuk 

pengemudi. Penumpang pickup terdiri dari orang dewasa dan anak-anak. Mobil pickup 

berangkat dari Desa Sibebek Kecamatan Bawang menuju ke Desa Amongrogo, Kecamatan 

Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Untuk menuju daerah tersebut, mobil pickup 

melalui ruas jalan Tersono-Bawang. Sekitar pukul 17.40 WIB, mobil pickup tiba di daerah 

Purbo dimana kondisi jalan menurun dan kemiringan vertikal sebesar 22 %.  

Saat melintasi jalan menurun, sekitar 200 meter menjelang tempat kejadian kecelakaan, 

penumpang yang berdiri di bak muatan merasakan mobil pickup berjalan tidak terkendali        

(zig zag/ oleng). Sesaat kemudian mobil pickup menabrak dinding tanah dari badan jalan 

kemudian mobil pickup berguling ke arah kanan badan jalan dan keluar jalur, dengan posisi 

terakhir roda kanan di atas. Mobil pickup mengalami kerusakan parah pada bagian kanan-depan 

dan atap. Kecelakaan terjadi pada pukul 17.40 WIB. Peta lokasi terjadinya kecelakaan dapat 

dilihat pada Gambar 1. 

' 
 

Gambar 1. Peta lokasi tempat terjadinya kecelakaan (Sumber peta : Google Maps). 

Kecelakaan tersebut mengakibatkan 16 orang meninggal dunia  (5 anak-anak dan 11 orang 

dewasa) dan 20 orang luka-luka. Seluruh korban yang meninggal dan luka-luka dievakuasi ke 

Rumah Sakit Umum Limpung. Saat terjadinya kecelakaan kondisi cuaca tidak hujan dan 

kondisi arus lalu lintas di ruas jalan tersebut tidak padat. 

1.2 Informasi Korban Kecelakaan 

Data korban kecelakaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 1. Data jumlah dan rincian korban 

Kondisi Korban 
Mobil Pickup 

Jumlah 
Awak Penumpang 

Meninggal - 16 16 

Luka-luka 1 19 20 

Total 36 

Lokasi kecelakaan  

Koordinat : -7.076740,109.935873 
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1.3 Informasi Mobil Pickup   

1.3.1 Data Teknis  

Merek  : Mitsubishi 

Tipe : L 300 

Jenis/Macam : Mobil Barang Bak Terbuka/Pickup 

Daya Motor : 2477 cc 

Ukuran Ban : 185R14-8PR 

Konfigurasi Sumbu : 1.1 

Berat Kosong : 1130 kg 

Jumlah Berat yang Diijinkan (JBI) : 2540 kg 

Tahun Pembuatan : 2001 

No. Mesin : 4D56C143309 

No. Rangka : MHML300DP1R277919 

Jumlah Tempat Duduk : 3 orang termasuk pengemudi 

No. Mobil pickup : G-1987-FC 

No. Uji Berkala : KD 9561K 

Masa Uji Berkala sampai dengan : 24 Januari 2017 
 

1.3.2 Data Pengemudi  

Umur : 45 Tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Kewarganegaraan : Indonesia 

Surat Ijin Mengemudi : B1 

 

1.3.3 Kerusakan Pickup 

Setelah menabrak dinding tanah dari badan jalan, pickup terguling. Hal ini mengakibatkan 

mobil pickup mengalami kerusakan cukup berat. Adapun kondisi mobil pickup adalah: 

 Mobil pickup mengalami kerusakan pada bagian atap, samping kanan dan samping kiri 

(Gambar 2, Gambar 3, Gambar 4); 

 Rusaknya bagian depan mobil pickup (kabin pengemudi) yang mengalami deformasi di 

sisi kanan bagian pengemudi (Gambar 3); 

 Bagian belakang bak muatan masih utuh (Gambar 5); 

 Velg roda kanan bagian belakang terdeformasi ringan (Gambar 6); 

 Kaca depan dan kaca jendela mobil pickup pecah. 
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Gambar 2. Kondisi bagian depan pickup setelah terjadinya kecelakaan. 

 

 

 
 

Gambar 3. Kondisi bagian sebelah kanan pickup setelah terjadinya kecelakaan.  
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Gambar 4. Kondisi bagian sebelah kiri pickup  setelah terjadinya kecelakaan. 

 

 

 
 

Gambar 5. Kondisi bagian belakang pickup setelah terjadinya kecelakaan. 
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Gambar 6.Velg roda belakang sebelah kanan 

 
 

1.4 Informasi Prasarana, Sarana dan Lingkungan 

1.6.1 Prasarana Jalan Raya 

Nama Jalan : Jalan Tersono – Bawang 

Kelas Jalan : III 

Status Jalan : Kabupaten 

Fungsi Jalan : Kolektor Sekunder 

Lebar Jalan : 3,5 – 4 meter 

Lebar Bahu Jalan : Arah Limpung berkisar 0 - 70 cm 

Arah Sibebek berkisar 60-100 cm 

Pola Arus Lalu Lintas : 2 (dua) lajur 2 (dua) arah tidak bermedian 

Konstruksi Perkerasan Jalan : Aspal  

Permukaan Jalan : Bergelombang 

Kondisi Permukaan Jalan : Tanjakan dan turunan 

Tipe Perkerasan Bahu Jalan : Tanah  

 

 

Berikut adalah data prasarana di ruas jalan Tersono - Bawang sekitar 200 meter sebelum dan 

setelah lokasi kecelakaan (Gambar 7) : 

1) Di kedua sisi jalan sebagian besar dilengkapi dengan saluran air dengan lebar sekitar 60 

– 70 cm dan kedalaman sekitar 40 – 50 cm; 

2) Gradien turunan jalan pada jalan Tersono - Bawang sebelum lokasi kecelakaan dengan 

kemiringan vertikal berkisar 4% - 22%. 
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Gambar 7. Kondisi jalan Tersono – Bawang 200 m menjelang lokasi kelakaan. 

1.6.2 Sarana 
 

Pada mobil pickup ditemukan kondisi ban kanan bagian belakang banyak tambalan (ban 

tubeless). Kondisi telapak ban roda belakang kanan terdapat banyak sobekan. Selain itu, 

diantara tambalan yang ada pada ban, terdapat tambalan yang posisinya berlokasi di dinding 

ban. Kondisi permukaan telapak ban belakang kanan dapat dilihat pada Gambar 8 berikut. 

 

\ 
 

Gambar 8. Ban bagian belakang sebelah kanan pickup. 

 

 

 

 

 

 

 

Limpung 

Sibebek 
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KNKT juga telah memeriksa kondisi teknis mobil pickup. Hasil pemeriksaan dapat dilihat pada 

Tabel 2 berikut.  
 

Tabel 2. Hasil Pemeriksaan Mobil pickup 

No. Komponen Keterangan 

1.  Rangka utama  

a. Keamanan body/ Alat pengikat/ Bracket Baik 

b. Kondisi body/ Karoseri (pintu, kaca, dinding, tempat 

duduk) 

- Body depan hancur 

- Kabin rusak 

- Pintu rusak 

- Kaca hancur 

2.  Sistem rem   

a. Pedal rem, tuas rem Baik 

b. Pipa/slang rem Baik 

c. Silinder master rem Baik 

d. Tromol, cakram rem, kampas rem Baik 

e. Vakum boster, hidro master Baik 

f. Tangki vakum/udara Baik 

3.  Sitem kemudi  

a. Roda kemudi Baik 

b. Batang/poros kemudi Bengkok 

c. Roda gigi/rumah roda gigi Baik 

d. Sambungan kemudi (pitman arm, relay rod, idler arm, 

tie rod, drag link (stank kemudi), ball joint, power 

steering) 

Baik 

4.  As dan suspensi  

a. Pegas, spring shackle, baut pengikat pegas Baik 

b. Shock absorber Baik 

c. Bantalan-bantalan roda Baik 

d. Sumbu axle Baik 

5.  Roda  

Velg dan ban - Sumbu 1  

Kanan : baik / Kiri : baik  

- Sumbu 2 

Kanan : kemps / Kiri : baik 

6.  Mesin   

a. Sistem transmisi  Baik 

b. Kopling  Baik 

c. Propeller shaft Baik 

d. Rumah gigi transmisi Baik 

e. Poros penggerak Baik 
  

1.6.3 Fasilitas Pendukung Jalan 

Pada jarak 400 meter sebelum dan sesudah lokasi terjadinya kecelakaan tidak ditemukan 

rambu-rambu, marka tengah dan marka batas tepi jalan. Kondisi fasilitas tersebut dapat dilihat 

pada Gambar 9 dan Gambar 10 berikut. 
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Gambar 9. Kondisi ruas jalan Tersono – Bawang tidak ada marka tengah dan batas tepi. 

 

  
Gambar 10. Ruas jalan Tersono – Bawang tidak ada rambu-rambu baik sebelum 

maupun setelah lokasi kecelakaan. 

1.6.4 Lingkungan Jalan 

Lingkungan ruas jalan Tersono - Bawang merupakan  perbukitan dengan  semak belukar dan 

pepohonan (Gambar 11). 

 

 

 

Limpung 
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Gambar 11. Rerimbunan pohon yang berada tepat di tikungan 

sekitar 100 meter sebelum lokasi kejadian. 

 

1.5 Kerusakan Perlengkapan Jalan 

Pada kejadian ini Investigator tidak menemukan adanya kerusakan perlengkapan jalan.  

 

1.6 Informasi Benturan, Jejak Ban dan Scratch Mark  

Sekitar 200 meter dari lokasi kecelakaan terdapat permulaan jejak ban yang berada kurang 

lebih 75 cm dari tepi jalan dan jejak ban tersebut mengarah ke bahu jalan sejauh 18 meter 

(Gambar 12). Pada lokasi kecelakaan juga terlihat Scratch mark (Gambar 13) yang berada 

kurang lebih 2 meter dari tepi jalan, scratchmark juga mengarah ke kiri (bahu jalan).  

Pada lokasi kecelakaan yang posisinya 15 meter dari titik keluar jalurnya mobil Pickup terdapat 

bekas benturan pada dinding tanah (Gambar 14, Gambar 15). Terdapat scratch mark yang 

bermula dari dinding tanah menuju ke perkebunan (Gambar 16). Daerah perkebunan ini 

merupakan lokasi terakhir kendaraan setelah mengalami kecelakaan (Gambar 17). 
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Gambar 12. Skidmark 200 meter sebelum lokasi kecelakaan. 

 

 

  
Gambar 13. Skidmark dan Scratch Mark di lokasi. 
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Gambar 14. Permukaan tanah yang ditabrak pickup. 

 

 
 

Gambar 15. Kondisi jalan 20 meter sebelum lokasi terhentinya mobil pickup. 

 

Lokasi keluar jalurnya mobil pickup 

Sibebek 

Limpung 
Permukaan tanah yang tertabrak 
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Gambar 16. Arah Scratch Mark setelah pickup menabrak dinding. 

 

 

  
Gambar 17. Lokasi tempat terhentinya pickup setelah terguling. 

 

 

 

 
 

 

Lokasi perkebunan 
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Berdasarkan informasi mengenai benturan, skidmark, dan scratch mark yang terjadi di lokasi 

terjadinya kecelakaan, maka ilustrasi mengenai pergerakan pickup ketika terjadinya kecelakaan 

dapat dilihat pada Gambar 18 berikut. 

 

 
 

Gambar 18. Ilustrasi Kecelakaan. 

 

 

1.7 Organisasi dan Manajemen 

Operator/ Pemilik : Jumari 

Alamat  : Tunggoro RT 10/006 Getas Bawang 

Kabupaten Batang 

1.8 CUACA 

Pada hari dan saat terjadinya kecelakaan kondisi langit berawan dan tidak hujan. 

 
 

1.9 SAKSI - SAKSI 

Saksi I Penumpang Mobil Pickup, Perempuan, 45, memberikan keterangan sebagai 

berikut: 

Saksi I mengatakan rombongan berangkat dari Desa Sibebek menuju Amongrogo 

Kecamatan Limpung, Batang untuk menghadiri acara ta’ziah dengan menggunakan mobil 

pickup. Penumpang yang berdiri di bak muatan sekitar 40 orang dan di ruang kemudi 

sebanyak 3 (tiga) orang. Sebagian besar penumpang adalah penumpang dewasa.  

Menurut saksi I, pengemudi mengemudikan mobil pickup dengan kecepatan normal. Pada 

saat mobil pickup tiba di ruas jalan dengan kondisi jalan menurun, saksi I merasakan mobil 
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pickup berjalan zigzag / oleng. Kemudian saksi I pingsan dan saat sadar berada di rumah 

sakit.  

Saksi I mengatakan satu orang penumpang yang meninggal berada di ruang kemudi dan 

korban lainnya berasal dari yang berdiri di bak muatan.   

 

1.10 Simulasi Dinamika Kendaraan Kecelakaan Tergulingnya Mobil Pickup 

 

Dinamika kendaraan sebagai suatu disiplin ilmu dapat digunakan sebagai jembatan untuk 

menginvestigasi kecelakaan yang terjadi termasuk prediksi ketidakstabilan kendaraan pada 

kondisi tertentu. Berdasarkan teori, luas wilayah lingkup dinamika kendaraan utamanya terdiri 

atas 4 bagian komponen yakni : pengemudi, kendaraan, beban, dan lingkungan (Rill, 2006). 

Pengemudi adalah sebagai komponen yang memberikan input pada kendaraan agar kendaraan 

dapat bergerak sesuai dengn perintah yang diberikan. Komponen kendaraan akan merespons 

input dari pengemudi dan bergerak untuk merespons input yang diberikan. Beban adalah suatu 

komponen yang akan berinteraksi dengan kendaraan dan mempengaruhi performa atau kinerja 

dari pergerakan kendaraan. Komponen lingkungan dapat mempengaruhi komponen 

pengemudi, kendaraan, dan beban. Lingkungan sifatnya sebagai penentu performa ketiga 

komponen yang dipengaruhi. Parameter lingkungan disini adalah meliputi track pergerakan 

kendaraan, kepadatan lalu lintas, cuaca, dan jarak pandang (visivility).  

 

Permana (2014:3) menyatakan :  

 

Interaksi akan terjadi pada keempat komponen dinamika kendaraan.  Interaksi yang ada 

dapat bersifat saling pengaruh-mempengaruhi atau hanya searah. Interaksi antara 

komponen pengemudi dan kendaraan merupakan interaksi yang saling pengaruh-

mempengaruhi. Performa kendaraan dapat menjadi input bagi pengemudi untuk membuat 

suatu keputusan, begitu pula sebaliknya pergerakan kendaraan sebagai output dihasilkan 

dari input tindakan pengemudi dalam merenspons suatu kondisi. Untuk interaksi antara 

komponen lingkungan ke komponen pengemudi, komponen lingkungan ke komponen 

beban, komponen beban ke komponen kendaraan adalah interaksi yang bersifat searah. 

Artinya interaksi tersebut tidak dapat saling pengaruh-mempengaruhi. Hubungan 

interaksi antara 4 komponen dinamika kendaraan digambarkan pada Gambar 19. 

 

 
Gambar 19.  Bagan interaksi antara komponen-komponen dalam dinamika kendaraan 

(Sumber: Permana (2014)). 
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Pada kasus kecelakaan ini, ilmu dinamika kendaraan dapat diimplementasikan untuk 

merekontruksi terjadinya kecelakaan. Simulasi dinamika kendaraan merupakan salah satu cara 

untuk mengetahui apa yang terjadi pada kendaraan yang dilintaskan pada suatu lintasan tertentu 

(Permana, 2014). Momen kunci peristiwa kecelakaan adalah bermula dari pergerakan pickup 

yang terbalik/roll over.  

 

Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya roll over pada kendaraan 

diantaranya : input kemudi yang berlebihan pada kendaraan (oversteering), input kemudi yang 

mendadak pada kecepatan tinggi (step steering input), kenaikan pada sebagian kendaraan 

akibat melewati daerah yang lebih tinggi (half jumping), penurunan pada sebagian kendaraan 

akibat melewati daerah yang lebih rendah (half bumping), ketidakstabilan kendaraan, dsb. Pada 

kecelakaan Pickup G-1987-FC, penyebab utama terjadinya kecelakaan adalah aspek 

ketidakstabilan pada kendaraan akibat kombinasi muatan berlebih penumpang yang berdiri di 

bak barang dan ban yang kondisinya kempis. Untuk membuktikan analisa ini maka dilakukan 

simulasi dinamika kendaraan menggunakan CarSim. 

 

Pada saat kejadian diketahui bahwa kondisi penumpang yang berada di bak kendaraan adalah 

dalam keadaan berdiri. Pada simulasi dinamika akan juga dicoba bagaimana jika penumpang 

di bak kendaraan berada dalam kondisi duduk. Dengan demikian, faktor kestabilan kendaraan 

dapat diperbandingkan untuk dua kondisi tersebut. 

  

Metode simulasi dinamika kendaraan terkait kecelakaan tergulingnya Mobil Pickup G1987FC 

adalah : 

 

1. Pemodelan kendaraan dengan dimensi dan spesifikasi menyerupai Mobil Pickup 

Mitsubishi Colt L300. 

2. Pemodelan untuk pembebanan dengan jumlah penumpang 33 orang yang berdiri di 

bagian bak barang dan 3 orang di bagian kabin pengemudi. 

3. Pemodelan untuk pembebanan dengan jumlah penumpang 16 orang yang duduk di 

bagian bak barang dan 3 orang di bagian kabin pengemudi. 

4. Pemodelan CG penumpang di bak barang yang dalam kondisi berdiri. 

5. Pemodelan CG penumpang di bak barang yang dalam kondisi duduk. 

6. Pemodelan ban belakang kanan yang dalam kondisi kempis. 

7. Pemodelan track path kendaraan sesuai dengan ruas jalan di lokasi terjadinya 

kecelakaan dimulai dari 400 m sebelum posisi kendaraan keluar jalur s.d. 100 m 

setelah posisi kendaraan keluar jalur. 

8. Running kendaraan untuk melewati track path jalan lurus dan datar sepanjang 2 km 

dengan parameter : kecepatan rata-rata 80 km/jam, waktu reaksi pengemudi 1 detik, 

tidak ada keterlambatan waktu aksi pengemudi, penumpang di bak barang dalam 

keadaan berdiri, ban kanan-belakang kempis. 

9. Running kendaraan untuk melewati track path jalan lurus dan datar sepanjang 2 km 

dengan parameter : kecepatan target 80 km/jam, waktu reaksi pengemudi 2.5 detik, 

keterlambatan waktu aksi pengemudi 1 detik, penumpang di bak barang dalam 

keadaan berdiri, ban kanan-belakang kempis. 

10. Running kendaraan untuk melewati track path lokasi kecelakaan dengan parameter : 

kecepatan target 70-80 km/jam, mode kemudi aggresive, penumpang di bak barang 

dalam keadaan berdiri, ban kanan-belakang kempis. 
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11. Running kendaraan untuk melewati track path lokasi kecelakaan dengan parameter : 

kecepatan target 50-80 km/jam, mode kemudi normal, penumpang di bak dalam 

keadaan berdiri, ban kanan-belakang kempis. 

12. Running kendaraan untuk melewati track path lokasi kecelakaan dengan parameter : 

kecepatan target 70-80 km/jam, mode kemudi aggresive, penumpang di bak barang 

dalam keadaan duduk, ban kanan-belakang kempis. 

13. Running kendaraan untuk melewati track path lokasi kecelakaan dengan parameter : 

kecepatan target 70-80 km/jam, mode kemudi normal, penumpang di bak dalam 

keadaan duduk, ban kanan-belakang kempis. 

Pemodelan penumpang di bak kendaraan ketika berdiri akan berbeda dengan pemodelan 

penumpang yang dalam keadaan duduk. Sesuai temuan di lapangan jumlah penumpang yang 

berada di bak adalah 33 orang. Namun apabila penumpang dikondisikan dalam keadaan duduk 

maka jumlah penumpang yang berada di bak hanya sekitar 16 orang. Kondisi penumpang 

sesuai kejadian kecelakaan dapat dimodelkan seperti pada Gambar 20. Sedangkan kondisi 

penumpang di bak belakang yang berada dalam kondisi duduk dapat dilihat pada Gambar 21. 

Berat untuk 1 orang penumpang/pengemudi diasumsikan berat rata-rata orang dewasa di 

Indonesia yakni 60 kg. 

 

  
 

Gambar 20. Diagram benda bebas kondisi mobil pickup beserta penumpang dalam kondisi berdiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

 

 
 

Gambar 21. Diagram benda bebas kondisi mobil pickup beserta penumpang dalam kondisi duduk. 

 

Hasil running simulasi :  

  

a. Mobil Pickup G-1987-FC yang dijalankan pada jalan lurus dan datar sepanjang 2 km 

dimana kendaraannya berada dalam kondisi ban kanan-belakang mengalami kempis, 

penumpang di bak barang dalam keadaan berdiri, waktu reaksi pengemudi 1 detik, 

tidak ada keterlambatan waktu aksi pengemudi akan menghasilkan : 

 Pergerakan kendaraan yang pada saat permulaan simulasi bergerak oleng ke 

arah kanan (Gambar 22 no 1).  

 Setelah bergerak oleng, pengemudi akan mengantisipasi simpangan yang 

terjadi dengan mengarahkan kendaraan ke tengah jalan (Gambar 22 no 2 dan 

3). 

 Kendaraan akan kembali bergerak oleng ke kanan (Gambar 22 no 4). 

 Namun kembali mengarah ke tengah karena diantisipasi oleh pengemudi 

(Gambar 22 no 5 dan 6). 

 

 

 
Gambar 22. Pergerakan kendaraan akibat ban roda kanan-belakang yang kempis. 

 

1 2 3 

4 5 6 



 

19 

 

b. Mobil Pickup G1987FC yang dijalankan pada jalan lurus dan datar sepanjang 2 km 

dimana kendaraannya berada dalam kondisi ban kanan-belakang mengalami kempis, 

penumpang di bak barang dalam keadaan berdiri, waktu reaksi pengemudi 2,5 detik, 

terdapat keterlambatan waktu aksi pengemudi 1 detik akan menghasilkan : 

 Pergerakan mobil pickup yang pada saat permulaan simulasi bergerak oleng 

ke arah kanan dengan penyimpangan yang cukup jauh hingga keluar jalur 

(Gambar 23 no a-b-c-d). 

 Mobil pickup akan kembali mengarah ke tengah jalur sembari mengalami 

oleng (Gambar 23 no e-f-g-h). 

 Mobil pickup kembali mengarah keluar sembari oleng (Gambar 23 no i-j-k). 

 Mobil keluar jalur dengan jarak yang cukup jauh (Gambar 23 no l).  

 

  

  

  

   

 
Gambar 23. Pergerakan mobil pickup yang semakin oleng (tidak stabil) akibat besarnya waktu reaksi 

pengemudi (2.5 detik) dan terdapat keterlambatan waktu aksi pengemudi sebesar 1 detik.  

 

 

c. Mobil Pickup G-1987-FC yang dijalankan dengan mode aggressive, target kecepatan 

diset 70 km/jam, penumpang di bak belakang dalam posisi berdiri serta ban kanan-

belakang dalam kondisi kempis menghasilkan pergerakan sebagai berikut : 

 Setelah melewati tikungan pertama yang mengarah ke kanan, mobil pickup  

bergerak ke arah bahu jalan dan roda kanan depan terangkat cukup tinggi 

(Gambar 24). Pada kondisi ini secara keseluruhan mobil pickup 

a b c 

d e f 

g h i 

j k l 
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berguling/rolling ke kiri. Besaran gaya tekan ban terhadap tanah ketika roda 

depan-kanan terangkat  dapat dilihat pada Gambar 25 detik ke-8,5 s.d. 9,5. 

 

Gambar 24. Bagian roda depan-kanan pickup yang terangkat cukup tinggi. 

 

 

 

Gambar 25. Plot grafik gaya vertikal ban mobil pickup terhadap tanah pada pengemudian 

kendaraan secara normal dan kecepatan 70 km/jam. 

 

 Pada saat akan melewati tikungan kedua yang mengarah ke kiri mobil pickup 

bergerak keluar jalur (Gambar 26, Gambar 27).  

 

Gambar 26. Mobil pickup keluar jalur menjelang tikungan pertama pada simulasi dengan 

pengemudi mode aggressive dan kecepatan 70 km/jam. 
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Gambar 27. Mobil pickup keluar jalur menjelang tikungan pertama pada simulasi dengan 

pengemudi mode aggressive dan kecepatan 70 km/jam (lanjutan). 

 

 Akan tetapi apabila pada simulasi dilakukan pengereman mendadak menjelang 

tikungan kedua, mobil pickup akan bergerak ke arah kiri dan kemudian 

kendaraan terguling (Gambar 28 no a, b, dan c). 

 

 

(a) 

(b) 
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Gambar 28. Gerakan mobil pickup ketika dilakukan pengereman mendadak menjelang 

tikungan kedua dimana pengemudian dilakukan secara aggressive dan 

kecepatan 70 km/jam. 

 

d. Mobil Pickup G1987FC yang dijalankan dengan mode normal, target kecepatan diset 

70 km/jam, penumpang di bak belakang dalam posisi berdiri serta ban kanan-belakang 

dalam kondisi kempis akan menghasilkan pergerakan sebagai berikut : 

 

 Setelah melewati tikungan pertama yang mengarah ke kanan, mobil pickup  

bergerak ke arah bahu jalan dan roda kanan depan sedikit terangkat. Hal ini 

dibuktikan dengan grafik plot gaya vertikal ban kanan depan dan belakang 

ketika kendaraan telah melewati tikungan pertama (Gambar 29). 

 

Gambar 29. Ban kanan-depan yang terangkat pasca melewati tikungan pertama. 

 

 Roda kanan depan yang terangkat pada mode normal kecepatan 70 km/jam 

(Gambar 30 detik ke-8,5 s.d. 9,5) tidak setinggi pada simulasi dengan mode 

aggressive kecepatan 70 km/jam. Selain itu, gaya tekan ban kanan-belakang 

terhadap tanah lebih rendah dibandingkan gaya tekan ban kanan-belakang pada 

mode agrresive. Hal ini menunjukkan bahwa pada pengemudian secara 

aggressive (ugal-ugalan) akan memberikan percepatan samping/lateral yang 

lebih besar dibandingkan dengan mengemudi secara normal (hati-hati). 

(c) 
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Gambar 30. Plot grafik gaya vertikal ban mobil pickup terhadap tanah pada pengemudian 

kendaraan secara normal dan kecepatan 70 km/jam. 

 

 Pada saat akan melewati tikungan kedua yang mengarah ke kiri mobil pickup bergerak 

keluar jalur kemudian kendaraan terguling (Gambar 31 nomor a-b). 

 

 

Gambar 31. Gerakan mobil pickup ketika melalui tikungan kedua dimana pengemudian 

dilakukan secara aggressive dan kecepatan 70 km/jam. 

 

(a) 

(b) 



 

24 

 

 Akan tetapi apabila pada simulasi dilakukan pengereman mendadak menjelang 

tikungan kedua tersebut, mobil pickup akan bergerak ke arah kiri terlebih dahulu 

kemudian kendaraan terguling (Gambar 32). 

 

Gambar 32. Mobil pickup yang bergerak ke kiri akibat pengereman mendadak dan 

kemudian terguling. 

 
 Apabila kecepatan diset 40 km/jam dan tingkat kesigapan pengemudi diatur lebih cepat 

(preview time pengemudi 1.5 detik) akan menghasilkan pergerakan kendaraan yang 

mampu mengikuti jalur kendaraan dan kendaraan selalu bergerak pada lajurnya 

(Gambar 33, Gambar 34, Gambar 35). 

 

Gambar 33. Mobil pickup yang bergerak dengan kecepatan 40 km/jam dan berada pada 

posisi tikungan pertama.  
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Gambar 34. Mobil pickup yang bergerak dengan kecepatan 40 km/jam dan berada pada 

posisi tikungan kedua.  

 

 

Gambar 35. Mobil pickup yang bergerak dengan kecepatan 40 km/jam dan berada pada 

posisi akhir jalur simulasi.  

 

e. Mobil Pickup G-1987-FC yang dijalankan dengan mode aggressive, target kecepatan 

diset 70 km/jam, penumpang di bak belakang dalam posisi duduk serta ban belakang 

kanan dalam kondisi kempis. Kapasitas penumpang di bak barang dalam keadaan 

duduk adalah sekitar 16 orang. Kemudian, simulasi dinamika akan menghasilkan 

pergerakan kendaraan sebagai berikut : 

 

 Mobil pickup melewati tikungan pertama dengan selamat dan tidak keluar dari 

bahu jalan (Gambar 36). 
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Gambar 36. Mobil pickup dengan kondisi penumpang duduk dan kecepatan 70 km/jam melewati 

tikungan pertama dengan dikemudikan secara aggressive. 

 

 Setelah melewati tikungan pertama yang mengarah ke kanan, mobil pickup  

bergerak ke arah bahu jalan dan roda kanan depan terangkat (Gambar 37). Roda 

kanan belakang tidak terangkat. Saat ini mobil pickup mengalami rolling ke kiri. 

Apabila dibandingkan dengan rolling ketika penumpang di bak muatan berdiri, 

rolling pada kondisi penumpang duduk adalah yang terkecil. Untuk 

membandingkan hal tersebut maka dapat dilihat pada titik puncak maksimum 

pada detik ke-8 s.d. 10 Gambar 38, Gambar 39, Gambar 40. 

 

Gambar 37. Roda mobil pickup yang terangkat ketika mobil pickup yang dalam kondisi dikemudikan 

secara aggressive dan penumpang belakang dalam keadaan duduk telah melewati tikungan 

pertama.  
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Gambar 38. Derajat sudut kemiringan mobil pickup saat simulasi mode aggressive kecepatan 70 

km/jam, penumpang berdiri. 

 

 

Gambar 39. Derajat sudut kemiringan mobil pickup saat simulasi mode normal kecepatan 70 

km/jam, penumpang berdiri. 

 

 

Gambar 40. Derajat sudut kemiringan mobil pickup saat simulasi mode aggresive kecepatan 70 

km/jam, penumpang duduk. 
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 Pada saat akan melewati tikungan kedua yang mengarah ke kiri mobil pickup 

sedikit bergerak ke bahu jalan pada lajur jalan yang berlawanan arah (Gambar 

41).  

 

Gambar 41. Pergerakan mobil pickup yang berada pada bahu jalan lajur berlawanan arah. 

  

 Akan tetapi apabila pada simulasi dilakukan pengereman mendadak menjelang 

tikungan kedua tersebut, mobil pickup akan bergerak ke arah kiri dan kendaraan 

berhasil dihentikan tanpa terguling. 

 

(a) 
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Gambar 42. Pergerakan mobil pickup ketika dilakukan pengereman mendadak menjelang 

tikungan pertama dimana penumpang belakang dalam kondisi duduk dan mobil 

pickup dikemudikan secara aggressive pada kecepatan 70 km/jam. 

 

f. Mobil Pickup G-1987-FC yang dijalankan dengan mode aggressive, target kecepatan 

diset 70 km/jam, penumpang di bak belakang dalam posisi duduk serta ban belakang 

kanan dalam kondisi kempis. Kapasitas penumpang di bak barang dalam keadaan 

duduk adalah sekitar 16 orang. Kemudian, simulasi dinamika akan menghasilkan 

pergerakan kendaraan sebagai berikut : 

 

 Setelah melewati tikungan pertama mobil pickup mengalami rolling ke arah kiri 

namun sudut rolling lebih kecil dibandingkan dengan simulasi pengemudian 

secara aggressive serta penumpang dalam kondisi duduk (Gambar 37, Gambar 

43). 

 
 

Gambar 43. Mobil pickup yang mengalami rolling ke kiri dengan besaran sudut 5,15 º setelah 

melewati tikungan pertama. 

 

 Mobil pickup masih dapat melalui tikungan kedua walaupun mengambil lajur 

berlawanan arah (Gambar 44 no a, b, dan c). 

(b) 



 

30 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 44. Pergerakan mobil pickup yang dapat melalui tikungan kedua walapun sempat 

mengambil lajur berlawanan arah. 

 

 Mobil pickup dapat menyelesaikan simulasi tanpa terguling (Gambar 45). 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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Gambar 45. Mobil pickup berhasil melewati lintasan jalur simulasi. 

 

 

Kesimpulan dari simulasi dinamika kendaraan untuk kecelakaan Mobil Pickup G-1987-FC : 

 

a. Roda kanan-belakang mobil pickup yang kempis dapat memicu pergerakan mobil ke 

arah kanan. 

b. Pergerakan mobil ke arah kanan dapat diantisipasi dengan baik pada pengemudi yang 

berada dalam kondisi prima yang ditandai dengan waktu reaksi pengemudi yang cukup 

cepat (2 detik ke bawah) dan waktu reaksi motorik yang juga cepat (pengemudi tidak 

mengalami fatigue/kelelahan.  

c. Mobil pickup yang bak muatannya diisi penumpang dalam keadaan berdiri akan lebih 

mudah terguling dibandingkan mobil pickup yang bak muatannya diisi penumpang 

dalam keadaan duduk. 

d. Jejak ban pada temuan di lapangan (Gambar 12) yakni berupa jejak ban yang berasal 

dari roda bagian kiri adalah terjadi karena mobil pickup mengalami rolling pada saat 

mobil pickup telah melewati tikungan pertama.  

e. Mobil pickup yang berada dalam kondisi penuh muatan dan dalam keadaan berdiri serta 

ban roda kanan-belakang dalam keadaan kempis akan aman dan selamat apabila 

dikemudikan pada kecepatan yang rendah (40 km/jam ke bawah). 

f. Muatan kendaraan yang posisi ketinggian COG-nya rendah akan lebih stabil 

dibandingkan dengan Muatan kendaraan yang posisi ketinggian COG-nya tinggi. 

g. Mobil pickup yang pengemudinya dalam kondisi normal akan tetap berpotensi 

mengalami kecelakaan apabila mobil tersebut dikemudikan dengan kecepatan tinggi 

(40 km/jam ke atas) dan penumpang dalam kondisi berdiri. 

h. Mobil pickup yang penumpang di bak muatannya dalam kondisi duduk akan memiliki 

tingkat keselamatan yang lebih baik dibandingkan dengan mobil pickup yang 

penumpangnya dalam kondisi berdiri.  
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1.11 Informasi Tambahan 

1.11.1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan 

Paragraf 8 Penggunaan Pasal 61 Ayat 4 menyatakan bahwa: 

Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d digunakan untuk 

mengangkut barang.  

 

Paragraf 10 Kesesuaian Kinerja Roda dan Kondisi Ban Pasal 73 menyatakan bahwa :  

Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) 

huruf j untuk kedalaman alur ban tidak boleh kurang dari 1 (satu) millimeter. 

1.11.2. PP 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan  

Bab II Angkutan Orang dan/atau Barang menyatakan bahwa mobil barang yang diperbolehkan 

untuk mengangkut orang dengan ketentuan sebagai berikut : 

(1) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan 

kepentingan yang memerlukan Mobil Barang secara segera untuk dapat digunakan 

sebagai Angkutan orang. 

(2) Kepentingan yang memerlukan Mobil Barang secara segera sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) digunakan dalam rangka mengatasi: 

a. masalah keamanan; 

b. masalah sosial; atau 

c. keadaan darurat. 

Pasal 8 

(1) Penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang dalam rangka mengatasi masalah 

keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi: 

a. mobilisasi petugas keamanan; dan 

b. evakuasi korban gangguan keamanan. 

(2) Penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang dalam rangka mengatasi masalah 

sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi: 

a. Angkutan saat aksi pemogokan massal; dan 

b. Penertiban umum di bidang sosial. 

(3) Penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang dalam rangka mengatasi keadaan 

darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi evakuasi korban 

dan pengerahan bantuan. 

(4) Pengecualian penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang ditetapkan oleh gubernur 

atau bupati/walikota berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Pasal 9 

(1) Mobil Barang yang digunakan untuk Angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b paling sedikit memenuhi 

persyaratan: 
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a. tersedianya tangga untuk naik dan turun; 

b. tersedianya tempat duduk dan/atau pegangan tangan untuk semua Penumpang; 

c. terlindungi dari sinar matahari dan/atau hujan; dan 

d. tersedianya sirkulasi udara. 

(2) Angkutan orang dengan menggunakan Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 harus memperhatikan faktor keselamatan. 
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2. ANALISIS 

2.1 Umum 

Analisis dilakukan berdasarkan fakta dan informasi yang berhasil dikumpulkan serta 

mempertimbangkan pernyataan para saksi. Selain itu, analisis komprehensif yang dilakukan 

juga memadukan suatu pendekatan asumsi dan perhitungan mekanika yang sesuai dengan 

pokok permasalahan sehingga faktor-faktor yang berkontribusi pada kecelakaan ini dapat 

ditemukan. Dengan demikian beberapa isu yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Dinamika kendaraaan mobil pickup 

2. Kondisi ban 

3. Peruntukkan mobil pickup 

4. Fasilitas LLAJ 

5. Geometrik jalan 

6. Jarak pandang bebas pengemudi 

Serta isu lain yang membutuhkan perbaikan dengan tujuan peningkatan keselamatan di moda 

transportasi jalan. 
 

2.2 Dinamika Kendaraan Mobil Pickup 

Berdasarkan temuan investigasi, terjadinya fatalitas tinggi pada penumpang merupakan akibat  

mobil pickup yang terguling dan keluar dari badan jalan. Saat itu, banyak penumpang yang 

berada di atas bak terlempar dan terjepit oleh mobil pickup. Namun, titik awal terjadinya 

kecelakaan adalah bukan ketika mobil pickup terguling melainkan bermula dari hilangnya 

kendali mobil pickup. Pada momen tersebut, terdapat suatu kegagalan teknis yang 

menyebabkan laju mobil pickup menjadi tidak stabil.  

 

Terkait dengan pergerakan mobil pickup, terdapat suatu temuan di lapangan yang 

memperlihatkan bahwa 200 m sebelum lokasi terdapat jejak ban yang mengarah ke tepi jalan 

(gambar 9). Apabila dilakukan rekonstruksi, jejak ban ini cocok dengan posisi ban sisi kiri. 

Namun ternyata pada sisi ban kanan tidak terdapat penjejakan.  

 

Terdapat suatu indikasi bahwa pola jejak ban yang sangat jelas terlihat  bukan merupakan suatu 

jejak pengereman. Hal ini dapat diartikan bahwa ketika dilakukan pengereman hanya terdapat 

jejak pada ban di sisi kiri saja. Akan tetapi, dalam sistem pengereman mobil pickup apabila 

pengereman dilakukan maka semua roda akan berkurang kecepatannya secara simultan. 

Dengan merujuk temuan investigasi yang memperlihatkan bahwa sistem rem roda depan 

bagian kanan berfungsi normal, seharusnya juga terdapat jejak ban kanan pada  pola jejak ban 

200 m sebelum lokasi kecelakaan. Hal ini mengindikasikan bahwa roda bagian kanan tidak 

menyentuh tanah (roda bagian kanan terangkat). Dengan simulasi dinamika kendaraan (subbab 

1.10) ditemukan bahwa terangkatnya roda akibat momen guling penumpang yang dalam 

kondisi berdiri. 

 

Dengan menggunakan ilmu dinamika kendaraan, analisis difokuskan pada bagaimana prediksi 

pergerakan mobil pickup sebelum terjadi pengereman. Berdasarkan simulasi dinamika mobil 

pickup, pergerakan mobil pickup yang paling memungkinkan menyebabkan terjadinya 

pengereman adalah terjadinya sesuatu hal yang menyebabkan mobil pickup mengalami 
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kehilangan kestabilan. Hal ini sesuai dengan kesaksian penumpang bahwa mobil pickup 

mengalami oleng. 

 

Temuan investigasi memperlihatkan bahwa roda kanan-belakang pasca kejadian berada dalam 

keadaan kempis. Secara teori, roda yang kempis pada mobil pickup yang dimuati beban cukup 

besar dapat menimbulkan ketidakstabilan.  

 

Pada kasus ini roda kanan-belakang diprediksi telah kempis pada lokasi sekitar 200 m sebelum 

kecelakaan. Kempisnya ban memicu pergerakan mobil pickup menuju arah kanan (oleng ke 

kanan). Pergerakan tersebut terjadi karena adanya peningkatan tahanan gesek ban (rolling 

resistance) kanan belakang yang kempis tersebut. 

 

Ketika mobil pickup oleng ke kanan maka secara reflek pengemudi mengantisipasi keadaan 

dengan segera membelokkan mobil pickup ke kiri untuk menyeimbangkan mobil pickup. 

Namun pemutaran roda kemudi terlalu besar sehingga mobil pickup mengarah terlalu ke kiri, 

bergerak cepat menuju bahu jalan. Pengemudi mengantisipasinya dengan melakukan 

pengereman sembari membanting setir ke kanan sehingga roda bagian kanan terangkat (step-

steering input). 

 

Selanjutnya mobil pickup  kembali mengarah ke kanan dan bergerak ke tengah jalan. Kemudian 

tekanan ban belakang kanan yang semakin rendah menyebabkan mobil pickup semakin tidak 

stabil. Akibatnya, mobil pickup kembali bergerak ke kanan jalan secara cepat. Pergerakan 

kendaran yang cepat dan ban yang sudah tidak bertekanan (kempis parah) menyebabkan ban 

belakang kanan terlipat dan alur roda velg menyentuh tanah. 

 

Pengemudi kemudian mengantisipasi pergerakan yang ada dengan melakukan pengereman dan 

kembali membelokkan mobil pickup ke kiri. Simulasi dinamika kendaraan (subbab 1.10) 

memperlihatkan pengereman mendadak menjelang tikungan kedua yang dilakukan pengemudi 

menyebabkan kendaraan mengarah ke kiri jalan. Hal ini dibuktikan dengan adanya skidmark 

di kedua sisi yang berbelok ke kiri (gambar 10). Selain itu, alur roda kanan belakang yang 

menyentuh tanah juga menimbulkan jejak scratchmark memanjang yang juga berbelok ke kiri 

(gambar 10).  

 

Akan tetapi terjadinya sudut belok kendaraan yang terlalu besar mengakibatkan mobil pickup 

terlalu berbelok kiri. Akibatnya mobil pickup menabrak dinding tanah. Selanjutnya, mobil 

pickup terpental sembari terguling ke arah kanan jalan. Setelah itu, bagian kabin penumpang 

di sisi kanan menghantam permukaan jalan terlebih dahulu diikuti oleh bagian bak mobil 

pickup.  Hal ini dibuktikan dengan terjadinya deformasi pada kabin penumpang di sisi kanan 

(subbab 1.3.3). 

 

Setelah menghantam permukaan jalan, mobil pickup terseret dengan posisi roda bagian kiri di 

atas. Hal ini bersesuaian dengan temuan lapangan (subbab D,) dimana terdapat jejak goresan 

di jalan yang cocok dengan luka permukaan velg pada roda ban kanan belakang dan juga 

goresan di bagian bak mobil pickup. 

 

Beberapa saat setelah terseret, mobil pickup keluar jalur dan masuk ke sawah. Saat masuk ke 

sawah bagian kanan mobil pickup menghantam permukaan tanah. Setelah itu, mobil pickup 

terhenti dengan posisi roda kiri bagian kiri tetap berada di atas.   

 

Selain kempisnya ban yang menyebabkan ketidakstabilan, terdapat temuan investigasi lainnya 

yang juga mempengaruhi olengnya mobil pickup yakni muatan penumpang yang berada di atas 
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bak barang. Diketahui bahwa penumpang yang menaiki mobil pickup barang posisinya adalah 

berdiri. Penumpang yang berdiri dekat dengan samping mobil pickup berpegangan pada 

pegangan yang tersedia. Sisanya berpengangan seadanya pada orang-orang di sekitarnya 

(pegangan tidak kokoh). Penumpang yang berdiri ini memiliki titik COG (Center of gravity) 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan penumpang yang duduk. Secara kestabilan akan 

mempengaruhi dinamika kendaraan yang mana membuat mobil pickup mudah terguling 

(Gillespie, 1992). Hal ini telah juga dibuktikan oleh simulasi dinamika yang dilakukan pada 

subbab 1.10. Kemudian pegangan yang tidak kokoh menyebabkan mudah bergesernya 

penumpang. Akibatnya titik COG juga mudah bergeser ke kiri atau kanan mobil pickup.  

 

Saat terjadinya ketidakstabilan karena ban yang kempis menyebabkan terjadinya olengnya 

mobil pickup. Kemudian penumpang yang penuh berdiri di bak dengan mayoritas tidak kokoh 

dalam berpegangan ditambah antisipasi yang tidak tepat menyebabkan mobil pickup berbelok 

secara cepat dan cenderung untuk terguling. Pada kondisi tersebut mobil pickup akan sangat 

susah untuk dikendalikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kempisnya ban telah 

memicu ketidakstabilan pergerakan mobil pickup dan ketidakstabilan pergerakan mobil pickup 

diperparah dengan berdirinya penumpang yang penuh sesak di bak mobil pickup.   

 

Berdasarkan simulasi dinamika kendaraan, kecelakaan ini sebenarnya dapat dicegah apabila 

pengemudi mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan yang rendah. Pada kecepatan 

rendah momen guling yang terjadi juga kecil sehingga kendaraan akan lebih stabil. Namun 

tingkat keselamatan akan lebih baik apabila penumpang di bak muatan dalam kondisi duduk. 

Hal ini dibuktikan dengan stabilnya kendaraan yang dimuati penumpang dalam kondisi duduk 

ketika dilakukan simulasi pengemudian kendaraan secara aggressive (ugal-ugalan) pada 

kecepatan 70 km/jam (subbab 1.10). 

 

2.3 Kondisi Ban 

Saat di lokasi kejadian, tim KNKT menemukan ban kanan bagian belakang sudah dalam 

kondisi kempis. Ketika diamati pada permukaannya terlihat bahwa banyak terdapat tambalan 

(ban tubeless). Selain itu, tim juga menemukan bahwa pentil ban sudah tidak ada (hilang). 

Temuan lain juga memperlihatkan bahwa terdapat banyak sobekan pada telapak ban roda 

belakang kanan. Saat ban diperiksa juga terdapat lubang berdiameter 10 mm sehingga bolpoint 

dapat dimasukkan ke dalam.   

Namun dari pemeriksaan yang dilakukan menunjukkan bahwa umur ban masih termasuk baru. 

Kode ban kanan belakang tertera LL3915 menunjukkan bahwa ban diproduksi minggu ke-39 

tahun 2015. Ini berarti bahwa ban diproduksi pada sekitar bulan September tahun 2015.  

Sedangkan kecelakaan terjadi pada bulan September tahun 2016.  

Hal ini mengindikasikan bahwa pemakaian ban adalah baru berkisar 1 tahun sedangkan umur 

ban menurut Bridgestone adalah maksimum berkisar 10 tahun. Peninjauan di sisi mark/ tanda 

ketebalan alur telapak ban juga menunjukkan bahwa ketebalan alur telapak ban masih berada 

di atas ambang batas. Dari sisi pemakaian menunjukkan bahwa kecil kemungkinannya ban 

mengalami penuaan (ageing). Ban juga terlihat belum divulkanisir. Hal ini menandakan bahwa 

ban masih dalam kondisi orisinal saat terjadinya kecelakaan. Dengan demikian, penyebab 

kempisnya ban adalah karena hal lain. 

Secara mekanika kekuatan material, ban yang dimuati beban yang berlebihan dapat meletus. 

Beban berlebihan itu dapat berupa tekanan udara berlebihan yang dipompa kedalam ban (ban 

terlalu keras) maupun beban luar dari penumpang atau barang. Oleh karena itu, tekanan udara 

perlu diberikan sesuai dengan ketentuan dari pabrikan kendaraan yang ada. Dengan demikian, 

kombinasi beban total tidak akan melampaui kekuatan maksimum ban. 
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Terkait dengan kejadian, ban kanan belakang tidak meletus. Pemeriksaan ban menunjukkan 

tidak ada bagian yang robek parah ke arah radial. Selain itu, hasil wawancara menunjukkan 

tidak adanya bunyi letusan yang terdengar sebelum mobil pickup oleng. Walaupun demikian, 

dapat dipahami bahwa telah terjadi pengurangan tekanan udara secara kontinu pada ban yang 

kempis tersebut. Pada kasus ini, awal mula terjadi pengurangan tekanan udara tidak dapat 

diketahui secara pasti. 

Walaupun demikian, temuan investigasi memperlihakan adanya lubang pada telapak ban. 

Selain itu, pada ban juga terdapat banyak bekas tambal ban dan sobekan termasuk pada bagian 

alur telapak ban. Dinding ban juga tidak luput dari tambalan. Kerusakan ban dapat terjadi 

mengingat banyak sekali bahu jalan di jalan Tersono – Batang yang berupa batu kerikil tajam. 

Ban sangat berpotensi untuk mengalami kerusakan apabila berjalan di atas permukaan bahu 

jalan yang berbatu kerikil tajam tersebut.  

Selain itu, pada kasus ini kemungkinan besar juga telah terjadi peningkatan tekanan ban kanan 

belakang. Peningkatan ini dapat dipicu oleh massa penumpang yang cukup banyak dan juga 

guncangan pada mobil pickup (mobil pickup menabrak lubang, mengalami bumping, dll). Hasil 

investigasi menunjukkan bahwa sepanjang jalan Tersono – Bawang banyak sekali jalan yang 

bergelombang/bump (misal jembatan saluran irigasi) dan jalan yang berlubang. Dengan 

demikian, tekanan ban dapat meningkat secara ekstrim manakala mobil pickup melintasi jalan 

berlubang dan jalan bergelombang dengan kecepatan tinggi. 

Namun temuan paling paling berkontribusi terhadap terjadinya pengurangan tekanan ban 

adalah adanya tambalan ban yang tidak standar. Berdasarkan diskusi dengan PT. Bridgestone 

(Lampiran A), teknik menambal untuk lubang di telapak ban jenis tubeless harus menggunakan 

karet penutup khusus tertentu. Karet penutup ini mempunyai bagian kepala yang menutup 

lubang dari bagian dalam permukaan telapak ban. Berbeda halnya dengan tambalan yang ada 

di ban belakang kanan mobil pickup, tambalan hanya berupa plastik yang menutupi lubang. 

Bahkan tidak ditemukan kepala tambalan di bagian dalam permukaan telapak ban. 

Pada tambalan di bagian dinding ban juga harus mendapatkan perhatian serius. Ditemukan 

bahwa lubang di bagian dinding ban ditambal dengan menggunakan bahan plastik yang serupa 

dengam bahan tambalan untuk permukaan telapak ban. Sedangkan standar teknik penambalan 

untuk bagian dinding mensyaratkan agar menggunakan patch ukuran tertentu sesuai dengan 

besarnya lubang. Selain itu untuk lubang bagian luar ditambal dengan menggunakan bahan 

penutup/sealer khusus berbahan karet. 

Hal lain yang perlu untuk diperhatikan dalam penambalan ban adalah tingkat kerusakan yang 

diakibatkan oleh lubang yang ada. Apabila lubang yang terjadi merusak serat lapisan 

(patah/putus), ban tidak akan bisa ditambal. Begitu pula, apabila diameter lubang yang terjadi 

melebihi diameter karet penutup khusus atau melebihi toleransi lubang pada dinding ban yang 

diijinkan, ban harus diganti dengan yang baru. Aturan inilah yang sering diabaikan dalam 

melakukan penambalan ban jenis tubeless.  

Kembali pada masalah jenis tambalan ban, terdapat beberapa kekurangan tambalan ban yang 

hanya menggunakan bahan plastik. Kekurangan tersebut diantaranya : 

a. Memungkinkan terdapatnya celah diantara bahan plastik dan karet di area lubang 

Bahan plastik tambalan dan bahan karet ban tidak serupa. Tentu keelastisannya berbeda 

sehingga pada suatu kondisi tertentu berpeluang terjadi celah dimana udara dapat 

mengalir keluar. Berbeda dengan tambalan yang menggunakan bahan karet (karet 

penutup khusus serta patch dengan sealer), kedua bahan memiliki nilai keelastisan 

serupa sehingga tidak terjadi celah dalam kondisi pergerakan apapun. Permasalahan 

akan timbul ketika celah dari tambalan plastik terisi air, debu, dan partikel-partikel kecil 



 

38 

 

lainnya. Celah tersebut akan terbuka secara permanen dan udara terus menerus keluar 

dari dalam ban. Ban akan terus-menerus kempis walaupun sudah dipompa udara 

berkali-kali. 

b. Tambalan tidak menutup lubang dengan sempurna 

Bahan plastik yang disuntikkan kedalam lubang hanya dilakukan dari luar permukaan 

ban tanpa diketahui apakah menutupi bagian dalam ban dengan rapat. Pada suatu 

kondisi tertentu celah dapat terjadi pada lubang di bagian dalam ban yang tidak tertutup 

sempurna. 

c. Tambalan dapat mudah terlepas 

Konstruksi tambalan yang hanya menggunakan tegangan jepit tidak mampu untuk 

menahan tekanan udara yang cukup ekstrim. Berbeda halnya dengan tambalan karet 

penutup khusus atau patch, selain oleh tegangan jepit, gaya tekan udara ditahan oleh 

sambungan di bagian kepala dan patch. Pada kasus ini, peluang terlepasnya salah satu 

tambalan sangat dimungkinkan mengingat tekanan ban dapat meningkat ekstrim akibat 

muatan penumpang berlebih maupun guncangan pada mobil pickup ketika bergerak 

dengan kecepatan tinggi. Namun, penelusuran di lapangan baik di lokasi terakhir mobil 

pickup maupun daerah jalan sepanjang kurang lebih 300 m sebelum lokasi terjadinya 

kecelakaan dan di lokasi lainnya yang telah mobil pickup lewati tidak ditemukan 

pecahan tambalan plastik yang dimaksud. 

Kembali pada kasus kecelakaan yang terjadi, berbagai hal yang telah dibahas di atas dapat 

berkontribusi sebagai penyebab kempisnya ban. Awal mula kempisnya ban tidak dapat 

diketahui dengan pasti mengingat tidak adanya temuan terkait pecahan tambalan berbahan 

plastik. Walaupun demikian, hipotesa penyebab terjadinya kempisnya ban dapat dijabarkan 
sebagai berikut : 

1. Kondisi bahu jalan yang berbatu kerikil tajam di lokasi-lokasi tertentu sepanjang jalan 

Tersono - Bawang yang telah dilewati mobil pickup dapat menyebabkan terjadinya 

lubang pada ban belakang kanan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sobekan dan 

tambalan pada ban belakang mobil pickup. Kerusakan yang sama pada ban (ban sobek 

hingga terjadi lubang) dimungkinkan ketika mobil pickup melewati bahu jalan yang 

berbatu kerikil tajam. 

2. Tambalan ban berbahan plastik memungkinkan berkurangnya tekanan udara ban atau 

terjadinya tambalan yang terlepas. Hal ini dibuktikan dengan adanya kelemahan bahan 

tambalan plastik dari sisi elastisitas maupun kekuatan mekanikanya. Elastisitasnya yang 

berbeda dengan material karet menyebabkan terjadinya celah ketika ban terekspos air, 

debu, dan partikel-partikel kecil laimnya. Kekuatan mekanikanya yang hanya 

mengandalkan tegangan jepit menyebabkan tambalan Selain itu, muatan penumpang 

berlebih dan beban tambahan akibat guncangan dapat menyebabkan terjadinya 

kenaikan tekanan 

3. Ban tidak kempis karena meletus. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya bekas luka 

sobekan berdiameter cukup besar ke arah radial. Selain itu, tidak terdengar bunyi 

letusan sebelum terjadinya kecelakaan. 
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Dengan demikian, kempisnya ban mobil pickup G-19872-FC dapat disebabkan oleh kondisi 

bahu jalan yang tidak standar (berbatu kerikil tajam), dan atau tambalan yang menggunakan 

bahan plastik. Tambalan berbahan plastik memiliki sejumlah kekurangan lubang pada ban 

tubeless yang ditambal menggunakan bahan plastik harus diperlakukan sebagai tambalan 

sementara. Pemilik atau operator kendaraan perlu segera melakukan perawatan ban dan 

mengganti tambalan sementara dengan tambalan yang sesuai dengan standar keselamatan. 

Contoh guideline teknik penambalan ban yang berkeselamatan dapat dilihat pada Lampiran A. 

 

2.4 Peruntukkan Mobil Pickup 
 

Secara administrasi mobil pickup dalam kondisi laik jalan. Hal ini ditunjukkan dengan masa 

uji berkala mobil pickup tersebut sampai dengan 24 Januari 2017. Pickup mengangkut 

penumpang sekitar 36 (sebagian besar dewasa) orang termasuk pengemudi. Hal ini tidak sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Mobil pickup Paragraf 8 

Penggunaan Pasal 61 Ayat 4 “Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf d digunakan untuk mengangkut barang”. Meskipun ada pengecualian sebagaimana 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan Bab X Angkutan Bagian Kesatu Angkutan Orang dan Barang Pasal 137 ayat (4) bahwa 

Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali:  

1. Rasio Mobil pickup Bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan 

prasarana jalan di provinsi/kabupaten/kota belum memadai;  

2. Untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian 

Negara Republik Indonesia; atau  

3. Kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dan/atau Pemerintah Daerah.  

 

PP 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan Bab II Angkutan Orang dan/atau Barang menyatakan 

bahwa mobil barang yang diperbolehkan untuk mengangkut orang dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

Pasal 7 

(1) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan 

kepentingan yang memerlukan Mobil Barang secara segera untuk dapat digunakan sebagai 

Angkutan orang. 

(2) Kepentingan yang memerlukan Mobil Barang secara segera sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) digunakan dalam rangka mengatasi: 

a. masalah keamanan; 

b. masalah sosial; atau 

c. keadaan darurat. 

Pasal 8 

(1) Penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang dalam rangka mengatasi masalah 

keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi: 

a. mobilisasi petugas keamanan; dan 

b. evakuasi korban gangguan keamanan. 
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(2) Penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang dalam rangka mengatasi masalah sosial 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi: 

a. Angkutan saat aksi pemogokan massal; dan 

b. Penertiban umum di bidang sosial. 

(3) Penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang dalam rangka mengatasi keadaan 

darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi evakuasi korban 

dan pengerahan bantuan. 

(4) Pengecualian penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang ditetapkan oleh gubernur 

atau bupati/walikota berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Pasal 9 

(1) Mobil Barang yang digunakan untuk Angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5, Pasal 6, dan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b paling sedikit memenuhi persyaratan: 

a. tersedianya tangga untuk naik dan turun; 

b. tersedianya tempat duduk dan/atau pegangan tangan untuk semua Penumpang; 

c. terlindungi dari sinar matahari dan/atau hujan; dan 

d. tersedianya sirkulasi udara. 

(2) Angkutan orang dengan menggunakan Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5, Pasal 6, dan Pasal 7 harus memperhatikan faktor keselamatan. 

Dengan demikian mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang setidaknya harus 

memenuhi standar teknis minimal dan ketentuan kapasitas tempat duduk maksimal (tidak boleh 

berdiri). 

Disisi crashworthiness, penumpang yang berdiri di bak terbuka tanpa perlindungan atap dan 

dinding yang kuat akan berisiko apabila terjadi suatu kecelakaan. Tidak tersedianya atap dan 

dinding (superstructure) akan menyebabkan tidak adanya survival space bagi penumpang saat 

terjadinya benturan. Gaya impact karena benturan akan langsung disalurkan kepada 

penumpang. Selain itu penumpang juga berpotensi untuk terlempar dari kendaraan saat 

terjadinya kecelakaan seperti pada kasus kecelakaan ini. 

Berdasarkan peraturan pemerintah yang disebutkan diatas dan analisa mengenai crash 

worthiness dan kesetabilan dinamika kendaraan, maka dengan terjadinya kasus ini perlu 

adanya peninjauan kembali berkaitan dengan peraturan alih fungsi angkutan barang untuk 

mengangkut penumpang. Merujuk kasus kecelakaan yang terjadi di Papua yang diinvestigasi 

KNKT (No. laporan KNKT-15-01-01-01) yang mana mengakibatkan 18 orang meninggal 

dunia, KNKT telah mengeluarkan rekomendasi untuk pelarangan penggunaan kendaraan 

barang untuk mengangkut manusia. Namun, ternyata kejadian kecelakaan serupa masih terjadi 

seperti pada kasus ini. Dengan demikian, alih fungsi angkutan barang yang digunakan untuk 

mengangkut manusia harus segera dievaluasi secara nasional dan ditindak secara tegas. 

2.5 Fasilitas LLAJ 
 

Terdapat beberapa hal terkait fasilitas LLAJ yang perlu untuk dievaluasi : 
 

1. Rambu-rambu lalu lintas 
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Pada jarak 400 meter sebelum dan sesudah lokasi terjadinya kecelakaan tidak 

ditemukan rambu-rambu. Padahal daerah tersebut memiliki geometrik jalan kombinasi 

berupa tikungan, tanjakan dan turunan, terlebih lebar jalan dilokasi kejadian kecelakaan 

hanya 4 meter. Hal ini dapat mengakibatkan pengemudi kurang waspada dalam 

mengemudikan mobil pickup karena tidak ada peringatan, larangan, perintah maupun 

himbauan mengenai kondisi ruas jalan yang akan dilewati. 

 

2. Marka Jalan 

Tidak terdapatnya marka tepi jalan di ruas jalan tersebut membuat pengguna jalan 

kurang waspada ketika mengemudikan mobil pickup. Pengguna mobil pickup dapat 

kehilangan orientasi lajurnya. 

 

3. Lampu Penerangan Jalan Umum 

Waktu kejadian kecelakaan pada Pukul 17.40 WIB mengindikasikan pada waktu 

tersebut kondisi mulai gelap karena penerangan jalan yang tidak ada di tambah lagi 

rimbunnya pepohonan. Untuk meningkatkan keselamatan dapat disediakan penerangan 

jalan umum pada bagian-bagian yang rawan kecelakaan.  

 

2.6 Geometrik Jalan 

Kondisi ruas jalan Tersono – Bawang memiliki kombinasi geometrik jalan berupa tanjakan, 

turunan dan tikungan. Namun secara spesifik, kondisi ruas jalan dekat lokasi terjadinya 

kecelakaan adalah bergelombang. Hal ini dapat dilihat dari pengukuran kemiringan lokal 

dimana kemiringan bervariasi mulai dari 4 % - 22 %.  

 

Kontur yang bergelombang berpengaruh terhadap dinamika mobil pickup. Mobil pickup yang 

dikemudikan terlalu cepat dapat mengalami gaya bumping yang lebih besar. Gaya bumping 

tersebut akan mempengaruhi besarnya tekanan yang ditanggung oleh ban. Pada kasus 

kecelakaan ini, gaya bumping dapat menjadi salah satu yang membuat terjadinya peningkatan 

tekanan ban secara tiba-tiba. 

 

Lokasi kecelakan termasuk dalam jalan kolektor sekunder yang lebar badan jalan minimum 

adalah 4,5 meter dengan bahu jalan 2 x 1,5 meter. Saat ini lebar jalan berkisar antara 3,5 – 4 

meter tanpa bahu jalan. Hal ini menyulitkan pengemudi untuk kembali ke right of way (ROW)-

nya ketika terjadi keadaan darurat. Selain itu lebar potongan melintang jalan saat ini juga 

menyulitkan terjadinya gerakan menyiap yang berkeselamatan.  

Tabel 3. Penentuan Lebar Jalur dan Bahu jalan Antar Kota (Ditjen BM, 1997). 

 

LHRT 

ARTERI KOLEKTOR LOKAL 

Lebar 
Ideal 

Lebar 
Minimum 

Lebar  
Ideal 

Lebar 
Minimum 

Lebar 
Ideal 

Lebar 
Minimum 

Jalur Bahu Jalur Bahu Jalur Bahu Jalur Bahu Jalur Bahu Jalur Bahu 

(smp/hari) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 

<3000 6,00 1,50 4,50 1,00 6,00 1,50 4,50 1,00 6,00 1,0 4,50 1,00 

3000-10000 7,00 2,00 6,00 1,50 7,00 1,50 6,00 1,50 7,00 1,50 6,00 1,00 

10.000-25.000 7,00 2,00 7,00 2,00 7,00 2,00 **) **) - - - - 

>25.000 2n x 
3,50*) 

2,50 2 x 
3,50 

2,00 2n x 
3,50*) 

2,00 **) **) - - - - 

Keterangan:             
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*) = dua jalur terbagi, masing-masing nx3,50m, dimana n=jumlah lajur per jalur 

**) = mengacu pada persyaratan ideal 

- = tidak ditentukan 

 

2.7 Jarak pandang bebas pengemudi 

Pada ruas jalan Tersono – Bawang terdapat banyak rerimbunan pohon yang berada menjelang 

tikungan sehingga jarak pandang bebas pengemudi terbatas. Pengemudi sulit mendapatkan 

gambaran menyeluruh mengenai kondisi geometrik jalan. Hal ini akan berkontribusi terhadap 

pengambilan keputusan ketika melihat suatu tikungan. Keterlambatan pengambilan keputusan 

dapat berakibat terlambatnya melakukan reaksi untuk membelokkan mobil pickup. Akibatnya, 

mobil pickup dapat keluar lajur menuju arah berlawanan lalu menabrak mobil pickup dari arah 

berlawanan ataupun mobil pickup keluar dari badan jalan. 

Terkait dengan kejadian kecelakaan, 50 meter menjelang lokasi pada awalnya mobil pickup 

menabrak dinding tanah. Lokasi terjadinya benturan merupakan sebuah tikungan. Karena 

adanya pepohonan pada sisi kanan dan kiri jalan yang sebagian menjulur ke badan jalan, jarak 

pandang pengemudi menjadi terbatas. Hal ini dapat mengakibatkan pengemudi mobil pickup 

kurang menyadari kondisi jalan yang menikung serta salah mengambil tindakan antisipasi. 
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3. KESIMPULAN  

3.1 Temuan 

1. Kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah mobil barang bak terbuka; 

2. Mobil pickup digunakan untuk mengangkut 33 orang di bak terbuka dengan posisi berdiri, 

berpegangan pada sisi kendaraan dan saling berpegangan antara satu dengan yang lainnya 

dan 3 orang dibagian kabin kendaraan; 

3. Fatalitas penumpang disebabkan oleh terlempar dan tertindih kendaraan mobil pickup; 

4. Buku uji mobil pickup masih berlaku (24 Januari 2017); 

5. Secara teknis, pengemudi memiliki kapasitas untuk mengemudikan mobil pickup 

(memiliki SIM B1); 

6. Mobil pickup mengalami kerusakan pada bagian atap, samping kanan dan samping kiri; 

7. Velg roda kanan bagian belakang terdeformasi ringan; 

8. Kaca depan dan kaca jendela mobil pickup pecah; 

9. Sekitar 200 meter dari lokasi kecelakaan terdapat jejak ban yang berada kurang lebih 75 

cm dari tepi jalan, jejak ban mengarah ke tepi jalan sejauh 18 meter; 

10. Pada lokasi kecelakaan yang posisinya 15 meter dari titik keluar jalurnya mobil Pickup 

terdapat bekas benturan pada dinding tanah; 

11. Pada kejadian ini Investigator tidak menemukan adanya kerusakan perlengkapan jalan; 

12. Di kedua sisi jalan sebagian besar dilengkapi dengan saluran air dengan lebar sekitar 60 – 

70 cm dan kedalaman sekitar 40 – 50 cm; 

13. Gradien turunan jalan pada jalan Tersono - Bawang 200 meter sebelum lokasi kecelakaan 

berkemiringan vertikal berkisar 4% - 22%; 

14. Kondisi jalan merupakan gabungan dari rangkaian lengkung cekung dan cembung; 

15. Banyak bahu jalan Terono – Bawang yang berupa batu kerikil tajam; 

16. Pada mobil pickup ditemukan kondisi ban kanan bagian belakang banyak tambalan (ban 

tubeless). Kondisi telapak ban roda belakang kanan terdapat banyak sobekan; 
17. Pada jarak 400 meter sebelum dan sesudah lokasi terjadinya kecelakaan tidak ditemukan 

rambu-rambu, marka tengah dan marka batas tepi jalan; 
18. Lingkungan ruas jalan Tersono - Bawang merupakan perbukitan dengan  semak belukar 

dan pepohonan; 
19. Pada hari dan saat terjadinya kecelakaan kondisi langit berawan dan tidak hujan; 
20. Lokasi kecelakaan termasuk dalam jalan kolektor sekunder yang lebar jalan berkisar antara 

3,5 – 4 meter tanpa bahu jalan; 
21. Waktu kejadian kecelakaan pada hari Senin 5 September 2016 pukul 17.40 WIB; 
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22. Saat di lokasi kejadian, tim KNKT menemukan ban kanan bagian belakang sudah dalam 

kondisi kempis; 
23. Penyebab olengnya kendaraan bermula dari ban yang kempis; 
24. Ketidakstabilan kendaraan saat terjadinya kecelakaan dipengaruhi oleh titik center of 

gravity penumpang yang tinggi serta berubah-rubah saat berbelok; 
25. Roda kanan-belakang mobil pickup yang kempis dapat memicu pergerakan mobil ke arah 

kanan. 
26. Pergerakan mobil ke arah kanan dapat diantisipasi dengan baik pada pengemudi yang 

berada dalam kondisi prima yang ditandai dengan waktu reaksi pengemudi yang cukup 

cepat (2 detik ke bawah) dan waktu reaksi motorik yang juga cepat (pengemudi tidak 

mengalami fatigue/kelelahan.  
27. Mobil pickup yang bak muatannya diisi penumpang dalam keadaan berdiri akan lebih 

mudah terguling dibandingkan mobil pickup yang bak muatannya diisi penumpang dalam 

keadaan duduk. 
28. Jejak ban pada temuan di lapangan (Gambar 12) yakni berupa jejak ban yang berasal dari 

roda bagian kiri adalah terjadi karena mobil pickup mengalami rolling pada saat mobil 

pickup telah melewati tikungan pertama.  
29. Mobil pickup yang berada dalam kondisi penuh muatan dan dalam keadaan berdiri serta 

ban roda kanan-belakang dalam keadaan kempis akan aman dan selamat apabila 

dikemudikan pada kecepatan yang rendah (40 km/jam ke bawah). 
30. Muatan kendaraan yang posisi ketinggian COG-nya rendah akan lebih stabil dibandingkan 

dengan Muatan kendaraan yang posisi ketinggian COG-nya tinggi. 
31. Mobil pickup yang pengemudinya dalam kondisi normal akan tetap berpotensi mengalami 

kecelakaan apabila mobil tersebut dikemudikan dengan kecepatan tinggi (40 km/jam ke 

atas) dan penumpang dalam kondisi berdiri. 
32. Mobil pickup yang penumpang di bak muatannya dalam kondisi duduk akan memiliki 

tingkat keselamatan yang lebih baik dibandingkan dengan mobil pickup yang 

penumpangnya dalam kondisi berdiri.  
33. Pada ban kanan – belakamg terdapat banyak tambalan (ban tubeless) baik di dinding ban 

maupun di telapak ban, pentil ban tidak ada (hilang), dan terdapat banyak sobekan pada 

permukaan telapak ban; 

34. Tambalan ban menggunakan bahan jenis plastik; 

35. Terdapat lubang pada telapak ban sehingga obeng dapat dimasukkan ke dalam; 

36. Pemakaian ban adalah baru berkisar 1 tahun, ketebalan alur telapak ban masih berada di 

atas ambang batas, ban tidak divulkanisir; 

37. Penyebab kempisnya ban diprediksi berasal dari lubang pada permukaan telapak ban yang 

sobek dan atau tambalan ban; 
38. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 137 dan Peraturan-pemerintah nomor 74 tahun 

2014 bab II memberikan diskresi mengenai alih fungsi kendaraan barang untuk 

mengangkut penumpang; 
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39. Tidak terdapat lampu penerangan jalan di lokasi terjadinya kecelakaan; 

40. Saat kejadian cuaca cerah tidak hujan. 

3.2 Faktor yang berkontribusi 

1. Mobil pickup digunakan untuk mengangkut 33 orang (overcapacity) di bak terbuka 

dengan posisi berdiri, berpegangan pada sisi kendaraan dan saling berpegangan antara satu 

dengan yang lainnya; 

2. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 137 dan Peraturan-pemerintah nomor 74 

tahun 2014 bab II memberikan diskresi mengenai alih fungsi kendaraan barang untuk 

mengangkut penumpang; 

3. Kondisi jalan Tersono - Bawang sebelum lokasi terjadinya kecelakaan merupakan 

rangkaian lengkung cembung dan cekung serta memiliki kemiringan vertikal berkisar 

4% - 22%; 

4. Banyak bahu jalan Terono – Bawang yang berupa batu kerikil tajam; 

5. Pada mobil pickup ditemukan kondisi ban kanan bagian belakang dalam keadaan kempis, 

banyak tambalan (ban tubeless) baik pada dinding ban maupun pada permukaan telapak 

ban dan terdapat banyak sobekan pada permukaan telapak ban. 

6. Terdapat lubang pada telapak ban sehingga obeng dapat dimasukkan ke dalam; 

7. Tambalan ban menggunakan bahan jenis plastik. 

 

3.3 Penyebab Terjadinya Kecelakaan 

Dari hasil investigasi dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya kecelakaan adalah 

ketidakstabilan/olengnya pergerakan mobil pickup menjelang lokasi terjadinya kecelakaan 

yang disebabkan kempisnya ban kanan belakang serta dimuatinya mobil pickup oleh 36 orang 

penumpang (overcapacity) dalam posisi berdiri di bak muatan. Pengempisan ban disebabkan 

oleh rusaknya ban akibat melintasi bahu berbatu kerikil tajam dan penambalan lubang dengan 

tambalan yang tidak standar. Selanjutnya, pergerakan mobil pickup yang tidak dapat 

dikendalikan menyebabkan mobil pickup menabrak dinding tanah dan terguling. 

 

Fatalitas tinggi pada korban kecelakaan diakibatkan oleh penggunaan mobil barang untuk 

mengangkut orang tanpa memperhatikan standar keselamatan (unsur crashworthiness). 

Penumpang banyak yang terlempar dan tertindih mobil pickup saat kecelakaan terjadi. 
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4. TINDAKAN PERBAIKAN KESELAMATAN 

 

KNKT telah menerima tanggapan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Batang terkait rekomendasi 

keselamatan yang telah diberikan. Terkait tanggapan tersebut dapat dilihat pada Lampiran B. Adapun 

terkait tanggapan yang diberikan, KNKT mempertimbangkan : 

 

1. Rekomendasi KNKT mengenai butir “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” yang ditanggapi dengan “Dinas Perhubungan Kabupaten Batang 

telah melakukan kegiatan operasi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor di 

wilayah Kabupaten Batang, khususnya di Terminal yang berada di Kabupaten Batang” 

masih belum memenuhi maksud dari rekomendasi yang diberikan KNKT. Dalam hal ini, 

KNKT meminta agar rekomendasi lebih ditekankan kepada pengawasan dan penertiban 

angkutan barang yang melakukan pengangkutan penumpang. Harapannya adalah tidak ada 

lagi kedepannya angkutan barang di Kabupaten Batang yang digunakan untuk mengangkut 

orang. 

2. Rekomendasi KNKT mengenai butir “Melakukan inspeksi keselamatan jalan pada ruas 

jalan Tersono – Bawang”  yang ditanggapi dengan “Untuk menindaklanjuti kejadian 

kecelakaan lalu lintas, Dinas Perhubungan Kabupaten Batang melakukan kegiatan 

identifikasi lokasi rawan kecelakaan yang dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten 

Batang, serta memberikan rekomendasi penanganan lalu lintas untuk meningkatkan 

keselamatan di lokasi rawan kecelakaan tersebut” masih belum memenuhi maksud 

rekomendasi KNKT terkait inspeksi keselamatan jalan. Dalam hal ini KNKT mengharap 

agar Dishub Kabupaten Batang melaksanakan tindakan/aksi perbaikan terkait hasil inspeksi 

keselamatan jalan yang telah dilakukan. 

3. Rekomendasi KNKT mengenai butir “Melaksanakan sosialiasi kepada masyarakat 

mengenai bahaya penggunaan mobil barang untuk mengangkut penumpang” yang 

ditanggapi dengan “Dinas Perhubungan Kabupaten Batang telah melakukan kegiatan 

penyuluhan dan sosialisasi keselamatan jalan baik di kalangan pelajar mauun di kalangan 

pengemudi angkutan umum dan angkutan barang” telah memenuhi maksud rekomendasi 

dari KNKT. 

4. Rekomendasi KNKT mengenai butir “Melakukan inventarisasi daerah yang tidak 

terakomodir oleh angkutan perintis (angkutan pedesaan) serta mengajukan permintaan 

angkutan perintis tersebut pada pihak yang berwenang” yang ditanggapi dengan telah 

tersedianya angkutan pedesaan dengan trayek Limpung – Tersono – Getas – Banteng – 

Bawang – PP namun kenyataannya angkutan pedesaan hanya sampai wilayah tersono 

dikarenakan sepinya penumpang menjadikan rekomendasi KNKT yang diberikan belum 

terpenuhi. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Batang harus tetap menjamin 

angkutan pedesaan yang melakukan perjalanan sesuai trayek dan melakukan tindakan 

penilangan terhadap mobil barang yang memuat penumpang dikarenakan tidak sesuai 

dengan peruntukannya. 
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5. REKOMENDASI 

Untuk mencegah terulangnya kecelakaan tersebut disampaikan rekomendasi kepada pihak-

pihak terkait sebagai berikut: 

a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan 

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; 

2. Mengusulkan ketentuan tentang kendaraan barang untuk mengangkut manusia 

dihilangkan dari atau tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan; 

3. Memerintahkan kepada Dinas Perhubungan di daerah untuk melakukan pengawasan 

terhadap penggunaan mobil barang yang tidak sesuai dengan peruntukannya; 

4. Mensosialisasikan kepada masyarakat perihal standar teknik perawatan ban termasuk 

diantaranya penambalan ban kendaraan yang berkeselamatan. 

 

b. Dinas Perhubungan Kabupaten Batang 

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; 

2. Melakukan inspeksi keselamatan jalan pada ruas jalan Tersono – Bawang; 

3. Memastikan bahwa angkutan pedesaan melakukan perjalanan sesuai trayek dan 

melakukan tindakan penilangan terhadap mobil barang yang memuat penumpang 

dikarenakan tidak sesuai dengan peruntukannya. 

c. Kepolisian Resort Kabupaten Batang 

Melakukan pengawasan dan penertiban terhadap angkutan barang yang melakukan 

pengangkutan penumpang. 

 

d. Dinas PU Bina Marga Kabupaten Batang 

1. Memperlebar jalan Tersono – Bawang sesuai dengan standar perancangan geometrik 

jalan antar kota; 

2. Bersama-sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Batang untuk melakukan survei 

laik fungsi jalan di ruas jalan Tersono – Bawang. 

 

 

 

 

 

 



 

48 

 

6. LAMPIRAN 

 

A. Guideline Teknik Penambalan Ban dari PT. Bridgestone (Bandag Manual) 
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B. Dokumen Tanggapan Dari Dinas Perhubungan Kabupaten Batang 
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