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SINOPSIS 

Hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 pukul 6.30 wib Mobil Bus Wisata AD 1507 EH 

(selanjutnya disebut bus wisata) berangkat dari Bekonang Sukoharjo untuk wisata ke Tebing 

Breksi, Puncak Pinus Becici dan Pantai Parangtritis. Bus wisata membawa penumpang 45 

orang dan 2 awak bus. Setelah wisata di Tebing Breksi, bus wisata melanjutkan perjalanan ke 

Puncak Pinus Becici lewat wisata Heha Sky View Jl. Dlingo-Patuk Gunung Kidul. Sekitar pukul 

14.00 wib bus wisata melanjutkan perjalanan dari Puncak Pinus Becici ke Pantai Parangtritis 

yang geometrik jalannya dipenuhi dengan turunan dan tikungan. Pengemudi menggunakan 

gigi 3 pada saat melalui jalan menurun panjang dan melakukan pengereman berulang-ulang 

dengan service brake setiap memasuki tikungan agar tidak masuk ke jurang atau membentur 

tebing. Dan saat mendekati Bukit Bego pengemudi merasakan service brake tidak bekerja. 

Pengemudi mencoba memindahkan gigi transmisi ke gigi rendah namun kesulitan dan pada 

akhirnya di posisi gigi netral. Kecepatan bus wisata semakin tinggi dan tidak terkendali, 

Pembantu pengemudi memerintahkan semua penumpang pindah ke bagian belakang kabin 

bus. Bus wisata meluncur mendekati lereng Bukit Bego, bodi depan kanan bus wisata 

menabrak lereng dan roda depan masuk drainase terbuka. Akibat benturan yang sangat keras 

poros roda depan patah, bodi kanan bergesekan dengan talud batu kali mengalami deformasi 

yang cukup parah dan menyebabkan atap plafon bus wisata runtuh. Penduduk datang untuk 

evakuasi pasca kecelakaan. Petugas kepolisian dan medis tiba di lokasi dan evakuasi korban 

kecelakaan ke RSUD Panembahan Senopati, RS Nur Hidayah Bantul dan RS PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta. Kejadian kecelakaan ini mengakibatkan korban meninggal 14 

orang, luka berat 4 orang dan luka ringan 29 orang. 

Berdasarkan hasil investigasi dan analisis dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya 

kecelakaan tunggal kecelakaan tunggal bus wisata adalah pemakaian transmisi gigi tinggi saat 

melalui jalan menurun panjang menyebabkan putaran poros engkol mesin menurun, sehingga 

laju kapasitas pengisian udara ke dalam tabung melambat. Tindakan pengereman yang terlalu 

sering dengan service brake mengakibatkan udara bertekanan dalam tabung turun secara 

signifikan. Hal ini mengakibatkan kekuatan tekanan aktuasi brake chamber tidak mencapai 

gaya pengereman maksimum di setiap roda. 

Fatalitas korban terjadi karena tidak tersedia sabuk keselamatan di semua kursi penumpang. 

Akibatnya saat mobil bus tabrak lereng, penumpang terlempar ke luar dan terbentur ke dinding 

samping. Ujung atau tepi pecahan kaca jendela bus wisata berbentuk tajam (non safety glass). 

Dan material superstruktur bus wisata pada pilar yang patah berupa besi hollow dan 

kondisinya korosi, sehingga atap plafon kanan bus wisata runtuh menimpa sandaran kursi 

mencapai survival space. 

Hasil dari investigasi ini KNKT menerbitkan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dan PT. Gandos Abadi Solo. 
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I. INFORMASI FAKTUAL 

I.1 KRONOLOGI KEJADIAN 

Hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 pukul 6.30 wib Mobil Bus Wisata AD 1507 EH 

(selanjutnya disebut bus wisata) berangkat dari Bekonang Sukoharjo untuk wisata ke 

Tebing Breksi, Puncak Pinus Becici dan Pantai Parangtritis. Bus wisata membawa 

penumpang 45 orang dan 2 awak bus.  

Setelah wisata di Tebing Breksi, bus wisata melanjutkan perjalanan ke Puncak Pinus 

Becici lewat wisata Heha Sky View Jl. Dlingo-Patuk Gunung Kidul. Sekitar pukul 14.00 

wib bus wisata melanjutkan perjalanan dari Puncak Pinus Becici ke Pantai Parangtritis 

yang geometrik jalannya dipenuhi dengan turunan dan tikungan. Pengemudi 

menggunakan gigi 3 pada saat melalui jalan menurun panjang dan melakukan 

pengereman berulang-ulang dengan service brake setiap memasuki tikungan agar tidak 

masuk ke jurang atau membentur tebing. Dan saat mendekati Bukit Bego pengemudi 

merasakan service brake tidak bekerja. Pengemudi mencoba memindahkan gigi 

transmisi ke gigi rendah namun kesulitan dan pada akhirnya di posisi gigi netral. 

Kecepatan bus wisata semakin tinggi dan tidak terkendali, Pembantu pengemudi 

memerintahkan semua penumpang pindah ke bagian belakang kabin bus. Bus wisata 

meluncur mendekati lereng Bukit Bego, bodi depan kanan bus wisata menabrak lereng 

dan roda depan masuk drainase terbuka. Akibat benturan yang sangat keras poros roda 

depan patah, bodi kanan bergesekan dengan talud batu kali mengalami deformasi yang 

cukup parah dan menyebabkan atap plafon bus wisata runtuh. 

   
Gambar 1. Lokasi kecelakaan bus wisata AD 1507 EH 

Penduduk datang untuk evakuasi pasca kecelakaan. Petugas kepolisian dan medis tiba 

di lokasi dan evakuasi korban kecelakaan ke RSUD Panembahan Senopati, RS Nur 

Hidayah Bantul dan RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Kejadian kecelakaan ini 

mengakibatkan korban meninggal 14 orang, luka berat 4 orang dan luka ringan 29 orang. 

 



KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI 

Bus Wisata AD 1507 EH, Bukit Bego Imogiri Kabupaten Bantul DI Yogyakarta, 6 Februari 2022 

3 

 

I.2 INFORMASI KORBAN   

Rincian data korban dapat dilihat dari Tabel 1.  

Tabel 1. Data Jumlah dan Rincian Korban 

Korban Meninggal Luka berat Luka ringan Jumlah 

Awak 1 1 0 2 

Penumpang 13 3 29 45 

Jumlah 14 4 29 47 

 

I.3 INFORMASI KERUSAKAN BUS WISATA DAN PRASARANA 

 
Gambar 2. Bodi depan bus wisata remuk dan roda depan terlepas 

 
Gambar 3. Semua pilar (hollow 60x30x1,8mm) patah di bodi kanan bus wisata 
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Gambar 4. Pilar pintu darurat bus wisata patah 

 
Gambar 5. Bodi bus wisata kiri tidak terdeformasi 
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Gambar 6. Atap plafon kanan bus wisata runtuh menimpa sandaran kursi 

 

Gambar 7, Kaca jendela bus wisata non safety glass 

 

Gambar 8. Brake valve patah akibat tabrakan 
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Gambar 9. Kondisi roda depan tromol tidak tertutup 

 

Gambar 10. Selang fleksibel rem putus akibat tabrakan, kondisi retak (aging)  

 
Gambar 11. Tuas rem parkir posisi aktif 
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Gambar 12. Emboss nomor rangka MHL36800SAJ001411 

 
Gambar 13. Rangka bus wisata terdapat sambungan 

 
Gambar 14. Kursi penumpang tidak ada sabuk keselamatan, patah pada rangka, dudukan 

terlepas dari lantai dan rel patah. 
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Gambar 15. Pagar beton dan talud batu kali ditabrak bus wisata 

 

I.4 INFORMASI AWAK 

Tabel 2. Data Pengemudi Bus Wisata 

Pengemudi  

Umur : 59 Tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

SIM  : - 

Pengalaman Kerja : - 

Pembantu Pengemudi 

Umur : 44 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pengalaman Kerja : - 

 

I.5 INFORMASI BUS WISATA 

Tabel 3. Data Bus Wisata 

Jenis Kendaraan : Mobil Bus Besar 

Nomor Kendaraan : B 1507 EH 

Merk Chassis/Type/Tahun : MERCEDES BENZ / OH 1526 / 2011 

Nomor Rangka : MHL36800SAJ001411 

Nomor Mesin : 906998U0918035 

Isi Silinder : 6374 cc 

Bahan Bakar : Solar 

Karoseri : Adiputro 

GVW/JBB : 15000 kg 

GPW/JBI : 15000 kg 

Berat Kosong : 11370 kg 

Daya Angkut Orang : 52 orang 

Kelas Jalan : I (satu) 
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Konfigurasi sumbu : 1.2 

Ukuran ban : 11R-22.5 

Kartu Uji Berkala : No.Uji. JKT807412, KBWU Kota Surakarta, berlaku 

sampai tanggal 6 Mei 2022 

Kartu Pengawasan : Tidak ada 

 

I.6 INFORMASI CUACA 

Informasi warga bahwa kecelakaan terjadi saat kondisi cuaca tidak hujan. 

 

I.7 INFORMASI PRASARANA, PERLENGKAPAN JALAN DAN LINGKUNGAN 

1.7.1 Prasarana Jalan 

Tabel 4. Data Prasarana Jalan Lokasi Kecelakaan 

Nama Jalan : Bukit Bego, Karang Kulon, Wukirsari, Kec. 

Imogiri, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta 

Status Jalan : Jalan Provinsi 

Kelas Penggunaan Jalan : Kelas III 

Klasifikasi Medan Jalan : Medan Bukit[1], rata-rata -13,5%  

Perkerasan Jalan : Aspal  

Jenis perkerasan : Lentur 

Kondisi perkerasan : Mantap 

Jenis bahu : Rabat, drainase terbuka 

Tipe jalan : 2 lajur 2 arah tak terbagi (lebar 6-7 meter) 

 

 

Gambar 16. Geometrik jalan turunan panjang ± 1,15 km kelandaian rata-rata -13,5% 
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Gambar 17. Jalan menurun dekat lokasi kecelakaan kemiringan -16% 

 
Gambar 18. Drainase terbuka tinggi ± 70 cm. 

 

1.7.2 Perlengkapan Jalan 

Tabel 5. Data Perlengkapan Jalan di Lokasi Kecelakaan 

Rambu : Peringatan jalan menyempit, peringatan rawan 
longsor, peringatan waspada, batas kecepatan 
maksimal 50 km/jam, peringatan jalan menurun 

Lampu Penerangan : Tidak ada 

Marka : Solid 

Alat Pengaman 

Pengguna Jalan 
: Guardrail, Delineator 
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Gambar 19. Delineator kiri kanan mendekati lokasi kecelakaan 

  
Gambar 20. Marka solid mendekati tikungan Bukit Bego 

 

1.7.3 Lingkungan 

Bukit Bego atau Bukit Kedung Buweng adalah destinasi wisata berupa bukit sisa 

proyek penggalian tanah yang terletak di Jalan Imogiri–Dlingo, Dusun Kedung 

Buweng, Kelurahan Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Wukirsari,_Imogiri,_Bantul
https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta
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Gambar 21. Bukit Bego daerah perbukitan   

 

I.8 INFORMASI PEMILIK 

Tabel 6. Data Operator/Pemilik Bus Wisata 

Operator/ Pemilik : PT Gandos Abadi Solo 

Alamat  : Sumber Nayu RT.6 RW.12 Kadipiro Sukoharjo 

 

I.9 INFORMASI TAMBAHAN 

1.9.1 Informasi Benturan, Scratch Marks dan Skid Marks 

 
Gambar 22. Bus wisata gagal berbelok di tikungan Bukit Bego 

Arah bus wisata 
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Gambar 23. Skid Marks rem di jalur lawan ± 200 meter sebelum lokasi kecelakaan 

 
Gambar 24. Skid Marks ban bus wisata lurus menuju bahu jalan 

 

1.9.2 Informasi PT. Daimler Commercial Vehicles Indonesia 

a. Riwayat pembelian bus wisata 

Tanggal 30 Maret 2011, penjualan bus sasis 1 (satu) unit tipe OH 1526 dari PT. 

Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDIna) kepada PT. Adedanmas, data sebagai 

berikut : 
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Nomor Rangka  : MHL368006BJ001411 

Nomor Mesin  : 906998U0918035  

Tahun pembuatan  : 2011 

 

Gambar 25. Nomor rangka bus wisata waktu perakitan pabrik 

 

Gambar 26. Nomor mesin bus wisata 

Sampai dengan tahun 2017, PT. MBDIna merupakan distributor untuk kendaraan 

penumpang dan niaga Mercedes-Benz. Terhitung sejak tahun 2018, terjadi pemisahan 

bisnis usaha, dimana kendaraan niaga merk Mercedes-Benz didistribusikan oleh PT. 

DCVI, sedangkan kendaraan penumpang dipegang oleh PT. BDIna. 

Tanggal 7 Juli 2011, penjualan dan faktur registrasi hanya dicetak satu kali melalui PT. 

Adedanmas sebagai berikut : 1 (satu) unit bus sasis tipe OH 1526 (Rangka: 

MHL368006BJ001411, mesin: 906998U0918035) dijual dari PT. Adedanmas kepada 

PT. Pahala Kencana. Faktur registrasi kendaraan atas nama PT. Pahala Kencana 

berlokasi di Kelapa Gading, Jakarta Utara. PT. Adedanmas adalah salah satu diler resmi 

untuk kendaraan niaga merek Mercedes-Benz yang berlokasi di Jakarta. Namun status 

saat ini sudah tidak ada dan tidak aktif lagi sebagai resmi untuk kendaraan niaga merek 

Mercedes-Benz. 

b. Pemeriksaan bus wisata pasca kecelakaan 

Pemeriksaan dilakukan Tim PT. DCVI di Rumpasan Bantul berdasarkan permintaan dari 

Polres Bantul pada tanggal 10 Februari 2022. Temuan teknik pada sasis diantaranya : 
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Gambar 27. Sistem air suspension bus wisata 

 
Gambar 28. Jarak antara kampas rem dengan tromol roda depan 

 
Gambar 29. Diameter dalam tromol 416 mm, standar keausan 414,02 mm 

Jejak titik 
gesekan 
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Gambar 30. Ketebalan kampas rem roda kiri 4,7 mm (standar min 7 mm), kondisi pecah 

 
Gambar 31. Exhaust brake flap kendur (diikat) dan tidak fungsi 

 
Gambar 32. Tabung peredam diikat dengan kawat dan pipa udara tekan lepas 
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Gambar 33. Skema rem mesin dan exhaust brake bus wisata 
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II. ANALISIS 

II.1 Umum 

Analisis dilakukan berdasarkan fakta dan informasi yang berhasil dikumpulkan serta 

mempertimbangkan pernyataan para saksi. Pada kasus kecelakaan ini, analisis 

dilakukan dengan menggunakan suatu metode pendekatan asumsi serta perhitungan 

numerik yang sesuai dengan pokok permasalahan. Dengan demikian, faktor-faktor yang 

berkontribusi pada terjadinya kecelakaan dapat dirumuskan kemudian.  

Dengan demikian isu-isu yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 

1. Geometrik Jalan dan Prosedur Pengereman di Jalan Menurun 

2. Sistem Rem Bus Wisata 

3. Sabuk Keselamatan Tidak Tersedia 

4. Non Safety Glass 

5. Crashworthinnes/Superstruktur Mobil Bus 

Serta isu lain yang membutuhkan perbaikan dengan tujuan peningkatan keselamatan di 

moda transportasi jalan. 

 

II.2 Geometrik Jalan dan Prosedur Pengereman di Jalan Menurun 

Dengan mengacu kepada Pedoman Desain Geometrik Jalan yang diterbitkan oleh 

Direktorat Jenderal Bina Marga KemenPUPR[1], maka alinyemen vertikal pada daerah 

menuju Bukit Bego kondisinya substandar (Gambar 16), melampaui ambang batas 

maksimal yang diperkenankan untuk jalan pada wilayah perbukitan yaitu maksimal 

sebesar 8% (Tabel 7). Dan hal ini akan berisiko khususnya bagi kendaraan besar, baik 

terkait dengan kemampuan menanjak maupun menurunnya, karena kelandaian 

memanjang ini telah memperhitungkan kemampuan torsi kendaraan yang akan 

melaluinya serta besarnya energi potensial yang akan ditimbulkan saat kendaraan besar 

meluncur ke bawah. 

Tabel 7. Kriteria Desain Utama[1]  
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Kondisi geometrik jalan seperti itu sangat berbahaya dan rawan kecelakaan bagi 

kendaraan besar yang memiliki massa besar, karena kendaraan dari atas akan memiliki 

energi potensial yang sangat besar dan akan memicu energi kinetik yang sangat besar 

untuk mendorong kendaraan ke bawah. Salah menggunakan gigi transmisi, maka resiko 

gagal rem pasti akan menimpa khususnya kendaraan besar. Jalan pada lokasi 

kecelakaan memiliki karakteristik jalan kelas III (Tabel 4) yang dipersiapkan dengan 

pertimbangan desain kendaraan kecil (Tabel 8), sementara bus wisata yang mengalami 

kecelakaan memiliki massa yang jauh lebih besar dari desain jalannya, artinya bahwa 

kendaraan tersebut memiliki risiko yang jauh lebih besar saat memasuki jalan Bukit 

Bego. 

Tabel 8. Kelas Jalan Sesuai Penggunaannya[1] 

 

Hampir semua kecelakaan gagal rem pada kendaraan terjadi pada jalan menurun, 

pertanyaannya ada apa dengan jalan menurun sehingga hampir semua kasus gagal rem 

terjadi di sana. Pada jalan menurun ketika sebuah kendaraan berada pada ketinggian, 

dia akan memiliki sebuah energi yang disebut energi potensial yang besarnya adalah 

sebesar massa x gaya gravitasi x ketinggian suatu tempat. Kemudian saat kendaraan 

tersebut meluncur ke jalan menurun, energi potensial tersebut akan memicu terjadinya 

energi lainnya yaitu energi kinetik yang besarnya adalah ½ massa x kuadrat 

kecepatannya. Jika seorang pengemudi mencoba memperlambat atau menghentikan 

laju kendaraan dengan rem utama (service brake), hal itu hanya menghilangkan energi 

kinetiknya namun tidak dengan energi potensialnya, sehingga saat rem diangkat kembali 

kendaraan akan melaju dengan kecepatan yang sama dengan sebelumnya. Hal ini 

memaksa pengemudi melakukan pengereman panjang secara berulang-ulang pada 

jalan menurun. Berbeda dengan di jalan datar, energi kinetik kendaraan dihasilkan dari 

putaran mesin sehingga saat dilakukan pengereman, energi kinetik ini akan hilang 

seiring dengan melambatnya putaran mesin. Sehingga mengerem dengan service brake 

di jalan datar sangat efektif dan pengemudi tidak perlu melakukan pengereman berulang 

kali. 

Pengemudi bus wisata menggunakan gigi 3 pada saat melalui jalan menurun panjang 

dan melakukan pengereman berulang-ulang dengan service brake setiap memasuki 

tikungan agar tidak masuk ke jurang atau membentur tebing. Melakukan pengereman 

panjang berulang-ulang adalah hazard, pengemudi akan menghadapi 3 risiko, yaitu : 

1. Menurunnya tekanan udara pada tabung udara dengan cepat (Air Brake), karena saat 

pengemudi melakukan pengereman panjang berulang ulang itu berarti mengeluarkan 

udara dari tabung udara sementara pengisian oleh kompresor tidak sebanding 

dengan volume udara yang dikeluarkan. Dan pada tekanan udara tertentu, tenaga 

pneumatic tidak akan dapat membantu proses pengereman, sehingga terjadi 

kegagalan pengereman. 
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2. Kampas rem mengalami overheat (Drum Brake), dimana saat dilakukan pengereman 

panjang dan berulang-ulang akan terjadi gesekkan antara kampas dengan tromol 

yang menimbulkan panas berlebih pada keduanya. Dan saat panas yang dihasilkan 

melampaui ketahanan panas kampas, akan terjadi proses sublimasi yaitu perubahan 

bentuk dari padat ke gas pada sebagian permukaan kampas. Gas hasil sublimasi 

adalah gas panas dan akan berada diantara kampas dan tromol sehingga 

menyebabkan kampas kehilangan traksi pada tromol atau mengalami licin sempurna. 

Fenomena ini disebut brakefading. 

3. Minyak rem mengalami overheat (Hydraulic Brake), dimana saat pengemudi 

melakukan pengereman panjang dan berulang ulang dapat meningkatkan temperatur 

minyak rem. Saat temperatur mencapai titik didih minyak rem maka akan akan 

muncul gelembung udara (bubble), dan saat pengemudi melakukan pengereman 

berikutnya maka gelembung udara inilah yang akan masuk ke ruang silinder rem, 

fenomena ini disebut vapour lock. 

Oleh sebab itu, bagi Pembina Jalan yang memasang fasilitas jalan agar memperhatikan 

fenomena ini. Jalan menurun selamanya akan menyimpan hazard dan berpotensi 

menyebabkan kegagalam pengereman, dan tidak semua pengemudi memiliki 

pengetahuan ini. Oleh sebab itu perlu dilakukan upaya pengingat berupa pemasangan 

papan peringatan secara berulang dan besar serta mudah terlihat dengan tulisan : 

“TURUNAN PANJANG, GUNAKAN GIGI RENDAH SEKARANG”. Papan peringatan ini 

harus dipasang sebelum jalan menurun. Dan tidak direkomendasikan memasang rambu 

batas kecepatan pada jalan menurun, karena kecepatan kendaraan di jalan menurun 

bukan dikendalikan oleh pengemudi, pengemudi justru harus konsentrasi 

memperhatikan tachometer agar jarum indikator jagan masuk ke zona merah, yan 

mengindikasikan kecepatan mesin yang maksimum (over running), jika jarum indikator 

masuk ke zona merah (zona bahaya) maka pengemudi harus menginjak pedal rem agar 

jarum kembali ke posisi aman (engine braking). 

Temuan lainnya adalah masih kurangnya fasilitas pagar pengaman jalan sementara 

topografi jalan dipenuhi dengan jurang dan tebing pada kanan kirinya. Disana juga tidak 

terdapat jalur penghentian darurat sehingga saat terjadi gagal rem maka fatalitasnya 

akan meningkat. Sementara fasilitas self explaining road sebagai instrument jalan 

berkeselamatan juga perlu dilakukan pembenahan, petunjuk atau informasi adanya 

bahaya pada jalur tersebut perlu diperbaiki dengan informasi dan instruksi yang jelas 

sehingga akan memberi petunjuk bagi pengemudi yang baru pertama kali melewati jalur 

dimaksud. 

Upaya yang dapat dilakukan oleh Pembina Jalan adalah untuk menurunkan fatalitas jika 

kecelakaan gagal rem tidak dapat dihindarkan perlu disediakan pagar jalan berupa 

guardrail ataupun safety roller barrier untuk menahan kendaraan yang mengalami gagal 

rem agar tidak masuk ke jurang[2]. Dan tidak kalah penting adalah keberadaan jalur 

penghentian darurat sehingga kendaraan yang mengalami gagal rem dapat dihentikan 

dengan risiko seminimal mungkin (forgiving road). Saat ini sebagian besar jalur 

penghentian darurat (jalur penyelamat) di Indonesia isinya tanah atau pasir yang jika 

terkena air hujan menjadi keras. Oleh sebab itu perlu adanya rancangan ulang 

(redesain) terhadap jalur penghentian darurat ini, dimana konsep sebelumnya isinya 

berupa tanah atau pasir diganti dengan gravel diameter 1 sd 2 cm, sehingga tidak akan 

saling mengikat saat terkena air hujan. 
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II.3 Sistem Rem Bus Wisata 

Mercedes Benz OH 1526 Manual memakai sistem rem Full Air Brake (FAB). Pada sistem 

rem ini, tenaga yang digunakan untuk mendorong kampas menekan tromol adalah 

berasal dari tenaga pneumatic yang dihasilkan oleh suatu diafragma yang ada didalam 

brake chamber. Pada sistem ini tidak terdapat minyak rem, dan hanya ada kompresor 

udara, tabung udara, saluran udara (airhose), brake chamber dan actuator. Udara 

bertekanan dimaksudkan agar usaha menghentikan putaran roda dengan  beban 

kendaraan yang besar dapat dihentikan. Lamanya waktu pengisian udara ke dalam 

tabung dipengaruhi volume tabung dan kinerja kompresor, sehingga saat 

penggunaaannya haruslah seminimal mungkin dan tidak ada kebocoran. Sama dengan 

sistem rem kombinasi, maka tekanan udara pada tabung harus berada pada angka 6 sd 

10 bar, jika kurang tenaga pneumatic untuk mendorong actuator melemah. Namun 

demikian, sistem rem ini sudah dipersiapkan untuk menghadapi situasi seperti ini, 

karena kemungkinan kebocoran yang dapat menurunkan tekanan udara sangat 

mungkin terjadi, sehingga hand brake juga berfungsi sebagai emergency brake, dimana 

saat ditarik seketika akan melepas spring pada brake chamber roda belakang dan 

mengosongkan udara didalamnya. Dan saat udara bertekanan di tabung kosong 

seketika roda akan terkunci, berbeda dengan rem kombinasi jika tekanan udara kosong 

roda tidak terkunci karena hand brake terhubung pada putaran profeller shaft. 

Temuan lainnya adalah kondisi roda depan tromol tidak tertutup dust cover (Gambar 9). 

Kotoran berupa kerikil, debu dan tanah akan mudah masuk ke area tromol, berpengaruh 

saat gesekan antara kampas dengan tromol. Hal ini nampak pada diameter dalam tromol 

416 mm (Gambar 29) sudah melebihi standar keausan pabrikan 414,02 mm. Kondisi 

kampas rem yang aus dan pecah di permukaannya (Gambar 30) berakibat celah antara 

kampas dengan tromol antara 1,7-2,4 mm melebihi standar pabrikan 0,7 mm (Gambar 

28). Risiko teknis jarak tempuh slag adjuster menggerakan cam-S semakin jauh 

berakibat persediaan udara di tabung berkurang dikarenakan satu kali pedal rem diinjak 

membuang 1 bar bahkan lebih. Jika celah sesuai dengan standar, maka udara yang 

terbuang pada saat pedal rem diinjak hanya berkisar antara 0,2 sd 0,3 bar. Temuan 

lainnya, kondisi selang fleksibel rem retak (Gambar 10), indikasi selang mengalami 

aging. Risiko teknis proses masuk udara hasil kerja kompresor ke dalam tabung lambat 

dan saat brake valve difungsikan udara akan bocor dari retakan selang. Walaupun tuas 

rem parkir di posisi aktif (Gambar 11) tapi karena kondisi komponen rem yang sudah 

aus berakibat sistem pengereman bus wisata gagal mempertahankan kecepatan 

konstan saat berjalan menuruni bukit. Skid marks rem terputus-putus dan pendek pada 

jarak ± 200 meter sebelum lokasi kecelakaan (Gambar 23) menjadi sinkron dengan 

dengan melemahnya tenaga pneumatic seiring dengan kondisi persediaan udara di 

tabung berkurang, sehingga pada jarak berikutnya skid marks ban hanya menunjukkan 

pengemudi yang mencoba mengarahkan kemudi kendaraan melawan arah lurus 

menjadi berbelok mengikuti trase jalan (Gambar 24).  

(Gambar 31) Exhaust brake bus wisata tidak aktif sebagai rem bantu/cadangan 

mengakibatkan pengemudi hanya memakai service brake berulang-ulang selama 

melewati jalan yang menurun dan berkelok-kelok (perbukitan). Risikonya adalah 

persediaan udara di tabung akan berkurang banyak, sedangkan laju kapasitas pengisian 
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udara ke dalam tabung dipengaruhi volume tabung dan kinerja kompresor, sehingga 

saat penggunaaannya haruslah seminimal mungkin. Mercedes Benz OH 1526 Manual 

memiliki engine brake, yaitu Constant Throttle namun harus memenuhi persyaratan 

diantaranya torsi di zona aman (1200-1600 rpm), artinya pakai persneling gigi rendah 

pada indikator putaran mesin maksimum. Prosedur pemakaian rem utama di jalan 

turunan berisiko tinggi, saat persediaan udara di tabung berkurang mengakibatkan 

kekuatan tekanan aktuasi brake chamber tidak mencapai gaya pengereman maksimum 

di setiap roda guna mendorong kampas rem gesekan dengan tromol. Dan saat 

pengemudi panik mencoba menurunkan transmisi ke gigi rendah gagal pada 

synchromesh transmisi serta booster koppling tidak ada tekanan sehingga pada 

akhirnya gigi masuk ke posisi netral. Dengan demikian, pemakaian rem utama di jalan 

turunan panjang dan relatif curam tanpa bantuan engine brake yang optimal dan exhaust 

brake menjadi faktor penyebab kegagalan sistem pengereman bus wisata di Bukit Bego. 

 

II.4 Sabuk Keselamatan Tidak Tersedia 

Gambar 14 tidak tersedia sabuk keselamatan di semua kursi penumpang, Akibatnya 

saat mobil bus tabrak lereng, penumpang ada yang terlempar ke luar dan banyak yang 

terbentur ke dinding samping serta tertimpa plafon runtuh (Gambar 6) yang berisiko 

cedera pada kepala dan rusuk bahkan kematian. 

 

II.5 Non Safety Glass 

Kaca terdiri atas kaca depan, kaca belakang, dan jendela kendaraan termasuk karoseri. 

Kaca sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan : tahan goresan; bening dan 

tidak mudah pudar; tidak membahayakan apabila kaca pecah; dan tidak mengganggu 

penglihatan pengemudi. Yang dimaksud dengan “tidak membahayakan” adalah jika 

kaca pecah maka serpihan kaca tidak berhamburan atau tetap menempel (laminated 

glass) dan ujung atau tepi pecahan kaca berbentuk tumpul (tempered glass)[3]. Gambar 

7 menunjukan ujung atau tepi pecahan kaca jendela bus wisata berbentuk tajam (non 

safety glass). Saat bus wisata tabrak lereng dan atap plafon runtuh, kaca jendela pecah 

berbentuk tajam mengakibatkan cedera bahkan dapat mengakibatkan kematian bagi 

penumpang. 

  

II.6 Crashworthinnes/Superstruktur Bus Wisata 

Material superstruktur bus wisata pada pilar yang patah berupa besi hollow (Rectangular 

Hollow Section) dengan ukuran 60x30x1,8mm (Gambar 3) dan kondisinya korosi, 

sehingga atap plafon kanan bus wisata runtuh menimpa sandaran kursi mencapai 

survival space. Besi hollow mudah dipasang sekaligus dikontruksikan, namun ukuran 

tidak solid sehingga tidak kuat untuk menahan beban. Penggunaan hollow harus 

memanfaatkan ukuran tebal dan besar. Butuh pengaplikasian tambahan berupa 

penanganan anti karat untuk mencegah korosi pada besinya. Satu cacat pada 

penggunaan baja adalah terjadinya karat, yang biasanya dicegah dengan 

mempergunakan pelapisan dan pengecatan[4].  
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Gambar 34. Kurva tegangan-regangan baja[5] 

Gambar 34 menunjukkan kurva tegangan baja mutu tinggi diangka 475-500 Mpa. 

Gambar 35 satu contoh desain superstruktur mobil bus pilar bentuk U dari baja kekuatan 

tinggi. Yaitu berupa penguatan superstruktur pada pilar-pilar dan sebanyak mungkin roll-

bars membentuk huruf U (U-Shaped) memakai material baja kekuatan tinggi (High 

Strength Steel, HSS)[6].  

 

Gambar 35. Desain superstruktur mobil bus pilar bentuk U dari baja kekuatan tinggi 

(HSS)[6] 
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III. KESIMPULAN 

III.1 Temuan-Temuan 

1. Pengemudi menggunakan gigi 3 pada saat melalui jalan menurun panjang dan 

melakukan pengereman berulang-ulang dengan service brake setiap memasuki 

tikungan agar tidak masuk ke jurang atau membentur tebing. 

2. Alinyemen vertikal pada daerah menuju Bukit Bego kondisinya substandar (rata-

rata -13,5%) melampaui ambang batas maksimal yang diperkenankan untuk jalan 

pada wilayah perbukitan yaitu maksimal sebesar -8%. 

3. Skid marks rem terputus-putus dan pendek pada jarak ± 200 meter sebelum lokasi 

kecelakaan menjadi sinkron dengan dengan melemahnya tenaga pneumatic seiring 

dengan kondisi persediaan udara di tabung berkurang, sehingga pada jarak 

berikutnya skid marks ban hanya menunjukkan pengemudi yang mencoba 

mengarahkan kemudi kendaraan melawan arah lurus menjadi berbelok mengikuti 

trase jalan. 

4. Lamanya waktu pengisian udara ke dalam tabung dipengaruhi volume tabung dan 

kinerja kompresor, sehingga saat penggunaaannya haruslah seminimal mungkin 

dan tidak ada kebocoran. tekanan udara pada tabung harus berada pada angka 6 

sd 10 bar, jika kurang tenaga pneumatic untuk mendorong actuator melemah.  

5. Exhaust brake bus wisata tidak aktif sebagai rem bantu/cadangan mengakibatkan 

pengemudi hanya memakai service brake berulang-ulang selama melewati jalan 

yang menurun dan berkelok-kelok (perbukitan). Risikonya adalah persediaan udara 

di tabung akan berkurang banyak, sedangkan laju kapasitas pengisian udara ke 

dalam tabung dipengaruhi volume tabung dan kinerja kompresor, sehingga saat 

penggunaaannya haruslah seminimal mungkin.  

6. Prosedur pemakaian rem utama di jalan turunan berisiko tinggi, saat persediaan 

udara di tabung berkurang mengakibatkan kekuatan tekanan aktuasi brake 

chamber tidak mencapai gaya pengereman maksimum di setiap roda guna 

mendorong kampas rem gesekan dengan tromol. Dan saat pengemudi panik 

mencoba menurunkan transmisi ke gigi rendah gagal pada synchromesh transmisi 

serta booster koppling tidak ada tekanan sehingga pada akhirnya gigi masuk ke 

posisi netral. 

7. Tidak tersedia sabuk keselamatan di semua kursi penumpang. Akibatnya saat mobil 

bus tabrak lereng, penumpang ada yang terlempar ke luar dan banyak yang 

terbentur ke dinding samping serta tertimpa plafon runtuh yang berisiko cedera pada 

kepala dan rusuk bahkan kematian. 

8. Ujung atau tepi pecahan kaca jendela bus wisata berbentuk tajam (non safety 

glass). Saat bus wisata tabrak lereng dan atap plafon runtuh, kaca jendela pecah 

berbentuk tajam mengakibatkan cedera bahkan dapat mengakibatkan kematian 

bagi penumpang. 

9. Material superstruktur bus wisata pada pilar yang patah berupa besi hollow 

(Rectangular Hollow Section) dengan ukuran 60x30x1,8mm dan kondisinya korosi, 

sehingga atap plafon kanan bus wisata runtuh menimpa sandaran kursi mencapai 
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survival space. Penggunaan hollow harus memanfaatkan ukuran tebal dan besar 

(475-500 Mpa). Butuh pengaplikasian tambahan berupa penanganan anti karat 

untuk mencegah korosi pada besinya. 

 

III.2 Faktor-Faktor Yang Berkontribusi Terjadinya Kecelakaan  

1. Pengemudi menggunakan gigi 3 pada saat melalui jalan menurun panjang dan 

melakukan pengereman berulang-ulang dengan service brake setiap memasuki 

tikungan agar tidak masuk ke jurang atau membentur tebing. 

2. Alinyemen vertikal pada daerah menuju Bukit Bego kondisinya substandar (rata-

rata -13,5%) melampaui ambang batas maksimal yang diperkenankan untuk jalan 

pada wilayah perbukitan yaitu maksimal sebesar -8%. 

3. Skid marks rem terputus-putus dan pendek pada jarak ± 200 meter sebelum lokasi 

kecelakaan menjadi sinkron dengan dengan melemahnya tenaga pneumatic seiring 

dengan kondisi persediaan udara di tabung berkurang, sehingga pada jarak 

berikutnya skid marks ban hanya menunjukkan pengemudi yang mencoba 

mengarahkan kemudi kendaraan melawan arah lurus menjadi berbelok mengikuti 

trase jalan. 

4. Exhaust brake bus wisata tidak aktif sebagai rem bantu/cadangan mengakibatkan 

pengemudi hanya memakai service brake berulang-ulang selama melewati jalan 

yang menurun dan berkelok-kelok (perbukitan). Risikonya adalah persediaan udara 

di tabung akan berkurang banyak, sedangkan laju kapasitas pengisian udara ke 

dalam tabung dipengaruhi volume tabung dan kinerja kompresor, sehingga saat 

penggunaaannya haruslah seminimal mungkin.  

5. Prosedur pemakaian rem utama di jalan turunan berisiko tinggi, saat persediaan 

udara di tabung berkurang mengakibatkan kekuatan tekanan aktuasi brake 

chamber tidak mencapai gaya pengereman maksimum di setiap roda guna 

mendorong kampas rem gesekan dengan tromol. Dan saat pengemudi panik 

mencoba menurunkan transmisi ke gigi rendah gagal pada synchromesh transmisi 

serta booster koppling tidak ada tekanan sehingga pada akhirnya gigi masuk ke 

posisi netral. 

 

III.3 Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan 

Berdasarkan hasil investigasi dan analisis dapat disimpulkan bahwa penyebab 

terjadinya kecelakaan tunggal bus wisata adalah pemakaian transmisi gigi tinggi saat 

melalui jalan menurun panjang menyebabkan putaran poros engkol mesin menurun, 

sehingga laju kapasitas pengisian udara ke dalam tabung melambat. Tindakan 

pengereman yang terlalu sering dengan service brake mengakibatkan udara bertekanan 

dalam tabung turun secara signifikan. Hal ini mengakibatkan kekuatan tekanan aktuasi 

brake chamber tidak mencapai gaya pengereman maksimum di setiap roda. 
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III.4 Faktor Penyebab Terjadinya Fatalitas 

Fatalitas korban terjadi karena tidak tersedia sabuk keselamatan di semua kursi 

penumpang. Akibatnya saat mobil bus tabrak lereng, penumpang terlempar ke luar dan 

terbentur ke dinding samping. Ujung atau tepi pecahan kaca jendela bus wisata 

berbentuk tajam (non safety glass). Dan material superstruktur bus wisata pada pilar 

yang patah berupa besi hollow dan kondisinya korosi, sehingga atap plafon kanan bus 

wisata runtuh menimpa sandaran kursi mencapai survival space.  
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IV. REKOMENDASI 

KNKT menghargai tindakan keselamatan yang dilakukan, namun masih ada masalah 

keselamatan lainnya. Oleh karena itu, KNKT mengeluarkan rekomendasi keselamatan untuk 

mengatasi masalah keselamatan yang diidentifikasi dalam laporan ini. 

 

IV.1 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan 

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. 

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. 

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]. 

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]. 

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. 
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IV.2 Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta 

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. 

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. 

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. 

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; 

b. Dinding sisi kanan dan kiri jalur penyelamat agar dibuat melandai ke tanah 

sehingga ujungnya masuk ke dalam tanah (selama ini bentuknya adalah tembok 

dengan ketinggian 1 meter pada ujung jalur penyelamat); 

c. Sudut masuk dan lebar jalur penyelamat yang dapat memudahkan pengemudi 

untuk memasuki jalur penyelamat; 

d. Penerangan pada jalur penyelamat, agar diberi reflector pada dinding kanan dan 

kiri jalur penyelamat serta diujung jalur penyelamat dibuat suatu tulisan yang 

besar berbentuk seperti papan peringatan yang melintang dengan jenis cat yang 

dapat memantulkan cahaya dengan tulisan “JALUR PENYELAMAT”. Hal ini akan 

memudahkan pengemudi yang mengalami gagal rem pada malam hari. Saat ini 

hampir semua jalur penyelamat kondisinya gelap gulita saat malam hari dan tidak 

terlihat oleh pengemudi. 
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IV.3 PT. Gandos Abadi Solo 

1. Melaksanakan Permenhub Nomor PM 85 Tahun 2018 Tentang SMK Perusahaan 

Angkutan Umum, sebagai upaya mengurangi risiko pada proses bisnis 

angkutannya. 

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. 

 

Demikian agar dapat diperhatikan sebagai masukan untuk keputusan kebijakan tindak lanjut 

dalam rangka memperbaiki tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di masa akan 

datang. 
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LAMPIRAN 

1. Spesifikasi Teknis Bus Wisata 

 
Gambar 36. Data Teknis Mercedes Benz OH 1526 Manual 
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2. Skema Sistem Rem Bus Wisata 

 

Gambar 37. Diagram rem landasan Mercedes Benz OH 1526 
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3. Kartu Induk Uji Berkala Kendaraan Bermotor 

 

 
Gambar 38. Kartu Uji Berkala bus wisata 
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4. Pelaksanaan Uji Berkala Bus Wisata 

 
Gambar 39. Uji Berkala bus wisata  
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5. Surat Keterangan Kartu Pengawasan Bus Wisata 

 
Gambar 40. Keterangan perpanjangan Kartu Pengawasan bus wisata 
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6. Pengesahan Rancang Bangun Bus Wisata 

 



KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI 

Bus Wisata AD 1507 EH, Bukit Bego Imogiri Kabupaten Bantul DI Yogyakarta, 6 Februari 2022 

37 

 

 



KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI 

Bus Wisata AD 1507 EH, Bukit Bego Imogiri Kabupaten Bantul DI Yogyakarta, 6 Februari 2022 

38 

 

 



KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI 

Bus Wisata AD 1507 EH, Bukit Bego Imogiri Kabupaten Bantul DI Yogyakarta, 6 Februari 2022 

39 

 

 



KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI 

Bus Wisata AD 1507 EH, Bukit Bego Imogiri Kabupaten Bantul DI Yogyakarta, 6 Februari 2022 

40 

 

 



KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI 

Bus Wisata AD 1507 EH, Bukit Bego Imogiri Kabupaten Bantul DI Yogyakarta, 6 Februari 2022 

41 

 

 

Gambar 41. Pengesahan Rancang Bangun bus wisata 
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7. Skema Sistem Air Suspension Bus Wisata 

 
Gambar 42. Skema Sistem Air Suspension PT. Adi Putro Wirasejati 




