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INTISARI 

 

Sebagai salah satu moda angkutan massal yang banyak diminati oleh masyarakat, 
kereta api dalam operasionalnya tidak dapat dihindari bila jalan relnya pasti 
bersinggungan dengan jalan umum. Tak terkecuali jalur kereta api lintas 
Semarang-Gambringan yang bersinggungan dengan jalan Kaligawe Kota 
Semarang. 
Konflik kepentingan ekonomi masyarakat dengan konflik kelancaran operasional 
kereta api dan konflik kelancaran lalu lintas jalan raya Kaligawe berkumpul 
menjadi satu simpul di perlintasan kereta api Kaligawe. Perkembangan 
pembangunan dan pertumbuhan penduduk di sekitar rel dan perlintasan Kaligawe 
muncul karena tuntutan ekonomi masyarakat. Jalan Kaligawe sendiri merupakan 
jalan akses masuk Kota Semarang sekaligus jalan antar propinsi yang memiliki 
nilai ekonomi yang potensial. Wajar bila masyarakat banyak membuka usaha di 
Jalan Kaligawe dan berdampak juga di dekat perlintasan kereta dan rel. Dengan 
meningkatnya permintaan transportasi antar kota dengan menggunakan kereta api 
maka berdampak pada penambahan jadwal operasional kereta dan berefek pula 
pada kemacetan jalan Kaligawe karena seringnya  kereta api yang melintas. Jika 
pengguna jalan kurang disiplin dalam berlalu lintas, efek benturan dengan kereta 
api akan sering terjadi. 
Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui tingkat keselamatan dan keamanan 
di perlintasan jalan kereta api dengan jalan Kaligawe Kota Semarang, 
mendapatkan informasi yang berkaitan dengan tingkat keselamatan dan keamanan 
di perlintasan kereta api Kaligawe, dan mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur 
keselamatan dan keamanan di perlintasan kereta api Kaligawe. Manfaat lain yang 
bisa diambil dari studi ini diantaranya sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait 
dalam  membuat desain perlintasan Kaligawe yang sesuai dengan kondisi dan 
situasi lingkungan setempat serta upaya-upaya untuk meminimalkan kecelakaan 
transportasi di perlintasan jalan kereta api Kaligawe. 
 
Kata kunci : kereta api, perlintasan, persinggungan, sebidang, rel, jalan umum, 

kecelakaan, transportasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

G. Latar Belakang 

Kereta api merupakan salah satu jenis moda angkutan yang efektif dan efisien. 

Didukung jaringan jalan rel antar kota dan tarif  jalan yang dikenakan kepada 

pengguna yang cukup murah, kereta api merupakan salah satu moda angkutan 

massal yang sangat diminati oleh masyarakat. Kereta api memiliki kelebihan 

dibandingkan dengan moda angkutan darat yang lain yaitu memiliki jalur jalan 

sendiri dan di setiap perlintasan kereta api mendapat prioritas utama untuk 

lebih dahulu melintas sehingga waktu tempuh kereta api ke tempat tujuan 

lebih cepat dibandingkan dengan moda angkutan darat yang lain. Dengan 

dikeluarkannya UU nomor 23 tahun 2007 oleh pemerintah, kini pihak swasta 

dapat ikut serta untuk berinvestasi di perkeretaapian termasuk menjadi 

operator. Namun hingga saat ini di Indonesia PT. Kereta Api Indonesia masih 

menjadi satu-satunya penyedia jasa layanan perkeretaapian. 

Meskipun PT. Kereta Api Indonesia sudah berupaya semaksimal mungkin 

dalam meningkatkan kualitas layanannya, kenyataannya di lapangan PT. 

Kereta Api Indonesia mengalami banyak gangguan. Seperti halnya moda 

angkutan yang lain, kereta api juga seringkali mengalami gangguan perjalanan 

berupa kecelakaan. Kecelakaan dapat berupa tabrakan antara kereta api 

dengan kereta api, gerbong dan lokomotif yang anjlok, dan tabrakan antara 

kereta api dengan pengguna jalan umum di perlintasan. Sebagai contoh, salah 
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satu sumber di internet yaitu wikipedia.com mencatat rentang tahun 2002 

sampai Agustus 2007 di Indonesia terdapat 353 kasus kecelakaan kereta api. 

Dari 353 kasus itu, 65 kasus diantaranya terjadi di perlintasan dengan jalan 

umum. Itu baru yang tercatat, belum termasuk data-data lain yang tidak 

tercatat dan data dari sumber lain yang pastinya angka kecelakaan itu lebih 

besar. Dari data tersebut, jumlah kecelakaan di perlintasan kereta api boleh 

dikatakan cukup tinggi. Kecelakaan itu melibatkan moda angkutan kereta api 

dengan moda transportasi darat lain atau mungkin dengan orang yang 

melintas. 

H. Pokok Permasalahan 

Persoalannya, mengapa kecelakaan kereta api dengan pengguna jalan umum 

di perlintasan masih sering terjadi? Apakah hal itu diakibatkan kurang 

lengkapnya standar keamanan di perlintasan misalnya rambu-rambu, pintu 

perlintasan, sirine, petugas yang menjaga, atau dari sisi masyarakat yang 

kurang disiplin saat melintas di perlintasan dimana sering mengabaikan rambu 

atau tanda peringatan.  

Tingginya angka kecelakaan dan jumlah korban meninggal dunia akibat 

kecelakaan kereta api dengan pemakai jalan lain di perlintasan kereta api  

menunjukkan bahwa keselamatan dan keamanan transportasi di perlintasan 

kereta api dengan jalan umum belum mendapat perhatian sepenuhnya dari 

institusi terkait.  
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I. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui perilaku masyarakat yang 

melintas di perlintasan kereta api dan mengetahui tingkat keselamatan dan 

keamanan transportasi di perlintasan kereta api serta mengidentifikasi 

kebutuhan infrastruktur keselamatan dan keamanan di perlintasan yang 

bersangkutan, dimana dalam penelitian ini berfokus pada studi kasus 

perlintasan kereta api yang berada di Jalan Kaligawe, Kota Semarang. 

Manfaat lain yang bisa diambil dari studi ini diantaranya sebagai masukan 

bagi pihak-pihak terkait dalam  membuat desain perlintasan yang sesuai 

dengan kondisi dan situasi lingkungan setempat serta upaya-upaya untuk 

meminimalkan kecelakaan transportasi di perlintasan jalan kereta api dengan 

jalan umum tersebut. 

J. Lingkup Penelitian 

Lokasi penelitian adalah  perlintasan kereta api dengan jalan umum di Jalan 

Kaligawe kota Semarang. Penelitian berfokus pada tingkat keselamatan dan 

keamanan transportasi di perlintasan bersangkutan. 

K. Batasan Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada hal-hal sebagai berikut: 

1. Kondisi fisik perlintasan dan fasilitas yang ada di perlintasan misalnya; 

pos jaga,  pintu perlintasan, rambu dan tanda peringatan. 

2. Kondisi tata ruang dan bangunan di sekitar perlintasan. 

3. Kondisi lingkungan di sekitar perlintasan. 
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4. Tingkat kepadatan lalu lintas pengguna jalan umum yang melintas di 

perlintasan kereta api Jalan Kaligawe Kota Semarang. 

5. Perilaku pelaku perjalanan yang melintas maupun perilaku masyarakat di 

sekitar perlintasan yang bersangkutan. 

L. Asumsi 

Penelitian dilakukan di perlintasan kereta api di Jalan Kaligawe Kota 

Semarang dengan pertimbangan  lalu lintas kendaraan dan pengguna jalan 

umum di tempat itu cukup tinggi, sehingga di lokasi tersebut keselamatan dan 

keamanan transportasi cukup rentan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

H. Umum  

Dalam beroperasi tidak bisa dihindari bahwa jalan rel kereta api 

bersinggungan atau berpotongan dengan beberapa ruas jalan umum yang 

dilewati trayek perjalanannya. Perlintasan kereta api merupakan daerah 

pertemuan konflik antara kereta api dengan moda transportasi darat yang lain. 

Keselamatan dan keamanan transportasi di perlintasan kereta api perlu 

ditingkatkan kualitasnya untuk mengurangi resiko adanya kecelakaan antara 

kereta api yang melintas dengan pengguna jalan umum. Pengurangan jumlah 

perlintasan sebidang di daerah yang memiliki trafik lalu lintas tinggi perlu 

dilakukan untuk menekan jumlah angka kecelakaan maupun untuk 

menghindari adanya kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas. 

I. Definisi Yang Berkaitan Dengan Perlintasan Kereta Api 

Dibawah ini  beberapa definisi yang berkaitan dengan perlintasan kereta api : 

1. Kereta api adalah kendaraan dengan tenaga gerak baik berjalan sendiri 

maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya, yang akan ataupun 

sedang bergerak di jalan rel. 

2. Perlintasan sebidang adalah perpotongan sebidang antara jalur kereta api 

dengan jalan. 

3. Perpotongan adalah suatu persilangan jalan kereta api dengan bangunan 

lain baik sebidang maupun tidak sebidang. 
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4. Persinggungan adalah keberadaan bangunan lain di jalur kereta api, baik 

seluruhnya maupun sebagian yang tidak berpotongan. 

5. Bangunan lain adalah bangunan jalan, kereta api khusus, terusan, saluran 

air dan/atau prasarana lain. 

6. Rambu adalah salah satu dari perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, 

angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, 

larangan, atau petunjuk bagi pemakai jalan. 

7. Isyarat lampu adalah isyarat lampu lalu lintas satu warna yang terdiri dari 

satu lampu menyala berkedip atau dua lampu yang menyala bergantian 

untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan. 

8. Isyarat suara adalah isyarat lalu lintas yang berupa suara yang menyertai 

isyarat lampu lalu lintas satu warna yang memberikan peringatan bahaya 

kepada pemakai jalan. 

J. Peraturan dan Undang-Undang Mengenai Perlintasan Kereta Api 

Di bawah ini adalah perundang-undangan yang berkaitan dengan perlintasan 

kereta api dengan jalan umum: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu 

Lintas Jalan: 

Pasal 63 ayat 1 : Pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan 

dengan alat isyarat lalu lintas, pengemudi wajib 

memberikan hak utama kepada : 

a. kendaraan yang datang dari arah depan dan atau dari 

arah cabang persimpangan yang lain jika hal itu 
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dinyatakan dengan rambu-rambu atau marka jalan; 

b. kendaraan dari jalan utama apabila pengemudi 

tersebut datang dari cabang persimpangan yang 

lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan 

dengan jalan; 

c. kendaraan yang datang dari arah cabang 

persimpangan sebelah kirinya apabila cabang 

persimpangan 4 (empat) atau lebih dan sama besar; 

d. kendaraan yang datang dari arah cabang sebelah 

kirinya di persimpangan 3 (tiga) yang tidak tegak 

lurus; 

e. kendaraan yang datang dari arah cabang 

persimpangan yang lurus pada persimpangan 3 

(tiga) tegak lurus. 

Pasal 63 ayat 2 : Apabila persimpangan dilengkapi dengan alat 

pengendali lalu lintas yang berbentuk bundaran, 

pengemudi harus memberikan hak utama kepada 

kendaraan lain yang telah berada di seputar bundaran. 

Pasal 64  : Pada persilangan sebidang antara jalur kereta api 

dengan jalan, pengemudi harus: 

a. mendahulukan kereta api; 

b. memberikan hak utama kepada kendaraan yang 

lebih dahulu melintasi rel. 
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Pasal 65 ayat 1 : Pemakai jalan wajib mendahulukan sesuai urutan  

prioritas sebagai berikut:  

a. kendaraan pemadam kebakaran yang sedang 

melaksanakan tugas;  

b. ambulans mengangkut orang sakit;  

c. kendaraan untuk memberi pertolongan pada 

kecelakaan lalu lintas;  

d. kendaraan Kepala Negara atau Pemerintah Asing 

yang menjadi tamu negara;  

e. iring-iringan pengantaran jenazah;  

f. konvoi, pawai atau kendaraan orang cacat;  

g. kendaraan yang penggunaannya untuk keperluan 

khusus atau mengangkut barang-barang khusus.  

Pasal 65 ayat 2 : Kendaraan yang mendapat prioritas sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) harus dengan pengawalan 

petugas yang berwenang atau dilengkapi dengan isyarat 

atau tanda-tanda lain. 

Pasal 65 ayat 3 : Petugas yang berwenang melakukan pengamanan 

apabila mengetahui adanya pemakai jalan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1).  

Pasal 65 ayat 4 :  Perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat 

pemberi isyarat lalu lintas tentang isyarat berhenti tidak 
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diberlakukan kepada kendaraan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) huruf a sampai dengan e.   

2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1998 tentang Prasarana dan Sarana 

Kereta Api: 

Pasal 16 ayat 1 : Perlintasan antara jalur kereta api dengan jalan dibuat 

dengan prinsip tidak sebidang. 

Pasal 16 ayat 2 : Pengecualian terhadap ayat (1), hanya dapat dilakukan 

dalam hal letak geografis yang tidak memungkinkan 

membangun perlintasan sebidang, dan tidak 

membahayakan dan mengganggu kelancaran operasi 

kereta api. 

Pasal 17 ayat 1 : Pembangunan jalan, jalur kereta api khusus, terusan, 

saluran air dan/atau prasarana lain yang menimbulkan 

atau memerlukan persambungan, pemotongan atau 

penyinggungan dengan jalur kereta api dilakukan 

berdasarkan ijin menteri. 

3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 53 tahun 2000 Tentang 

Perpotongan dan/atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api dengan 

Bangunan Lain : 

Pasal 4 ayat 1 : Perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud 

dalamPasal 3 ayat (2) dapat dibuat pada lokasi dengan 

ketentuan :  
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a. kecepatan kereta api yang melintas pada perlintasan 

kurang dari 60 km/jam;  

b. selang waktu antara kereta api satu dengan kereta 

api berikutnya (head way) yang melintas pada 

lokasi tersebut minimal 6 (enam) menit;  

c. jalan yang melintas adalah jalan kelas III;  

d. jarak perlintasan yang satu dengan yang lainnya 

pada satu jalur kereta api tidak kurang dari 800 

meter;  

e. tidak terletak pada lengkungan jalan kereta api atau 

tikungan jalan;  

f. terdapat kondisi lingkungan yang memungkinkan 

pandangan bebas bagi masinis kereta api pada jarak 

minimal 500 meter maupun pengemudi kendaraan 

bermotor dengan jarak minimal 150 meter.  

Pasal 4 ayat 2 : Jarak pandangan bebas minimal 500 meter bagi masinis 

kereta api dan 150 meter bagi pengemudi kendaraan 

bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

dimaksudkan bagi masing-masing untuk 

memperhatikan tanda-tanda atau rambu-rambu, dan 

khusus untuk pengemudi kendaraan bermotor harus 

menghentikan kendaraannya. 
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Pasal 5 ayat 1 : Pembangunan perlintasan sebidang harus memenuhi 

persyaratan:  

a. permukaan jalan harus satu level dengan kepala rel 

dengan toleransi 0,5 cm;  

b. terdapat permukaan datar sepanjang 60 cm diukur 

dari sisi terluar jalan rel;  

c. maksimum gradien untuk dilewati kendaraan 

dihitung dari titik tertinggi di kepala rel adalah :  

• 2 % diukur dari sisi terluar permukaan datar 

sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk jarak 

9,4 meter;  

• 10 % untuk 10 meter berikutnya dihitung dari titik 

terluar butir 1), sebagai gradien peralihan.  

d. lebar perlintasan untuk satu jalur maksimum 7 

meter;  

e. sudut perpotongan antara jalan rel dengan jalan 

harus 90 dan panjang jalan yang lurus minimal 

harus 150 meter dari as jalan rel;  

f. harus dilengkapi dengan rel lawan (dwang rel) atau 

konstruksi lain untuk menjamin tetap adanya alur 

untuk flens roda.  
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Pasal 6 ayat 1 : Untuk melindungi keamanan dan kelancaran 

pengoperasian kereta api pada perlintasan sebidang, 

kereta api mendapatkan prioritas berlalu lintas. 

Pasal 6 ayat 2 : Untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan 

kelancaran pengoperasian kereta api pada perlintasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap perlintasan 

sebidang wajib dilengkapi dengan : 

a. rambu peringatan yang terdiri dari :  

• rambu peringatan persilangan datar dengan 

lintasan kereta api berpintu; atau  

• rambu peringatan persilangan datar dengan 

lintasan kereta api tanpa pintu;  

• rambu peringatan hati-hati.  

b.rambu larangan yang terdiri dari : 

• rambu larangan berjalan terus, wajib berhenti 

sesaat dan meneruskan perjalanan setelah 

mendapat kepastian aman dari lalu lintas arah 

lainnya;  

• rambu larangan berjalan terus pada persilangan-

persilangan sebidang lintasan kereta api jalur 

tunggal, wajib berhenti sesaat untuk mendapat 

kepastian aman;  
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• rambu larangan berjalan terus pada persilangan 

sebidang lintasan kereta api jalur ganda, wajib 

berhenti sesaat untuk mendapat kepastian aman. 

c. marka berupa pita penggaduh. 

Pasal 6 ayat 3 : Disamping perlengkapan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), perlintasan sebidang dapat dilengkapi dengan : 

a. pintu perlintasan;  

b. lampu satu warna yang berwarna merah yang 

apabila menyala mengisyaratkan pengemudi harus 

berhenti;  

c. isyarat suara adanya kereta api melintas.  

Pasal 6 ayat 4 : Rambu, marka dan alat pemberi isyarat lalu lintas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf 

c, dipasang sesuai ketentuan di bidang lalu lintas dan 

angkutan jalan.  

4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 22 tahun 2003 Tentang 

Pengoperasian Kereta Api: 

Pasal 3 ayat 1 : Perlintasan jalur kereta api dengan jalan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibuat dengan prinsip 

tidak sebidang. 

Pasal 3 ayat 2 : Pengecualian terhadap prinsip tidak sebidang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bersifat 

sementara yang dapat dilakukan dalam hal :  
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a. Letak geografis yang tidak memungkinkan 

membangun perlintasan tidak sebidang; dan  

b. Tidak membahayakan, tidak membebani serta tidak 

mengganggu kelancaran operasi kereta api dan lalu 

lintas di jalan;  

c. Untuk jalur tunggal tertentu.  

Pasal 4 ayat 1 : Perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (2) dapat dibuat pada lokasi dengan 

ketentuan :  

a. Kecepatan kereta api yang melintas pada perlintasan 

kurang dari 60 km/jam;  

b. Selang waktu antara kereta api satu dengan kereta 

api berikutnya (headway) yang melintas pada lokasi 

tersebut minimal 6 (enam) menit;  

c. Jalan yang melintas adalah jalan kelas III;  

d. Jarak perlintasan yang satu dengan yang lainnya 

pada satu jalur kereta api tidak kurang dari 800 

meter;  

e. Tidak terletak pada lengkungan jalan kereta api atau 

tikungan jalan;  

f. Terdapat kondisi lingkungan yang memungkinkan 

pandangan bebas bagi masinis kereta api pada jarak 
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minimal 500 meter maupun pengemudi kendaraan 

bermotor dengan jarak minimal 150 meter.  

Pasal 4 ayat 2 : Jarak pandangan bebas minimal 500 meter bagi masinis 

kereta api dan 150 meter bagi pengemudi kendaraan 

bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

dimaksudkan bagi masing-masing untuk 

memperhatikan tanda-tanda atau rambu-rambu, dan 

khusus untuk pengemudi kendaraan bermotor harus 

menghentikan kendaraannya. 

Pasal 6 ayat 1 : Untuk melindungi keamanan dan kelancaran 

pengoperasian kereta api pada perlintasan sebidang, 

kereta api mendapatkan prioritas berlalu lintas. 

Pasal 6 ayat 2 : Untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan 

kelancaran pengoperasian kereta api pada perlintasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap perlintasan 

sebidang wajib dilengkapi dengan : 

a. Rambu peringatan yang terdiri dari :  

• Rambu peringatan persilangan datar dengan 

lintasan kereta api berpintu; atau  

• Rambu peringatan persilangan datar dengan 

lintasan kereta api tanpa pintu;  

• Rambu peringatan hati-hati. 

b. Rambu larangan yang terdiri dari :  
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• Rambu larangan berjalan terus, wajib berhenti 

sesaat dan meneruskan perjalanan setelah 

mendapat kepastian aman dari lalu lintas arah 

lainnya;  

• Rambu larangan berjalan terus pada 

persilangan-persilangan sebidang lintasan kereta 

api jalur tunggal, wajib berhenti sesaat untuk 

mendapat kepastian aman;  

• Rambu larangan berjalan terus pada persilangan 

sebidang lintasan kereta api jalur ganda, wajib 

berhenti sesaat untuk mendapat kepastian aman.  

c. Marka berupa pita penggaduh. 

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 Tentang Perkeretaapian: 

Pasal 91 ayat 1 : Perpotongan antara jalur kereta api dan jalan dibuat 

tidak sebidang. 

Pasal 91 ayat 2 : Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan 

tetap menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan 

kereta api dan lalu lintas jalan. 

Pasal 92 ayat 1 : Pembangunan jalan, jalur kereta api khusus, terusan, 

saluran air dan/atau prasarana lain yang memerlukan 

persambungan, dan perpotongan dan/atau 

persinggungan dengan jalur kereta api umum 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) harus 

dilaksanakan dengan ketentuan untuk kepentingan 

umum dan tidak membahayakan keselamatan 

perjalanan kereta api. 

Pasal 94 ayat 1 : Untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai 

jalan, perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin 

harus ditutup. 

Pasal 94 ayat 2 : Penutupan perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah atau 

Pemerintah Daerah. 

K. Peraturan dan Undang-Undang Mengenai Tata Ruang Wilayah 

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang 

Pasal 65 ayat 1 : Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh 

pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat. 

Pasal 65 ayat 2 : Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui: 

a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; 

b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan 

c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. 

Pasal 65 ayat 3 : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk 

peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan 

pemerintah. 
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata 

Ruang wilayah Nasional 

Pasal 91 : Peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api disusun 

dengan memperhatikan; 

a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur 

kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas 

menengah hingga tinggi yang kecenderungan 

pengembangan ruangnya dibatasi; 

b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan 

jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan 

operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian; 

c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap 

dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di 

sepanjang jalur kereta api; 

d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara 

jaringan jalur kereta api dan jalan; dan 

e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan 

jalur kereta api dengan memperhatikan dampak 

lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan 

jalur kereta api. 

L. Perlintasan Sebidang Jalan Rel Dengan Jalan Umum 

Perlintasan sebidang antara jalan rel dengan jalan umum  terbagi atas dua 

macam, yaitu: 
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1. Perlintasan yang dijaga 

Adalah perlintasan yang dilengkapi dengan pintu dan petugas perlintasan 
sebagai perangkat pelindung. Jenis pintu perlintasan antara lain: 
a. Pintu Gerak Vertikal 

Bahan yang digunakan untuk mekanisme putar terbuat dari konstruksi 

besi/baja, batang pintunya tidak perlu terbuat dari besi, ukuran panjang 

batang dibuat untuk dapat menutupi lebar jalan, dicat dengan warna 

hitam putih atau putih merah yang dapat memantulkan cahaya. Pintu 

dilayani secara manual atau semi otomatis. 

b. Pintu dorong 

Pintu jenis ini pengoperasiannnya didorong secara manual oleh 

petugas jaga. Ukuran tinggi dan panjang tiap-tiap bagian pintu dapat 

dibentuk sesuai dengan kebutuhan lebar jalan. 

Jenis pintu perlintasan berdasarkan  pengoperasiannya dapat berupa : 
a. Manual; jenis perlintasan ini mengandalkan tenaga manusia 

sepenuhnya untuk menutup atau membuka pintu perlintasan. 

b. Mekanik; jenis pintu perlintasan ini menggunakan instrumen yang 

sistem kerjanya berupa pedal dan magnet dimana pengoperasiannya 

dikendalikan secara manual oleh petugas. 

c. Elektrik; jenis pintu perlintasan ini menggunakan sistem kerja elektrik 

dimana pengoperasiannya sudah semi otomatis, karena operator hanya 

menekan tombol untuk mengendalikan sirine peringatan, membuka 

serta menutup pintu perlintasan. 

Perlintasan sebidang yang dijaga harus dilengkapi dengan prasarana: 

a. Gardu penjaga dan fasilitasnya. 
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b. Genta/isyarat suara dengan kekuatan 115 db pada jarak 1 meter. 

c. Daftar semboyan. 

d. Petugas yang berwenang. 

e. Daftar dinasan petugas. 

f. Daftar perjalanan kereta api sesuai Grafik Perjalanan Kereta Api. 

g. Semboyan bendera berwarna merah dan hijau serta lampu semboyan. 

h. Perlengkapan lainnya seperti senter, kotak P3K, jam dinding. 

i. Pintu perlintasan dengan persyaratan kuat dan ringan, anti karat serta 

mudah dilihat 

2. Perlintasan yang tak dijaga (tanpa pintu perlintasan)  

Adalah perlintasan yang tidak dilengkapi dengan penjaga dan pintu 
perlintasan. Sistem pengamanan jalan perlintasan ini sepenuhnya 
menggunakan stimulus dengan pemasangan rambu peringatan dan 
larangan  bagi pemakai jalan umum dan menyiapkan ruang bebas pandang 
secara maksimal. 

M. Standar Perlintasan Sebidang Antara Jalan Rel dengan Jalan Umum 

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. 53 tahun 2000 pasal 4 ayat 1 

dijelaskan ada enam persyaratan untuk tetap mempertahankan pintu 

perlintasan kereta api sebidang dengan jalan raya, yaitu : 

1. Kecepatan KA yang melintas kurang dari 60 kilometer per jam; 

2. Jarak antara kereta api (headway) yang melintas di lokasi itu minimum 6 

menit; 

3. Jalan yang melintas adalah jalan kelas III; 

4. Jarak perlintasan antara satu dengan lainnya pada jalur kereta api tidak 

kurang dari 800 meter; 

5. Tidak terletak pada lengkung jalan kereta api atau tikungan jalan; 
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6. Jarak pandang bebas minimal 500 meter untuk masinis dan minimal 150 

meter untuk pengemudi kendaraan bermotor. 

Menurut Pedoman Teknis Perlintasan Antara Jalan dengan Jalur Kereta Api 

yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat perlintasan 

kereta api berpintu mempunyai persyaratan sebagai berikut : 

1. Jalan kelas III; 

2. Jalan sebanyak-banyaknya 2(dua) lajur 2 (dua) arah; 

3. Tidak pada tikungan jalan dan/atau alinement horizontal yang memiliki 

radius sekurang-kurangnya 500 m; 

4. Tingkat kelandaian kurang dari 5 (lima) persen dari titik terluar jalan rel; 

5. Memenuhi jarak pandang bebas. 

6. Sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR). 

Perlintasan sebidang berpintu apabila melebihi ketentuan mengenai : 

1. Jumlah kereta api yang melintas pada lokasi tersebut sekurang-kurangnya 

25 kereta/hari dan sebanyak-banyaknya 50 kereta /hari; 

2. Volume lalu lintas harian rata-rata (LHR) sebanyak 1.000 sampai dengan 

1.500 kendaraan pada jalan dalam kota dan 300 sampai dengan 500 

kendaraan pada jalan luar kota; atau 

3. Hasil perkalian antara volume lalu lintas harian rata-rata (LHR) dengan 

frekuensi kereta api antara 12.500 sampai dengan 35.000 smpk. 

maka harus ditingkatkan menjadi perlintasan tidak sebidang. 

Sedangkan berdasarkan Perencanaan Perlintasan Jalan Dengan Jalur Kereta 

Api yang dikeluarkan oleh Departemen Pemukiman Dan Prasarana Wilayah 
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menyebutkan persyaratan perlintasan kereta api tidak berpintu berdasar 

klasifikasi fungsi jalan: 

1. Kelas jalan termasuk kategori III (A, B, C). 

2. Fungsi jalan umumnya kolektor dan lokal. 

Jika tidak memenuhi, maka perlintasan harus berpintu atau dibuat tidak 

sebidang. 

Mengacu pada Pedoman Teknis Perlintasan Antara Jalan dengan Jalur 

Kereta Api yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 

prasarana jalan raya yang wajib dimiliki pada perlintasan sebidang 

diantaranya: 

1. Rambu lalu lintas yang berupa peringatan dan larangan sebagai berikut : 

a. Rambu peringatan dipasang pada perlintasan sebidang antara jalan 

dengan kereta api, terdiri dari: 

• Rambu yang menyatakan adanya perlintasan sebidang antara jalan 

dengan jalur kereta api dimana jalur kereta api dilengkapi dengan 

pintu perlintasan dengan rambu  No.22a. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 : Rambu peringatan no.22a 
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• Rambu tambahan yang menyatakan jarak per 150 meter dengan rel 

kereta api terluar dengan rambu No. 24 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 : Rambu peringatan no.24 
 

 

• Rambu berupa kata-kata yang menyatakan agar berhati-hati 

mendekati perlintasan kereta api. Dipasang minimal 100 m dari 

marka melintang, dengan ukuran A minimal 1600 mm maksimal 

4000 mm, B minimal 1200 mm maksimal 1600 mm dan R minimal 

40 mm. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 : Rambu peringatan no.25 
 
 
 

b. Rambu larangan dipasang pada perlintasan sebidang antara jalan 

dengan jalur kereta api, terdiri dari : 
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• Rambu larangan berjalan terus sebagaimana tersebut dalam KM 

Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan 

No. 1a, wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah 

mendapat kepastian aman dari lalu lintas arah lainnya. Dipasang 

minimal 2,5 meter dari sisi terluar perlintasan. 

 

 

 

 

Gambar 2.4 : Rambu larangan no.1a 
 
 

• Rambu larangan berjalan terus yaitu rambu sebagaimana tersebut 

dalam KM Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu 

Lintas di Jalan No. 1c, dipasang pada persilangan sebidang jalan 

dengan kereta api jalur tunggal yang mewajibkan kendaraan 

berhenti sesaat untuk mendapat kepastian aman sebelum melintasi 

rel. Dipasang minimal 4,5 meter dari sisi terluar rel. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 : Rambu larangan no.1c 
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• Rambu larangan berbalik arah kendaraan bermotor maupun tidak 

bermotor pada perlintasan kereta api, dengan rambu No.5c. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 : Rambu larangan no.5c 
 
 
 

• Rambu larangan berupa kata-kata yaitu rambu No. 12 yang 

menyatakan agar pengemudi berhenti sebentar untuk memastikan 

tidak ada kereta api yang melintas. Dipasang minimal 30 meter dari 

sisi terluar rel. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 : Rambu peringatan no.12 
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2. Wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa Marka jalan yang 

terdiri dari: 

a. Marka melintang berupa tanda garis melintang sebagai batas wajib 

berhenti kendaraan sebelum melintasi jalur kereta api, dengan ukuran 

lebar 0,30 meter dan tinggi 0,03 meter; 

b. Marka membujur berupa garis utuh sebagai larangan kendaraan untuk 

melintasi garis tersebut dengan ukuran lebar 0,12 meter dan tinggi 0,03 

meter. 

 

 

 

 
Gambar 2.8 : Marka melintang dan marka membujur 

c. Marka lambang berupa tanda peringatan yang dilengkapi dengan 

tulisan “KA” sebagai tanda peringatan adanya perlintasan dengan jalur 

kereta api, dengan ukuran lebar secara keseluruhan 2,4 meter dan 

tinggi 6 meter serta ukuran huruf yang bertuliskan “KA” tinggi 1,5 

meter dan lebar 0,60 meter. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 : Marka lambang 
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d. Pita Penggaduh (rumble strip) sebelum memasuki persilangan 

sebidang. 

 

 

 
Gambar 2.10 : Pita penggaduh 

 

e. Median minimal 6 meter lebar 1 meter pada jalan 2 lajur 2 arah. 

3. Wajib dilengkapi dengan : 

a. Isyarat lampu satu warna berwarna merah yang menyala berkedip atau 

dua lampu berwarna merah yang menyala bergantian, 

b. Isyarat suara atau tanda panah pada lampu yang menunjukkan arah 

datangnya kereta api. 

Di bawah ini adalah contoh pemasangan rambu, marka dan kelengkapan pada 

pintu perlintasan: 
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 Gambar 2.11 : Contoh pemasangan rambu, marka dan kelengkapan pada pintu perlintasan
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N. Jarak Pandang pada Perlintasan Sebidang 

Hubungan jarak pandang dengan kecepatan yang dirumuskan dalam Pedoman 

Teknis Perlintasan Antara Jalan dengan Jalur Kereta Api, dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 2.1 : Hubungan jarak pandang dengan kecepatan 
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Jarak pandang bebas diilustrasikan seperti gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 : Kondisi dimana kendaraan dapat mengamati kereta atau dapat berhenti 
 
 
 
Keterangan : 

dH = Jarak pandang terhadap jalan bagi kendaraan kecepatan VV untuk 

berhenti dengan aman tanpa melanggar batas perlintasan. 

dT = Jarak pandang terhadap jalan rel untuk melakukan manuver seperti 

yang dideskripsikan untuk dH. 

Besarnya dH dan dT seperti pada tabel 2.1. 

L  = Panjang kendaraan 

D = Jarak dari garis stop atau dari bagian depan kendaraan terhadap rel 

terdekat 

de  = Jarak dari pengemudi terhadap bagian depan kendaraan 
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Persamaan dasar hubungan antara jarak pandang dengan kecepatan kendaraan 

dan kecepatan kereta dirumuskan seperti di bawah ini: 

deD
f

VvtVvdH +++=
254

.28,0
2

 

dan 

( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++++= WLD

f
VvtVv

Vv
VtdT 2

254
.28,0

2

 

Keterangan: 

dH : Jarak pandang terhadap jalan raya yang menyebabkan kendaraan dapat 

mencapai kecepatan VV untuk melintasi rel dengan aman meskipun kereta 

sudah terlihat pada jarak dT dari perlintasan, atau jarak untuk 

menghentikan kendaraan dengan aman tanpa melanggar batas perlintasan 

dT : Jarak pandang terhadap jalan untuk melakukan manuver seperti 

dideskripsikan dH 

VV  : Kecepatan kendaraan (km/jam) 

VT  : Kecepatan kereta (km/jam) 

t : Waktu presepsi (reaksi), yang diasumsikan sebesar 2,5 detik (nilai ini 

disumsikan untuk jarak minimum untuk berhenti yang aman) 

f : Koefisien gesek, menurut AASHTO nilai 

f = -0,00065Vv+0.192 untuk Vv ≤ 80 km/jam 

f = -0.00125Vv+0.24 untuk Vv > 80 km/jam 

D : Jarak dari garis stop atau dari bagian depan kendaraan terhadap rel 

terdekat, yang disumsikan 4,5 m 



32 
 

 

de : Jarak dari pengemudi terhadap bagian depan kendaraan, yang diasumsikan 

3 m 

L : Panjang kendaraan, yang disumsikan 20 m 

W : Jarak antara rel-rel terluar (untuk single track, nilainya 1,5 m) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

I. Studi Pendahuluan 

Pada tahap ini dilakukan studi pendahuluan yang dipergunakan untuk 

persiapan penelitian. Studi pendahuluan meliputi: 

1. Pengamatan terhadap beberapa perlintasan sebidang antara jalan rel 

dengan jalan umum di Kota Semarang. 

2. Identifikasi awal permasalahan yang mungkin timbul di perlintasan 

sebidang yang berkenaan dengan keselamatan dan keamanan transportasi. 

3. Studi pustaka dan pencarian informasi yang berkaitan dengan keselamatan 

dan keamanan transportasi di perlintasan sebidang antara jalan rel dengan 

jalan umum. 

4. Membuat hipotesa sementara mengenai tingkat keselamatan dan keamanan 

transportasi di perlintasan kereta api. 

 

J. Bagan Alir Metode Penelitian 

Bagan alir metode penelitian dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 3.1: Bagan alir metode penelitian 
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K. Survei Pendahuluan 

Pada penelitian ini dilaksanakan survei pendahuluan untuk persiapan 

melakukan survei berikutnya. Survei pendahuluan meliputi : 

1. Penentuan lokasi perlintasan sebidang antara jalan rel dengan jalan umum 

untuk pengambilan data primer penelitian. 

2. Penentuan metode dan data yang digunakan untuk penelitian. 

3. Mengurus perijinan untuk pengambilan data di instansi terkait dan 

perijinan untuk mengadakan penelitian di lapangan. 

L. Pemilihan Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi untuk penelitian adalah pertemuan 

sebidang antara Jalan Kaligawe Kota Semarang dengan jalur kereta api single 

track lintas Semarang-Gambringan. Adapun alasan pemilihan lokasi ini untuk 

penelitian diantaranya: 

1. Lokasi penelitian ini terletak di jalan akses masuk Kota Semarang 

sekaligus jalan raya antar Propinsi. 

2. Trafik lalu lintas kendaraan di jalan Kaligawe cukup tinggi. 

3. Jenis kendaraan yang melintas bervariasi. 

4. Perlintasan kereta api Jalan Kaligawe merupakan perlintasan yang resmi 

dijaga. 

Berdasarkan pengamatan, perlintasan sebidang di Jalan Kaligawe Kota 

Semarang berpotensi besar menimbulkan konflik antara kereta yang melintas 

dengan kendaraan umum. Perlintasan kereta api di Jalan Kaligawe berada di 

jalan raya antar Propinsi yang memiliki kepadatan lalu lintas tinggi. Disaat 
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jam sibuk tak dapat dihindari di Jalan Kaligawe sering terjadi kemacetan dan 

pada saat kereta api melintas  makin bertambah panjang antrian kendaraan di 

perlintasan kereta api, lalu lintas semakin semrawut karena mental pemakai 

jalan yang tidak sabar dan tidak disiplin dengan jalan saling menyerobot, 

memenuhi bahu jalan, dan  bahkan beberapa pemakai jalan mencoba 

menerobos pintu perlintasan yang akan ditutup. 

M. Survei Lapangan 

Setelah melakukan survei pendahuluan, langkah berikutnya adalah melakukan 

survei di lokasi penelitian. Data primer diambil dengan cara pengamatan, 

pencatatan, dan interview dengan sumber yang terkait. Narasumber interview 

antara lain masyarakat di sekitar perlintasan dan petugas jaga pintu 

perlintasan. Seluruh data dan komponen penelitian di perlintasan dan jalan 

raya diinventarisasi kemudian dicatat secara detil baik kelengkapan, 

penempatan, dan fungsinya. Untuk mendukung dokumentasi penelitian, di 

lokasi survei dilakukan pengambilan gambar seluruh komponen perlintasan, 

rambu dan marka jalan raya, pintu perlintasan, kondisi lingkungan, kondisi 

lalu lintas di jalan umum. Pada penelitian ini dilakukan pula pengamatan 

terhadap perilaku pemakai jalan umum yang melintas di perlintasan dan 

mencatat bentuk pelanggarannya serta melakukan pengamatan terhadap 

kondisi perlintasan kereta api untuk mengidentifikasi problem dan 

permasalahan yang timbul. Sedangkan data sekunder diambil dengan cara 

melakukan survei instansional ke instansi terkait. 
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N. Data Yang Akan Dikumpulkan 

1. Peralatan Survei  

Pada tahap pengumpulan data ini diperlukan alat pendukung untuk survei 

antara lain: 

a. Alat tulis berupa ballpoint, pensil dan penghapus untuk mencatat data. 

b. Alat hitung berupa kalkulator. 

c. Meteran pita untuk mengukur geometrik lokasi. 

d. Kamera untuk merekam kondisi lokasi penelitan.  

e. Catatan inventarisasi dan kuesioner 

f. Alat transportasi bagi surveyor. 

2. Data Penelitian 

Data penelitian yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. 

Data primer digunakan untuk mengetahui kondisi jalan Kaligawe yang 

bersinggungan dengan rel kereta api, potensi konflik di perlintasan kereta 

api, dan kondisi perlintasan kereta api yang bersangkutan. Sedangkan data 

sekunder yang didapat digunakan untuk mendukung data primer dan 

sebagai pendukung informasi mengenai perlintasan kereta api Jalan 

Kaligawe Kota Semarang dalam penelitian.    

Pengumpulan data primer diambil langsung di lapangan. Data primer yang 

diambil meliputi;  

a. Data fasilitas perlintasan; yakni fasilitas standar umum pada 

perlintasan kereta api diantaranya: 
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• Pengaman perlintasan berupa pintu perlintasan dan 

perlengkapannya seperti; sirine peringatan, lampu tanda dan 

peringatan  termasuk jenis sistem operasi pintu perlintasan. 

• Kelengkapan gardu jaga berupa genta, gapeka, semboyan bendera, 

P3K, senter, laporan daftar catatan kereta yang lewat, handy talkie, 

dan telepon. 

Data fasilitas perlintasan diambil dengan cara pengamatan langsung di 

lapangan kemudian di catat dalam lembar inventarisasi. Untuk 

mendukung pengumpulan data fasilitas perlintasan digunakan kamera 

untuk  mendokumentasi fasilitas dan kelengkapan pendukung 

perlintasan. 

b. Data kondisi fisik perlintasan; 

• Lebar jalan raya umum. 

• Perangkat penerangan di perlintasan 

• Tipe konstruksi jalan raya 

• Kondisi rel dan permukaan datar sisi terluar rel yaitu perkerasan 

konstruksi permukaan jalan rel mempunyai level permukaan yang 

rendah dari pada jalan atau level permukaaannya lebih tinggi atau 

sama dengan jalan raya. 

Untuk data kondisi fisik perlintasan, pengambilan datanya hampir 

sama dengan pengambilan data fasilitas perlintasan. Untuk 

pengambilan data lebar jalan raya umum digunakan meteran pita untuk 

mengukur. 
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c. Kelengkapan jalan raya di perlintasan berupa rambu peringatan, rambu 

larangan, marka jalan, garis kejut, lambang X+KA 

Data kelengkapan jalan raya selain diinventarisasi juga 

didokumentasikan dengan kamera. Jarak masing-masing rambu, garis 

kejut, dan marka jalan dari pintu perlintasan diukur dengan meteran 

pita kemudian dicatat 

d. Data kondisi lingkungan di sekitar perlintasan yaitu penataan ruang 

dan bangunan di sekitar perlintasan;  

• Apakah bangunan tersebut berada di wilayah damija rel. 

• Apakah keberadaan bangunan tersebut mengganggu jarak pandang. 

• Apakah keberadaan bangunan tersebut mengganggu perjalanan 

kereta api.  

• Kegiatan atau aktifitas warga di sekitar perlintasan yang 

memanfaatkan wilayah damija rel dimana dapat membahayakan 

keselamatan warga maupun kereta api yang melintas. 

Data kondisi lingkungan diambil dengan cara pengamatan langsung di 

lapangan serta didokumentasi/dipotret situasi dan lingkungannya.  

e. Kondisi jarak pandang pengguna jalan dan jarak pandang masinis 

kereta api. 

Data kondisi jarak pandang pengguna jalan umum dan masinis kereta 

diambil berdasarkan pengamatan langsung di lapangan mengacu pada 

Pedoman Teknis Perlintasan Antara Jalan dengan Jalur Kereta Api 

yang dikeluarkan Dirjen Perhubungan Darat. 
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f. Data perilaku pelaku perjalanan; 

• Bentuk pelanggaran pengguna jalan yang melintas di perlintasan 

kereta api. 

• Tata cara berlalu lintas penguna jalan umum saat melewati  

perlintasan, terutama saat pintu akan ditutup. 

• Posisi kendaraan berhenti di perlintasan ketika kereta api lewat. 

Data perilaku perjalanan diambil dengan cara pengamatan dan 

dokumentasi/foto. Untuk mendukung pengumpulan data ini digunakan 

form kuesioner. 

g. Data kondisi arus lalu lintas di perlintasan kereta api;  

• Kondisi antrian kendaraan disaat pintu perlintasan ditutup dan saat 

pintu perlintasan dibuka. 

• Kecepatan kendaraan saat pintu perlintasan terbuka atau kondisi 

dimana tidak ada kereta api yang melintas. 

• Kecepatan kendaraan yang melintas saat pintu perlintasan akan 

ditutup. 

Selain dengan cara pengamatan untuk mendapatkan data kondisi arus 

lalu lintas, untuk mendukung digunakan kamera ( video ) untuk 

merekam situasi lalu lintas di lokasi selama periode pengamatan. 

Perekaman ini untuk mempermudah pengamatan ulang situasi lalu 

lintas. 

Sedangkan data sekunder yang diambil meliputi : 
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No Jenis data Sumber data Kegunaan data 

1 Peta jaringan rel - PT Kereta api/Atlas 

Kota Semarang 

Peta lokasi perlintasan 

2 Grafik Perjalanan 

Kereta 

- PT Kereta Api Mengetahui trafik lalu lintas 

kereta 

3 Data perlintasan - PT Kereta api Untuk mengetahui fasilitas 

perlintasan 

4 Data kecelakaan - PT Kereta api 

- Satlantas 

- Dinas Perhubungan 

Untuk mengetahui historis 

kecelakaan yang pernah ada di 

perlintasan yang bersangkutan 

5 Data lalu lintas 

kendaraan 

- Dishub 

 

Untuk mengetahui tingkat 

kepadatan lalu lintas jalan 

 

3. Periode Pengamatan 

Periode pengamatan di lokasi penelitian dilaksanakan tiga kali, yakni jam 

puncak pagi ( jam 07.00-09.00 ), jam puncak siang   ( jam 11.00-13.00), 

dan jam puncak sore ( jam 15.00-17.00 ). Pemilihan periode pengamatan 

didasarkan pada hasil survei pendahuluan. Kondisi puncak berada pada 

tiga rentang waktu tersebut didasarkan pada frekwensi arus lalu lintas 

kendaraan umum yang lewat dan kereta api yang melintas pada jam 

tersebut cukup tinggi.  

O. Analisis Data dan Pembahasan.  

Dalam tahap ini data primer dan sekunder yang diperoleh selanjutnya diolah. 

Kajian dan pengolahan data itu diantaranya mengenai: 

1. Membandingkan kondisi yang ada di lapangan dengan standar teknis. 
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2. Pengkajian dan evaluasi data yang diperoleh dengan standar pedoman 

yang pernah dikeluarkan oleh Pemerintah melalui departemen terkait 

untuk mengetahui seberapa jauh kekurangan dan penyimpangan terhadap 

keamanan dan keselamatan di perlintasan kereta api di Jalan Kaligawe, 

Kota Semarang. 

3. Inventarisasi ketidaksesuaian antara standar teknis yang ada dengan 

kondisi yang ada di lapangan. 

Hasil pengolahan data diatas selanjutnya dianalisis. Analisis data meliputi: 

1. Evaluasi perlintasan sebidang kereta api di Jalan Kaligawe mengenai 

standar perlengkapan untuk diketahui tingkat keamanannya. 

2. Analisa perangkat dan komponen pengaman perlintasan kereta api untuk 

diketahui efektifitasnya dalam mengamankan sarana transportasi kereta api 

yang melintas. 

3. Analisa mengenai pengaruh kondisi fisik perlintasan terhadap tingkat 

keselamatan pemakai jalan umum yang melintas. 

4. Analisa kelengkapan jalan raya umum ( marka dan rambu ) untuk 

diketahui efektifitasnya dalam memberi tanda perhatian kepada pengguna 

jalan umum yang akan melintas. Pemasangan rambu dan marka biasanya 

sangat bermanfaat bagi pengguna jalan yang baru melewati jalan tersebut. 

Karena biasanya pengguna jalan yang baru akan lebih hati-hati dari pada 

pengguna jalan yang sudah terbiasa melewatinya. 

5. Analisa mengenai hubungan antara kecepatan kendaraan dengan faktor 

kehati-hatian pengguna jalan umum yang melintas baik kondisi pintu 
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perlintasan dalam keadaan terbuka maupun pintu dalam keadaan akan 

ditutup, karena karakter pengguna jalan umum khususnya pengendara 

motor yang cenderung mempercepat laju kendaraan ketika tahu pintu akan 

ditutup. 

6. Analisa permasalahan yang dapat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan 

antara kereta api dan pengguna jalan umum di perlintasan  Jalan Kaligawe. 

7. Kondisi lingkungan dan situasi di perlintasan kereta api Jalan Kaligawe 

termasuk di dalamnya penataan ruang dan bangunan di sekitar perlintasan 

yang dapat mengganggu jarak pandang masinis kereta api maupun 

pemakai jalan umum. 

8. Analisa mengenai jarak pandang pengguna jalan dan masinis kereta api. 

9. Menganalisa hasil dari pengamatan di lapangan mengenai perilaku 

masyarakat dan pengguna jalan umum terutama berkaitan dengan 

kedisiplinan dan keamanan saat melintas di perlintasan kereta. 

10. Identifikasi konflik lain yang masih berhubungan atau bersinggungan 

dengan situasi transportasi di sekitar perlintasan. 

11. Merumuskan solusi mengenai manajemen keselamatan dan keamanan 

transportasi yang tepat dan sesuai dengan karakteristik perlintasan kereta 

api di Jalan Kaligawe, Kota Semarang. 

P. Kesimpulan dan Saran 

Dalam tahap ini hasil dari analisa dan pembahasan disimpulkan, kemudian 

permasalahan yang ada di lapangan diberikan saran dan rekomendasi. 
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BAB 1V 

DATA PENELITIAN 

 

L. Lokasi Penelitian 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Gambar 4.1: Peta lokasi penelitian 

Perlintasan Kaligawe adalah perlintasan yang resmi dijaga oleh petugas dari 

PT.Kereta Api Indonesia. Secara administratif masuk dalam DAOP IV 

Semarang, Resort 43  dengan nomor JPL 5 (Km 2+792). Berdasarkan lokasi 

rel, titik lokasi penelitian berada pada lintas Semarang-Gambringan dan 

berada pada petak jalan antara stasiun Semarang Tawang dengan stasiun 

Alastuwa. Dan di bawah ini adalah layout lokasi penelitian: 
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Gambar 4.2: Layout lokasi penelitian 

 

M. Fasilitas Perlintasan Kereta Api Jalan Kaligawe 

• Jenis pintu perlintasan yang digunakan adalah elektrik dengan sistem 

operasi semi automatik dan menggunakan sumberdaya listrik dari PLN. 

Pintu perlintasan dibuat dari kayu yang dicat strip merah putih yang 

dilengkapi dengan sirine peringatan, lampu tanda dan peringatan. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.3: Pintu perlintasan kereta api jalan Kaligawe 
 

• Gardu jaga perlintasan Kaligawe dilengkapi fasilitas pendukung 

diantaranya genta,  gapeka, semboyan bendera, P3K, senter, laporan daftar 

catatan kereta yang lewat, daftar piket petugas, handy talkie, telepon, dan 
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toilet. Jumlah personel yang menjaga sebanyak enam orang yang dibagi 

dalam tiga shift jaga yakni malam (22.00-06.00 WIB), siang (06.00-14.00 

WIB), dan sore (14.00-22.00 WIB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4: Gardu jaga perlintasan Kaligawe dan fasilitasnya 
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N. Kondisi Fisik Perlintasan 

• Jalan Kaligawe yang berpotongan dengan rel kereta api memiliki lebar 

15,6 meter. Terdiri dari dua lajur, dua arah yang dilengkapi dengan median 

jalan, trotoar dan marka jalan. Jalan Kaligawe merupakan jalan nasional 

dan masuk dalam kelas arteri primer. 

• Konstruksi jalan raya Kaligawe berupa jalan beton, dimana titik 

perpotongan dengan rel tipe perkerasannya menggunakan aspal. 

• Penerangan di sekitar perlintasan cukup memadai dengan adanya lampu 

jalan yang dipasang di kiri dan kanan sepanjang jalan Kaligawe. 

• Rel yang melintang di jalan Kaligawe memiliki level ketinggian  

permukaan yang sama dengan jalan raya. Namun kondisi aspal jalan raya 

yang berpotongan dengan rel di beberapa titik berlubang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5: Kondisi jalan  raya Kaligawe yang berpotongan dengan rel kereta api 



 

           48

KEND UM MC LV HV
SMP 0.8 0.25 1 1.2

TOTAL
KEND SMP KEND SMP KEND SMP KEND SMP KEND SMP KEND SMP KEND SMP KEND SMP KEND SMP KEND SMP KEND SMP KEND SMP SMP

07.00-08.00 324 259 1890 472.5 1164 1164 202 242.4 1092 873.6 1809 452.25 859 859 308 369.6 1416 1132.8 3699 924.75 2023 2023 510 612 4692.6
07.15-08.15 274 219 1771 442.75 1155 1155 186 223.2 927 741.6 1740 435 888 888 310 372 1201 960.8 3511 877.75 2043 2043 496 595.2 4476.8
07.30-08.30 224 179 1586 396.5 1162 1162 177 212.4 707 565.6 1638 409.5 913 913 353 423.6 931 744.8 3224 806 2075 2075 530 636 4261.8
07.45-08.45 170 136 1407 351.75 1062 1062 180 216 458 366.4 1395 348.75 936 936 344 412.8 628 502.4 2802 700.5 1998 1998 524 628.8 3829.7
08.00-09.00 151 121 1384 346 1019 1019 180 216 358 286.4 1238 309.5 907 907 302 362.4 509 407.2 2600 655.5 1926 1926 482 578.4 3567.1

11.00-12.00 200 160 1414 353.3 1308 1308 393 471.6 134 107.2 1119 279.75 1295 1295 682 818.4 334 267.2 2533 633.25 2603 2603 1075 1290 4793.5
11.15-12.15 197 158 1227 306.75 1116 1116 333 399.6 128 102.4 1036 259 1099 1099 530 636 325 260 2263 565.75 2215 2215 863 1035.6 4076.4
11.30-12.30 164 131 1065 266.25 908 908 277 332.4 109 87.2 983 245.75 865 865 482 578.4 273 218.4 2048 512 1773 1773 759 910.8 3414.2
11.45-12.45 142 114 998 249.5 748 748 201 241.2 95 76 800 200 668 668 452 542.4 237 189.6 1798 449.5 1416 1416 653 783.6 2838.7
12.00-13.00 139 111 1087 271.75 69 69 171 205.2 95 76 840 210 573 573 508 609.6 234 187.2 1927 481.75 1269 1269 679 814.8 2752.75

15.00-16.00 325 260 1118 279.5 1095 1095 203 243.6 200 160 1347 336.75 989 989 479 574.8 525 420 2465 616.25 2084 2084 682 818.4 3938.65
15.15-16.15 432 346 1171 292.75 1233 1233 232 278.4 231 184.8 1544 386 1079 1079 556 667.2 663 530.4 2715 678.75 2312 2312 788 945.6 4466.75
15.30-16.30 669 535 1245 311.25 1398 1398 221 265.2 293 234.4 1579 394.75 1140 1140 584 700.8 962 769.6 2824 706 2538 2538 805 966 4979.6
15.45-16.45 872 698 1232 308 1478 1478 182 218.4 303 242.4 1625 406.25 1206 1206 565 678 1175 940 2857 714.25 2684 2684 747 896.4 5234.65
16.00-17.00 1065 852 1292 323 1549 1549 140 168 315 252 1624 406 1316 1316 467 560.4 1380 1104 2916 729 2865 2865 607 728.4 5426.4

LV HVLV HV UM MC
SEMARANG-DEMAK DEMAK-SEMARANG TOTAL

JAM UM MC LV HV UM MC

O. Volume Lalu-lintas dan LHR Jalan Kaligawe 

Di bawah ini adalah data terakhir volume lalu-lintas dan LHR dari Dishub kota Semarang tahun 2008: 

Tabel 4.1: Rekapitulasi survei volume lalu lintas pada ruas jalan/jam jalan raya Kaligawe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 4.2: Data LHR volume lalu lintas jalan raya Kaligawe/jam 

PAGI SIANG SORE
5750 4692 5002 5478 0.95 E

ARUS PADA JAM SIBUK
KAP (Smp/jam) V/C LOS
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P. Kelengkapan Jalan Raya di Perlintasan Kaligawe 

1. Rambu peringatan 22a 

Rambu peringatan 22a hanya dipasang pada lajur dari arah jalan Pengapon 

dan berjarak 74,1 meter dari pintu perlintasan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6: Rambu 22a di perlintasan kereta api Kaligawe 

 

2. Rambu Andreas Cross 

Rambu Andreas Cross dipasang pada lajur dari arah jalan Pengapon 

dengan jarak 57 meter dari pintu perlintasan dan dari arah Sayung dengan 

jarak 30,8 meter dari pintu perlintasan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7: Rambu Andreas Cross 
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3. Rambu larangan 5c 

Rambu larangan 5c atau rambu larangan berbalik arah hanya dipasang 

pada lajur dari arah Sayung saja dan berjarak 13,1 meter dari pintu 

perlintasan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8: Rambu larangan berbalik arah ( 5c ) 

4. Rambu peringatan dan himbauan dari PT. Kereta Api Indonesia 

Rambu ini dipasang berimpitan di depan pintu perlintasan yang dari arah 

Sayung  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 4.9: Rambu himbauan dari PT.KAI 
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5. Rambu larangan 2b dan rambu perintah 3a 

Rambu ini dipasang pada ujung median jalan yang menuju arah 

Sayung/Demak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.10: Rambu larangan 2b dan rambu perintah 3a 

Q. Kondisi Lingkungan  

Kondisi lingkungan di sekitar perlintasan kereta api Kaligawe dipenuhi oleh 

rumah penduduk dan tempat usaha/pabrik. Sebagian rumah dan tempat usaha 

masyarakat yang berada di pinggir rel menempati Daerah Milik Jalan rel. 

Warga yang bermukim disepanjang rel banyak melakukan berbagai aktifitas 

usaha, dimana hal ini sebenarnya mengganggu operasional kereta api dan juga 

membahayakan keselamatan warga itu sendiri. 
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Gambar 4.11: Kondisi lingkungan, bangunan, dan aktifitas masyarakat  di sekitar perlintasan 

 

R. Stimulus Untuk Masinis Kereta Api 

Stimulus untuk masinis di jalan rel berupa rambu tanda Semboyan 35. Rambu 

ini dipasang di sebelah kanan dalam jarak 600 meter sebelum titik perlintasan. 

Fungsi dari rambu ini adalah perintah kepada masinis agar membunyikan 

klakson panjang sebagai bentuk tanda perhatian karena di depan ada 

perlintasan, tikungan, maupun jembatan. Selama pengamatan di lapangan, 

semua masinis mematuhi aturan ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12: Semboyan 35 di dekat perlintasan kereta api Kaligawe 

S. Jarak Pandang Pengguna Jalan dan Masinis Kereta Api 
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Jarak pandang pengguna jalan umum yang akan melintas sangat minim karena 

di kiri maupun kanan terhalang oleh bangunan baik rumah, pabrik, maupun 

tempat usaha masyarakat di sekitar perlintasan. Jarak pandang pengguna jalan 

kurang lebih hanya dua meter dari as rel. Masinis yang mengendalikan kereta 

api tidak memperoleh jarak pandang yang cukup dan ideal, karena banyaknya 

bangunan di pinggir rel yang menghalangi pandangan masinis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13: Kondisi jarak pandang pengguna jalan dan masinis kereta api 
 

T. Perilaku Pengguna Jalan Umum 

Pengamatan langsung dengan dibantu kamera video diperoleh data perilaku 

dan pelaggaran pengguna jalan. Perekaman perilaku pengguna jalan dengan 

kamera video dimulai saat genta berbunyi, kemudian proses pintu ditutup 

hingga pintu perlintasan dibuka kembali sampai kondisi arus lalu lintas relatif 

normal. Data yang diperoleh diantaranya: 
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1. Pelanggaran pengguna jalan yang melintas di perlintasan kereta api, 

diantaranya: 

 Menerobos pintu perlintasan yang sudah ditutup. 

 Melanggar batas median jalan. 

 Melanggar rambu peringatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14: Bentuk pelanggaran pengguna jalan umum di perlintasan Kaligawe 

 

2. Selama pengamatan saat pintu keadaan terbuka atau tidak ada kereta yang 

melintas, pengguna jalan tampak tidak memperlambat laju kendaraan saat 

melewati perlintasan kereta api dan pengguna jalan tidak membiasakan 

diri tengok kanan kiri untuk memastikan tidak ada kereta yang melintas. 

3. Dari hasil pengamatan, tata cara berlalu lintas penguna jalan umum saat 

melewati  perlintasan terutama saat pintu akan ditutup adalah cenderung 
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tidak memperlambat kecepatan kendaraan untuk berhenti tapi berusaha 

sesegera mungkin untuk melintas. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15: Pengguna jalan tetap melaju saat penutupan pintu 

4. Saat pintu perlintasan ditutup pengguna jalan cenderung tidak tertib untuk 

antri berhenti namun saling merangsek bahkan ada yang berhenti di luar 

batas/marka jalan dan berhenti di depan pintu perlintasan. Terlebih saat 

kereta sudah separuh melewati perlintasan, pengguna jalan mulai mengisi 

space kosong diantara pintu dengan rel. Dan saat pintu perlintasan dibuka 

pengguna jalan saling berlomba untuk segera melintas 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16: Pengguna jalan berhenti di depan pintu perlintasan 
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Di bawah ini adalah rekap hasil data pelanggaran dan perilaku pengguna jalan 

selama pintu perlintasan akan ditutup sampai pintu perlintasan dibuka 

kembali. 

1. Jam pengamatan pagi: 07.00-09.00 WIB 

Dalam jam pengamatan pagi mayoritas kendaraan yang melintas adalah 

sepeda motor. Jam pengamatan pagi merupakan jam tersibuk dibanding 

dengan jam pengamatan siang dan sore. Hal ini dikarenakan merupakan 

jam berangkat kerja maupun jam masuk sekolah. Jumlah pelanggaran 

didominasi pengendara sepeda motor disusul pengendara kendaraan tak 

bermotor semisal sepeda atau becak. Untuk jenis pelanggaran yang sering 

dilakukan oleh pengguna jalan adalah menerobos pintu perlintasan yang 

sedang ditutup dan melanggar batas median jalan. Di bawah ini adalah 

rekap pelanggaran pengguna jalan umum pada jam pengamatan pagi. 

Tabel 4.3: Rekap pelanggaran pengguna jalan jam 07.11 WIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAM : 07.44 WIB

KERETA YANG MELINTAS: 8071

KENDARAAN 
TAK 

BERMOTOR

SEPEDA 
MOTOR MOBIL BUS ANGKOT TAKSI TRUK ANGKUTAN 

LAINNYA

MENEROBOS PINTU PERLINTASAN YANG DITUTUP UNTUK MELINTAS 5 15 - - - - - - 20

BERHENTI DI DEPAN PINTU - - - - - - - - 0

MELANGGAR BATAS MEDIAN JALAN 2 25 - - - - - - 27

TIDAK MEMPERLAMBAT KECEPATAN UNTUK BERHENTI / TERUS 
MELINTAS SAAT PENUTUPAN PINTU 2 6 - 1 - - - - 9

MELANGGAR RAMBU LARANGAN BERBALIK ARAH - - - - - - - - 0

JUMLAH MODA YANG MELANGGAR 9 46 0 1 0 0 0 0

JENIS PELANGGARAN

JENIS MODA

JUMLAH JENIS 
PELANGGARAN
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Tabel 4.4: Rekap pelanggaran pengguna jalan jam 07.56 WIB 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.5: Rekap pelanggaran pengguna jalan jam 08.13 WIB 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.6: Rekap pelanggaran pengguna jalan jam 08.30 WIB 

 

 

 

 

 

 

 

JAM : 07.56 WIB

KERETA YANG MELINTAS: KLBD LOST LOCK

KENDARAAN 
TAK 

BERMOTOR

SEPEDA 
MOTOR MOBIL BUS ANGKOT TAKSI TRUK ANGKUTAN 

LAINNYA

MENEROBOS PINTU PERLINTASAN YANG DITUTUP UNTUK MELINTAS 7 20 - - 2 - - - 29

BERHENTI DI DEPAN PINTU - 1 - - - - - - 1

MELANGGAR BATAS MEDIAN JALAN 2 16 - - 4 - - - 22

TIDAK MEMPERLAMBAT KECEPATAN UNTUK BERHENTI / TERUS 
MELINTAS SAAT PENUTUPAN PINTU 1 9 - - 2 - 1 1 14

MELANGGAR RAMBU LARANGAN BERBALIK ARAH - - - - - - - - 0

JUMLAH MODA YANG MELANGGAR 10 46 0 0 8 0 1 1

JENIS PELANGGARAN

JENIS MODA

JUMLAH JENIS 
PELANGGARAN

JAM : 08.13 WIB

KERETA YANG MELINTAS: 745 PANDANWANGI

KENDARAAN 
TAK 

BERMOTOR

SEPEDA 
MOTOR MOBIL BUS ANGKOT TAKSI TRUK

ANGKUTAN 
LAINNYA

MENEROBOS PINTU PERLINTASAN YANG DITUTUP UNTUK MELINTAS 2 17 - - - - - - 19

BERHENTI DI DEPAN PINTU - - - - - - - - 0

MELANGGAR BATAS MEDIAN JALAN - 14 - - - - - - 14

TIDAK MEMPERLAMBAT KECEPATAN UNTUK BERHENTI / TERUS 
MELINTAS SAAT PENUTUPAN PINTU - 5 - - - - - - 5

MELANGGAR RAMBU LARANGAN BERBALIK ARAH - - - - - - - - 0

JUMLAH MODA YANG MELANGGAR 2 36 0 0 0 0 0 0

JENIS PELANGGARAN

JENIS MODA

JUMLAH JENIS 
PELANGGARAN

JAM : 08.30 WIB

KERETA YANG MELINTAS: 50 RAJAWALI

KENDARAAN 
TAK 

BERMOTOR

SEPEDA 
MOTOR MOBIL BUS ANGKOT TAKSI TRUK

ANGKUTAN 
LAINNYA

MENEROBOS PINTU PERLINTASAN YANG DITUTUP UNTUK MELINTAS 3 17 - - - - - - 20

BERHENTI DI DEPAN PINTU - 1 - - - - - - 1

MELANGGAR BATAS MEDIAN JALAN - 6 - - 1 - - - 7

TIDAK MEMPERLAMBAT KECEPATAN UNTUK BERHENTI / TERUS 
MELINTAS SAAT PENUTUPAN PINTU - 3 - 1 - - - - 4

MELANGGAR RAMBU LARANGAN BERBALIK ARAH - - - - - - - - 0

JUMLAH MODA YANG MELANGGAR 3 27 0 1 1 0 0 0

JENIS PELANGGARAN

JENIS MODA

JUMLAH JENIS 
PELANGGARAN
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Tabel 4.7: Rekap pelanggaran pengguna jalan jam 08.45 WIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jam pengamatan siang: 11.00-13.00 WIB 

Dalam jam pengamatan siang, kepadatan kendaraan yang melintas relatif 

sepi dibanding dengan jam pagi maupun sore. Jumlah kendaraan yang 

melintas didominasi sepeda motor. Jenis pelanggaran yang sering 

dilakukan adalah menerobos pintu perlintasan yang ditutup dan melanggar 

batas median jalan. Di bawah ini adalah rekap dari pelanggaran pengguna 

jalan saat jam pengamtan siang. 

Tabel 4.8: Rekap pelanggaran pengguna jalan jam 11.54 WIB 

 

 

 

 

 

 

 

JAM : 08.45 WIB

KERETA YANG MELINTAS: 1001 KA.BARANG

KENDARAAN 
TAK 

BERMOTOR

SEPEDA 
MOTOR MOBIL BUS ANGKOT TAKSI TRUK ANGKUTAN 

LAINNYA

MENEROBOS PINTU PERLINTASAN YANG DITUTUP UNTUK MELINTAS 4 10 - - - - - - 14

BERHENTI DI DEPAN PINTU - 8 - - - - - - 8

MELANGGAR BATAS MEDIAN JALAN 3 13 - - - - - - 16

TIDAK MEMPERLAMBAT KECEPATAN UNTUK BERHENTI / TERUS 
MELINTAS SAAT PENUTUPAN PINTU - 1 - - 1 - 1 - 3

MELANGGAR RAMBU LARANGAN BERBALIK ARAH - - - - - - - - 0

JUMLAH MODA YANG MELANGGAR 7 32 0 0 1 0 1 0

JENIS PELANGGARAN

JENIS MODA

JUMLAH JENIS 
PELANGGARAN

JAM : 11.54 WIB

KERETA YANG MELINTAS: 1004 KA.BARANG

KENDARAAN 
TAK 

BERMOTOR

SEPEDA 
MOTOR MOBIL BUS ANGKOT TAKSI TRUK ANGKUTAN 

LAINNYA

MENEROBOS PINTU PERLINTASAN YANG DITUTUP UNTUK MELINTA - 9 - - - - - - 9

BERHENTI DI DEPAN PINTU 1 2 - - - - - - 3

MELANGGAR BATAS MEDIAN JALAN 1 14 - - - - - - 15

TIDAK MEMPERLAMBAT KECEPATAN UNTUK BERHENTI / TERUS 
MELINTAS SAAT PENUTUPAN PINTU - 2 - - - - - - 2

MELANGGAR RAMBU LARANGAN BERBALIK ARAH - - 1 - - - - - 1

JUMLAH MODA YANG MELANGGAR 2 27 1 0 0 0 0 0

JUMLAH JENIS 
PELANGGARAN

JENIS PELANGGARAN

JENIS MODA
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Tabel 4.9: Rekap pelanggaran pengguna jalan jam 12.37 WIB 

 

 

 

 

 

 

 

3. Jam pengamatan sore: 15.00-17.00 WIB 

Dalam jam pengamatan sore, jenis kendaraan yang melintas masih 

didominasi sepeda motor. Jenis pelanggaran yang sering dilakukan adalah 

menerobos pintu perlintasan yang ditutup dan tidak memperlambat 

kecepatan kendaraan saat melintasi perlintasan, terutama saat pintu 

perlintasan akan ditutup. Pelanggar didominasi pengendara sepeda motor. 

Di bawah ini adalah rekap pelanggaran pengguna jalan umum saat 

pengamatan jam sore hari. 

 

Tabel 4.10: Rekap pelanggaran pengguna jalan jam 15.33 WIB 

 

 

 

 

 

 

JAM : 12.37 WIB

KERETA YANG MELINTAS: I ARGO ANGGREK

KENDARAAN 
TAK 

BERMOTOR

SEPEDA 
MOTOR MOBIL BUS ANGKOT TAKSI TRUK ANGKUTAN 

LAINNYA

MENEROBOS PINTU PERLINTASAN YANG DITUTUP UNTUK MELINTA - 8 1 - - - - - 9

BERHENTI DI DEPAN PINTU - - - - - - - - 0

MELANGGAR BATAS MEDIAN JALAN - 2 1 - - - - - 3

TIDAK MEMPERLAMBAT KECEPATAN UNTUK BERHENTI / TERUS 
MELINTAS SAAT PENUTUPAN PINTU - 2 - - - - - - 2

MELANGGAR RAMBU LARANGAN BERBALIK ARAH - - - - - - - - 0

JUMLAH MODA YANG MELANGGAR 0 12 2 0 0 0 0 0

JUMLAH JENIS 
PELANGGARAN

JENIS PELANGGARAN

JENIS MODA

JAM : 15.33 WIB

KERETA YANG MELINTAS: 747 PANDANWANGI

KENDARAAN 
TAK BERMOTOR

SEPEDA 
MOTOR MOBIL BUS ANGKOT TAKSI TRUK

ANGKUTAN 
LAINNYA

MENEROBOS PINTU PERLINTASAN YANG DITUTUP UNTUK MELINTAS - 6 - - - - - - 6

BERHENTI DI DEPAN PINTU - - - - - - - - 0

MELANGGAR BATAS MEDIAN JALAN 1 4 - - - - - - 5

TIDAK MEMPERLAMBAT KECEPATAN UNTUK BERHENTI / TERUS 
MELINTAS SAAT PENUTUPAN PINTU - 6 - 1 1 - - 1 9

MELANGGAR RAMBU LARANGAN BERBALIK ARAH - - - - - - - - 0

JUMLAH MODA YANG MELANGGAR 1 16 0 1 1 0 0 1

JUMLAH JENIS 
PELANGGARAN

JENIS PELANGGARAN

JENIS MODA
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Tabel 4.11: Rekap pelanggaran pengguna jalan jam 16.30 WIB 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel diatas bila dibuat rekapitulasi dari tiga shift pengamatan didapat 

hasil sebagai berikut: 

JAM : 16.30 WIB

KERETA YANG MELINTAS: 931 BANYUBIRU

KENDARAAN 
TAK BERMOTOR

SEPEDA 
MOTOR MOBIL BUS ANGKOT TAKSI TRUK

ANGKUTAN 
LAINNYA

MENEROBOS PINTU PERLINTASAN YANG DITUTUP UNTUK MELINTAS 3 9 - 1 - - - - 13

BERHENTI DI DEPAN PINTU 1 - - - - - - - 1

MELANGGAR BATAS MEDIAN JALAN - 3 - 1 - - - - 4

TIDAK MEMPERLAMBAT KECEPATAN UNTUK BERHENTI / TERUS 
MELINTAS SAAT PENUTUPAN PINTU - 9 1 - - - - - 10

MELANGGAR RAMBU LARANGAN BERBALIK ARAH - 1 - - - - - - 1

JUMLAH MODA YANG MELANGGAR 4 22 1 2 0 0 0 0

JUMLAH JENIS 
PELANGGARAN

JENIS PELANGGARAN

JENIS MODA



 

              61

Tabel 4.12: Rekapitulasi pelanggaran pengguna jalan umum yang melintas di perlintasan kereta api Kaligawe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagi Siang Sore Pagi Siang Sore Pagi Siang Sore Pagi Siang Sore Pagi Siang Sore Pagi Siang Sore Pagi Siang Sore Pagi Siang Sore Pagi Siang Sore

MENEROBOS PINTU PERLINTASAN YANG DITUTUP 
UNTUK MELINTAS 21 - 3 79 17 15 - 1 - - - 1 2 - - - - - - - - - - - 102 18 19 139

BERHENTI DI DEPAN PINTU - 1 1 10 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 3 1 14

MELANGGAR BATAS MEDIAN JALAN 7 1 1 74 16 7 - 1 - - - 1 5 - - - - - - - - - - - 86 18 9 113

TIDAK MEMPERLAMBAT KECEPATAN UNTUK 
BERHENTI / TERUS MELINTAS SAAT PENUTUPAN 
PINTU

3 - - 24 4 15 - - 1 2 1 1 3 - 1 - - - 2 - - 1 - 1 35 5 19 59

MELANGGAR RAMBU LARANGAN BERBALIK ARAH - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 1 2

JUMLAH MODA YANG MELANGGAR 31 2 5 187 39 38 0 3 1 2 1 3 10 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 233 45 49

JUMLAH TOTAL MODA YANG MELANGGAR

JENIS PELANGGARAN
KENDARAAN TAK 

BERMOTOR
SEPEDA MOTOR MOBIL Total Jenis 

Pelanggaran

327

BUS ANGKOT TAKSI TRUK

11 0 2

Jumlah Jenis 
PelanggaranANGKUTAN LAINNYA

JENIS MODA

238 264 4 6
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U. Historis Kecelakaan di Perlintasan Kereta Api Kaligawe 

Berdasarkan data dari DAOP IV Semarang, peristiwa kecelakaan antara kereta 

api dengan pengguna jalan yang pernah terjadi di perlintasan ini terjadi pada 

tanggal 1 Maret 2005 dimana KA Barang 2099F menabrak mobil yang 

menerobos pintu perlintasan yang ditutup. Jumlah korban jiwa sebanyak 13 

orang. 

V. Data Kuesioner 

Karena bersifat studi kasus, penelitian di lapangan bersifat deskriptif dimana 

jumlah responden diambil sebanyak 10% dari 362 pelanggar yaitu sebanyak  

40 orang. Di bawah ini adalah rekap hasil wawancara kuesioner. 

Tabel 4.13: Rekap hasil kuesioner terhadap pengguna jalan umum di Kaligawe 

NO. PERTANYAAN HASIL 

1. Apakah petugas penjaga perlintasan 

Kaligawe sigap dalam menutup pintu 

(palang) ketika kereta api akan 

melintas? 

35 responden (87,5%) menjawab ya/sigap, 5 responden 

(12,5%) menjawab tidak. 

2. Apakah anda membiasakan diri 

tengok kanan dan kiri bila melintas di 

perlintasan kereta api Jalan 

Kaligawe? 

Semua responden menjawab ya/membiasakan. 35 responden 

(87,5%) menjawab demi keselamatan dan keamanan, dan 5 

responden (12,5%) tidak menjawab. 

3. Ketika akan melintasi perlintasan 

kereta api Kaligawe apakah anda 

memperhatikan rambu dan tanda 

peringatan di sekitar perlintasan ? 

36 responden (90%) menjawab ya/memperhatikan, 4

responden (10%) menjawab tidak memperhatikan. 

 

 

 

 



63 

 

Tabel 4.13 (lanjutan): Rekap hasil kuesioner terhadap pengguna jalan umum di Kaligawe 

NO. PERTANYAAN HASIL 

4. Ketika melintasi perlintasan kereta 

api Kaligawe apakah anda mematuhi 

rambu dan tanda peringatan di sekitar 

perlintasan? 

 

35 responden (87,5%) menjawab ya/mematuhi, 5 responden 

(12,5%) menjawab tidak. 

5. Sudah cukupkah sistem pengaman 

perlintasan kereta api di Kaligawe? 

 

10 responden (25%) menjawab sudah cukup. 4 responden 

menjawab dengan alasan sudah terdiri dari dua palang pintu 

dan 6 responden tidak memberi alasan. 

30 responden (75%) menjawab belum cukup dengan alasan 

palang pintu mudah dilewati, dilanggar, dan diterobos. 

6. Menurut anda, pintu perlintasan 

kereta ( palang sepur ) berfungsi 

untuk… 

32  responden (80%) menjawab melindungi pengguna jalan 

yang melintas/lewat, 7 responden (17,5%) menjawab 

melindungi kereta api yang melintas, dan 1 responden  (2,5%) 

menjawab untuk melindungi pengguna jalan dan kereta yang 

melintas. 

7. Apakah anda pernah 

melanggar/menerobos pintu 

perlintasan kereta api ketika 

akan/sudah ditutup? 

17 responden (42,5%) menjawab belum pernah, dan 23 

responden (57,5%) menjawab pernah melanggar. Alasan 

responden melanggar antara lain kereta masih jauh (6 

responden), tergesa-gesa ( 9 responden), palang pintu terlalu 

lama ditutup (1 responden), kebiasaan (1 responden), palang 

dalam proses penutupan/masih separuh tutup ( 6 responden ). 

 

8. Setujukah anda jika perlintasan 

kereta api Kaligawe diganti dengan 

menggunakan fly over (jalan layang)? 

Semua responden (100%) menjawab setuju dengan alasan 

demi keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna 

jalan (28 responden), mengurangi kemacetan lalu lintas (10 

responden),  dan 2 responden tidak memberi alasan. 
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Gambar 4.17: Suasana Pengambilan Data Kuesioner Kepada Penguna Jalan Yang melintas 
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BAB V 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

H. Perlengkapan Perlintasan Kereta Api Kaligawe 

Perlintasan Kaligawe merupakan perlintasan resmi dijaga yang dilengkapi 

pintu semi otomatis. Dari data yang diperoleh, perlintasan ini sudah memenuhi 

standar teknis perlintasan kereta api berpintu. Dalam mengamankan kereta api 

yang melintas, stimulus berupa sirine dan lampu sudah cukup efektif untuk 

memberi tanda kepada pengguna jalan yang melintas. Dimana lampu 

peringatan warna merah yang berkedip cukup memberi perhatian dan tanda 

peringatan kepada pengguna jalan terutama yang memiliki pendengaran 

kurang. Sirine peringatan yang berbunyi saat pintu ditutup juga cukup 

memberi tanda kepada pengguna jalan untuk memperlambat kendaraan untuk 

berhenti dan merupakan tanda perhatian efektif bagi pengguna jalan yang 

mengalami gangguan penglihatan.  

Selama pengamatan di lapangan, para petugas JPL dari PT.KAI sigap/disiplin 

dalam menutup pintu ketika akan ada kereta api yang melintas. Dari data 

kuesioner mengenai kesigapan petugas JPL, 87,5% responden menyatakan 

petugas JPL sigap dalam menutup pintu.  

Pintu perintasan kereta api Kaligawe terbuat dari kayu dimana bahan tersebut 

mudah patah bila ditabrak kendaraaan bermotor/mobil dan pintu perlintasan 

yang sudah ditutup mudah pula untuk diangkat/dibuka pengguna jalan yang 

melintas. Dalam posisi tertutup pintu perlintasan Kaligawe tertutup setinggi 
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kurang lebih tujuh puluh lima sentimeter. Namun sayang sekali pintu 

perlintasan ini tidak dibuat dobel untuk masing-masing arah untuk mencegah 

pengguna jalan tidak bisa menerobos dengan memanfaatkan celah diantara 

pintu. Pintu perlintasan itu difungsikan sebagai stimulus kepada pengguna 

jalan agar berhenti ketika kereta api melintas, bukan untuk memagari 

pengguna jalan agar jangan sampai berbenturan/menabrak kereta api yang 

melintas.  

Di bawah ini adalah tabel perbandingan antara standar teknis perlintasan 

kereta api berpintu dengan kondisi perlengkapan perlintasan kereta api 

Kaligawe. 

Tabel 5.1: Perbandingan antara standar teknis dengan kondisi perlintasan kereta api Kaligawe 

NO. 
STANDAR TEKNIS PERLINTASAN 

KERETA API BERPINTU 

PERLENGKAPAN PERLINTASAN KERETA 

API KALIGAWE 

1. Gardu penjaga dan fasilitasnya. berupa 

genta/isyarat suara dengan kekuatan 115 

db pada jarak 1 meter, daftar semboyan, 

semboyan bendera berwarna merah dan 

hijau serta lampu semboyan, daftar 

perjalanan kereta api sesuai Grafik 

Perjalanan Kereta Api, daftar dinasan 

petugas, dan perlengkapan lainnya seperti 

senter, kotak P3K, jam dinding. 

Gardu jaga perlintasan Kaligawe dilengkapi 

fasilitas pendukung diantaranya genta,  

gapeka, semboyan bendera, P3K, senter, 

laporan daftar catatan kereta yang lewat, 

daftar piket petugas, handy talkie, telepon, 

dan toilet 

2. Petugas yang berwenang. 

 

Jumlah personel yang menjaga sebanyak 

enam orang yang dibagi dalam tiga shift jaga 

yakni malam (22.00-06.00 WIB), siang 

(06.00-14.00 WIB), dan sore (14.00-22.00 

WIB). 
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Tabel 5.1 (lanjutan) :Perbandingan antara standar teknis dengan kondisi perlintasan kereta api 
Kaligawe 

NO. 
STANDAR TEKNIS PERLINTASAN 

KERETA API BERPINTU 

PERLENGKAPAN PERLINTASAN KERETA 

API KALIGAWE 

3. Pintu perlintasan dengan persyaratan kuat 

dan ringan, anti karat serta mudah dilihat 

 

 

Jenis pintu perlintasan yang digunakan adalah 

elektrik dengan sistem operasi semi automatik 

dan menggunakan sumberdaya listrik dari 

PLN. Pintu perlintasan dibuat dari kayu yang 

dicat strip merah putih yang dilengkapi 

dengan sirine peringatan, lampu tanda dan 

peringatan. 

 

Dari tabel di atas, kelengkapan gardu jaga seperti alat komunikasi (telpon, 

handy talkie), genta; sebagai petunjuk kereta api akan melintas, gapeka; 

sebagai informasi kereta yang melintas tiap hari, semboyan; yang berfungsi 

untuk memberi tanda kepada masinis kereta dan pengguna jalan jika terjadi 

sesuatu di perlintasan cukup mendukung kinerja penjaga perlintasan untuk 

mengamankan kereta api yang melintas. 

Personel yang menjaga sudah dibagi dalam beberapa shift untuk menghindari 

keletihan stamina dan di setiap shift terdapat dua orang yang piket. Pembagian 

shift piket dan penempatan personel sampai dua orang (dimana pada 

umumnya satu orang saja) cukup efektif untuk menghindari human error yang 

kemungkinan terjadi dan bila terjadi kesalahan teknis pada pintu perlintasan, 

personel yang piket lebih ringan tugasnya dalam mengamankan kereta api 

yang melintas dan berimbas pada keselamatan perjalanan kereta api dan 

pengguna jalan yang melintas.  
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Penggunaan bahan dasar kayu pada pintu perlintasan Kaligawe dimaksudkan 

karena kayu memenuhi standar teknis yang ada yakni anti karat; karena tidak 

akan terkena korosi,  ringan; karena untuk jaga-jaga bila pintu dalam keadaan 

tertutup dan terjadi kesalahan teknis pintu tidak bisa dibuka penjaga 

perlintasan dapat membuka secara manual dengan mengangkatnya, kuat; tidak 

mudah patah, mudah dilihat; pintu ini dicat merah putih agar terlihat jelas oleh 

pengguna jalan.  

I. Kondisi Jalan Raya Kaligawe 

1. Kondisi Fisik 

Jalan Kaligawe yang berpotongan dengan rel kereta api memiliki lebar 

15,6 meter dengan kondisi lurus/tidak berada pada tikungan. Terdiri dari 

dua lajur dua arah yang dilengkapi dengan median jalan dan marka jalan. 

Konstruksi jalan raya berupa jalan beton dimana titik perpotongan dengan 

rel tipe perkerasannya menggunakan aspal. Rel yang melintang di jalan 

Kaligawe memiliki level ketinggian  permukaan yang sama dengan jalan 

raya dan berada dalam kondisi lurus. Dengan level ketinggian yang sama 

antara rel dengan jalan raya maka memudahkan pengguna jalan umum 

yang melintas karena tidak terhambat oleh titik permukaan jalan yang 

naik/turun. Dari hasil pengamatan di lapangan kondisi aspal jalan raya 

yang berpotongan dengan rel di beberapa titik berlubang dimana cukup 

menghambat pengguna jalan yang melintas terutama pengendara 

motor/sepeda. Ada baiknya bila titik perpotongan rel dengan jalan raya 

pada permukaan sisi luar dan dalam rel dilapisi plat baja atau dibeton agar  
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tidak mudah rusak digerus roda kendaraan. Untuk jalan yang dari arah 

Pengapon perlu diberi tambahan median jalan permanen untuk 

mengantisipasi pengguna jalan yang berusaha menerobos pintu perlintasan 

dengan cara melaju di arah yang berlawanan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5.1: Contoh pemasangan plat baja di titik perpotongan rel dengan jalan 

 
 

2. Kepadatan dan Frekwensi Arus Lalu Lintas 

Jalan Kaligawe berdasarkan fungsinya masuk dalam kelas arteri primer 

dengan kapasitas 5750 smp/jam. Dengan LHR harian rata-rata  sebesar 

4692 smp/jam untuk jam sibuk pagi hari, 5002 smp/jam untuk jam sibuk 

siang hari, dan 5478 smp/jam untuk jam sibuk sore hari menjadikan jalan 

Kaligawe memiliki trafik lalu lintas yang tinggi. Berdasarkan data dari 

Resort 43 Semarang,  jalan rel yang memotong ruas jalan kaligawe dalam 

sehari dilewati tiga puluh delapan rangkaian kereta api. Jumlah tersebut 

belum ditambah dengan jumlah loko yang berstatus lost lok yang melintas. 

Jika dikalikan antara LHR harian rata-rata Jalan Kaligawe dengan 
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frekuensi kereta api yang melintas maka hasilnya untuk jam sibuk pagi 

sebesar 178.296 smpk, untuk jam sibuk siang hari sebesar 190.076 smpk, 

dan untuk sore sebesar 208.164 smpk. Mengacu pada Pedoman Teknis 

Perlintasan Sebidang Antara Jalan dengan Jalur Kereta Api, apabila hasil 

perkalian antara volume lalu lintas harian rata-rata (LHR) dengan 

frekuensi kereta api antara 12.500 sampai dengan 35.000 smpk maka harus 

ditingkatkan menjadi perlintasan tidak sebidang. Hasil perkalian di atas 

melebihi dari standart teknis yang ditentukan, oleh karena itu perlintasan 

kereta api Kaligawe tidak memenuhi syarat sebagai perlintasan sebidang. 

3. Kelas Jalan 

Berdasarkan klasifikasi muatan sumbu, jalan Kaligawe masuk dalam kelas 

I dimana dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk kendaraan yang 

bermuatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran 

panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dengan muatan sumbu terberat 

yang diijinkan lebih dari 10 ton. Sebagai jalan kelas I menjadikan jalan 

Kaligawe dilalui oleh beragam jenis kendaraan, mulai kendaraan tak 

bermotor, sepeda motor, mobil, bus, hingga truk  pengangkut peti kemas. 

Dalam Keputusan Menteri Perhubungan KM 53 tahun 2000 mengenai 

Perpotongan dan/atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan 

Bangunan Lain khususnya  pada pasal 4 ayat 1(c) bahwa syarat untuk 

sebuah perlintasan sebidang adalah jalan yang berpotongan/melintas 

adalah kelas III, maka jalan Kaligawe sebenarnya tidak memenuhi standart 

teknis sebagai perlintasan sebidang.  
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Di bawah ini adalah tabel perbandingan antara standar teknis kondisi fisik 

perlintasan kereta api dengan kondisi fisik jalan raya Kaligawe. 

Tabel 5.2: Perbandingan antara standar teknis dengan kondisi jalan raya Kaligawe 

NO. STANDAR TEKNIS  KONDISI JALAN RAYA KALIGAWE 

1. Lebar ideal jalan raya dengan jumlah dua 

lajur adalah 7 meter 

Jalan Kaligawe yang berpotongan dengan rel 

kereta api memiliki lebar 15,6 meter 

2. Jalan sebanyak-banyaknya 2(dua) lajur 2 

(dua) arah 

Terdiri dari dua lajur dua arah 

3. Tidak pada tikungan jalan Kondisi lurus/tidak berada pada tikungan 

4. Tingkat kelandaian kurang dari 5 (lima) 

persen dari titik terluar jalan rel 

Rel yang melintang di jalan Kaligawe memiliki 

level ketinggian  permukaan yang sama dengan 

jalan raya 

5. Volume lalu lintas harian rata-rata 

(LHR) sebanyak 1.000 sampai dengan 

1.500 kendaraan pada jalan dalam kota 

LHR harian rata-rata  sebesar 4692 smp/jam untuk 

jam sibuk pagi hari, 5002 smp/jam untuk jam 

sibuk siang hari, dan 5478 smp/jam untuk jam 

sibuk sore hari 

6. Hasil perkalian antara volume lalu lintas 

harian rata-rata (LHR) dengan frekuensi 

kereta api antara 12.500 sampai dengan 

35.000 smpk.  

Frekuensi kereta api yang melintas untuk jam 

sibuk pagi sebesar 178.296 smpk, untuk jam sibuk 

siang hari sebesar 190.076 smpk, dan untuk sore 

sebesar 208.164 smpk. 

7. Jalan kelas III Jalan Kaligawe masuk dalam kelas I 

8. Fungsi jalan umumnya kolektor dan 

lokal. 

Jalan Kaligawe berdasarkan fungsinya masuk 

dalam kelas arteri primer. 

 

Dari tabel di atas bila dibandingkan antara standar teknis dengan kondisi 

perlintasan Kaligawe, perlintasan ini tidak memenuhi syarat sebagai 

perlintasan kereta yang sebidang meskipun perlintasan Kaligawe dilengkapi 

dengan pintu, penjaga, dan sistem perambuan yang lengkap. Jalan Kaligawe 

yang berpotongan dengan rel kereta memiliki kepadatan arus lalu lintas yang 
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tinggi dengan beragam kendaraan yang melintas. Kecepatan kendaraan yang 

melintas di jalan Kaligawe yang rata-rata tinggi menimbulkan resiko 

keselamatan pengguna jalan selain potensi kemacetan dan keruwetan lalu 

lintas yang timbul akibat adanya kereta api yang melintas. 

J. Kelengkapan Jalan Raya 

Jalan Kaligawe yang berpotongan dengan rel kereta api memiliki lebar 15,6 

meter terdiri dari dua lajur dua arah yang dilengkapi dengan median jalan, 

trotoar dan marka jalan. Dari data yang berhasil dihimpun di lapangan, 

kelengkapan rambu dan marka  jalan di dekat perlintasan kereta api Kaligawe 

banyak yang tidak dipenuhi sesuai dengan aturan yang ada. Kurangnya rambu 

peringatan di sekitar perlintasan Kaligawe sangat disayangkan mengingat 

jalan Kaligawe merupakan jalan masuk ke Kota Semarang sekaligus jalan raya 

antar propinsi. Dengan banyaknya pengguna jalan yang melintas setiap hari 

kebutuhan akan stimulus/tanda peringatan dan perhatian berupa rambu dan 

marka sangat diperlukan untuk menekan terjadinya benturan/kecelakaan 

transportasi di perlintasan kereta api terutama dengan kereta api yang 

melintas. Terlebih rambu peringatan dan marka jalan ini sangat berguna bagi 

pengguna jalan yang baru pertama kali melintas di perlintasan kereta api 

Kaligawe. Untuk itu ada baiknya Pemkot melalui Dishub Kota Semarang 

berkoordinasi dengan DAOP IV PT.KAI untuk mengadakan rambu dan marka 

di perlintasan Kaligawe sesuai dengan standar teknis yang berlaku.  

Mengacu pada Pedoman Teknis Perlintasan Sebidang Antara Jalan Dengan 

Jalur Kereta Api yang dikeluarkan Dirjen Perhubungan Darat dan 
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Perencanaan Perlintasan Jalan Dengan Jalur Kereta Api yang dikeluarkan 

oleh Departemen Pemukiman Dan Prasarana Wilayah, kelengkapan rambu 

lain yang harus dimiliki dan wajib ada di jalan raya Kaligawe antara lain: 

1. Rambu peringatan berupa rambu rambu No. 24 yang dipasang dengan 

jarak 150 meter dari sisi terluar rel. 

2. Rambu berupa kata-kata yang menyatakan agar berhati-hati mendekati 

perlintasan kereta api yang dipasang minimal 100 meter dari marka 

melintang jalan raya. 

3. Rambu larangan berjalan terus sebagaimana tersebut dalam KM Nomor 61 

Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan No. 1a, wajib 

berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah mendapat kepastian 

aman dari lalu lintas arah lainnya yang dipasang minimal 2,5 meter dari 

sisi terluar rel. 

4. Rambu larangan berjalan terus yaitu rambu sebagaimana tersebut dalam 

KM Nomor 60 Tahun 2006 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan 

No. 1c, dipasang pada persilangan sebidang jalan dengan kereta api jalur 

tunggal yang mewajibkan kendaraan berhenti sesaat untuk mendapat 

kepastian aman sebelum melintasi rel yang dipasang minimal 4,5 meter 

dari sisi terluar rel. 

5. Rambu larangan berupa kata-kata yaitu rambu No. 12 yang menyatakan 

agar pengemudi berhenti sebentar untuk memastikan tidak ada kereta api 

yang melintas yang dipasang minimal 30 meter dari sisi terluar rel. 
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Untuk kategori rambu peringatan, ukuran dimensinya dengan tinggi dan lebar 

rambu sebesar 1280 mm. Untuk kategori rambu larangan, ukuran dimensinya 

dengan tinggi dan lebar rambu sebesar 900 mm. Tinggi penempatan rambu 

peringatan dan larangan idealnya 2,00-2,65 meter agar terlihat jelas oleh 

pengguna jalan yang melintas. Lebar median jalan sudah memenuhi standar 

teknis yakni selebar 1 meter, dan trotoar jalan juga sudah memenuhi standar 

dengan lebar 1,8 meter.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 5.2: Rambu peringatan dan rambu larangan yang tidak terdapat di sekitar perlintasan 
 

Sedangkan untuk marka jalan yang harus dimiliki dan wajib ada di perlintasan 

Kaligawe antara lain: 

1. Marka melintang berupa tanda garis melintang sebagai batas wajib 

berhenti kendaraan sebelum melintasi jalur kereta api, dengan ukuran lebar 

0,30 meter dan tinggi 0,03 meter. 

2. Marka lambang berupa tanda peringatan yang dilengkapi dengan tulisan 

“KA” sebagai tanda peringatan adanya perlintasan dengan jalur kereta api, 

Rambu Larangan 1a Rambu Larangan 1c Rambu Peringatan no 24 

Rambu Peringatan no 25 Rambu Peringatan no 12 
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dengan ukuran lebar secara keseluruhan 2,4 meter dan tinggi 6 meter serta 

ukuran huruf yang bertuliskan “KA” tinggi 1,5 meter dan lebar 0,60 meter. 

3. Pita Penggaduh (rumble strip) sebelum memasuki persilangan sebidang 

sebagai stimulus kepada penguna jalan bahwa mereka memasuki area hati-

hati dan di depan ada sesuatu yang membahayakan. 

4. Marka membujur pada perlintasan Kaligawe telah ada namun kondisinya 

sudah tidak begitu jelas, untuk itu Dishub Kota Semarang perlu 

meremajakan kembali marka membujur ini. 

Selain marka jalan, untuk jalan yang dari arah Pengapon perlu diberi 

tambahan median permanen untuk mencegah pengguna jalan dari arah 

Pengapon menuju Sayung melawan arah untuk menerobos pintu perlintasan 

kereta api. 

 

 

 

 

 
Gambar 5.3: Marka jalan yang seharusnya ada di dekat perlintasan kereta api jalan Kaligawe 

 

Di bawah ini adalah tabel perbandingan antara standar teknis kelengkapan 

jalan raya pada perlintasan kereta api dengan kelengkapan jalan raya 

Kaligawe. 
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Tabel 5.3: Perbandingan antara standar teknis dengan kelengkapan jalan raya Kaligawe 

NO. STANDAR TEKNIS  KELENGKAPAN JALAN RAYA KALIGAWE 

1. Lebar ideal trotar dekat perlintasan adalah 1,5 

meter 

Trotoar jalan raya di dekat perlintasan Kaligawe 

memiliki lebar 1,8 meter. 

 

Tabel 5.3 (lanjutan): Perbandingan antara standar teknis dengan kelengkapan jalan raya Kaligawe 

NO. STANDAR TEKNIS  KELENGKAPAN JALAN RAYA KALIGAWE 

2. Harus ada rambu peringatan no.22a Rambu peringatan 22a hanya dipasang pada lajur dari 

arah jalan Pengapon dan berjarak 74,1 meter dari pintu 

perlintasan. 

3. Adanya rambu tambahan yang menyatakan 

jarak per 150 meter dengan rel kereta api 

terluar dengan rambu No. 24 

Tidak ada rambu no.24

4. Rambu berupa kata-kata yang menyatakan 

agar berhati-hati mendekati perlintasan kereta 

api. Dipasang minimal 100 m dari marka 

melintang, 

Tidak ada rambu peringatan hati-hati berupa kata-kata

5. Rambu larangan berjalan terus no.1a dipasang 

minimal 2,5 meter dari sisi terluar perlintasan. 

Tidak ada rambu no.1a

6. Rambu larangan berjalan terus no.1c dipasang 

minimal 4,5 meter dari sisi terluar rel 

Tidak ada rambu no.1c

7. Rambu larangan berbalik arah kendaraan 

bermotor maupun tidak bermotor pada 

perlintasan kereta api, dengan rambu No.5C 

Rambu larangan 5c atau rambu larangan berbalik arah 

hanya dipasang pada lajur dari arah Sayung saja dan 

berjarak 13,1 meter dari pintu perlintasan. 

8. Rambu larangan berupa kata-kata yaitu rambu 

No. 12 Dipasang minimal 30 meter dari sisi 

terluar rel. 

Tidak ada rambu no.12

9. Marka melintang berupa tanda garis melintang 

sebagai batas wajib berhenti kendaraan 

sebelum melintasi jalur kereta api, dengan 

ukuran lebar 0,30 meter dan tinggi 0,03 meter 

Tidak ada marka melintang 
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dengan jarak 4,5 meter dari as rel

10. Marka membujur berupa garis utuh sebagai 

larangan kendaraan untuk melintasi garis 

tersebut dengan ukuran lebar 0,12 meter dan 

tinggi 0,03 

Marka membujur pada perlintasan Kaligawe telah ada, 

namun kondisinya sudah tidak begitu jelas. 

 

Tabel 5.3 (lanjutan): Perbandingan antara standar teknis dengan kelengkapan jalan raya Kaligawe 

NO. STANDAR TEKNIS  KELENGKAPAN JALAN RAYA KALIGAWE 

11. Marka lambang berupa tanda peringatan yang 

dilengkapi dengan tulisan “KA” sebagai tanda 

peringatan adanya perlintasan dengan jalur 

kereta api, dengan ukuran lebar secara 

keseluruhan 2,4 meter dan tinggi 6 meter serta 

ukuran huruf yang bertuliskan “KA” tinggi 1,5 

meter dan lebar 0,60 meter 

Tidak ada marka lambang “KA” 

12. Pita Penggaduh (rumble strip) sebelum 

memasuki persilangan sebidang. 

Tidak ada pita penggaduh

13. Median minimal 6 meter lebar 1 meter pada 

jalan 2 lajur 2 arah 

Median jalan raya Kaligawe memiliki lebar 1 meter

 

Standar teknis mengenai kelengkapan jalan raya yang berpotongan dengan rel 

kereta api seperti yang ditampilkan tabel di atas seharusnya dimiliki secara 

lengkap oleh jalan raya Kaligawe di dekat persilangan dengan rel. Karena 

pemasangan rambu dan marka jalan ini menjadi salah satu usaha untuk 

meningkatkan keselamatan transportasi di perlintasan Kaligawe mengingat 

trafik lalu lintas kendaraan yang ramai di jalur ini. 

Di bawah ini adalah layout standar teknis seharusnya di perlintasan kereta api 

Kaligawe. 
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 Gambar 5.4: Kelengkapan Rambu dan marka tambahan yang seharusnya ada di perlintasan kereta api jalan Kaligawe 
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K. Kondisi Lingkungan Perlintasan Kereta Api Kaligawe 

Kondisi lingkungan di sekitar perlintasan kereta api Kaligawe dipenuhi oleh 

rumah penduduk dan tempat usaha/pabrik. Sebagian rumah dan tempat usaha 

masyarakat yang berada di pinggir rel menempati Daerah Milik Jalan rel. 

Warga yang bermukim disepanjang rel banyak melakukan berbagai aktifitas 

usaha, dimana hal ini sebenarnya mengganggu operasional kereta api dan juga 

membahayakan keselamatan warga itu sendiri. Padatnya bangunan di sekitar 

rel itu tak lain karena dampak pertumbuhan pemukiman dan kepentingan 

usaha masyarakat yang pesat. Dan selama ini banyak masyarakat yang belum 

mengetahui aturan dan perundang-undangan mengenai pemanfaatan dan 

pengaturan ruang di sekitar rel kereta sehingga makin menyuburkan 

pertumbuhan bangunan-bangunan di sekitar rel kereta. Dalam Keputusan 

Menteri Perhubungan No 52 Tahun 2000 Mengenai Jalur Kereta khususnya 

pasal 12 ayat 1: Batas damija untuk jalan rel yang terletak di permukaan 

tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), adalah batas paling 

luar sisi kiri dan kanan daerah manfaat jalan kereta api, masing-masing 

sebesar 6 (enam) meter.  Sesuai aturan tersebut, maka enam meter sisi kiri 

maupun kanan rel harus bebas dari segala hambatan baik berupa bangunan, 

kegiatan usaha, maupun pepohonan. Karena pada dasarnya jalan rel kereta 

sama seperti jalan tol yang harus steril dari berbagai hambatan karena dalam 

operasionalnya kereta api memiliki kecepatan dan dimensi yang lebih dari 

angkutan darat lainnya.  
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Dalam PP nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang wilayah 

Nasional Pasal 91 menyatakan bahwa pemanfaatan ruang di sekitar rel oleh 

warga untuk kepentingan di luar operasional kereta api sangat tidak 

dibenarkan. Dan di dalam Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang pasal 65,  

Di bawah ini adalah tabel perbandingan antara standar teknis kondisi 

lingkungan di sekitar perlintasan kereta api dengan kondisi lingkungan di 

sekitar perlintasan kereta api Kaligawe. 

Tabel 5.4:  Perbandingan antara standar teknis dengan kondisi lingkungan disekitar perlintasan 
Kaligawe 

STANDAR TEKNIS  
KONDISI LINGKUNGAN DI SEKITAR 

PERLINTASAN KALIGAWE 

Batas paling luar sisi kiri dan kanan 

daerah manfaat jalan kereta api, masing-

masing sebesar 6 (enam) meter 

Sebagian rumah dan tempat usaha masyarakat 

yang berada di pinggir rel menempati Daerah 

Milik Jalan rel. 

 
Dari tabel diatas penentuan ruang bebas selebar enam meter oleh pemerintah 

dimaksudkan apabila terjadi gangguan pada operasional kereta api (misalnya 

terguling) tidak sampai membentur atau bersinggungan dengan bangunan 

maupun fasilitas masyarakat. Oleh karena itu pemkot Semarang bersama 

DAOP IV perlu melakukan pendekatan dengan masyarakat di sekitar 

perlintasan Kaligawe untuk menciptakan tata ruang yang sehat di sekitar rel. 

Dengan metode pendekatan secara persuasif dan melibatkan masyarakat 

dalam menciptakan tata ruang yang sehat di sekitar rel dan perlintasan 

hasilnya akan lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan metode 

penggusuran. 
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L. Jarak Pandang Pengguna Jalan Umum Dan Masinis Kereta Api 

Selain  mengganggu operasional kereta api, bangunan-bangunan di kiri dan 

kanan rel telah menutupi jarak pandang masinis kereta api dan pengguna jalan 

yang melintas. Dari hasil pengamatan di lapangan jarak pandang pengguna 

jalan terhadap rel/kereta yang melintas kurang lebih hanya dua meter saja, dan 

jarak pandang masinis kereta terhadap jalan raya kurang lebih lima meter. 

Sebuah rangkaian kereta api baru berhenti kurang lebih 500 meter setelah tuas 

rem ditarik. Dengan jarak henti yang begitu dekat, jarak pengereman 

pengguna jalan dan masinis sangat kurang untuk mengantisipasi terjadinya 

benturan/tabrakan. Oleh karena itu masinis kereta api mengandalkan petugas 

JPL untuk memastikan kondisi perlintasan aman dari pengguna jalan. Selama 

pengamatan di lapangan, para masinis mematuhi rambu semboyan 35 yang 

terpasang di kanan rel. Klakson panjang kereta api ini cukup efektif untuk 

memberi stimulus kepada pengguna jalan. Pengguna jalan yang melintas 

secara tak langsung juga mengandalkan petugas JPL untuk memastikan 

ada/tidaknya kereta api yang akan melintas.  

Di bawah ini adalah perhitungan jarak pandang pada perlintasan kereta api 

Kaligawe: 

Diketahui nilai : Vv = 60 km/jam ( kecepatan rencana min jalan arteri primer) 

Vt = 60 km/jam ( asumsi kecepatan kereta yang melintas) 

D = 4,5 meter 

de = 3 meter 

L = 20 meter 
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W = 1,5 meter 

f = -0,00065Vv+0,192 

 = -0,0065(60)+0,192 

 = 0,153 meter 

t = 2,5 detik 

Jarak pandang pengguna jalan dari as rel: 

deD
f

VvtVvdH +++=
254

.28,0
2

 

  = ( ) 35,4
153,0.254

605,2.60.28,0
2

++⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+  

  = 142 meter 

Jarak pandang masinis kereta terhadap pengguna jalan: 

( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++++= WLD

f
VvtVv

Vv
VtdT 2

254
.28,0

2

 

 = ( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+++⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+ 5,1205,4.2

153,0.254
605.2.60.28,0

60
60 2

 

 = 165 meter 

Pemerintah sudah mengatur tentang standar jarak pandang yang tertuang 

dalam Keputusan Menteri Perhubungan No 53 Tahun 2000 tentang 

Perpotongan Dan/Atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan 

Bangunan Lain pada pasal 4 ayat 2: Jarak pandangan bebas minimal 500 

meter bagi masinis kereta api dan 150 meter bagi pengemudi kendaraan 

bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan bagi 

masing-masing untuk memperhatikan tanda-tanda atau rambu-rambu, dan 
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khusus untuk pengemudi kendaraan bermotor harus menghentikan 

kendaraannya. Untuk itu seharusnya bangunan-bangunan yang berada di 

sekitar perlintasan Kaligawe ditertibkan khususnya bangunan-bangunan yang 

menempati daerah milik jalan rel, agar ada ruang pandang yang memadai bagi 

masinis kereta mapun pengguna jalan yang melintas.   

Di bawah ini adalah tabel perbandingan antara standar teknis kondisi jarak 

pandang pengguna jalan dengan kondisi di lapangan. 

Tabel 5.5:  Perbandingan antara standar teknis jarak pandang dengan kondisi di lapangan 

STANDAR TEKNIS  KONDISI DI PERLINTASAN KALIGAWE 

Jarak pandangan bebas minimal 500 

meter bagi masinis kereta api dan 150 

meter bagi pengemudi kendaraan 

bermotor 

Jarak pandang bebas masinis kereta api lima meter 

dan pengguna jalan umum kurang lebih dua meter. 

 

Sesuai Kepmen nomor 53 tahun 2000 standar  teknis minimal 500 meter bagi 

masinis kereta dan 150 meter bagi pengguna jalan berlaku jika situasi jalan rel 

berada jalur lurus atau tidak berada pada tikungan  jalan dan terdapat kondisi 

lingkungan yang memungkinkan masinis maupun pengguna jalan tidak 

memiliki halangan pandangan. Berdasarkan hasil hitungan dari rumus jarak 

pandang diperoleh jarak pandang penguna jalan sejauh 142 meter dan masinis 

kereta  sejauh 165 meter. Jadi saat pengguna jalan telah pada posisi 142 meter 

dari perlintasan, pengguna jalan harus bersiap-siap untuk menghentikan 

kendaraannya (menurunkan kecepatan) karena pada jarak tersebut kereta api 

berada pada jarak 165 meter dari perlintasan. Berdasarkan kondisi di 
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lapangan, jalan raya berada pada kondisi lurus begitu juga dengan rel kereta 

yang bersilangan juga berada pada posisi lurus. Namun kondisi lingkungan di 

sekitar perlintasan tidak memungkinkan pengguna jalan maupun masinis 

kereta untuk mendapat jarak pandang bebas yang ideal karena rapatnya 

bangunan yang ada di kiri dan kanan rel. Maka untuk menjamin keselamatan 

dalam melintasi perlintasan kereta api ini, masinis maupun pengguna jalan 

harus mematuhi rambu perintah yang ada di masing-masing jalur. Sterilisasi 

bangunan yang menutup pandangan masinis dan pengguna jalan menjadi 

solusi untuk mengatasi masalah ini. 

M. Perilaku Pengguna Jalan Yang Melintas 

Dari hasil pengamatan langsung di lapangan, tata cara berlalu lintas penguna 

jalan umum saat melewati  perlintasan adalah tidak memperlambat kendaraan 

untuk memastikan tidak adanya kereta yang melintas. Saat pintu akan ditutup 

pengguna jalan cenderung tidak memperlambat kecepatan kendaraan untuk 

berhenti tapi berusaha sesegera mungkin untuk melintas. Ketika pintu 

perlintasan ditutup pengguna tidak tertib untuk antri berhenti namun saling 

merangsek bahkan ada yang berhenti di luar batas/marka jalan dan berhenti di 

depan pintu perlintasan. Terlebih saat kereta sudah separuh melewati 

perlintasan, pengguna jalan mulai mengisi space kosong diantara pintu dengan 

rel. Dan saat pintu perlintasan dibuka pengguna jalan saling berlomba untuk 

segera melintas. Pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh pengguna 

jalan adalah menerobos pintu perlintasan. Dari hasil pengamatan di perlintasan 

Kaligawe ada space  kosong yang dimanfaatkan pengguna jalan raya terutama 
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pengendara sepeda/motor untuk menerobos pintu perlintasan. Dari arah 

Sayung pengendara motor/sepeda/becak memanfaatkan celah antara pintu 

dengan median selebar kurang lebih empat meter untuk menerobos, sedangkan 

dari arah Raden Patah memanfaatkan ketiadaan median permanen jalan raya 

untuk melanggar arah kemudian menerobos pintu perlintasan. Untuk itu pintu 

perlintasan Kaligawe perlu didesain ulang agar penguna jalan tidak dapat 

menerobos saat pintu ditutup. Desain pintu perlintasan perlu dibuat dobel pada 

masing-masing arah dan dibuat saling menutup agar tidak bisa diterobos. 

Selama pengamatan di lapangan petugas JPL yang piket sampai turun ke jalan 

memperingatkan pengendara motor/mobil dengan meniup peluit karena 

banyaknya pengguna jalan yang menerobos dengan melewati sela-sela pintu. 

Dari hasil wawancara dengan petugas piket JPL, mereka memiliki beban 

mental yang tinggi dalam menjalankan tugasnya apalagi ditambah perilaku 

pengguna jalan yang menyerobot pintu perlintasan. Karena bila terjadi 

benturan/kecelakaan antara kereta yang melintas dengan pengguna jalan 

otomatis mereka harus berhadapan dengan penegak hukum dan masyarakat. 

Karena selama ini asumsi masyarakat mengenai pintu perlintasan adalah 

berfungsi sebagai pelindung pengguna jalan seperti yang di dapat dari hasil 

kuesioner dimana 33  responden ( 80%) menjawab melindungi pengguna jalan 

yang melintas/lewat, 7 responden (17,5%) menjawab melindungi kereta api 

yang melintas, dan 1 responden (2,5%) menjawab untuk melindungi pengguna 

jalan dan kereta yang melintas. Dan apabila terjadi tabrakan antara pengguna 
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jalan dan kereta, maka pengguna jalan yang dinyatakan bersalah bukan pihak 

operator kereta api ataupun petugas JPL yang piket. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar 5.5: Space kosong pada pintu perlintasan yang diterobos pengguna jalan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 5.6: Pengguna jalan melaju melawan arah  untuk menerobos pintu perlintasan 
 

Dengan menerobos pintu perlintasan pengguna jalan secara tak langsung tidak 

memprioritaskan kereta api untuk lewat. Dalam PP nomor 43 tahun 1993 

tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan pada pasal 63, 64, dan 65 cukup jelas 

sekali menyatakan bahwa kereta api mendapat hak utama untuk lebih dahulu 

melintas, bahkan Presiden sekalipun wajib mengalah dengan kereta api saat 
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melintas di perlintasan. 1Menurut Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum 

Universitas Gadjah Mada, Prof Dr Bambang Purnomo SH, di mana pun di 

dunia, kereta api didahulukan melintas. Kereta api punya hak otonomi dalam 

menata dan mengurus lalu lintas kereta api pada jalur KA yang ada.  

Bagaimanapun, walau dianggap kereta api maunya menang-menangan, 

kenyataannya kereta api sangat spesifik sehingga tidak mungkin disamakan 

seperti moda angkutan jalan raya lain. Peraturan perundangan sejak zaman 

Belanda sudah mengatur hal yang sama, perundangan lalu lintas di negara-

negara yang memiliki jalur kereta api juga mengatur hal yang sama. 

Dari hasil survei wawancara/kuesioner kepada responden yang melintas 

didapat data: 

1. Semua responden menjawab ya/membiasakan diri tengok kanan/kiri saat 

melintas di perlintasan Kaligawe. 35 responden (87,5%) menjawab demi 

keselamatan dan keamanan, dan 5 responden (12,5%) tidak menjawab. 

2. 36 responden (90%) menjawab memperhatikan rambu dan tanda 

peringatan, 4 responden (10%) menjawab tidak memperhatikan. 

3. 35 responden (87,5%) menjawab mematuhi rambu dan tanda peringatan, 5 

responden (12,5%) menjawab tidak. 

4. 17 responden (42,5%) menjawab belum pernah melanggar/menerobos 

pintu perlintasan , dan 23 responden (57,5%) menjawab pernah melanggar. 

Alasan responden melanggar antara lain kereta masih jauh (6 responden), 

tergesa-gesa ( 9 responden), palang pintu terlalu lama ditutup                    

                                                
1 Kompas Cetak: Perlintasan KA Bukan Perempatan Jalan - Sabtu, 04 Desember 2004 
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(1 responden), kebiasaan (1 responden), palang dalam proses 

penutupan/masih separuh tutup ( 6 responden ). 

Dari data diatas, jika dibandingkan antara hasil pengamatan dengan hasil 

kuesioner menunjukkan pengguna jalan cenderung kurang disiplin saat 

berkendara. Faktor kehati-hatian pengguna jalan saat melewati pintu 

perlintasan sangat kurang. Dari cek silang beberapa point hasil wawancara  

responden dengan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa pengguna jalan 

cenderung disiplin dalam berlalu lintas di perlintasan kereta api ketika ada 

petugas polisi yang berjaga. Karena saat survei pengamatan surveyor tidak 

didampingi oleh petugas polisi, dan saat wawancara/kuesioner surveyor 

didampingi petugas polisi. Ketidak disiplinan dan kehati-hatian dalam 

melintasi perlintasan kereta api Kaligawe belum disadari secara penuh oleh 

pengguna jalan. Faktor mengejar waktu dan ketidaksabaran menjadi faktor 

utama yang ditemukan di lapangan mengenai seringnya pengguna jalan tidak 

hati-hati dan melanggar di perlintasan kereta. Apalagi selama ini belum ada 

sangsi tegas kepada pengguna jalan yang menyerobot seperti melanggar traffic 

light. Tampaknya mental pengguna jalan belum sadar penuh dalam disiplin 

berlalu lintas. Untuk itu di sekitar perlintasan perlu diberi papan peringatan 

tambahan berisi mengenai sanksi pelanggaran rambu dan marka di jalan raya 

sebagai stimulus psikologis kepada pengguna jalan yang melintas agar 

pengguna jalan raya tahu dan mengerti mengenai sangsi yang dikenakan 

kepada pelanggar. Efek umpan balik dari pemasangan stimulus ini diharapkan 

pengguna jalan dapat memperhatikan serta mematuhi rambu dan marka jalan 
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yang dipasang di sekitar perlintasan Kaligawe. Papan peringatan ini dapat 

dipasang di kiri jalan raya dengan peringatan UU nomor 14 tahun 1992 

dipasang berimpitan dengan rambu no 24 serta papan peringatan UU nomor 

23 tahun 2007 dengan  PP nomor 43 tahun 1993 dipasang berimpitan dengan  

rambu no 1a. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 5.7: Papan peringatan tambahan sebagai stimulus psikologis 

N. Identifikasi Konflik Lain Di Sekitar Perlintasan Kaligawe Dan Solusi 

Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Di Perlintasan Kaligawe 

Koflik kepentingan ekonomi masyarakat dengan konflik kelancaran 

operasional kereta api dan konflik kelancaran lalu lintas jalan raya Kaligawe 

berkumpul menjadi satu simpul di perlintasan kereta api Kaligawe. 
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Perkembangan pembangunan dan pertumbuhan penduduk di sekitar rel dan 

perlintasan Kaligawe muncul karena tuntutan ekonomi masyarakat. Jalan 

Kaligawe sendiri merupakan jalan akses masuk Kota Semarang sekaligus jalan 

antar propinsi yang memiliki nilai ekonomi yang potensial. Wajar bila 

masyarakat banyak membuka usaha di Jalan Kaligawe dan berdampak juga di 

dekat perlintasan kereta dan rel. Dengan banyaknya bangunan di sekitar rel, 

praktis operasional kereta api mengalami hambatan karena masinis harus 

menurunkan kecepatan. Bangunan-bangunan tersebut juga menutupi jarak 

pandang pengguna jalan yang melintas dan masinis kereta api. Maka ketika 

ada tabrakan antara kereta dengan pengguna jalan, otomatis efek benturan itu 

secara langsung kontak fisik dengan bangunan yang ada pinggir rel. Dengan 

meningkatnya permintaan transportasi antar kota dengan menggunakan kereta 

api maka berdampak pada penambahan jadwal operasional kereta dan berefek 

pula pada kemacetan jalan Kaligawe karena seringnya  kereta api yang 

melintas. Jika pengguna jalan kurang disiplin dalam berlalu lintas, efek 

benturan dengan kereta api akan sering terjadi. 

Solusi untuk keselamatan dan keamanan transportasi di perlintasan Kaligawe 

diantaranya dapat ditempuh melalui:  

1. Pemkot Semarang bersama DAOP IV mengatur ulang tata ruang wilayah 

di sekitar rel dan perlintasan Kaligawe dengan melibatkan masyarakat 

yang bersangkutan. 

2. Sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat di sekitar perlintasan kereta 

terutama yang menempati damija rel. 
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3. Pemkot Semarang melalui Dishub Kota Semarang juga harus menata 

ulang manajemen rekayasa lalu lintas di jalan Kaligawe bekerjasama 

dengan pihak Kepolisian dan DAOP IV. Termasuk di dalamnya 

melengkapi jalan raya Kaligawe dengan rambu dan marka jalan. 

4. Pemerintah Kota Semarang melalui Dishub kota Semarang dapat  

memanfaatkan iklan layanan masyarakat di televisi dan radio lokal sebagai 

media sosialisasi disiplin berlalu lintas di perlintasan kereta api. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.8: Spanduk sebagai salah satu media sosialisasi  

5. Di sekitar perlintasan perlu diberi papan peringatan tambahan berisi 

mengenai sanksi pelanggaran rambu dan marka di jalan raya sebagai 

stimulus psikologis. 

6. Peningkatan sumber daya manusia para petugas JPL. 

7. Peningkatan sumber daya manusia para masinis yang berdinas. 

8. Membuat desain perlintasan Kaligawe agar tidak sebidang dengan jalan 

raya, misalnya dengan menggunakan fly over. Dari hasil kuesioner, semua 

responden (100%) menjawab setuju dengan alasan demi keselamatan, 
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keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan (28 responden), mengurangi 

kemacetan lalu lintas (10 responden),  dan 2 responden tidak memberi 

alasan. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

C. Kesimpulan 

1. Perlintasan Kaligawe merupakan perlintasan resmi dijaga dan sudah 

memenuhi standar teknis perlintasan kereta api berpintu. 

2. Untuk mencegah terjadinya human error, perlintasan Kaligawe dijaga dua 

orang personel setiap shiftnya.  

3. Sistem perambuan jalan raya Kaligawe yang bersilangan dengan rel kereta 

kurang lengkap mengingat pemasangan rambu peringatan merupakan 

bagian usaha untuk meningkatkan keselamatan transportasi di perlintasan 

Kaligawe. 

4. Jalan Kaligawe memiliki kepadatan arus lalu lintas yang tinggi dengan 

beragam kendaraan yang melintas sehingga tidak memenuhi syarat sebagai 

perlintasan kereta  api yang sebidang meskipun perlintasan Kaligawe 

dilengkapi dengan pintu, penjaga, dan sistem perambuan yang lengkap. 

5. Sebagian besar masyarakat selama ini memandang fungsi pintu 

perlintasan/palang sepur adalah untuk melindungi pengguna jalan yang 

melintas, padahal fungsi yang sebenarnya adalah untuk melindungi kereta 

api yang melintas. 

6. Belum adanya sangsi yang tegas terhadap para pelanggar di perlintasan 

kereta api Kaligawe 
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7. Potensi ekonomi yang tinggi di jalan Kaligawe menjadi pemicu 

berkembangnya bangunan dan tempat usaha termasuk di dekat perlintasan 

dan rel kereta api Kaligawe. 

8. Bangunan-bangunan di kiri dan kanan rel telah menutupi jarak pandang 

masinis kereta api dan pengguna jalan yang melintas. Jarak pandang 

pengguna jalan terhadap rel/kereta yang melintas kurang lebih hanya satu 

meter saja, begitu pula dengan jarak pandang masinis kereta terhadap jalan 

raya 

D. Saran 

1. Titik perpotongan rel dengan jalan raya perlintasan Kaligawe pada 

permukaan sisi luar dan dalam rel agar dilapisi plat baja atau dibeton agar  

tidak mudah rusak digerus roda kendaraan. 

2. Desain pintu perlintasan perlu dibuat dobel pada masing-masing arah dan 

dibuat saling menutup agar tidak bisa diterobos pengguna jalan. 

3. Pemkot melalui Dishub Kota Semarang berkoordinasi dengan DAOP IV 

PT.KAI untuk melengkapi rambu dan marka jalan raya di sekitar 

perlintasan Kaligawe sesuai dengan standar teknis yang berlaku. 

4. Pemasangan rambu dan marka harus mengikuti standar teknis yang ada 

dan menyesuaikan kondisi di lapangan agar terlihat jelas oleh pengguna 

jalan yang melintas.  

5. Perlu adanya pemberian pita penggaduh di jalan Kaligawe sebelum 

memasuki perlintasan kereta api untuk memberi stimulus perhatian  

terutama kepada pengguna jalan yang baru melintas bahwa pengguna jalan 
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memasuki area hati-hati dan di depan ada sesuatu yang bisa 

membahayakan. 

6. Di sekitar perlintasan kereta api Kaligawe perlu diberi papan peringatan 

tambahan sebagai stimulus psikologis kepada pengguna jalan yang 

melintas yang berisi mengenai sanksi pelanggaran rambu dan marka di 

jalan raya 

7. Untuk lajur jalan yang dari arah Pengapon perlu diberi tambahan median 

jalan permanen untuk mengantisipasi pengguna jalan yang berusaha 

menerobos pintu perlintasan dengan cara melaju di arah yang berlawanan.  

8. Pemerintah mengeluarkan aturan yang mengatur penindakan secara tegas 

kepada pelanggar dan perilaku tidak disiplin pengguna jalan di perlintasan 

Kaligawe. 

9. Sosialisasi tentang keamanan dan keselamatan bertransportasi di 

perlintasan kereta api kepada masyarakat melalui media massa sebagai 

bagian edukasi agar masyarakat disiplin berlalu lintas di jalan raya 

termasuk di perlintasan kereta api. 

10. Pemkot Semarang bersama DAOP IV perlu melakukan pendekatan dan 

melibatkan masyarakat di sekitar perlintasan Kaligawe untuk menciptakan 

tata ruang yang sehat di sekitar rel agar tercipta ruang pandang yang 

memadai bagi pengguna jalan maupun masinis kereta api. 

11. Peningkatan sumber daya manusia kepada para petugas JPL dan masinis 

yang berdinas. 

12. Membuat desain perlintasan Kaligawe agar tidak sebidang dengan jalan 

raya, misalnya dengan menggunakan fly over. 
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LAMPIRAN I 
 
 

HASIL SURVEI DATA TEKNIS PERLINTASAN KERETA API KALIGAWE  

      

JPL 5   Jalan Raya 

Resort 43 Semarang Gudang   Lebar Jalan 15,6 Meter 
DAOP IV   Konstruksi Jalan Beton dan Aspal 

Km 2+792   LHR 5478 smp/jam 

Lintas Semarang-Gambringan   Kelas Jalan I/Arteri Primer 

Antara Stasiun Semarang Tawang-Alastuwa   Garis Kejut Tidak Ada 

Jenis Perlintasan Resmi Dijaga   Marka Jalan Ada 

    Jenis Perkerasan Beton dan Aspal 

    Lebar Lajur 7,8 Meter 

    Median Ada/1 meter 

    Trotoar Ada/1,8 meter 

    Kondisi Jalan Terhadap Rel Lurus 

    Jarak Henti Kendaraan 8,5 m arah kota/ 4 m 
arah Sayung 

    Lambang X+KA Tidak Ada 
      

Perlengkapan Rambu  Kelengkapan Perlintasan 

Rambu Peringatan Jarak Dari Pintu  Bahan Pintu Perlintasan Kayu 

22a Ada/ dari arah Kota 74,1 meter  Jenis Pintu Perlintasan Elektrik 

22b - -  Sistem Operasi Pintu Semi Automatik 

23 - -  Power PLN 

Himbauan PT KAI Dari arah Sayung 1 m  Buku Catatan KA Ada 

25 - -  Indikator Arah KA Tidak Ada 

Andreass Cross Ada 
57 m dari arah 
Pengapon/ 30,8 m 
dari arah Sayung 

 Lampu Merah Ada 

       Daftar Piket Ada 

Rambu Larangan Jarak Dari Pintu  Gapeka Ada 

1a Tidak Ada -  Alarm Ada 

1c Tidak Ada -  Telepon Ada 

5c Ada/dari arah Sayung 13,1 meter  Handy Talkie Ada 

12 Tidak Ada -  Genta Ada 

3a Ada/dari arah Kota 7,1 meter  Bendera Ada 

2b Ada/dari arah Kota 7,1 meter  WC/Toilet Ada 

      
Rel   Jarak Pandang 

Kondisi Baik, Lurus   Masinis Kereta Api 5 meter 

Tipe  R54   Pengguna Jalan 2 meter 

Level Ketingian Sama tinggi dengan jalan raya     
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LAMPIRAN II 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urut KA Dtg Brgk Dtg Brgk Dtg Brgk Dtg Brgk Dtg Brgk
1 146 Ls 23. 58 23. 59 Ls 00. 01 00. 03 Ls 00. 07 ------- ------- ------- ------- ------- Brantas
2 3 00. 35 00. 39 00. 33 Ls 00. 32 00. 30 Ls 00. 26 Ls 00. 06 00. 03 Ls 23. 55 Argo Anggrek
3 141 Ls 00. 48 00. 47 Ls 00. 45 00. 43 Ls 00. 39 ------- ------- ------- ------- ------- Matarmaja
4 148 Ls 01. 23 01. 24 Ls 01. 26 01. 28 Ls 01. 32 Ls 01. 53 01. 56 Ls 02. 05 Kertajaya
5 74 01. 38 01. 43 01. 45 Ls 01. 46 01. 48 Ls 01. 52 Ls 02. 13 02. 16 Ls 02. 24 Gumarang
6 36 01. 52 02. 00 12. 02 Ls 02. 03 02. 05 Ls 02. 09 Ls 02. 30 02. 30 Ls 02. 41 Sembrani
7 2307 02. 48 02. 57 02. 46 Ls 02. 36 02. 34 Ls 02. 27 ------- ------- ------- ------- ------- Barang
8 110 Ls 02. 53 02. 55 Ls 02. 56 02. 58 Ls 03. 02 Ls 03. 23 03. 26 Ls 03. 35 Parcel
9 4 03. 18 03. 22 03. 24 Ls 03. 25 03. 27 Ls 03. 30 Ls 03. 51 03. 54 Ls 04. 02 Argo Anggrek

10 1003 Ls 05. 22 05. 20 Ls 05. 19 05. 17 Ls 05. 12 Ls 04. 41 04. 37 Ls 04. 24 Antaboga
11 1001 Ls 06. 19 06. 17 Ls 06. 16 06. 14 Ls 06. 09 Ls 05. 31 05. 27 Ls 05. 14 Antaboga
12 986 Ls 05. 39 05. 41 Ls 05. 42 05. 44 05. 48 05. 50 06. 22 06. 24 06. 27 06. 38 06. 40 Feeder
13 2306 Ls 06. 29 06. 31 Ls 06. 32 06. 34 Ls 06. 41 ------- ------- ------- ------- ------- Barang
14 1005 Ls 07. 14 07. 12 Ls 07. 11 07. 09 Ls 07. 04 06. 22 06. 23 06. 19 Ls 05. 54 Barang
15 929 07. 47 07. 49 07. 45 Ls 07. 44 07. 42 Ls 07. 39 Ls 07. 17 07. 13 Ls 07. 05 KRD
16 745 08. 04 08. 06 08. 06 Ls 08. 01 07. 59 Ls 07. 56 ------- ------- ------- ------- ------- Pandanwangi
17 50 - 08. 25 08. 26 Ls 08. 28 08. 30 Ls 08. 34 Ls 08. 55 08. 58 Ls 09. 06 Rajawali
18 746 08. 40 08. 42 08. 44 Ls 08. 45 08. 47 Ls 08. 50 ------- ------- ------- ------- ------- Pandanwangi
19 930 08. 55 08. 57 08. 59 Ls 09. 00 09. 02 Ls 09. 05 Ls 09. 27 09. 30 Ls 09. 39 KRD
20 1002 Ls 10. 16 10. 18 Ls 10. 19 10 .21 Ls 10. 26 Ls 10. 57 11. 01 Ls 11. 14 Barang
21 1006 Ls 11. 16 11. 18 Ls 11. 19 11. 21 Ls 11. 26 11. 58 12. 09 12. 09 Ls 12. 27 Barang
22 1 12. 37 12. 41 12. 36 Ls 12. 34 12. 32 Ls 12. 28 Ls 12. 08 12. 05 Ls 11. 57 Argo Anggrek
23 1004 Ls 12. 05 12. 07 Ls 12. 09 12. 11 12. 20 12. 30 Ls 13. 02 13. 06 Ls 13. 19 Barang
24 747 15. 42 15. 44 15. 41 Ls 15. 39 15. 37 15. 27 15. 33 ------- ------- ------- ------- ------- Pandanwangi
25 931 15. 54 16. 05 16. 52 Ls 15. 51 15. 49 Ls 15. 46 Ls 15. 15 15. 12 Ls 15. 03 KRD
26 2 15. 20 15. 23 15. 25 Ls 15. 26 15. 28 Ls 15. 31 Ls 15. 52 15. 55 Ls 16. 03 Argo Anggrek
27 965 Ls 17. 04 17. 02 Ls 17. 01 16. 59 16. 53 16. 55 16. 19 16. 21 16. 18 15. 59 16. 05 Feeder
28 748 17. 00 17. 06 17. 08 Ls 17. 09 17. 11 Ls 17. 14 ------- ------- ------- ------- ------- Pandanwangi
29 932 17. 35 17. 37 17. 39 Ls 17. 40 17. 42 Ls 17. 45 Ls 18. 07 18. 11 18. 20 16. 29 KRD
30 49 19. 09 - 19. 07 Ls 19. 06 19. 04 Ls 19. 00 Ls 18. 39 18. 36 Ls 16. 27 Rajawali
31 145 Ls 20. 39 20. 37 Ls 20. 36 20. 34 Ls 20. 30 ------- ------- ------- ------- ------- Brantas
32 147 Ls 20. 52 20. 50 Ls 20. 49 20. 47 Ls 20. 43 Ls 20. 22 20. 19 Ls 20. 10 Kertajaya
33 71 21. 29 21. 40 21. 27 Ls 21. 26 21. 24 Ls 21. 20 ------- ------- ------- ------- ------- Matarmaja Smg, 24 Juli 2008
34 142 Ls 21. 53 21. 55 Ls 21. 56 21. 58 Ls 22. 13 ------- ------- ------- ------- ------- Bangunkarta Ka. Resort 43 Smg
35 73 22. 39 22. 44 22. 37 Ls 22. 35 22. 33 Ls 22. 29 Ls 22. 08 22. 05 Ls 21. 57 Gumarang
36 72 22. 22 22. 47 22. 49 Ls 22. 50 22. 52 22. 57 22. 03 ------- ------- ------- ------- ------- Bangunkarta
37 109 Ls 23. 10 23. 08 Ls 23. 07 23. 05 Ls 23. 01 Ls 22. 40 22. 37 Ls 22. 26 Parcel WIDI HARJONO
38 35 23. 37 23. 58 23. 56 Ls 22. 33 22. 31 Ls 23.27 Ls 23. 06 23. 03 Ls 22. 55 Sembrani NIPP. 32171

Kgt
Nama KA Keterangan

DAFTAR KA ( DASAR GAPEKA )
Berlaku Tanggal 01 Juli 2009

PJL 5
Ata Gub

PJL 48
No Smt

PJL 1A
Smg
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LAMPIRAN III 
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LAMPIRAN IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA JALAN PERLINTASAN SEBIDANG
DI RESORT 43 SEMARANG GUDANG DAOP IV SEMARANG

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 Smc-Smt Smc-Smt 2 1  + 400 18.00  Aspal MPU Tantular Semarang YA  - ADA ADA OP  -  - 2 2  - 2  -  -  -  -  -
2 Sm - Gbn Smt - Ata 1A 0  + 725 19.20  Aspal Ronggowarsito Semarang YA  - ADA ADA  - JRJ  - 2 2  - 2  -  -  -  -  -
3 1 0  + 863 19.20  Aspal Ronggowarsito Semarang YA  - ADA ADA OP  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
4 2 1  + 995 6.70    Aspal Tambak Lorok Semarang YA  -  -  -  -  - F.III 2 2  -  -  -  -  -  -  -
5 3 2  + 73 5.00    Aspal Tambak Rejo Semarang YA  -  -  -  -  -  - 2 2  - 2  -  -  -  -  -
6 4 2  + 600 6.00    Aspal Terboyo Semarang YA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
7 5 2  + 792 20.00  Aspal Kaligawe Semarang YA  - ADA ADA  - JRJ  - 2 2  - 1  -  -  -  -  -
8  - 3  + 352 1.50    Tanah D e s a Semarang  - LIAR  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
9  - 3  + 598 1.00    Tanah D e s a Semarang  - LIAR  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
10  - 3  + 698 1.50    Tanah D e s a Semarang  - LIAR  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
11  - 3  + 770 1.50    Tanah D e s a Semarang  - LIAR  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
12  - 3  + 820 2.00    Tanah D e s a Semarang  - LIAR  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
13  - 4  + 58 1.50    Tanah D e s a Semarang  - LIAR  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
14  - 4  + 155 2.00    Tanah D e s a Semarang  - LIAR  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
15  - 4  + 243 2.00    Tanah D e s a Semarang  - LIAR  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
16  - 4  + 304 2.00    Tanah D e s a Semarang  - LIAR  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
17  - 4  + 365 2.00    Tanah D e s a Semarang  - LIAR  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
18  - 4  + 393 2.00    Tanah D e s a Semarang  - LIAR  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
19  - 4  + 451 2.00    Tanah D e s a Semarang  - LIAR  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
20  - 4  + 485 2.00    Tanah D e s a Semarang  - LIAR  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
21  - 4  + 512 2.00    Tanah D e s a Semarang  - LIAR  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
22  - 4  + 571 2.00    Tanah D e s a Semarang  - LIAR  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
23  - 4  + 858 2.50    Tanah D e s a Semarang  - LIAR  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
24  - 5  + 138 3.50    Tanah Perum.Tlogosari Semarang  - LIAR  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
25  - 5  + 447 1.50    Tanah D e s a Semarang  - LIAR  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
26 6 5  + 843 1.50    Tanah D e s a Semarang YA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
27 7 6  + 113 1.50    Tanah D e s a Semarang YA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
28 8 6  + 851 4.00    Aspal Monginsidi Semarang YA  -  - ADA OP  -  - 2 2  - 2  -  -  -  -  -
29 Sm - Gbn Ata - Bbg 7  + 710 1.50    Tanah D e s a Semarang  - LIAR  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
30 7  + 837 2.00    Tanah D e s a Semarang  - LIAR  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
31 9 8  + 573 1.50    Tanah D e s a Semarang  - LIAR  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
32 8  + 586 3.00    Tanah D e s a Semarang  - LIAR  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

NO. LINTAS ANTARA 
SETASIUN

JPL 
NO.

JENIS PENGAMANAN

GARIS 
KEJUT

KM / HM
LEBAR 
JALAN  
( M' )

KONST
RUKSI 
JALAN

NAMA JALAN

RAMBU  L L A J R

GEN
TA

PIN  
TU OP JRJ F.III SEMB 

35
SILANG 
ANDREA 26A 26B

5

TANDA 
STOP 24 25 26

KABUPATEN/
KOTAMADIA

RES
MI LIAR
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LAMPIRAN V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUMBER: DISHUB KOTA SEMARANG TAHUN 2008 
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LAMPIRAN VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUMBER: DISHUB KOTA SEMARANG TAHUN 2008 



 

 i

LAMPIRAN VII FORM KUESIONER 
  
 
Pilih dan/atau isi jawaban sesuai dengan pertanyaan yang diminta  

 

Profil Responden 
1. Jenis Kelamin:  (  ) laki-laki    (  ) perempuan  

2. Pekerjaan:....................................................................................................... 

3. Umur:  

a. 17 tahun s/d 25 tahun  

b. 26 tahun s/d 35 tahun  

c. 36 tahun s/d 45 tahun  

d. 46 tahun s/d 55 tahun 

e. > 55 tahun 

4. Domisili di 

Semarang:…………………………………………………………….. 

5. Tempat tinggal anda lokasinya dekat perlintasan kereta api Jalan 

Kaligawe? 

(  ) ya  (  ) tidak 

6. Kendaraan yang dipakai sehari-

hari.......................................................................... 

a. Sepeda 

b. Becak  

c. Sepeda Motor 

d. Mobil 

 

Pertanyaan Utama 
1. Apakah petugas penjaga perlintasan Kaligawe sigap dalam menutup pintu 

(palang) ketika kereta api akan melintas? 

(  ) ya   (  ) tidak 

2. Apakah anda membiasakan diri tengok kanan dan kiri bila melintas di 

perlintasan kereta api Jalan Kaligawe? 



 

 ii

(  ) ya   (  ) tidak 

Alasan:............................................................................................................ 

3. Ketika akan melintasi perlintasan kereta api Kaligawe apakah anda 

memperhatikan rambu dan tanda peringatan di sekitar perlintasan ? 

(  ) ya   (  ) tidak 

 

4. Ketika melintasi perlintasan kereta api Kaligawe apakah anda mematuhi 

rambu dan tanda peringatan di sekitar perlintasan? 

(  ) ya   (  ) tidak 

 

5. Sudah cukupkah sistem pengaman perlintasan kereta api di Kaligawe? 

(  ) sudah  (  ) belum 

Alasan:............................................................................................................ 

 

6. Menurut anda, pintu perlintasan kereta ( palang sepur ) berfungsi untuk… 

a. Melindungi pengguna jalan yang melintas/lewat 

b. Melindungi kereta api yang melintas 

 

7.a Apakah anda pernah melanggar/menerobos pintu perlintasan kereta api 

ketika akan/sudah ditutup? 

(  ) pernah  (  ) belum pernah 

 

b.Apabila anda melanggar pintu (palang sepur) yang ditutup , motivasi apa 

yang membuat anda untuk melanggar? 

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

 

8. Setujukah anda jika perlintasan kereta api Kaligawe diganti dengan 

menggunakan fly over ( jalan layang )? 

(  ) setuju  (  ) tidak setuju 

Alasan:............................................................................................................ 

 



Filename: 6075 
Directory: D:\AJIEK Digilib 
Template: C:\Users\Pak 

DEDE\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm 
Title: STUDI KESELAMATAN DAN KEAMANAN 

TRANSPORTASI 
Subject:  
Author: Tyas 
Keywords:  
Comments:  
Creation Date: 19/03/2011 17:56:00 
Change Number: 2 
Last Saved On: 19/03/2011 17:56:00 
Last Saved By: pakdede 
Total Editing Time: 5 Minutes 
Last Printed On: 21/03/2011 7:45:00 
As of Last Complete Printing 
 Number of Pages: 122 
 Number of Words: 17.303 (approx.) 
 Number of Characters: 98.628 (approx.) 

 


