
Terobos Palang Pintu Kereta Api Dipidana

TEROBOS: P engendar m otor m enerobos paiang pintu perlin tasan kereta Kampung
W irasaba, K ecam atan Karawang Timur.

KARAWANG, RAKA - Per
lintasan kereta api kerap 
menjadi lokasi lalu lalang 
pengendara nekat penant- 
ang maut. Tengok saja saat 
palang p intu  perlin tasan 
kereta api menutup, banyak 
p en g e n d a ra  yang te tap  
melintas. Padahal, tidak 
jarang berujung maut.

Manajer Humas PT Kereta 
Api Indonesia (Persero) Daer- 
ah Operasi 2 Bandung Noxy 
Citrea Bridara mengungkap- 
kan keprihatinannya atas 
perilaku sejumlah masyarakat 
yang masih menerobos per
lintasan kereta api. Menurut- 
nya, hal tersebut sangat 
berbahaya dan bisa menga- 
kibatkan kecelakaan serius 
bahkan kematian. Noxy me- 
ngungkapkan bahwa setiap 
masyarakat yang menerobos 
perlintasan kereta maka mer- 
eka sudah melakukan pe- 
langgaran undang-undang 
lalu lintas dan bisa terkena 
sanksi. "Apabila masyarakat 
pengguna jalan melanggar- 
nya, maka akan dikenakan 
sanksi sesuai pasal 296 den- 
gan pidana kurungan paling 
lama 3 (tiga) bulan atau den-

da paling banyak Rp 750.000 
(tujuh ratus lima puluh ribu 
rupiah)," ujar Noxy.

Adapun UU Nomor 23 Ta- 
hun  2007 tentang Perkere- 
taapian Pasal 124 juga men- 
yatakan pada perpotongan 
sebidang antara jalur kereta 
api dan jalan, pemakai jalan 
vvajib m endahulukan per-

jalanan kereta api. Maka dari 
itu Noxy menegaskan ketika 
su d ah  ada ta n d a - tan d a  
mendekati perlintasan se
bidang KA, setiap pengguna 
jalan diharuskan untuk men- 
gurangi kecepatan dan ber- 
henti. Pengguna jalan hams 
tetap waspada dan mawas 
diri, tengok kanan kiri saat

akan melintas dan pastikan 
tidak m enerobos dengan 
alasan apapun. "Hal ini ha- 
rus menjadi budaya pada 
masing-masing pengguna 
jalan demi keselamatan per- 
jalanan KA dan para peng
guna jalan itu sendiri. Apa
bila terjadi kecelakaan itu 
sangat merugikan sem ua

pihak, tidak hanya penggu
na jalan nam un juga KAI. 
Tidak jarang perjalanan KA 
lain terhambat, kerusakan 
sarana atau prasarana perk- 
eretaapian, hingga petugas 
KAI yang terluka akibat ke
celakaan di perlintasan se
bidang,” papar Noxy.

Daop 2 mencatat, selama 
tahun 2020, terdapat 25 ke
celakaan di Jalur KA dengan 
r inc ian  ju m la h  korban 
meninggal sebanyak 15orang 
dan luka berat 10 orang pa
da kecelakaan di perlintasan 
sebidang dan sepanjang Jal
ur KA. Hal tersebut dapat 
dihindari jika seluruh peng
guna m em atuhi seluruh 
rambu-rambu yang ada, dan 
berhati-hati saat akan melalui 
perlintasan sebidang kereta 
api. "Diharapkan masyarakat 
dan pengguna jalan benar-be- 
nar mematuhi aturan di per
lintasan sebidang ini. Kami 
himbau sekali lagi agar se- 
lalu disiplin dan waspada 
dalam berkendara. Tujuan- 
nya agar keselamatan per
jalanan pengguna jalan dan 
kereta api dapat tercipta,” 
tutup Noxy. (psn/jb)


