
 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menarik kesimpulan antara 

lain sebagai berikut : 

1. Pengaturan wewenang pengadaan fasilitas keamanan perlintasan kereta api 

di Kota Bandar Lampung terdapat dalam Pasal 92 UU No. 23/2007, Pasal 

83 PP No. 56/2009 dan Pasal 11 PM No.36/2011 menyebutkan 

pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan keselamatan perpotongan 

jalur kereta api dan jalan menjadi tanggung jawab pemegang izin. 

Pemegang izin adalah pihak yang memiliki kewenangan terhadap jalan 

yang melintasi rel kereta api yaitu Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. 

Jika fasilitas keamanan perlintasan kereta api tidak diadakan maka wajib 

ditutup sesuai peraturan Pasal 94 UU No. 23/2007. 

2. Pelaksanaan wewenang pengadaan fasilitas keamanan perlintasan kereta 

api di Kota Bandar Lampung: 

a. Pemda dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Lampung hingga saat 

ini belum merealisasikan pengadaan fasilitas keamanan perlintasan kereta 
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api karena masih terbentur permasalahan izin dari Dirjen Perkeretaapian 

dan investasi pendanaan, jika akan menutup perlintasan terdapat kendala 

dari masyarakat sekitar yang tidak setuju. 

b. PT. KAI walaupun tidak memiliki wewenang untuk mengamankan 

perlintasan akan tetapi pihaknya pernah membangun palang pintu sendiri 

di titik tertentu yang dianggap rawan. Hal ini dilakukan agar tak 

mengganggu perjalanan kereta api, bukan untuk mengamankan pengguna 

jalan.  

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran dari penulis adalah: 

1. Sebaiknya peraturan mengenai wewenang pengadaan fasilitas keamanan 

perlintasan kereta api lebih diperjelas lagi bahwa memang kewenangan 

tersebut dimiliki oleh Dinas Perhubungan bukan PT. KAI. Agar 

kedepannya tidak terjadi lagi saling lempar tanggung jawab antara 

keduabelah pihak. 

2. Perlintasan sebidang merupakan titik rawan kecelakaan bagi kereta api dan 

pengguna jalan. 

a. Apabila permasalahan izin dari Dirjen Perkeretaapian dan investasi 

pendanaan tidak dapat segera diselesaikan, seharusnya Dinas 

Perhubungan Provinsi Lampung membangun palang pintu sementara 

dari kayu yang tidak memerlukan biaya mahal. Jika tidak dilakukan 

juga maka perlintasan sebidang yang tidak memiliki izin harus segera 

ditutup demi keselamatan kereta api dan pengguna jalan umum. 
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b. Seharusnya PT. KAI lebih kooperatif membantu Dinas Perhubungan 

Provinsi Lampung bersama-sama membuat palang pintu sementara dari 

kayu. Karena keselamatan, keamanan dan kelancaran di perlintasan 

seharusnya menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Dinas 

Perhubungan Provinsi Lampung, PT. KAI dan Kepolisian untuk hal-hal 

yang berkaitan dengan tugas pokoknya masing-masing, serta 

masyarakat pengguna jalan agar mematuhi peraturan yang berlaku. 


