Perlintasan KA yang Menewaskan Lima Orang di Jember Ditutup

INSTRAN.org - Perlintasan KA di kawasan pertokoan Roxy pasca terjadi kecelakaan Innova
yang menewaskan 5 orang dan 2 luka, akhirnya ditutup. Penutupan dilakukan petugas
gabungan dari Dishub, polisi dan PT KA Daops 9.
Penutupan perlintasan di Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates, Jember dilakukan
karena termasuk perlintasan liar dan tidak memiliki analisa dampak lingkungan lalu lintas
(Amdal lalin).
"Izin dishub tidak pernah ada, sekitar tahun 2005 memang ada surat tapi tidak ada tindak
lanjutnya, dulu itu jalan setapak dan diperlebar," kata Kabid Lalu Lintas Dishub Jember Gatot
Satriono kepada wartawan, Kamis (20/8/2015).
Dari hasil olah TKP, pintu perlintasan di kawasan perumahan elit tidak mengantongi izin amdal
lalin sebelum membuka jalur. Padahal amdal lalin sangat diperlukan karena volume kendaraan
yang melintas di kawsan tersebut sangat padat.
Apalagi, jelas dia, banyaknya bangunan di sisi kanan dan kiri rel membuat jarak pandang
pengguna jalan terbatas, sehingga rawan terjadi kecelakaan.
"Entah apa akhirnya kita menganggap itu sudah resmi, karena ada palang pintu dan penjaga.
Namun ternyata itu semua liar. Ke depan kita akan analisa lagi perlintasan rel kereta api
sebidang yang liar," tegasnya.
Sementara itu Kepala Jasa Raharja Jember, Zul Efendi mengaku, pihaknya segera mencairkan
santunan bagi korban luka dan meninggal.
"Kami akan segera memberikan santunan bagi korban luka atau meninggal dunia," jelasnya.
Sekitar pukul 08.45 Wib, Toyota Innova yang ditumpangi 6 orang rombongan satu keluarga dan
seorang sopir asal Kabupaten Jombang ditabrak KA Probowangi jurusan
Surabaya-Banyuwangi di perlintasan Kaliwates, Jember, Minggu (16/8). Mobil penumpang
warna hitam bernopol B 1487 SKQ sempat terseret hingga sekitar 500 meter.
Akibat kecelakaan itu, 4 orang penumpang dan seorang sopirnya tewas. Sedangkan dua orang
penumpang lainnya, Wanda (16) dan Winda (9), anak pasangan Fitria dan Abdul Azis
mengalami luka berat. Keduanya dirawat di RS PTP Kaliwates.
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