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ABSTRAK

PERENCANAAN LENGKUNG HORIZONTAL JALUR GANDA
KERETA API STASIUN MARTAPURA-STASIUN BATURAJA

SUMATERA SELATAN KM. 222+800 – KM. 227+900

Oleh

TULUS ADITYA GUNAWAN

Sumatera memiliki potensi batubara yang besar khususnya di Provinsi Sumatera Selatan,
namun baru sedikit yang dapat dieksploitasi akibat kemampuan angkut batubara yang
kurang mendukung. Untuk mendukung upaya tersebut secara optimal, Kementerian
Perhubungan dan PT. KAI melakukan pembangunan prasarana perkeretaapian yaitu
dengan membangun jalur ganda secara bertahap di Provinsi Sumatera Selatan sampai ke
Provinsi Lampung. Untuk beberapa segmen, pembangunan jalur kereta api ganda ini
terdapat banyak lengkungan. Dengan demikian dibutuhkan perencanaan lengkung agar
kereta api dapat melintas dengan aman sesuai kecepatan rencana.

Penelitian ini mengkaji Perencanaan Lengkung Horizontal pada Jalur Ganda Kereta Api
Stasiun Martapura - Stasiun Baturaja, Provinsi Sumatera Selatan pada Km. 222+800 –
Km. 227+900. Perencanaan mengacu kepada Peraturan Menteri No. 60 Tahun 2012
Tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api. Secara garis besar langkah perencanaannya
adalah pengumpulan data, peninjauan lokasi, penentuan trase jalur baru, perhitungan
desain lengkung horizontal sesuai dengan data dan trase dengan 2 (dua) alternatif, dan
perhitungan selisih lahan yang dibutuhkan akibat perencanaan jalur baru.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai Lengkung Total (L) terbesar pada alternatif
2 lebih besar dibandingkan dengan alternatif 3, yaitu 860,384 m untuk alternatif 2 dan
741,756 m untuk alternatif 3. Terdapat perbedaan panjang lengkung transisi yaitu 132
mm dan 102 mm, hal ini diakibatkan perbedaan peninggian rel dan kecepatan rencana
yang digunakan. Hasil perencanaan mengakibatkan perlunya pembebasan lahan pada
alternatif 2, karena terdapat selisih lahan yang dikuasai dengan hasil perencanaan yaitu
sebesar 508.068,945 m2.

Kata Kunci : lengkung horizontal, rel, jalur ganda



ABSTRACT

DESIGN OF HORIZONTAL ALIGNMENT ON DOUBLE TRACK
RAILWAY FROM MARTAPURA STATION TO BATURAJA STATION

SOUTH SUMATERA PROVINCE AT KM. 222+800 – KM. 227+900

By

TULUS ADITYA GUNAWAN

Sumatera has a huge natural resources, especially coal in South Sumatera Province, but
only few can be exploited due to transportation capabilities are less supportive. To tackle
this matter, the Ministry of Transportation dan PT. KAI conduct construction on the rail
infrastructure by building a double track rail gradually in South Sumatra Province to
Lampung Province. For some segments, the construction of the double track railway are
facing many curves, thus it takes redesign curve railway so that the train can pass
accordance to design speed safely.

This study research about Horizontal Alignment Design on Double Track Railway from
Martapura Station to Baturaja Station, South Sumatera Province at Km. 222+800 – Km.
227+900. Design refers to PM No. 60 Year 2012 regarding Technical Requirements
Railroad. Outline the design steps are data collection, review of the location,
determination of new path trace, horizontal curve design calculations in accordance to
the data and 2 (two) alternatives trace, and calculation of the difference in land required
in regard to new railway design.

Based to the calculation results, Full Curve (L), the largest in second alternative is larger
than the third alternative, that is 860,384 meters for alternative 2 and 741,756 meters for
alternative 3. There are differences in the transtition curve length that is 132 milimeters
and 102 milimeters, this is caused by difference of speed design and rail elevation used.
Results of design cause in the need for land acquisition in the second alternative, because
there is a difference of land that held with the design results, that is 508.068,945 square
meters.

Keywords: horizontal alignment , railway, double track
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi memiliki peran sangat penting dalam memajukan sebuah negara,

dimana transportasi berfungsi sebagai penggerak perekonomian suatu

wilayah, penyedia interaksi sosial, dan penyalur kebutuhan wilayah terpencil

guna mendukung kebutuhan politik, pertahanan dan keamanan, serta

kebutuhan yang lainnya baik itu menggunakan moda transportasi darat, laut,

maupun udara.

Moda transportasi darat memberikan kontribusi cukup besar dalam hal

pelayanan. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara dengan daratan yang

cukup besar dan sebagian besar atau hampir semua penduduknya

berkehidupan di daratan. Daratan pula menjadi tempat berhuninya segala

kebutuhan manusia juga daratan sebagai sebuah wilayah hidup dalam sebuah

negara.

Di Indonesia sendiri kereta api belum menjadi sebuah moda transportasi yang

paling diminati masyarakat. Kereta api sendiri selain dijadikan sebagai

angkutan penumpang juga dijadikan sebagai angkutan barang. Di pulau
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Sumatera, kereta api digunakan juga dalam pendistribusian sumber daya alam

yang ada yaitu batubara.

Sementara itu di Sumatera memiliki potensi batubara yang cukup tinggi

khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, namun baru sedikit yang dapat

dieksploitasikan akibat mobilisasi yang kurang mendukung. Saat ini

pengangkutan dari Provinsi Sumatera Selatan menuju Provinsi Lampung

menggunakan kereta api dengan satu jalur (single track) milik PT. KAI yang

digunakan oleh PT. Bukit Asam (persero) Tbk. yang merupakan perusahaan

badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang energi terutama

penambangan batubara.

Untuk mendukung upaya terakomodasikannya batubara secara optimal,

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jendral Perkeretaapian

melakukan pembangunan prasarana perkeretaapian yaitu dengan membangun

jalur kereta api yang baru secara bertahap dimulai dari jalur kereta api ganda

di Provinsi Sumatera Selatan sampai ke Provinsi Lampung.

Untuk membangun prasarana perkeretaapian dibutuhkan perencanaan yang

sesuai dengan kebutuhan angkutan yang melintas di atasnya. Untuk beberapa

segmen pembangunan jalur ganda kereta api ini terdapat banyak lengkungan.

Dengan demikian dibutuhkannya perencanaan lengkung agar menghasilkan

konstruksi yang baik. Oleh karena itu, tugas akhir ini akan mengkaji

Perencanaan Lengkung Horizontal pada Jalur Ganda Kereta Api Stasiun

Martapura - Stasiun Baturaja, Provinsi Sumatera Selatan pada Km. 222+800

– Km. 227+900.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas dirumuskan

masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana membuat desain lengkung horizontal jalur ganda kereta api

Stasiun Martapura - Stasiun Baturaja Provinsi Sumatera Selatan

khususnya pada Km. 222+800 – Km. 227+900 ?

2. Bagaimana bentuk lengkung horizontal jalur ganda kereta api Stasiun

Martapura - Stasiun Baturaja yang sesuai dengan persyaratan teknis ?

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wilayah studi yang digunakan adalah jalur kereta api Stasiun Martapura -

Stasiun Baturaja, Sumatera Selatan.

2. Penelitian ini menggunakan data dari proyek pembangunan jalur kereta

api Stasiun Martapura - Stasiun Baturaja, Sumatera Selatan pada Km.

222+800 – Km. 227+900.

3. Perencanaan hanya untuk menganalisis geometri lengkung horizontal.

4. Tidak melakukan perhitungan kekuatan timbunan jalan kereta api yang

baru.

5. Tidak melakukan perhitungan sistem drainase yang baru.
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D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui kondisi lengkung eksisting di lokasi penelitian.

2. Merencanakan geometri lengkung horizontal jalur ganda kereta api yang

sesuai dengan persyaratan teknis.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan sebuah acuan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa

Universitas Lampung mengenai penelitian perencanaan lengkung

horizontal pada jalur ganda kereta api.

2. Memberikan konstribusi untuk menambah wawasan dalam Studi

Perencanaan Jalur Kereta Api.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkembangan Transportasi Kereta Api

1. Kelahiran dan Perkembangan Transportasi Kereta Api

Perkembangan transportasi kereta api menggunakan jalan rel bermula

pada saat dikembangkannya usaha untuk meningkatkan pelayanan

transportasi yang meliputi antara lain kuantitas pengangkutan, kecepatan

perjalanan, dan keawetan sarana-prasarananya. Awal mula terciptanya

jalan rel bermula di Inggris pada tahun 1630, yaitu dengan adanya

pengangkutan batubara. Semula hasil penambangan batubara diangkut

dengan kereta yang ditarik kuda. Terdapat dua masalah berkaitan dengan

penggunaan transportasi tersebut, yaitu: (Utomo, 2009)

a. jalan yang dilalui cepat rusak,

b. kapasitas angkut yang rendah.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, pada jalan yang dilalui

dipasang balok-balok kayu membujur, dengan maksud dapat

memberikan landasan jalan yang lebih kuat dan memperkecil hambatan

antara roda dan permukaan jalannya. Dengan pemasangan balok-balok
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kayu membujur tersebut kapasitas angkut seekor kuda yang menarik

kereta bisa meningkat. (Utomo, 2009)

Balok-balok kayu membujur ini ternyata masih juga cepat rusak, baik

oleh cuaca maupun oleh beban kereta, maka perkembangan berikutnya

ialah bagian atas balok kayu diberi lapisan yang lebih kuat yaitu besi.

Perkembangan berikutnya balok kayu dimaksud diganti seluruhnya

dengan besi, Meskipun sudah menggunakan batang besi, tetapi dengan

masih digunakannya bentuk roda biasa, masih terjadi melesetnya roda

keluar dari batang besi dimaksud. Untuk menghindari melesetnya roda

tersebut maka roda-roda diberi flens (flange), ini terjadi pada tahun 1789.

Akibat dari penggunaan flens pada roda ini mengakibatkan kendaraannya

tidak dapat digunakan di jalan raya biasa, sejak itulah terjadi perbedaan

antara jalan raya dan jalan yang menggunakan batang besi atau jalan rel

(Utomo, 2009).

Pada awal abad XIX kereta di atas rel mulai ditarik oleh kendaraan yang

dijalankan dengan mesin (lokomotif) uap. Pada masa-masa tersebut jalan

rel mulai pada dibangun di beberapa negara, seperti Perancis, Jerman,

Belgia, Belanda, Rusia, Austria, Indonesia. Perkembangan kereta api

baik sarana maupun prasarananya terus berjalan. Perkembangan dalam

hal kecepatan, pelayanan, keselamatan, efisiensi, dan keamanan terus

pula dilakukan, hal ini seiring pula dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Lokomotif diesel-listrik mulai digunakan di
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New Jersey tahun 1925, kereta diesel-listrik untuk penumpang bentuk

streamline mulai meluncur di Amerika tahun 1934 (Utomo, 2009).

Perkembangan terus berjalan termasuk dalam rancang bangun, teknologi

komunikasi dan informasi, dan teknologi bahan. Hal ini membawa pula

perkembngan sarana dan prasarana kereta api, misalnya kereta api super

cepat, kereta api monorail (dengan satu rel), kereta api levitasi magnetik

(maglev), kereta api pengangkut berat. Begitu pula perkembangan dalam

teknologi penggeraknya, misalnya lokomotif diesel, diesel-listrik dan

penggerak listrik. Teknologi persinyalan juga berkembang sehingga tidak

hanya digunakan sinyal mekanis tetapi juga sinyal elektris (Utomo,

2009).

2. Sejarah Lintas Kereta Api di Provinsi Lampung

Lintasan kereta api di Provinsi Lampung pertama kali dibangun

sepanjang 12 kilometer dari Panjang menuju Tanjung Karang. Jalur rel ini

mulai dilalui kereta pada tanggal 3 Agustus 1914. Pada waktu yang

bersamaan dilaksanakan juga pemasangan dan pembangunan lintasan rel

dari Kertapati, menuju Kota Prabumulih, Sumatera Selatan. Sampai

dengan tahun 1914, jalur rel lintas Kertapati hingga Prabumulih sudah

mencapai jarak 78 kilometer.

Perlahan, jalur rel kemudian dikembangkan untuk pengangkutan

batubara dari tempat penambangannya di Tanjung Enim. Kemudian
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dikembangkan juga jalur ke Lahat. Jalur-jalur yang terputus di Sumatera

bagian selatan ini perlahan akhirnya bertemu.

Panjang seluruh rel yang ada dikelola PT Kereta Api Indonesia Divisi

Regional III Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) mencapai lebih dari

600 kilometer. Jalur antara Tanjung Enim dan Tarahan panjangnya 411

kilometer. Kecepatan maksimum kereta untuk jalur ini adalah 90

kilometer perjam meskipun dengan kondisi rel dan kereta tidak

memungkinkan mencapai kecepatan maksimal.

Sementara jalur Kertapati-Prabumulih mempunyai panjang 77,8

kilometer, Muaraenim - Lahat sepanjang 38,3 kilometer, dan Lahat -

Lubuk Linggau sepanjang 117 kilometer. Sebagian besar masih memakai

rel kecil tipe R25 dan R33, sedangkan 20 kilometer sudah menggunakan

rel R41, panjang rel dengan tipe R25 sekitar 70 kilometer.

B. Struktur Jalan Rel

Kereta api dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana transportasi bergerak

dari satu tempat ke tempat lainnya berjalan di atas jalan rel. Secara umum,

pada teknologi konvensional berupa Teknologi Dua Rel Sejajar, jalan rel

terbentuk dari dua batang rel baja diletakkan di atas balok-balok melintang.

Balok-balok melintang ini disebut bantalan. Untuk menjaga agar supaya rel

tetap pada kedudukannya, rel tersebut ditambatkan pada bantalan dengan

menggunakan penambat rel. Dengan susunan dan tambatan yang demikian

maka susunan dan struktur rel-bantalan-penambat rel menjadi suatu rangka

yang kokoh. Rangka yang kokoh tersebut bersambungan secara memanjang
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membentuk jalur yang disebut dengan sepur (track). Sepur diletakkan di atas

suatu alas yang disebut balas (balast), yang selanjutnya di bawah balas

terdapat lapisan tanah dasar (subgrade).

Selanjutnya komponen-komponen struktur jalan rel tersebut di atas dapat

dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu sebagai benkut: (Utomo, 2009)

a. Struktur bagian atas, yaitu bagian lintasan, terdiri atas rel, bantalan dan

penambat rel,

b. Struktur bagian bawah, yaitu bagian fondasi, terdiri atas balas dan tanah

dasar.

Sumber : Utomo, 2009

Gambar 2.1. Struktur jalan rel konvensional dua rel sejajar

Gaya yang ditimbulkan oleh kereta api yang melintas di atas jalan rel harus

ditahan oleh struktur jalan rel. Gaya-gaya dimaksud ialah:

a. Gaya vertikal,

b. Gaya horizontal tegak lurus sumbu sepur, dan

c. Gaya horizontal membujur searah sumbu sepur.
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Gaya vertikal akan diterima oleh kedua rel, diteruskan kepada balas melalui

perantaraan bantalan, oleh balas diteruskan kepada tanah dasar berdasarkan

prinsip penyebaran beban. Selanjutnya beban yang diterima oleh tanah dasar

ini akan diteruskan kepada badan jalan rel juga dengan prinsip penyebaran

beban, dengan demikian maka tekanan spesifik pada badan jalan rel akan

menjadi kecil, sehingga diharapkan tidak melebihi kuat dukung badan jalan

relnya. Untuk itu maka ketebalan balas secara teknis harus mencukupi.

Sedangkan gaya horizontal terutama akan ditahan oleh balas, karena itu maka

peletakan bantalan pada balas harus sedemikian sehingga balas dapat

menahan gaya horizontal yang harus ditahannya.

1. Gaya vertikal

Gaya vertikal berasal dari berat kereta api dan merupakan beban yang

paling besar yang diterima oleh struktur jalan rel. Gaya vertikal ini dapat

menyebabkan terjadinya defleksi vertikal. Besar dan asal beban vertikal

diuraikan berikut ini (Utomo, 2009).

a. Gaya lokomotif

Lokomotif yang sekarang digunakan PT. Kereta Api (persero) ialah

lokomotif yang ditumpu oleh 2 bogie. Berdasarkan atas jumlah gandar

(satu gandar terdiri atas 2 roda) pada masing-masing bogie, secara

garis besar lokomotif yang digunakan dapat dikelompokkan atas 2

jenis, yaitu: Lokomotif BB yang masing-masing bogie terdiri atas 2
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gandar, dan Lokomotif CC yang masing-masing bogie terdiri atas 3

gandar.

Pada lokomotif CC terdapat 2 kelornpok berat, yaitu: Lokomotif CC-

201 dan CC-203, dengan berat 84 ton; sehingga beban gandamya 14

ton, dan Lokomotif CC-202 dengan berat 108 ton atau beban gandar

18 ton.

b. Gaya Kereta

Kereta dipakai untuk angkutan penumpang. Kereta mempunyai

karakteristik kenyamanan dan kecepatan yang tinggi. Berat kereta

(berisi penumpang) ialah sekitar 40 ton. Kereta ditumpu oleh oleh 2

bogie (Pb=20 ton), masing-masing bogie terdiri atas 2 gandar,

sehingga Pg= l0 ton, dan Ps = 5 ton.

c. Gaya Gerbong (Wagon)

Gerbong digunakan untuk angkutan barang. Prinsip beban ialah sama

dengan lokomotif dan kereta. Satu gerbong dapat terdiri atas 2 gandar

(tanpa bogie) atau 4 gandar (dengan bogie).

d. Faktor dinamis

Akibat dari beban dinamik kendaraan jalan rel, maka timbul faktor

dinamik. Untuk mentransformasi gaya statis ke gaya dinamis

digunakan faktor dinamis sebagai berikut :
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Ip= l + 0,01 (V/1,609-5)……………………………………….(2.1)

dengan:

Ip : faktor dinamis, dan

V : kecepatan kereta api (km/jam).

Selanjutnya gaya dinamis dapat dihitung sebagai berikut:

Pd= Ps x Ip …………………………………………………….(2.2)

dengan:

Pd : gaya dinamis (ton),

Ps : gaya statis (ton), dan

Ip : faktor dinamis.

2. Gaya horizontal tegak lurus sumbu sepur

Gaya ini disebabkan oleh "snake motion" kereta api, gaya angin yang

bekerja pada kereta api (sisi kanan/kiri) dan gaya sentrifugal sewaktu

kereta api melintasi tikungan.

3. Gaya horizontal membujur searah sumbu sepur

Gaya ini disebabkan oleh gaya akibat pengereman, gesekan antara roda

kereta api dengan kepala rel, gaya akibat kembang susut rel dan gaya berat

jika jalan rel berupa tanjakan/penurunan.
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C. Geometri Jalan Rel

Geometri jalan rel yang dimaksud ialah bentuk dan ukuran jalan rel, baik

pada arah memanjang maupun arah melebar yang meliputi lebar sepur,

kelandaian, lengkung horizontal dan lengkung vertikal, peninggian rel,

perlebaran sepur. Geometri jalan rel harus direncanakan dan dirancang

sedemikian rupa sehingga dapat mencapai hasil yang efisien, aman, nyaman,

ekonomis. Uraian mengenai geometri jalan rel berikut terutama berdasarkan

pada standar yang digunakan di Indonesia oleh PT. Kereta Api (persero), dan

ditambah dengan bahan dari acuan yang lain.

1. Kecepatan Rencana

Kecepatan rencana adalah kecepatan yang digunakan untuk merencanakan

konstruksi jalan rel (PD No. 10, 1986). Sesuai dengan PM No. 60 Tahun

2012, kecepatan rencana adalah kecepatan yang digunakan untuk

merencananakan konstruksi jalan rel.

a) Untuk perencanaan struktur jalan rel

Vrencana = 1,25 x Vmaks ...…………………………………………. (2.3)

b) Untuk perencanaan peninggian

Vrencana = c x
.

...…………………………………………….. (2.4)

dengan :

C : 1,25

Ni : Jumlah kereta api yang lewat

Vi : Kecepatan operasi
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c) Untuk perencanaan jari-jari lengkung peralihan

Vrencana = Vmaks

2. Lebar Sepur

Yang dimaksud dengan lebar sepur ialah jarak terkecil antara kedua kepala

rel, diukur pada daerah 0-14 mmdi bawah permukaan teratas kepala rel

(PD No. 10, 1986). Hubungan antara lebar sepur, ukuran dan posisi roda di

atas kepala rel ialah sebagai berikut :

S = r + 2.f + 2.c...……………………………………………………....(2.5)

dengan:

S : lebar sepur (mm)

r : jarak antara bagian terdalam roda (mm),

f : tebal flens (mm),

c : celah antara tepi-dalam flens dengan kepala rel (mm)

Sumber : Utomo, 2009

Gambar 2.2. Lebar sepur
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Sumber : Utomo, 2009

Gambar 2.3. Lebar sepur rel 1067 mm

Gambar 2.4. Lebar sepur yang ada di lapangan

3. Lengkung Horizontal

Apabila dua bagian lintas lurus perpanjangannya bertemu membentuk

sudut, maka dua bagian tersebut harus dihubungkan oleh suatu lengkung

horizontal (lihat Gambar 2.5). Lengkung horizontal dimaksudkan untuk

mendapatkan perubahan secara berangsur-angsur arah alinemen

horizontal sepur (Utomo, 2009).
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Pada saat kereta api berjalan melalui lengkung horizontal, timbul gaya

sentrifugal ke arah luar yang akan berakibat:

a. Rel luar mendapat tekanan yang lebih besar dibandingkan dengan

rel dalam,

b. Keausan rel luar akan lebih banyak dibanding kan dengan yang

terjadi pada rel dalam, dan

c. Bahaya tergulingnya kereta api.

Sumber : Utomo, 2009

Gambar 2.5. Lengkung horizontal

Untuk mencegah terjadinya akibat-akibat tersebut di atas, maka lengkung

horizontal perlu diberi peninggian pada rel luarya. Oleh karena itu, maka

perancangan lengkung horizontal berkaitan dengan peninggian rel.
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Gambar 2.6. Lengkung jalur kereta api di lapangan

Terdapat tiga jenis lengkung horizontal, yaitu: lengkung lingkaran,

lengkung transisi dan lengkung S.

a) Lengkung Lingkaran

Lengkung lingkaran merupakan dua bagian lurus yang

perpanjangannya saling membentuk sudut dan dihubungkan dengan

lengkung yang berbentuk lingkaran, dengan atau tanpa lengkung

peralihan,

Pada saat kereta api melalui lengkung horizontal, kedudukan

kereta/gerbong/lokomotif, gaya berat kereta, gaya sentrifugal yang

timbul dan dukungan komponen struktur jalan rel.
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Sumber : Utomo, 2009

Gambar 2.7. Kedudukan kereta/gerbong/lokomotif pada saat melalui lengkung
horizontal

R : jari-jari lengkung

G : berat kereta/gerbong/lokomotif

D : dukungan komponen struktur jalan rel

C : gaya sentrifugal

h : peninggian rel

w : jarak antara kedua titik kontak antara roda dengan kepala rel.

Pada kedudukan seperti yang tergambar pada Gambar 2.7 dimaksud,

untuk berbagai kecepatan, jari-jari minimum yang digunakan perlu

ditinjau dari dua kondisi, yaitu

1) Gaya sentrifugal yang timbul diimbangi oleh gaya berat saja,

2) Gaya sentrifugal yang timbul diimbangi oleh berat dan

kemampuan dukung komponen struktur jalan rel.
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b) Lengkung Lingkaran Tanpa Lengkung Transisi

Pada bentuk lengkung horizontal tanpa adanya lengkung transisi dan

tidak ada peninggian rel yang harus dicapai, maka R = 0,164 V2.

Tabel 2.1. Persyaratan jari-jari minimum lengkung horizontal

Kecepatan

Perancangan

(km/jam)

Jari-jari minimum

lengkung lingkaran tanpa

lengkung transisi (m)

Jari-jari minimum lengkung

lingkaran yang diijinkan

dengan lengkung trasnsisi (m)

120

110

100

90

80

70

60

2370

1990

1650

1330

1050

810

600

780

660

550

440

350

270

200

Sumber : PM No. 60 Tahun 2012

c) Lengkung Transisi

Untuk mengurangi pengaruh perubahan gaya sentrifugal sehingga

penumpang kereta api tidak terganggu kenyamanannya, dapat

digunakan lengkung transisi (transition curve). Panjang lengkung

transisi tergantung pada perubahan gaya sentrifugal tiap satuan waktu,

kecepatan, dan jari-jari lengkung lingkaran. Panjang minimum dari

lengkung peralihan adalah sebagai berikut :

Ln = 0,01.h.V ...……………………………………………… (2.6)
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dengan :

Ln : Panjang minimum lengkung (m)

H : Pertinggian relatif antara dua bagian yang dihubungkan
(mm)

V : Kecepatan rencana untuk lengkung peralihan (km/jam)

Sumber : Utomo, 2009

Gambar 2.8. Diagram kelengkungan lengkung transisi

d) Lengkung S

Pada dua lengkung dari suatu lintas yang berbeda arah lengkungnya

terletak bersambungan, akan membentuk suatu lengkung membalik

(reserve curve) dengan bentuk huruf S, sehingga dikenal sebagai

“lengkung S”. antara kedua lengkung yang berbeda arah sehingga

membentuk huruf S ini harus diberi bagian lurus minimum 20 meter

di luar lengkung transisi.
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Sumber : Utomo, 2009

Gambar 2.9. Bentuk lengkung S

e) Konsep dasar geometri lengkung horizontal

Sumber : Sukirman, S. 1999

Gambar 2.10. Proyeksi Lengkung Horizontal

 Menghitung panjang lengkung

θs =
90 x Ls
π x R

...………………………………………..……(2.7)

θc =  Δs - 2θs...…………………………………………..(2.8)

Lc = 2 ……......………………………...…….(2.9)

L =  2 Ls + Lc...…………………...……………….…...(2.10)
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 Menghitung Xc. Yc, k dan p

Xc = Ls -
³ ²……………………………………....(2.11)

Yc =
²

…………………………………………….(2.12)

p = Yc – R( 1-cos θs )……………………………...….(2.13)

k = Xc – R sin θs……………………………….………(2.14)

 Menghitung Tt dan Et

Tt = (R + p)tg + k……………………………….…..(2.15)

Et = (R + p)sec – R………………………………….(2.16)

4. Percepatan Sentrifugal

Terjadi gaya sentrifugal ke arah luar pada saat kereta api berjalan melintasi

lengkung horizontal. Gaya sentrifugal adalah fungsi dari massa benda dan

percepatan sentrifugal. Percepatan sentrifugal adalah fungsi dari kecepatan

dan jari-jari lengkung, seperti berikut ini: (Utomo, 2009)

a =
²
……………………………………………………………….(2.17)

dengan :

a :  percepatan sentrifugal,

V : kecepatan,

R : jari-jari lengkung.
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Percepatan sentrifugal yang timbul akan berpengaruh pada:

a) Kenyamanan penumpang kereta api

b) Tergesernya (kearah luar) barang-barang di dalam kereta/ gerbong /

lokomotif

c) Gaya sentrifugal yang berpengaruh pada keausan rel dan bahaya

tergulingnya kereta api.

Untuk mengatasi pengaruh tersebut di atas, perlu dilakukan langkah-

langkah berikut:

a) Pemilihan jari-jari lengkung horizontal (R) yang cukup besar

b) Pembatasan kecepatan kereta api (V)

c) Peninggian rel sebelah luar.

5. Peninggian Rel

Terdapat tiga peninggian rel, yaitu:

a) Peninggian normal

Peninggian normal berdasarkan pada kondisi komponen jalan rel dan

diasumsikan tidak ikut menahan gaya sentrifugal. Pada kondisi ini

gaya sentrifugal sepenuhnya diimbangi oleh gaya berat saja. Untuk

jalan rel 1067 mm, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

hnormal = 5,95 x
( )²

(dalam mm)…………………………(2.18)
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b) Peninggian minimum

Peninggian minimum berdasar pada kondisi gaya maksimum yang

dapat ditahan oleh komponen jalan rel dan kenyamanan penumpang

kereta api.

hmin =
8,8 ²

- 53,5 (dalam satuan mm)………………………..(2.19)

c) Peninggian maksimum

Peninggian maksimum ditentukan berdasarkan pada stabilitas kereta

api pada saat berhenti di bagian lengkung horizontal dengan

pembatasan kemiringan maksimum sebesar 10%. Apabila kemiringan

melebihi 10% maka benda-benda yang terletak pada lantai kereta api

dapat bergeser ke arah sisi dalam. Dengan digunakan kemiringan

maksimum 10% peninggian rel maksimum yang digunakan ialah 110

mm.

Sumber : Utomo, 2009

Gambar 2.11. Diagram peninggian rel
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6. Pelebaran Sepur

Analisis pelebaran sepur didasarkan pada kereta/gerbong yang

menggunakan dua gandar. Dua gandar tersebut yaitu gandar depan dan

gandar belakang merupakan satu kesatuan yang teguh, sehingga disebut

sebagai Gandar teguh (rigid wheel base). Karena merupakan kesatuan

yang teguh itu maka gandar belakang akan tetap sejajar dengan gandar

depan, sehingga pada waktu kereta dengan gandar teguh melaui suatu

lengkung, akan terdapat 4 kemungkinan posisi, yaitu: (Utomo, 2009)

a) Posisi 1 : gandar depan mencapai rel luar, gandar belakang pada

posisi bebas di antara rel dalam dan rel luar. Posisi seperti ini disebut

sebagai Jalan Bebas.

b) Posisi 2 : gandar depan mencapai rel luar, gandar belakang

menempe pada rel dalam tetapi tidak menekan, dan gandar belakang

posisinya radial terhadap pusat lengkung horizontal.

c) Posisi 3 : gandar depan menempel pada rel luar, gandar belakang

menempel dan menekan rel dalam. Baik gandar depan maupun gandar

belakang tidak pada posisi radial terhadap pusat lengkung horizontal

d) Posisi 4 : gandar depan dan gandar belakang menempel pada rel

luar. Posisi ini dapat terjadi pada kereta/gerbong dengan kecepatan

yang tinggi. Posisi 4 ini disebut Jalan Tali Busur.

Gaya tekan yang timbul akibat terjepitnya roda kereta/gerbong akan

mengakibatkan keusan rel dan roda menjadi lebih cepat. Untuk
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mengurangi percepatan kausan rel dan roda tersebut, perlu dibuat

pelebaran sepur. Ukuran pelebaran sepur dimaksud dipengaruhi oleh:

a) jari-jari lengkung horizontal,

b) jarak gandar depan dan gandar belakang pada gandar teguh,

c) kondisi keausan roda kereta dan rel.

Sumber : Utomo, 2009

Gambar 2.12. Posisi roda dan gandar teguh pada saat kereta melalui lengkung

Karena beragamnya ukuran lebar sepur dan gandar teguh yang digunakan

oleh tiap-tiap negara, maka terdapat perbedaan pendekatan dalam

penetapan besarnya pelebaran sepur. PT. Kereta Api (persero) dalam PD

No. 10 menggunakan ukuran-ukuran sebagai berikut:

Sumber : Utomo, 2009

Gambar 2.13. Ukuran gandar teguh yang digunakan di Indonesia
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Tabel 2.2. Pelebaran sepur sesuai jari-jari lengkung horizontal

Jari-jari (m)

Pelebaran sepur menurut perhitungan

(mm)

Jarak gandar = 4 m Jarak gandar = 3 m

1000 0

900 0,89

800 2,00

750 2,67

700 3,43

650 4,31

600 5,33

550 6,54 0,20

500 8,00 1,00

450 9,78 2,00

400 12,00 3,25

350 14,86 4,86

300 18,67 7,00

250 24,00 10,00

Sumber : PM No. 60 Tahun 2012

Pada lengkung horizontal, untuk mengurangi gaya tekan roda kereta,

gerbong, lokomotif pada rel luar dan untuk menjaga terhadap bahaya

keluarnya roda dari rel (deraillement), pada rel-dalam dipasang Rel

Penahan (anti deraillement). Subarkah (1981) menyatakan bahwa lebar

celah antara rel-dalam dan rel penahan ialah sebagai berikut:

a) 65 mm untuk jari-jari lengkung horizontal sebesar 150 meter,

b) 60 mm untuk jari-jari lengkung horizontal sebesar 200 meter.
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Agar supaya pada saat roda melewati lengkung horizontal masih terdapat

tapak roda yag cukup lebar menapak di atas kepala rel, maka PT. Kereta

Api (persero) menggunakan batasan pelebaran sepur maksimum (pmaks)

ialah 20 mm, sehingga pelebaran sepur sesuai dengan jari-jari lengkung

horizontal yang digunakan.

Sumber : Utomo, 2009

Gambar 2.14. Konstruksi rel penahan

Tabel 2.3. Pelebaran sepur yang digunakan oleh PT. Kereta Api (persero)

Jari-jari lengkung horizontal ( R ), Pelebaran sepur Lebar sepur menjadi

Dalam satuan meter (mm) (mm)

R  >  850 0 1067

550  <  R  <  850 5 1072

400  <  R  <  550 10 1077

350  <  R  <  400 15 1082

100  <  R  <  350 20 1087

Sumber : PM No. 60 Tahun 2012
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7. Kelandaian

Dalam geometri jalan rel dikenal dua jenis landai, yaitu:

a) Landai Penentu

Salah satu masalah teknis yang penting dalam perencanaan dan

perancangan geometri jalan rel ialah tanjakan. Pada tanjakan yang

terjal, dengan menggunakan suatu lokomotif, berat rangkaian kereta

api yang dioperasikan lebih kecil dibandingkan dengan pada tanjakan

yang landai. Sehingga untuk menentukan geometri yang ekonomis

perlu ditetapkan adanya Landai Penentu (ruling grade).

Landai penentu (Sp) didefinisikan sebagai kelandaian (tanjakan)

terbesar yang ada pada suatu lintas lurus. Besarnya berpengaruh pada

daya lokomotif yang digunakan dan berat rangkaian kereta api yang

dioperasikan. Landai penentu tergantung pada kelas jalan relnya.

Tabel 2.4. Landai penentu jalan rel

Kelas jalan rel Landai penentu (o/oo)
I 10
II 10
III 20
IV 25
V 25

Sumber : Utomo, 2009

b) Landai Curam

Dalam keadaan tertentu, misalnya pada lintas yang melalui

pegunungan, kelandaian (tanjakan) pada suatu lintas lurus kadang

terpaksa melebihi landau penentu. Kelandaian yang melebihi landai

penentu tersebut disebut dengan Landai Curam (Sc).
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8. Lengkung Vertikal

Alinemen vertikal yang merupakan proyeksi sumbu jalan rel pada bidang

vertikal yang melalui sumbu jalan rel dimaksud, terdiri atas:

a) Garis lurus, dengan atau tanpa kelandaian,

b) Lengkung vertikal.

Lengkung vertikal dimaksudkan sebagai lengkung transisi dari suatu

kelandaian ke kelandaian berikutnya, sehingga perubahan kelandaiannya

akan berangsur-angsur dan beraturan. Selain itu lengkung vertikal juga

dimaksudkan untuk memberikan pandangan yang cukup dan

keamanan/keselamatan kereta api. Terdapat dua kelompok lengkung

vertikal, yaitu :

a) Lengkung Cembung

Lengkung cembung ialah lengkung vertikal yang kecembungannya

(convexity) ke atas. Lengkung vertikal seperti ini di beberapa negara

dikenal sebagai summit curve atau spur curve. Secara umum, pada

dasarnya lengkung cembung dibuat pada kondisi tanjakan bertemu

dengan turunan, atau tanjakan bertemu dengan tanjakan yang lain

dengan kelandaian yang lebih kecil, atau tanjakan bertemu dengan

jalan datar.

Besarnya jari-jari minimum lengkung vertikal yang berupa lengkung

lingkaran tergantung pada kecepatan perancangan.
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Tabel 2.5. Jari-jari minimum lengkung vertikal

Kecepatan perancangan Jari-jari minimum lengkung vertikal

(km/jam) (m)

>  100 8000

100 6000

Sumber : Utomo, 2009

b) Lengkung Cekung

Lengkung cekung ialah lengkung vertikal yang kecekungannya

(concavity) ke bawah. Lengkung vertikal berbentuk seperti ini di

beberapa negara dikenal sebagai valley curve atau sag curve. Seperti

halnya pada lengkung cembung, pada dasarnya lengkung cekung

dibuat pada kondisi turunan bertemu dengan tanjakan, atau turunan

bertemu dengan turunan yang lain dengan kelandaian yang lebih kecil,

atau turunan bertemu dengan jalan datar.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai geometri jalan rel telah banyak dilakukan oleh peneliti

sebelumnya, khususnya tentang perencanaan geometri. Berikut beberapa

penlitian terdahulu yang berkaitan dengan perencanaan geometri jalan rel :

1. Judul : Perencanaan Lengkung Horizontal Jalan Rel Kandangan -

Rantau provinsi Kalimantan Selatan

Peneliti : Nurman Nugraha, Dwi Prasteyanto, Welly Pradipta
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Lengkung horizontal yang dihitung adalah lengkung horizontal

menggunakan lengkung peralihan dan memiliki jari-jari rencana sebesar

1420 m serta lengkung horizontal tanpa peralihan dan memiliki jari-jari

rencana sebesar 4320 m. Peninggian rel untuk lengkung horizontal

dengan lengkung peralihan adalah sebesar 147 mm sedangkan jari-jari

minimum untuk lengkung horizontal tanpa lengkung peralihan adalah

sebesar 48 mm. tidak dilakukan pelebaran sepur karena jari-jari lebgkung

horizontal leboh besar dari 400 m. Rangkaian gerbong kereta api aman

saat melewati tikungan dan tidak akan mengalami terjepitnya roda. Dari

hasil perancangan lengkung horizontal didapat nilai jari-jari lengkung

horizontal tanpa peralihan jauh lebih besar disbanding jari-jari lengkung

horizontal dengan lengkung peralihan, maka digunakan desain lengkung

horizontal dengan lengkung peralihan sebagai desain lengkung jalan rel

kereta api Kandangan - Rantau.

2. Judul : Perencanaan Geometri Jalan Rel Kereta Api Trase Kota

Pinang – Menggala STA 104+000 – STA 147+200 Pada

Ruas Rantau Prapat – Duri II Provinsi Riau

Peneliti : Vicho Pebiandi

Dalam tugas akhir ini dilakukan pemilihan trase, perencanaan geometrik,

perencanaan konstruksi jalan rel dan analisa volume timbunan. Pemilihan

trase didasarkan pada desain kecepatan rencana kereta api. Perencanaan

gometrik menggunakan metode Railways Management and Engineering.

Konstruksi jalan rel merujuk peraturan PD-10 PJKA (1986). Dalam
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perencanaan ini digunakan lebar sepur (track gauge) e = 1435 mm.

Kecepatan rencana 200 km/jam sehingga membutuhkan jari-jari lengkung

yang beasr yakni 400 m. Dalam penelitian ini perlu dilakukan studi

kelayakan yang mendalam, mengingat trase ini tepat berada tepat di

sebelah Jalan Lintas Timur Sumatera yang notabenenya masih menjadi

media transportasi favorit masyarakat.

3. Judul : Studi Detail Engineering Desain (DED) Pembangunan

Jalur Kerata Api Ganda Antara Stasiun Rejosari Sampai

Stasiun Cempaka koridor Rejosari – Rengas, Provinsi

Lampung sepanjang 18,7 km.

Pada studi ini direncanakan pada lintas Rejosari – Cempaka koridor

Rejosari - Rengas pada Km 28+554 sampai Km 47+253. Perencanaan

dan rekomendasi stdui ditujuan untuk mengasilkan kajian kontur tanah,

trase rel, perencanaan struktur rel, dan rencana anggaran biaya (RAB) dan

desain. Pada penelitian ini struktur atas jalan rel menggunakan rel 54,

bantalan dengan panjang 2000 mm, penampang 250 x 215 x 150 mm,

sedangkan struktur bawah jalan rel menggunakan balas dengan material

kerikil atau kumpulan agregat pecah dan tebal 30 cm, kemudian subbalas

menggunakan batu pecah setebal 75 cm. Disepanjang jalur KA pada

penelitian ini terdapat 9 lengkung horizontal dengan jari-jari terkecil

adalah 777,6 m menjadi 780 m dan jari-jari terbesar 1150 m.



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini langkah pertama yang dilakukan adalah

mengumpulkan dan melakukan pemahaman dari beberapa referensi berupa

buku, jurnal, peraturan-peraturan, artikel, dan penelitian sebelumnya yang

berkaitan dengan perencanaan lengkung horizontal jalur kereta api. Hal ini

bertujuan untuk memberikan acuan dalam melakukan perencanaan

lengkung horizontal pada jalur kereta api. Selanjutnya dilakukan

peninjauan lokasi penelitian, hal ini bertujuan mengetahui kondisi

lapangan yang ada. Dalam penelitian ini dilakukan perencanaan jalur

ganda kereta api yang mana telah ada single track sebelumnya, sehingga

dalam peninjauan lokasi tersebut didapat kondisi jalur eksisting. Langkah

selanjutnya adalah pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam

perencanaan lengkung kereta api yaitu data primer dan data sekunder.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

komparatif dengan menggunakan pendekatan kuantitaif yang kemudian

diolah dan dianalisis untuk mengambil kesimpulan.
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B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada jalur kerapa api Stasiun Martapura –

Stasiun Baturaja, Lintas Tarahan – Tanjung Enim, tepatnya di Km.

222+800 – Km. 227+900.

Gambar 3.1. Lokasi Penelitian

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian diawali dengan penentuan topik. Setelah topik penelitian

diperoleh, selanjutnya dilakukan pengumpulan referensi dari buku, jurnal,

peraturan teknis, dan penelitian sebelumnya untuk mendukung pembuatan

penelitian ini. Setelah dilakukan pengumpulan referensi, tahap selanjutnya

adalah menentukan kriteria desain, dimana kriteria desain ini digunakan
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sebagai data untuk perancangan. Data diperoleh dari PT. Peraga Lambang

Sejahtera berupa peta situasi dan kondisi jalur eksisting.

D. Metode Analisis Data

Tahap analisis data merupakan tahapan perencanaan lengkung horizontal

jalan rel kereta api. Berikut tahapan perencanaan yang dilakukan :

a. Data-data yang telah didapatkan dianalisis dengan menggunakan

metode konvensional (manual) dengan acuan Peraturan Menteri No. 60

Tahun 2012 Tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api.

b. Menentukan trase jalur baru.

c. Merencanakan dan menghitung desain lengkung horizontal sesuai

dengan data dan trase yang telah ditentukan. Tahapan perhitungan

yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Kecepatan Rencana

Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor.60 Tahun 2012 tentang

Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api, rumus kecepatan rencana

adalah sebagai berikut :

a) Untuk perencanaan struktur jalan rel

Menggunakan persamaan (2.3)

b) Untuk perencanaan peninggian

Menggunakan persamaan (2.4)

c) Untuk perencanaan jari-jari lengkung peralihan

Vrencana = Vmaks
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2. Jari-jari Minimum

Ketentuan jari-jari minimum untuk lengkung horizontal berkaitan

dengan kecepatan rencana yang digunakan, sesuai dengan tabel.

Tabel 3.1. Jari-jari minimum lengkung horizontal

Kecepatan Jari-jari minimum Jari-jari minimum lengkung

Rencana lengkung lingkaran tanpa lingkaran yang diijinkan

(km/jam) lengkung transisi (m) dengan lengkung transisi (m)

120 2370 780

110 1990 660

100 1650 550

90 1330 440

80 1050 350

70 810 270

60 600 200

Sumber : Peraturan Menteri Nomor.60 Tahun 2012

3. Lengkung Peralihan

Panjang minimum dari lengkung peralihan adalah bergantung pada

pertinggian relatif antara dua bagian yang dihubungkan dengan

kecepatan rencana yang digunakan dalam perencanaan lengkung

peralihan, menggunakan persamaan (2.6).

4. Pelebaran Jalan Rel

Untuk mengetahui nilai pelebaran jalan rel atau pelebaran sepur

bergantung pada jari-jari lengkung rencana yang digunakan dan

dapat merujuk pada tabel dibawah ini :
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Tabel 3.2. Pelebaran jalan rel untuk 1067 mm

Jari-Jari Tikungan (m) Pelebaran (mm)

R > 600 0

550 < R ≤ 600 5

400 < R < 550 10

350 < R ≤ 400 15

100 < R ≤ 350 20

Sumber : Peraturan Menteri Nomor.60 Tahun 2012

5. Peninggian Jalan Rel

a. Peninggian rel minimum

Peninggian minimum berdasar pada kondisi gaya maksimum

yang dapat ditahan oleh komponen jalan rel dan kenyamanan

penumpang kereta api. Menggunakan persamaan (2.19)

b. Peninggian rel normal

Peninggian normal berdasarkan pada kondisi komponen jalan

rel dan diasumsikan tidak ikut menahan gaya sentrifugal. Pada

kondisi ini gaya sentrifugal sepenuhnya diimbangi oleh gaya

berat saja. Menggunakan persamaan (2.18)

c. Peninggian rel maksimum

Peninggian rel maksimum berdasarkan stabilitas kereta api

pada saat berhenti di bagian lengkung, digunakan factor

keamanan (safety factor, SF) = 3,0 sehingga kemiringan

maksimum dibatasi sampai 10% atau h maksimum = 110 mm.
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Tabel 3.3. Besar peninggian untuk lebar jalan rel 1067 mm

Jari-jari Peninggian (mm) pas (km/hr)
(m) 120 110 100 90 80 70 60
100
150
200 110
250 90
300 100 75
350 110 85 65
400 100 75 55
450 110 85 65 50
500 100 80 60 45
550 110 90 70 55 40
600 100 85 65 50 40
650 95 75 60 50 35
700 105 85 70 55 45 35
750 100 80 65 55 40 30
800 110 90 75 65 50 40 30
850 105 85 70 60 45 35 30
900 100 80 70 55 45 35 25
950 95 80 65 55 45 35 25
1000 90 75 60 50 40 30 25
1100 80 70 55 45 35 30 20
1200 75 60 55 45 35 25 20
1300 70 60 50 40 30 25 20
1400 65 55 45 35 30 25 20
1500 60 50 40 35 30 20 15
1600 55 45 40 35 25 20 15
1700 55 45 35 30 25 20 15
1800 50 40 35 30 25 20 15
1900 50 40 35 30 25 20 15
2000 45 40 30 25 20 15 15
2500 35 30 25 20 20 15 10
3000 30 25 20 20 15 10 10
3500 25 25 20 15 15 10 10
4000 25 20 15 15 10 10 10

Sumber : Peraturan Menteri Nomor.60 Tahun 2012
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6. Menghitung panjang lengkung

θs : menggunakan persamaan (2.7)

θc : menggunakan persamaan (2.8)

Lc : mengguanakan persamaan (2.9)

L : menggunakan persamaan (2.10)

7. Menghitung Xc. Yc, k dan p

Xc : menggunakan persamaan (2.11)

Yc : menggunakan persamaan (2.12)

p : menggunakan persamaan (2.13)

k : menggunakan persamaan (2.14)

8. Menghitung Tt dan Et

Tt : menggunakan persamaan (2.15)

Et : menggunakan persamaan (2.16)

d. Melakukan ploting hasil perhtiungan kedalam program Autocad dan

menampilkan dalam bentuk gambar.

e. Melakukan perhitungan selisih lahan yang dibutuhkan dalam

pembangunan jalur rel baru tersebut.
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Gambar 3.2. Diagram Alir Penelitian

Mulai

Studi Literatur

Pengumpulan Data

Data Sekunder:

1) Peraturan yang berlaku,
seperti :
PM No.60 Tahun 2012 dan
Peraturan Dinas No.10

2) Peta situasi
3) Pengumpulan gambar existing

track
4) Lebar sepur, kecepatan

rencana
5) Pengumpulan data pendukung

lainnya
6)

Data Primer :

1) Pengumpulan data
lapangan, yaitu :
Jari-jari rencana melalui
jari-jari rel eksisting, dan
sudut lengkung eksisting.

2) Dokumentasi kondisi
eksisting

Perencanaan Lengkung Horizontal

Perbandingan Selisih Lahan

Selesai

Penentuan Trase

Rekomendasi



V. KESIMPULAN  DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perencanaan lengkung horizontal yang telah dilakukan pada

jalur ganda kereta api stasiun Baturaja – stasiun Martapura Km. 222+800

sampai Km.227+900, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai

berikut :

1. Di sepanjang jalur kereta api yang diteliti yaitu 5,1 km, terdapat 5

lengkung eksisting dengan masing-masing jari-jari yang berbeda yaitu,

310 m, 500 m, 500 m, 700 m, dan 500 m.

2. Dengan menyesuaikan kondisi di lapangan pemilihan alternatif 3 lebih

memungkinkan dibandingkan alternatif lain yang menyesuaikan klasifikasi

kelas jalan rel 1.

B. Saran

Berdasarkan hasil perencanaan yang telah dikakukan, maka penulis

memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukannya perbesaran jari-jari rencana (R) untuk lengkung

horizontal agar dapat memenuhi klasifikasi kelas jalan rel 1.
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2. Dalam perencanaan lengkung horizontal sebaiknya diperlukan data

topografi lokasi yang lebih detail sehingga lebih mudah dalam proses

stationing.

3. Sebaiknya dalam penentuan trase lebih memperhatikan kondisi eksisting

sehingga meminimalisir pembebasan lahan yang dibutuhkan.

4. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat lebih detail dalam

perhitungan luasan lahan, seperti menghitung anggaran biaya dan berapa

luasan galian dan timbunan yang harus dilakukan.
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