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ABSTRAK

PERENCANAAN WESEL JALUR GANDA KERETA API STASIUN
MARTAPURA

Oleh

ILLYASA DESTIRA

Potensi batubara yang dimiliki Provinsi Sumatera Selatan diketahui mencapai
sekitar 85% dari total cadangan yang terkandung dalam bumi Sumatera, atau
sekitar 22,24 milyar ton, sedangkan kemampuan mengangkut batubara terbatas.
Guna mengatasi keterbatasan kapasitas angkut tersebut, Kementerian
Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian merencanakan
pembangunan jalur ganda kereta api antara Tarahan – Tanjung Enim. Tahun
anggaran 2017, pembangunan jalur ganda antara Tarahan – Tanjung Enim
difokuskan pada segmen Baturaja – Martapura sepanjang ± 34 km. Penelitian ini
menitikberatkan pada perencanaan wesel di Stasiun Martapura termasuk penataan
ulang emplasemen akibat pembangunan jalur ganda kereta api.

Dalam penataan ulang ini, wesel eksisting memakai wesel Austria yang nantinya
akan diganti dengan menggunakan wesel tipe China. Secara garis besar langkah –
langkah perencanaannya adalah identifikasi permasalahan, pengumpulan data,
perhitungan wesel Austria dan wesel China, analisis perbandingan hasil
perencanaan wesel Austria dan wesel China.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai panjang lidah 17,090 m untuk wesel
China dan 16,068 m untuk wesel Austria. Terdapat perbedaan pada panjang jari –
jari lengkung, 159,09 m untuk wesel China dan 137,6197 m untuk wesel Auustria.
Nilai panjang jarum untuk kedua wesel memiliki nilai yang sama yaitu sebesar
3,02 m dan memiliki nilai jari – jari lengkung dalam yang sama yaitu sebesar
259,61 m. Dari hasil ploting gambar wesel terjadi pergeseran track sebesar 1,3701
m akibat perpanjangan wesel tipe China.

Kata Kunci : Emplasemen, Panjang Lidah, Panjang Jarum



ABSTRACT

DOUBLE TRACK TRAIN RAILWAY SWITCH-POINT PLANNING MARTAPURA
STATION

By

ILLYASA DESTIRA

The South Sumatera Province has a huge of natural resources especially coal or similar to about
85% of the total reserves contained in Sumatra region, its contain 22.24 billion tons, while the
ability to transport coal is limited. To overcome the constraints of the transport capacity, the
Ministry of Transportation through the Directorate General of Railways plans to build a double
railway line between Tarahan and Tanjung Enim. In fiscal year of 2017, the construction of
double track between Tarahan - Tanjung Enim is focused on the segment of Baturaja - Martapura
along ± 34 km. This study focuses on the planning of switch-point at Martapura Station
including the rearrangement of emplacement due to the construction of double track railway.

In this rearrangement, the existing switch-points using Austrian type will be replaced by
Chinese model. The planning steps are as follow identification of problems, data collection,
calculations of Austrian and Chinese switch-point types, comparative analysis of the outcome of
planning of the both models.

Based on the calculation result, the value of frog length 17,090 m for Chinese switch-point type
and 16,068 m for Austrian model. There are differences in the length of the curved fingers, i.e.
159.09 m for Chinese and 137.6197 m for Austrian types. Needle length values for both drafts
have the same value of 3.02 m and have the same inner curve radius of 259.61 m. From the result
of the plot drawing of the switch-point, the track should be remove as long as 1.3701 m due to
the extension of the Chinese switch-point type.

Keywords: Emplacement, Frog Length, Needle Length
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki sumber cadangan batubara yang cukup besar, akan

tetapi baru sedikit bahkan sangat sedikit yang dapat dieksploitasikan. Potensi

batubara yang dimiliki Provinsi Sumatera Selatan diketahui mencapai sekitar

85% dari total cadangan yang terkandung dalam bumi Sumatera, atau sekitar

22,24 milyar ton. Artinya, sekalipun penambangannya dimaksimalkan hingga

50 juta ton pertahunnya, batubara tidak akan habis ditambang selama 200

tahun.

Melimpahnya kandungan batu berwarna hitam ini tidak didukung oleh

lokasi tambang, jauhnya lokasi penambangan, serta tujuan penampungan

(Stockpile) yang berbeda antara perusahaan batubara mengakibatkan perbedaan

dalam pemilihan moda angkutan. Pengangkutan batubara dari Provinsi

Sumatera Selatan menuju Provinsi Lampung menggunakan moda truk

mengakibatkan rusaknya jalan nasional dan infrastruktur jalan akibat beban

berlebih (overloading) truk-truk pengangkut batubara, terjadi kemacetan dan

polusi, serta mengakibatkan naiknya tingkat kecelakaan. Truk-truk yang

membawa batubara melebihi kapasitas wajar. Truk-truk tersebut membawa

muatan batubara sebanyak 25-30 ton, sedangkan batas wajar hanya 20 ton,

sehingga membawa beberapa efek negatif yang merugikan masyarakat dan
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Negara. Masyarakat tidak memperoleh kompensasi dari pengusaha batubara

atas eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh truk-truk pengangkut batubara

yang melintasi jalan nasional.

Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat

Jenderal Perkeretaapian merencanakan pembangunan jalur kereta api antara

Tarahan – Tanjung Enim yang diakibatkan meningkatnya mobilisasi kereta api

dari Sumatera Selatan ke Lampung begitupun sebaliknya.

Saat ini, pembangunan jalur ganda antara Tarahan – Tanjung Enim

difokuskan pada segmen Baturaja - Martapura sepanjang ± 34 km. Dengan

demikian, dibutuhkan perencanaan yang baik sehingga hasil pelaksanaan

pembangunan sesuai dengan yang di harapkan.

Pada segmen Baturaja – Martapura terdapat beberapa Stasiun, yaitu

Stasiun Kemelak, Stasiun Sepancar, Stasiun Aertuba, Stasiun Gilas, dan

Stasiun Sungaituba.

Penelitian ini menitikberatkan pada perencanaan wesel di Stasiun

Martapura. Pentingnya wesel pada rel Kereta Api ialah sebagai pemindah jalur

Kereta Api guna menghindari tabrakan karena kereta ada yang bersilang dan di

susul. Dalam keadaan darurat wesel Kereta Api bisa sebagai tempat bagi kereta

yang mogok. Stasiun Matapura pun merupakan bagian dari penataan ulang

emplasemen akibat pembangunan jalur ganda kereta api.

Dalam penataan ulang ini, wesel eksisting memakai wesel tipe Austria

yang nantinya akan diganti dengan menggunakan wesel tipe China. Hal

tersebut terjadi karena beberapa faktor yang diantaranya karena proses

pengiriman dari China ke Indonesia lebih dekat dibandingkan dengan proses
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pengiriman dari Austria ke Indonesia. Disamping itu dari segi ekonomis wesel

China lebih murah dibandingkan dengan wesel Austria.

B. Rumusan Masalah

1. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitiaan ini

adalah merencanakan wesel baru Kereta Api Stasiun Martapura, dan

2. Membandingkan wesel China dan Wesel Austria dari sisi kajian kelas I

jalan Kereta Api.

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wilayah studi yang digunakan adalah emplasemen Stasiun Martapura di

Kabupaten Oku Timur.

2. Lokasi rencana berada di Stasiun Martapura.

3. Analisis yang dilakukan yaitu analisis perencanaan wesel di emplasemen

Stasiun Martapura.

4. Wesel yang dihitung adalah wesel China vs wesel Austria.

5. Tidak membahas mengenai perhitungan struktur di bawah rel yaitu ballas,

penambat, bantalan, dan subgrade.
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D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui kondisi wesel eksisting di Stasiun Martapura.

2. Merencanakan wesel baru akibat pembangunan jalur ganda di emplasemen

Stasiun Martapura dengan menggunakan wesel tipe China.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai refrensi bagi pihak terkait dalam proses perencanaan  wesel di

Stasiun – stasiun lain.

2. Hasil penelitian ini kiranya dapat menjadi input bagi penelitian selanjutnya.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Angkutan Kereta Api

Transportasi darat mulai dikembangkan dengan teknologi penggerak (sarana)

sederhana berupa roda, yang selanjutnya dihasilkan beberapa tipe dan ukuran.

Sejalan dengan perkembangan teknologi automotif, metal, elektronik dan

informatika, manusia berhasil memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia

untuk menciptakan berbagai jenis moda angkutan dan lokomotif.

Angkutan  transportasi darat hingga  saat ini dikembangkan dalam 2 jenis

moda angkutan, yaitu moda angkutan jalan raya dan moda angkutan jalan

rel/kereta api.

Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana,

dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur

untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. (UU No.23, 2007)

Perkeretaapian merupakan angkutan yang ramah lingkungan, dengan emisi

gas buang kecil dan pengembangan teknologi kereta berbasis energi listrik,

memungkinan sebagai moda angkutan yang mampu menjawab masalah

lingkungan hidup manusia di masa yang akan datang.

Dapat dipergunakan sebagai pelayanan aktifitas khusus, karena daya angkut

besar, dan memiliki jalur sendiri, sehingga perjalanan suatu aktifitas khusus

dilaksanakan tanpa banyak memberi dampak sosial.
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Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan

sendiri maupun  dirangkaikan  dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang

akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan

kereta api. (UU No.23, 2007)

Angkutan kereta api adalah kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari

satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kereta api. (Keputusan

Menteri Perhubungan tentang Jalur Kereta Api No.52, 2000)

Pada awalnya istilah kereta api yang dikenal di Indonesia muncul karena pada

masa lalu bahan bakar yang digunakan adalah batu bara atau kayu, sehingga

pada saat kareta berjalan mengeluarkan kepulan asap dari cerobong selain itu

terbawa pula percikan api yang cukup banyak. (Warpani, 1990)

Perkembangan perkeretaapian terus berjalan termasuk dalam rancang bangun,

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

pula perkembangan 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.

Istilah kereta api hingga saat ini masih tetap digunakan, meskipun kereta api

sekarang sudah modern dan tidak lagi menggunakan bahan bakar berupa batu

bara atau kayu yang mengeluarkan api dari cerobong asap.

B. Sifat dan Karakteristik Angkutan Kereta Api

Kereta api dapat  dibedakan  menurut sifatnya masing-masing,  berikut ini

adalah jenis-jenis kereta api yang dibedakan dari sifatnya antara lain :
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1.   Kereta api biasa, adalah kereta api yang perjalanannya tertulis di dalam

grafik perjalanan kereta api, tertulis dalam daftar  waktu dan berjalan

setiap hari yang ditentukan dalam grafik dan dalam daftar waktu.

2.   Kereta api fakultatif, adalah kereta api yang perjalanannya tidak tertulis di

dalam grafik perjalanan kereta api dan tertulis dalam daftar waktu tetapi

hanya dijalankan apabila dibutuhkan.

3.   Kereta api luar biasa, adalah kereta api yang perjalanannya tidak tertulis

di dalam grafik perjalanan kereta api dan tidak tertulis di dalam daftar

waktu tetapi ditetapkan menurut keperluan.

Moda angkutan kereta api memiliki keunggulan dan kelemahan dalam

melakukan fungsinya sebagai salah satu moda angkutan untuk barang dan

atau orang.

Adapun keuntungan angkutan kereta api dapat dijelaskan, antara lain :

1. Moda angkutan jalan rel adalah tipe moda angkutan yang memungkinkan

jangkauan pelayanan orang /barang dalam jarak pendek, sedang dan jauh

dengan kapasitas yang besar (angkutan masal).

2. Energi yang  digunakan relatif kecil, bahkan dengan  dikembangkan

tenaga penggerak baterai dari sumber listrik yang memungkinkan

penggunaan hemat energi.

3. Keandalan waktu yang cukup tinggi sehingga kecepatan lebih relatif

konstan dan keselamatan perjalanan akan lebih baik dibandingkan moda

lain, karena mempunyai jalur (track) dan fasilitas terminal tersendiri.
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4. Biaya total variabel (biaya operasional) perhitungan perhari cukup tinggi,

namun biaya variabel dalam per ton tiap km sangat rendah (karena

kapasitas angkut cukup besar) dibandingkan dari perkembangan moda.

Di dalam keuntungan, kereta api juga memiliki kerugian antara lain :

1.   Memerlukan fasilitas dan infrastruktur khusus yang tidak bisa digunakan

oleh moda angkutan lain, sebagai konsekuensinya perlu penyediaan alat

angkut yang khusus (gerbong dan lokomotif).

2. Investasi yang dikeluarkan cukup tinggi karena kereta api memerlukan

perlakuan khusus dalam proses perawatan.

3. Pelayanan jasa orang/barang hanya terbatas pada jalurnya (tidak door to

door).

4. Bila ada hambatan (kecelakaan) pada jalur tersebut, maka tidak dapat

segera dialihkan ke jalur lainnya.

C. Sarana dan Prasarana Kereta Api

Sarana angkutan kereta api konvensional merupakan rangkaian yang terdiri

dari   lokomotif   dan sejumlah   rangkaian gerbong atau kereta untuk

mengangkut orang dan atau barang. Kereta api adalah kendaraan yang dapat

bergerak di jalan rel. (Undang-UndangtentangPerkeretaapian No.23, 2007)

Adapun yang dimaksudkan dengan sarana kereta api adalah sebagai berikut :

1. Lokomotif (locomotive)

Lokomotif merupakan sumber penggerak utama yang terdiri dari lok

tenaga uap, diesel dan elektrik. Perkembangan teknologi selanjutnya tidak
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hanya dipusatkan pada satu jenis lokomotif saja melainkan dibagi pada

beberapa jenis kereta seperti Kereta Rel Diesel (KRD) dan Kereta Rel

Listrik (KRL).

Jenis lokomotif di Indonesia dibedakan sesuai dengan penggunaan jumlah

gandarnya. Jenis lokomotif dibedakan berdasarkan :

a. Lokomotif BB

Lokomotif ini berarti beban bertumpu oleh dua bogie yang masing-

masing bogie terdiri dari dua gandar. Satu gandar disini terdiri dari

dua  roda yang saling tersambung.

Gambar 1. Lokomotif Tipe BB 301 25
Sumber: Utomo (1997)

b. Lokomotif CC

Lokomotif ini memiliki dua bogie yang terdiri dari masing-masing

tiga gandar. Setiap gandar terdiri dari dua roda. Perhitungan distribusi

gaya berat lokomotif CC menjadi beban gandar seperti halnya

perhitungan pada lokomotif BB.
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Gambar 2. Lokomotif Tipe CC 201 56
Sumber: Utomo (1997)

Gambar 3. Lokomotif Tipe CC 201 83 70
Sumber: Utomo (1997)

2.   Kereta (Car/Coach) dan Gerbong (Wagon)

Pengertian dari kereta sendiri adalah kendaraan yang sebagian atau

seluruhnya dipergunakan untuk mengangkut penumpang, bagasi, dan

kiriman pos.

Gerbong adalah kendaraan yang khusus dipergunakan untuk mengangkut

barang dan atau binatang. Terdapat tiga gerbong yang banyak dipakai
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yaitu gerbong tertutup, tangki dan datar.

Terdapat berbagai tipe kereta dan gerbong yang pemakaiannya

tergantung pada jumlah dan jenis orang/barang yang diangkut. Bagian

terpenting dari kereta adalah badan kereta/gerbong, kerangka dasar dan

bogie.

Bogie merupakan bagian kereta yang menghubungkan kerangka/badan

kereta/gerbong dengan jalan rel. Bogie berfungsi sebagai pengaman

perjalanan sekaligus memberikan kenyamanan kepada penumpang dan

peredam energi diantara badan kereta/gerbong dengan rel.

Berdasarkan UU No.13 Tahun 1992 yang tertuang dalam Bab 1 pasal 1 ayat

7, prasarana kereta api adalah jalur dan stasiun kereta api termasuk fasilitas

yang diperlukan agar sarana kereta api dapat dioperasikan.

Fasilitas penunjang kereta api adalah segala sesuatu yang melengkapi

penyelenggaraan angkutan kereta api yang dapat  memberikan  kemudahan

serta kenyamanan bagi pengguna jasa angkutan kereta api.

Sedangkan untuk mendukung pengoperasian sarana kereta api diperlukan

prasarana kereta api yang meliputi :

1. Jalan Kereta Api (Jalan Rel)

Jalan kereta api, yaitu jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel

dimana jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja,

beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di

atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya.



12

Fungsinya untuk mengarahkan jalannya kereta api, yang meliputi ruang

manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang

pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang

diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api seperti jembatan, bangunan

hikmat untuk drainase, underpass dan fly over dan terowongan.

Tabel 1. Karakteristik Jalan Kereta Api

Karakteristik Besaran
Jenis Kereta Penumpang
Jenis Rel R54, Narrow gauge (1.067 mm), UIC 54
Beban Gandar Maksimum 18 ton
Kecepatan Maksimum 60-70 km/jam
Jari-Jari Kelengkungan 300 m

Sumber : Railway Feasibilty Study, PT Dardela & Ing Rail BV

Menurut Peraturan Menteri No. 60 Tahun 2012 daya angkut lintas,

kecepatan maksimum, beban gandar dan ketentuan lain untuk setiap

kelas jalan rel tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.  Kelas Jalan Rel
Klasifikasi

jalan rel
Perencanaan

kec. KA
maks

(km/jam)

Tekanan
gandar P
max (ton)

Tipe
rel

Tebal
balas
(cm)

Lebar
bahu
balas
(cm)

1 >20 120 18 30 50
2 10-20 110 18 30 50
3 5-10 100 18 30 40
4 2,5-5 90 18 25 40
5 <2,5 80 18 25 35

Sumber : PM No.60 Tahun 2012

Selain jalan kereta api juga dibedakan oleh jumlah track pada

lintasannya :
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a. Single track, jalan kereta api yang terdiri dari satu track pada lintasannya.

b. Double track, jalan kereta api yang terdiri dari dua track pada lintasannya.

c. Multi track, jalan kereta api yang terdiri dari tiga atau lebih track pada

lintasannya.

Secara konstruksi, jalan rel dibagi menjadi dua bentuk konstruksi, yaitu :

a. Jalan rel dalam konstruksi timbunan, biasanya terdapat pada daerah

persawahan atau daerah rawa.

b. Jalan rel dalam konstruksi galian, umunya terdapat pada medan

berupa pegunungan dan berbukit.

Gambar 4. Contoh Potongan Jalan Rel pada Timbunan
Sumber: Utomo (1997)

Gambar 5. Contoh Potongan Jalan Rel pada Galian
Sumber: Utomo (1997)

Konstruksi jalan rel merupakan suatu sistem struktur yang menghimpun

komponen-komponennya seperti rel, bantalan, penambat dan lapisan

pondasi serta tanah dasar secara terpadu dan disusun dalam sistem
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konstruksi dan analisis tertentu untuk dapat dilalui kereta api secara aman

dan nyaman.

Sumber : PM No.60 Tahun 2012

Gambar 6. Sistem Komponen Penyusun Jalan Rel

Keterangan sebagai  berikut.
Kelas

jalan rel
Vmax

(km/jam)
d (cm) b (cm) c (cm) a (cm)

1 120 30 150 235 185-237
2 110 30 150 254 185-237
3 100 30 140 244 170-200
4 90 25 140 234 170-190
5 80 25 135 211 170-190

Sumber : PM No.60 Tahun 2012

Secara umum komponen penyusun jalan rel dijelaskan sebagai berikut :

a. Rel (Rail)

Merupakan batangan baja longitudinal yang berhubungan secara langsung,

dan memberikan tuntunan dan tumpuan terhadap pergerakan roda kereta

api secara berterusan.

b. Penambat (Fastening System)

Berfungsi untuk penghubung antara bantalan dengan rel sesuai dengan

jenis bantalan yang digunakan serta klasifikasi jalan rel yang harus

dilayani.
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c. Bantalan (Sleeper)

Berfungsi menerima beban dari rel dan mendistribusikan kelapisan

balas dengan tingkat tekanan yang kecil, mempertahankan system

penambat untuk mengikat rel pada kedudukannya, dan menahan

pergerakan rel arah longitudinal, lateral dan vertikal.

d. Lapisan Pondasi Atas atau Lapisan Balas (Ballast)

Berfungsi untuk menahan gaya vertikal, lateral, dan longitudinal yang

dibebankan pada bantalan sehingga bantalan dapat mempertahankan

jalan rel pada posisi yang diisyaratkan.

e. Lapisan Pondasi Bawah atau Sub Balas (Sub Ballast)

Berfungsi mengurangi tekanan di bawah balas sehingga dapat

didistribusikan kepada lapisan tanah dasar  sesuai dengan

tingkatannya.

2. Stasiun

Stasiun adalah tempat kereta api berangkat atau berhenti untuk melayani

naik dan turunnya penumpang dan bongkar muat barang. Selain itu,

stasiun juga berfungsi sebagai tempat pengendali dan pengatur lalu lintas

kereta api.



16

Stasiun yang besar sering pula menjadi tempat  perawatan kereta dan

lokomotif. Selama dalam perjalanan kereta api melewati banyak stasiun

tapi tidak disinggahi, stasiun-stasiun ini bertugas untuk memberi sinyal

dan mengatur kelancaran dalam beroperasi.

3. Emplasemen

Emplasemen yaitu kumpulan jalan rel di area stasiun dengan batas-batas

tertentu dan dilengkapi dengan alat pengaman. Pada lintas antara

Tanjungkarang sampai dengan Kertapati terdapat 48 stasiun dengan

panjang empalsemen yang terbagi atas 3 kategori yang dapat dijelaskan

sebagai berikut :

a. Emplasemen super panjang > 1200m,

b. Emplasemen panjang dengan panjang 700-1200m,

c. Emplasemen pendek dengan panjang < 700 m.

4. Wesel

Wesel adalah perangkat pada track kereta api yang menghubungkan dua

jalur yang saling bersimpangan. Sebuah rangkaian kereta api dapat

bergerak melewati dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan

melewati wesel dan persilangan dari arah kedua lintasan. Penggunaan

wesel di Indonesia ada beberapa macam jenis, yaitu wesel biasa yang

terdiri dari jalur lurus dan belok, wesel dalam lengkung yang ke dua

jalur sama-sama mengarah belok, wesel 3 jalan yang memiliki 3 jalur

sekaligus, dan yang terakhir adalah wesel inggris yang memiliki banyak

cabang jalur, wesel inggris ini adalah  wesel yang terumit di antara

semua wesel yang digunakan diseluruh Indonesia.
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Agar wesel berfungsi dengan baik, maka bagian–bagian wesel harus

dalam kondisi yang optimal, adapun bagian–bagian wesel sebagai

berikut:

 Lidah wesel atau ujung lidah adalah bagian dari  wesel yang

dapat berputar atau pegas. Ujung lidah wesel dapat digeser dengan

suatu pembalik wesel untuk menghubungkan antara jalur lurus dan

belok.

 Rel lantak adalah rel induk tetap, sebagai sandaran lidah wesel.

 Jarum dan Sayap adalah bagian wesel untuk memungkinkan flens

roda kereta api agar berjalan melalui perpotongan rel dalam.

 Rel paksa adalah rel yang berfungsi untuk menahan flens roda kereta

api.

 Penggerak wesel adalah alat penarik untuk menggeser lidah wesel.

 Jenis – jenis wesel

Ada 3 jenis wesel, yaitu :

a. Wesel sederhana yaitu yang terdiri dari satu percabangan, jalur lurus

dan jalur belok. Wesel sederhana dinamakan wesel kanan jika spur

belok terletak di sebelah kanan spur lurus. Wesel sederhana

dinamakan wesel kiri jika spur belok terletak di sebelah kiri spur

lurus. Penentuan kanan dan kiri dipandang dari arah muka.
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Gambar 7. Wesel sederhana
Sumber: Utomo (1997)

b. Wesel ganda yaitu dua sederhana dirangkai satu sama lain. Wesel

ganda dipasang jika lahan yang tersedia tidak cukup untuk memasang

2 wesel sederhana. Dari segi investasi dan biaya perawatan

pemasangan wesel ganda akan menjadi beban dan sebaiknya

dihindari. Sehingga tidak ditemukan wesel seperti ini di Indonesia,

karena itu tidak ada contoh fotonya.

c. Wesel tikungan, lengkungan spur belok pada wesel tikungan pasti

lebih besar dari lengkungan spur utama. Alternatif pemakaian wesel

tikungan bisa dibenarkan jika pemasangan wesel sederhana pada spur

lurus karena kondisi tertentu menjadi lebih mahal.
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Gambar 8. Wesel tikungan
Sumber: Utomo (1997)

Gambar 9. Wesel eksisting (1)
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Gambar 10. Wesel eksisting (2)

a.) Kecepatan Izin dan Sudut Simpang Wesel

Pada saat kereta api melewati wesel ada kecepatan

maksimum tertentu yang diizinkan tergantung pada sudut

weselnya hal ini bertujuan agar kereta api tidak keluar atau

terlempar dari jalurnya karena besarnya benturan antara rel dan

flens roda akibat kecepatan yang yang sangat tinggi.

Kecepatan maksimum kereta api saat melintasi wesel

terganting pada sudut simpang arah (α) semakin besar α, maka

semakin kecil sudut pada wesel sehingga kecepatan yang

digunakan dapat semakin tinggi. Di bawah ini adalah sudut

simpang arah nomor wesel dan kecepatan izin yang

ditunjukkan pada tabel 3. berikut.
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Tabel 3. Sudut wesel dan kecepatan izin
Tg α 1:8 1:10 1:12 1:14 1:16 1:20

Nomor Wesel W8 W10 W12 W14 W16 W20

Kec izin

(km/jam)
25 35 45 50 60 70

Sumber: Utomo (1997)

b.) Desain Geometri dan  Perancangan Wesel

Dalam emplasemen, lintasan dan wesel digambarkan

dengan garis tunggal. Desain geometri dan perancangan wesel

ini dimaksudkan untuk mengetahui detail dari komponen-

komponen wesel tipe R54 dengan sudut 1:12 seperti panjang

jarum wesel, lidah wesel, dan jari-jari lengkung. Seperti yang

telah diketahui bahwa detail dari kompnen-komponen wesel ini

sangat penting, karena berpengaruh penting pada keselamatan

kereta api pada saat melintas jalur wesel.

Sebelum memasuki tahap perhitungan komponen-

komponen wesel tersebut terlebih diulu mengetahui skema

wesel yang di tunjukkan pada gambar 11. berikut.
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Gambar 11. Skema Wesel
Sumber: Utomo (1997)

Perancangan wesel dibagi beberapa hal, yaitu panjang

jarum, perhitungan wesel lidah wesel, dan perhitungan jari-

jari lengkung . Komponen wesel berkaitan dengan komponen

yang lain, sebagai contoh panjang lidah wesel sangat berkaitan

dengan rel lantak, panjang lidah wesel harus lebih panjang

daripada jarak antara lidah wesel dengan rel lantak. Untuk

lidah wesel sendiri mempunyai fungsi sebagai pembalik

wesel untuk menghubungkan antara jalur lurus dan jalur

belok pada rel kereta api.

 Perhitungan Panjang Jarum

Panjang jarum berfungsi sebagai pusat percabangan. Di

bawah ini adalah skema panjang jarum wesel yang

ditunjukkan pada gambar 12. berikut.
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Gambar 12. Panjang Jarum
Sumber: Utomo (1997)

Jarum kereta api sendiri berfungsi agar roda kereta api

berjalan melalui perpotongan rel. Dari gambar di atas,

maka di dapatkan model perhitungan seperti berikut:

P = B + C - d ………. ( 2.1 )
2 tg (α/2)

Dimana:

P : Panjang jarum (m)

B : Lebar kaki rel (Tabel Profil Rel)

C : Lebar kepala rel (Tabel Profil Rel)

α : Sudut simpang arah (Tabel 3. Sudut Wesel dan
Kecepatan Izin)

d : Celah antara jarum dan ujung rel

 Perhitungan Wesel Lidah Pegas

Panjang lidah pegas bergantung pada besarnya sudut

tumpu, lebar kepala rel. Di bawah ini adalah

penjelasan mengenai wesel lidah putar yang

diterangkan pada gambar 13. berikut.
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Gambar 13. Wesel Lidah Pegas
Sumber: Utomo (1997)

Dari gambar 13. di atas tentang perhitungan wesel

lidah putar, maka di dapatkan model perhitungan

seperti berikut (Utomo, 1997).

t > C cotg β ………. ( 2.2 )

Dimana:

t : Panjang lidah

C : Lebar kepala rel (Tabel 4. Profil Rel)

β : Sudut tumpuan
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Tabel 4. Profil Rel

Sumber: Utomo 1997.

 Perhitungan Jari-jari Lengkung Luar

Untuk memperhitungkan belokan pada wesel maka

harus memperhatikan jari–jari lengkung luar. Besarnya

jari–jari lengkung luar dipengaruhi oleh lebar lintasan,

sudut tumpu, sudut simpang arah. Berikut adalah

keterangan jari – jari lengkung luar yang dijelaskan

pada gambar 14. berikut.

Besaran Geometri

Wesel

Tipe Rel

R 42 R 50 R 54 R 60

H (mm) 138 153 159 172

B (mm) 110 127 140 150

C (mm) 68,5 65 72,2 74,3

D (mm) 13,5 15 16 16,5

E (mm) 40,5 49 49,4 51

F (mm) 23,5 30 30,2 31,5

G (mm) 72 76 74,97 80,95

R (mm) 320 500 508 120

A (cm) 54,26 64,20 69,34 76,86

W (kg/m) 42,59 50,4 54,43 60,34

Yb (mm) 68,5 71,6 76,2 80,95

Ix (cm) 1,86 1,86 2,345 3,066

A  = Luas penampang

W = Berat rel per meter

Y dan I = Jarak kaki dan jarak tepi bawah
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Gambar 14. Jari-jari Lengkung Luar
Sumber: Utomo (1997)

Dari gambar di atas tentang perhitungan jari-jari

lengkung luar, maka di dapatkan model perhitungan

seperti berikut (Utomo, 1997).

R1 = ………. ( 2.3 )

Dimana :

R : Jari-jari lengkung luar (m)

S : Lebar lintasan

t : Panjang lidah

P : Panjang jarum (m)

β : Sudut tumpu

α : Sudut simpang arah (Tabel 3. Sudut Wesel dan

Kecepatan Izin)
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Dengan batasan bahwa jari–jari lengkung luar tidak

boleh lebih dari besarnya jari – jari yang dihitung

dengan persamaan berikut (Utomo, 1997).

R = ………. ( 2.4 )

Dimana :

R : Jari–jari lengkung luar (m)

V : Kecepatan izin pada wesel (Tabel 3. Sudut Wesel

dan Kecepatan Izin)
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III. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan suatu metode yang digunakan

dalam suatu penelitian berupa rancangan yang berisi langkah–langkah

dalam melakukan studi tugas akhir, sehingga dapat terencana dengan baik

agar tujuan dan arah permasalahan tidak menyimpang. Metodologi

penelitian berisi tentang bagaimana mendapatkan data–data yang

diperlukan, metode yang digunakan dalam pengolahan data, dan

menarik kesimpulan serta saran–saran yang dapat diberikan  dari hasil

yang diperoleh.

Sebelum penelitian dilakukan, terlebih dulu harus memahami

tujuan penelitian yang akan dikaji dan langkah–langkah apa yang harus

digunakan dalam melaksanakan penelitian tersebut, guna memperoleh

hasil yang maksimal.

Pada bab ketiga ini akan dijelaskan secara detail langkah–langkah

yang akan dilakukan selama penelitian dilaksanakan, sehingga didapatkan

hasil penelitian yang diharapkan. Adapun tahapan penelitian yang

dilakukan sebagai berikut :

1. Identifikasi permasalahan.

2. Pengumpulan data.

3. Analisis data.
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4. Kesimpulan dan saran.

5. Alur metodologi penelitian.

A. Identifikasi Permasalahan

a. Inventarisasi kondisi eksisting emlasemen Stasiun Martapura.

b. Kajian awal kondisi wesel di Stasiun Martapura.

B. Pengumpulan Data

Data – data yang dibutuhkan pada perhitungan wesel telah tercantum pada

BAB II yang terlampir pada tabel Profil Rel dan tabel Sudut wesel dan

Kecepatan Izin.

C. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini meliputi :

1. Perhitungan panjang jarum wesel

Untuk perhitungan panjang jarum wesel digunakan persamaan (2.1)

2. Perhitugan wesel lidah pegas

Wesel lidah pegas dapat dihitung dengan menggunakan persamaan (2.2).

Adapun faktor yang mempengaruhi perhitungan wesel lidah pegas yaitu

panjang lidah wesel dan lebar kepala rel.
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3. Perhitungan jari-jari lengkung luar

Besarnya jari-jari lengkung luar dipengaruhi oleh lebar lintasan, sudut

tumpu, sudut simpang arah. Jari-jari lengkung luar dapat dihitung dengan

persamaan (2.30 dan (2.4).

D. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan saran disusun setelah melakukan analisis data. Dalam penelitian

tugas akhir ini kesimpulan dan saran adalah data-data perhitungan dan gambar

perencanaan sebagai rekomendasi perencanaan wesel pada Stasiun Martapura.
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E. Alur Metodologi Penelitian

Inventarisasi kondisi
existing emplasemen

Kesimpulan dan Saran

SELESAI

MULA
I

Kondisi wesel
eksisting

Perencanaan wesel China Perencanaan wesel Austria

Analisis desain perbandingan
Wesel China vs Wesel Austria

1. Perhitungan panjang jarum
2. Perhitungan panjang lidah
3. Perhitungan jari – jari lengkung luar dan

dalam



V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisa data yang telah dilakukan oleh

peneliti untuk perencanaan geometri wesel Kereta Api di emplasemen Stasiun

Martapura akibat pembangunan jalur ganda, maka diperoleh beberapa

kesimpulan sebagai berikut :

1. Panjang empalsemen eksisting Stasiun Martapura adalah 216 meter

dengan 3 buah wesel eksisting sudut 1:12 tipe Austria.

2. Berdasarkan hasil perhitungan yang peneliti lakukan antara wesel Austria

(eksisting) dan wesel China (baru) terdapat beberapa perbedaan sebagai

berikut :

a. Untuk panjang lidah yang terdapat pada spesifikasi wesel berbeda,

panjang lidah wesel China yaitu 17,090 m lebih panjang 1,022 m

dibandingkan panjang lidah wesel Austria yaitu 16,068 m.

b. Untuk panjang jari-jari lengkung luar wesel China yaitu 159,09 m

lebih besar dibandingkan dengan jari-jari lengkung luar wesel Austria

yaitu 137,6197 m. selisih panjang jari-jari lengkung luar tersebut ialah

21,48 m.



c. Untuk panjang jarum kedua wesel mempunyai nilai yang sama yaitu

sebesar 3,02 m dan memiliki jari-jari lengkung dalam yang sama yaitu

sebesar 259,61 m.

d. Terjadi pergeseran track akibat perpanjangan wesel tipe China yaitu

sebesar 1,3071 m.

B. Saran

Disarankan untuk peneltian selanjutnya agar merencanakan perpindahan

stasiun dan perlintasan akibat pergantian jenis wesel kereta api.
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