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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

PT. Bukit Asam Tbk (PT. BA) adalah perusahaan terbuka yang bergerak di 

bidang energi yang berbasis batubara. Pada tahun 2013 hasil produksi 

mencapai  lebih dari 20 juta ton per tahunnya dan akan meningkat lagi pada 

tahun-tahun berikutnya untuk memenuhi tingginya permintaan konsumen. 

Pengangkutan batubara dari pertambangan di Muara Enim menuju pelabuhan 

Tarahan yaitu menggunakan moda transportasi kereta api jenis Babaranjang 

(Batubara Rangkaian Panjang).  

Pemilihan moda kereta api dalam pengangkutan disebabkan kondisi jalan 

lintas Sumatera yang sering mengalami kerusakan, selain itu angkutan sungai 

terutama yang melalui sungai Musi terhambat adanya sedimentasi pada dasar 

sungai (Firda Rosa, 2013). 

Bandar Lampung sebagai kota yang yang mempunyai potensi dalam hal 

pengembangan dermaga, dipilih oleh PT. BA dikarenakan teluk Lampung 

memiliki kedalaman yang ideal untuk mobilisasi pengangkutan batubara antar 

pulau.  Sebagai kota yang dilalui kereta Babaranjang Bandar Lampung 

mendapat keuntungan berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

dibayarkan oleh PT. BA. Namun dampak yang ditimbulkan yaitu kemacetan 
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yang diakibatkan panjangnya gerbong kereta dan hampir semua jalur rel yang 

dilewati merupakan perlintasan sebidang yang mana rawan akan kecelakaan 

lalu lintas terlebih jika kereta api melintas pada saat jam sibuk (peak time). 

Berdasarkan data yang dikeluarkan frekuensi rata-rata kereta Babaranjang 21 

kali perjalanan Tanjung Enim - Tarahan pergi-pulang (pp) perhari (Firda 

Rosa, 2013).  

Berangkat dari permasalahan di atas perlu dilakukan kajian optimalisasi 

penjadwalan angkutan kereta Babaranjang, sehingga tidak memasuki daerah 

perkotaan khususnya Bandar Lampung pada saat jam sibuk tanpa menggangu 

operasional kereta api tersebut. Dengan demikian akan mereduksi dampak 

yang diakibatkan dari pengangkutan  batubara ke pelabuhan Tarahan.  

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Menghitung optimalisasi kapasitas angkutan batubara Babaranjang yang 

paling optimum. 

2. Membuat simulasi penjadwalan kereta api Babaranjang agar tidak 

memasuki Bandar Lampung pada saat jam sibuk (pagi pukul 07.00 – 

09.00 dan sore pukul 16.00 – 18.00). 

 

C.   Batasan Masalah 

 

 

Adapun ruang lingkup dan batasan masalah pada studi ini adalah : 

1. Hanya mempertimbangkan transportasi batubara menggunakan kereta api 

Babaranjang yakni Tanjung Enim - pelabuhan Tarahan (PT. Bukit Asam). 
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2. Jalur rel yang digunakan yaitu jalur tunggal atau single track. 

3. Kecepatan rata-rata kereta tidak dipengaruhi pertambahan jumlah gerbong. 

4. Jumlah maksimum rangkaian gerbong yaitu 60 gerbong. 

5. Gerbong yang dipakai berjenis terbuka dengan kapasitas 50 ton. 

6. Lokomotif yang digunakan yaitu tipe CC204 dan penggunaan jumlah 

lokomotif disesuaikan dengan jumlah gerbong yang akan digunakan. 

 

D.   Manfaat Penelitian 

 

 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui kapasitas angkut batubara kereta Babaranjang yang paling 

optimum dalam satu siklus perjalanan. 

2. Dari penelitian ini dapat digambarkan simulasi  penjadwalan kereta api 

Babaranjang agar tidak memasuki Bandar Lampung pada saat jam sibuk 

sehingga dapat mengurangi kemacetan yang ditimbulkan pada 

persimpangan sebidang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


