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Saat ini kondisi lalu lintas perkeretaapian di Provinsi Lampung termasuk dalam 

katagori padat, banyaknya perlintasan sebidang yang dilewati jalur kereta, 

menimbulkan kemacetan khususnya di kota Bandarlampung. Dengan demikian, 

salah satu alternatif yang diusulkan adalah membangun jalur longcut kereta api 

dari Tegineneng sampai KM3 di Panjang dimana kereta barang tidak melintas di 

kota Bandarlampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pola operasi untuk 

kereta api Babaranjang termasuk penataan emplasemen baru di jalur longcut dari 

Tegineneng–KM3 Panjang. 

Lokasi penelitian dilakukan di daerah Tegineneng-Tarahan, dimana akan dibuat 

longcut yang bersampingan dengan pembangunan jalan Tol Sumatera. Penelitian 

ini mendapatkan data-data dilakukan dengan dengan cara metode institusional, 

kajian terdahulu dan metode observasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa target produksi tahunan pada tahun 2020 

dengan rencana angkutan menuju Tarahan, PT. Bukit Asam, SRENGSEM dan 

PT. PULP masing-masing sebesar 25 juta ton, 22 juta ton dan 1 juta ton. 

Menghasilkan jumlah rangkaian kereta api 25 dan 22 rangkaian kereta api isi, 

dalam satu kali keberangkatan yang terdiri dari 60 gerbong bermuat 50 ton per 

gerbongnya dan 3 rangkaian kereta api isi, dalam satu kali keberangkatan yang 

terdiri dari 40 gerbong bermuat 30 ton per gerbongnya. Jumlah frekuensi kereta 

api dari Tarahan–Tanjungenim Baru pulang pergi yang telah ditentukan sebesar 

124 kereta per hari, masih memenuhi kapasitas lintas yang tersedia 126 kereta per 

hari. Untuk emplasemen stasiun Tegineneng menambah jalur dari 2 menjadi 6, 

stasiun Sukamenanti menambah arah jalur dari stasiun Tanjungkarang menjadi 

stasiun Tanjungkarang dan Karangsari kemudian menambah satu stasiun 

Karangsari diantara stasiun Tegineneng dan KM3 Panjang. 

 

Kata Kunci : kereta api, pola operasi, emplasemen stasiun 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

STUDY OF OPERATING PATTERNS AND DESAGN OF STATION 

EMPLASEMENT ARRANGEMENTS ON THE TEGINENENG – TARAHAN 

LONGCUT LINE 

 

 

By 

 

KASRI PATAKOM 

 

 

 

Nowadays the railroad traffic conditions in Lampung Province are included in the 

solid category, the number of crossings level that are passed by the railroad line 

causing traffic jam especially in Bandarlampung. One of the alternatives proposed 

is to build a longcut train line from Tegineneng to KM3 in Panjang where freight 

trains will not pass Bandarlampung. This study aims to examine the operating 

patterns for babaranjang trains including the arrangement of new emplacement in 

the longcut line from Tegineneng-KM3 Panjang. 

The location of this study is at Tegineneng-Tarahan area, where a longcut will be 

made alongside the construction of the Sumatra Toll Road. This study obtain its 

data from institutional methods, previous studies and observation methods. 

The results of the study show that the annual production target in 2020 with 

planned transportation to Tarahan, PT. Bukit Asam, SRENGSEM and PT. PULP 

are 25 million tons, 22 million tons and 1 million tons. Producing the number of 

25 and 22 series of train, consisting of 60 cars carrying 50 tons per carriage and 3 

sets of railroad trains in one departure, consisting of 40 cars carrying 30 tons per 

carriage in one departure. The total fraquency of trains from Tarahan-

Tanjungenim Baru commuting has been set at 124 trains per day, fulfilling a cross 

capacity of 126 trains per day. For the Tegineneng station emplacement, adding 

some lines from 2 to 6 lines, Sukamenanti station will increase the direction of the 

route from Tanjungkarang station to Tanjungkarang and Karangsari stations, then 

add one Karangsari station between Tegineneng and KM3 Panjang stasions. 

 

Keywords : train, operating pattern, station emplasement 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Kebutuhan pergerakan manusia dan atau barang dari Provinsi Lampung ke 

propinsi lain di Indonesia pada saat ini semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan 

dengan semakin sibuknya jalur transportasi baik di darat, laut, dan udara. 

Untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun umum banyak pihak 

memprioritaskan pemilihan moda transportasi yang cepat dan efisien untuk 

memenuhi maksud perjalanannya. Kereta api sebagai salah satu moda 

transportasi dalam sistem transportasi nasional yang tidak dapat dipisahkan dari 

moda transportasi lain. Kemudian perlu dikembangkan potensi dan 

ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah, untuk mendorong dan 

menggerakkan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan 

rakyat. 

Perkeretaapian merupakan solusi transportasi publik dan menjadi salah satu 

alternatif dalam upaya mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas dan 

angkutan jalan dalam sistem transportasi darat, terutama di perkotaan. 

Pengembangan perkeretaapian sudah menjadi kebutuhan seiring pesatnya 

perkembangan kota. Selain itu, moda transportasi perkeretaapian sangat ramah 

lingkungan jika dibandingkan dengan moda transportasi jalan raya karena 

perbandingan konsumsi bahan bakar dan jumlah penumpang per kilometer 
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sangat kecil. Salah satu kegiatan angkutan kereta api yang terbesar di Indonesia saat 

ini adalah angkutan batubara. Provinsi Sumatera Selatan memiliki sumber batubara 

yang besar dan di produksi dari PT Bukit Asam. PT Kereta Api Indonesia dan PT 

Bukit Asam sehingga bekerja sama dalam hal angkutan utama batubara relasi 

Tanjung Enim – Tarahan yang sekarang dikenal dengan sebutan Babaranjang. 

Kondisi lalu lintas perkeretaapian di Provinsi Lampung termasuk dalam 

katagori padat, mengingat jalur kereta api digunakan sebagai angkutan 

penumpang dan barang. Saat ini, frekuensi KA Babaranjang dan KA 

penumpang sudah mencapai 48 frekuensi per hari. Ditambah lagi, jalur kereta api 

yang ada saat ini melintas di kawasan perkotaan Bandar Lampung. Banyaknya 

perlintasan sebidang yang dilewati jalur kereta, menimbulkan kemacetan. Dengan 

demikian, jika akan dilakukan penambahan frekuensi kereta api, menjadi satu 

keharusan untuk dilakukan alternatif baru dimana kereta barang tidak melintas 

di kota Bandar Lampung. Salah satu alternatif yang diusulkan adalah 

membangun jalur longcut kereta api dari Tegineneng kabupaten Pesawaran 

sampai dengan KM 3 di Panjang kota Bandar Lampung. 

Dengan penjelasan tersebut di atas, perlu dikaji secara detail untuk kelengkapan 

pola operasi pada rencana jalur longcut. Grafik perjalanan kereta api ialah satu 

kelengkapan dalam melaksanakan operasi kereta api, yang berisi tentang jadwal 

perjalanan kereta api. Kemudian menghitung kapasitas lintas dari kereta api 

tersebut untuk melihat kemampuan melayani sejumlah kereta api yang melewati 

suatu lintas dalam jangka waktu tertentu. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah mengkaji pola operasi untuk kereta 

api Babaranjang termasuk penataan emplasemen baru di jalur longcut sehingga 

dapat dilihat perbedaan kondisi sebelum dan sesudah dikaji jalur longcut dari 

Tegineneng – KM 3 Panjang. 

 

 

C. Batasan Masalah 

Penulisan tugas akhir ini dibatasi pada pembahasan mengenai : 

1. Jenis angkutan kereta api adalah kereta api batubara. 

2. Trase longcut kereta api yang dirancang atau mendesain dari KM 39+094 

(Stasiun Tegineneng) dan KM 3 Panjang sepanjang 35,9 km. 

3. Menentukan stasiun-stasiun operasi yang telah didesain sebelumnya. 

4. Membuat pola operasi baru pada lintas longcut. 

5. Membuat perbandingan kapasitas lintas antara jalur eksisting dan sesudah 

dikaji longcut berdasarkan proyeksi tahun 2020. 

6. Mendesain penataan emplasemen stasiun KA di jalur longcut. 

 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menentukan kapasitas lintas pada jalur longcut sesuai proyeksi tahun 2020. 

2. Menganalisis kapasitas lintas pada jalur eksisting sesuai proyeksi tahun 

2020. 

3. Membandingkan waktu perjalanan jalur eksisting dengan jalur rencana. 

4. Menghitung rangkaian kereta api pada tahun 2020. 

5. Mendesain penataan emplasemen stasiun KA di jalur longcut. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan gambaran umum kajian pola 

operasi jika dibangun jalur longcut antara Tegineneng – Tarahan. 



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Transportasi 

Transportasi adalah pemindahan manusia dan barang dari satu tempat ke tempat lain 

yang berupa kendaraan bermotor ataupun tidak bermotor. Dalam transportasi terdapat 

unsur pergerakan dan secara fisik terjadi perpindahan tempat atas barang atau 

penumpang dengan atau tanpa alat angkut ke tempat lain. 

Menurut UU No. 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, transportasi 

adalah pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan 

menggunakan kendaraan. 

Dalam UU No 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian. 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. 

Masing-masing moda transportasi menurut Djoko Setjowarno dan Frazila (2001), 

memiliki ciri-ciri berlainan yakni dalam hal : 

1. Kecepatan, menunjukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bergerak antara 

dua lokasi. 

2. Tersedianya pelayanan (availability of service), menyangkut kemampuan untuk 

menyelenggarakan hubungan antara dua lokasi. 
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3. Pengoperasian yang diandalkan (dependability of operation), menunjukan 

perbedaan-perbedaan yang terjadi antara kenyataan dan jadwal yang ditentukan. 

4. Kemampuan (capability), merupakan kemampuan untuk dapat menangani segala 

bentuk dan keperluan akan pengankgkutan. 

5. Frekuensi adalah banyaknya gerakan atau hubungan yang dijadwalkan. 

 

 

B. Kereta Api 

Kereta api sebagai salah satu moda transportasi memiliki peranan penting dan strategis 

dalam mewujudkan, memperkukuh, dan memantapkan ketahanan nasional, pada 

perannya sebagai penghubung wilayah (pemindah orang dan atau barang secara 

massal). 

Perkeretaapian adalah suatu 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). 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). 

Sarana angkutan kereta api berikut prasarana jaringan relnya, merupakan salah satu 

wujud komponen pengembangan di bidang transportasi yang memiliki karakteristik 

dan keunggulan komparatif dibanding angkutan lainnya, baik jasa angkutan jalan raya, 

udara, sungai maupun jasa angkutan laut. Keunggulan komparatif tersebut dapat 

dipresentasikan melalui biaya yang lebih murah atau terjangkau, polusi rendah, massal, 

kebutuhan lahan rendah, nyaman, aman, tidak terpengaruh kemacetan kecuali 

hambatan teknis pada jaringannya. 
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C. Kereta Api Babaranjang 

Kereta api batu bara rangkaian panjang (Babaranjang) adalah kereta api jenis barang 

yang mengangkut batu bara milik PT Tambang Batubara Bukit Asam, sebagai wujud 

kerja sama antara Bukit Asam dengan PT Kereta Api Indonesia. Kereta api ini 

diluncurkan sebagai realisasi proyek Kelompok Proyek Pengembangan Pengangkutan 

Batu Bara Kereta Api (KP3BAKA), dan pada akhirnya kereta api disepakati sebagai 

angkutan utama batu bara relasi Tanjungenim-Tarahan yang sekarang dikenal dengan 

sebutan Babaranjang. 

KA Babaranjang merupakan KA Barang dengan rangkaian terpanjang di Indonesia, 

frekuensi rata-rata Kereta Babaranjang adalah 40 kali dengan relasi Tanjungenim Baru-

Tarahan pergi-pulang per hari. Setiap satu rangkaian Kereta Babaranjang ini biasanya 

memerlukan dua lokomotif untuk menggerakkan rangkaian sebab panjang dan 

beratnya. 

Berdasarkan jumlah gerbong yang ditarik dalam satu rangkaian, babaranjang dapat 

dibedakan menjadi dua jenis yaitu untuk BBR Reguler 2 Lokomotif CC 202 / CC 204 

dengan jumlah gerbong 40 hingga 50 gerbong terbuka, dan BBR Super 2 Lokomotif 

CC 205 / 3 Lokomotif CC 202 dengan jumlah gerbong 60 hingga 70 gerbong terbuka. 

KA Babaranjang ini menempuh jarak sejauh 420 km dengan relasi Tanjungenim Baru 

hingga Tarahan. 
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Gambar 2.1 BBR Reguler yang ditarik 2 Loko CC 202 

(Sumber : www.flickriver.com) 

 

Gambar 2.2 BBR Super yang ditarik 2 Loko CC 205 

(Sumber : www.flickriver.com) 

 

D. Kereta Api Penumpang 

Kereta api penumpang adalah satu rangkaian kereta api penumpang dan lokomotif yang 

digunakan untuk menggangkut manusia. Selain itu biasanya digunakan kereta khusus 

untuk makan, kereta pembangkit, dan kereta bagasi. Khusus untuk di Indonesia, kereta 

api penumpang dapat dibagi menjadi 3 kelas dan kini seluruhnya sudah dipasang AC 

(Air Conditioner). 
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Berikut ini ketiga kelas tersebut : 

1. Eksekutif 

Kereta api eksekutif adalah kereta api penumpang yang dilengkapi dengan AC (air 

Conditioner). Kereta api eksekutif juga menyediakan sarana hiburan selama dalam 

perjalanan berupa tayangan audio/vidio (Show On Rail). Kereta eksekutif dibagi 

menjadi tiga, yaitu kereta kelas argo, kelas satwa, dan kelas campuran. 

2. Bisnis AC 

Kereta api bisnis adalah kelas kereta penumpang dibawah kelas eksekutif. Jumlah 

kursi dalam kereta bisnis lebih banyak dibandingkan dengan kereta api eksekutif, 

yaitu sebanyak 64 buah, sama seperti kelas ekonomi setiap gerbong dilengkapi 6 

unit AC. 

3. Ekonomi AC 

Kereta api ekonomi adalah kelas kereta penumpang dibawah kelas bisnis. Sama 

halnya dengan kereta kelas bisnis, kini hampir semua kereta api kelas ekonomi telah 

dilengkapi dengan AC seiring dengan pelayanan PT. Kereta Api Indonesia yang 

semakin berkembang. Kereta ekonomi yang ada di Indonesia dibagi menjadi tiga 

yakni kereta kelas Ekonomi AC (PSO/Plus PSO/Plus non PSO/Lokal), Ekonomi 

AC Plus Kemenhub, Ekonomi AC Plus New Image (Plus Non-PSO/Plus Lokal). 

Dalam lingkup Devisi Regional IV Lampung, PT. KAI mengoperasikan KA Limex 

Sriwijaya, KA Rajabasa, KRDI Seminung dan KRDI Way Umpu. Selain itu, 

pemerintah provinsi Lampung berencana mengoperasikan kereta bandara dari Stasiun 

Tanjung Karang sampai Stasiun Branti seperti kereta Bandara Kuala Namu, Sumatera 

Utara. 
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Kereta bandara Kualanamu atau Kereta api Airport Railink Services Kualanamu (ARS 

Kualanamu) adalah layanan kereta api yang dioperasikan oleh PT. Railink dengan rute 

stasiun Medan menuju stasiun bandara Internasional Kualanamu di Sumatra Utara, 

Indonesia. PT. Railink mendatangkan empat rangkaian kereta eksklusif produksi 

Woojin Industries, Korea Selatan. Untuk kereta api ini lebar sepur yang digunakan 

adalah 1067 mm dan kecepatan operasi mencapai 60 km/jam. Setiap rangkaian terdiri 

dari empat kereta berkapasitas 172 tempat duduk yang sandarannya dapat diatur sesuai 

dengan keinginan penumpang (reclining). Tidak hanya interior yang lapang, kereta ini 

dilengkapi empat rak penyimpanan bagasi di setiap kereta dengan posisi yang 

berdekatan dengan pintu. Selain itu, setiap unit kereta juga dilengkapi dengan dua LCD 

TV. Kemudian, kereta ini juga akan dilengkapi dengan jaringan internet nirkabel (wi-

fi). 

 

Gambar 2.3 Rangkaian Kereta Api Bandara Internasional Kualanamu 

(Sumber : www.railink.co.id) 

Pada tanggal 11 Juni 2018 mulai beroperasinya Kereta Api Kuala Stabas (atau dikenal 

juga sebagai Kereta Api Kuala Stabas Premium) adalah kereta api kelas ekonomi AC 

premium yang di operasikan PT. Kereta Api Indonesia Bagian Divre IV Tanjungkarang 

di pulau Sumatera dengan relasi Tanjungkarang – Baturaja dan sebaliknya. Rangkaian 
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kereta api ini memanfaatkan rangkaian kereta ekonomi premium yang sebelumnya 

dioperasikan di Argo Parahyangan Premium (Gambir – Bandung pp) dan 

Wijayakusuma (Cilacap – Yogyakarta – Solo Balapan pp). Nama kereta api ini diambil 

dari nama pelabuhan yang ada di wilayah Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. 

Rangkaian kereta api ini terdiri dari lima hingga delapan unit kereta kelas ekonomi AC 

premium milik (K3 2017 TNK), satu kereta makan, dan pembangkit kelas ekonomi 

premium (MP3 2017 TNK). Apabila unit MP3 sedang bermasalah sehingga tidak siap 

dioperasikan, rangkaian kereta api ini menggunakan satu unit kereta makan dan 

pembangkit kelas bisnis (MP2 TNK) dan satu unit kereta pembangkit (P TNK) sebagai 

gantinya, dengan catatan pembangkit yang dinyalakan hanya pada kereta P saja. 

Rangkaian kereta api ini sering ditarik lokomotif tipe CC201/CC204. 

 

E. Pola Operasi 

Pengoperasian KA perlu diperhitungkan secara efektif dan efisien sesuai dengan 

kebutuhan angkutan. Kebutuhan angkutan cenderung fluktuatif, tidak selalu sama 

setiap hari maupun setiap bulannya, namun fluktuasi kebutuhan angkutan barang relatif 

lebih mudah diprediksi tergantung dari jenis produk dan pola konsumsi dari produk 

yang bersangkutan. Pola konsumsi yang terus menerus dan tidak tergantikan 

memerlukan kiriman barang yang bersifat reguler. 

Perencanaan pola  operasi  KA  adalah penyusunan konsep rencana operasi yang akan 

menjadi pedoman dalam merencanakan operasi KA selengkapnya. Adapun hal-hal 

pokok yang tercakup dalam konsep rencana pola operasi kereta api ini adalah : 

a. Jenis pengangkutan dan jumlah KA per hari. 

b. Panjang rangkaian KA untuk penumpang dan barang. 

c. Kecepatan maksimum KA penumpang dan barang. 
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d. Lokasi, fungsi, dan kelas stasiun. 

e. Jenis dan kegiatan di stasiun. 

f. Petak jalan dan petak blok. 

g. Kapasitas lintas. 

h. Layout emplasemen di stasiun. 

Operasi perjalanan kereta api ditentukan oleh : 

a. Banyaknya kereta api yang dioperasikan setiap hari kerja. 

b. Ditunjang oleh kesiapan tenaga kerja yang melayani perjalanan kereta  api, baik 

awak kereta api maupun pengatur lalu lintas yang mengendalikan kelancaran dan 

keselamatan perjalanan kereta api. 

c. Banyaknya frekuensi perjalanan kereta api perlu ditunjang oleh jumlah jalur yang 

memadai di masing-masing stasiun sehingga memungkinkan kereta api bersilang 

atau menyusul dengan tepat agar terjamin kelancaran dan ketepatan waktu 

perjalanan. 

d. Perangkat persinyalan merupakan prasarana lain yang penting untuk menunjang 

kelancaran, ketepatan, dan keselamatan perjalanan kereta api (PM No 10, 2011). 
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Adapun mengenai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 35 tahun 2011 berisi 

tentang tata cara dan standar pembuatan grafik perjalanan kereta api : 

Pasal 1 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Grafik Perjalanan Kereta Api yang selanjutnya disebut Gapeka adalah pedoman 

pengaturan pelaksanaan perjalanan kereta api yang digambarkan dalam bentuk 

garis yang menunjukkan stasiun, waktu, jarak, kecepatan, dan posisi perjalanan 

kereta api mulai dari berangkat, bersilang, bersusulan, dan berhenti yang 

digambarkan secara grafis untuk pengendalian perjalanan kereta api. 

2. Slot adalah rencana/program perjalanan kereta api yang dituangkan dalam bentuk 

garis pada Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka). 

3. Headway adalah selang waktu kereta api datang dan atau berangkat suatu kereta 

api dengan kereta api berikutnya. Satuan waktu headway adalah menit. 

4. Kapasitas Jalur Kereta Api adalah kemampuan maksimum suatu jalur kereta api 

untuk dapat menampung sejumlah perjalanan kereta api dalam waktu 24 jam atau 

dalam periode waktu tertentu. 

5. Kapasitas Stasiun adalah kemampuan maksimum suatu stasiun untuk dapat 

menampung sejumlah perjalanan kereta api dalam waktu 24 jam atau dalam periode 

waktu tertentu. 

6. Frekuensi Perjalanan Kereta Api adalah jumlah perjalanan kereta api pada suatu 

jalur kereta api dalam waktu 24 jam atau dalam periode waktu tertentu dengan 

satuan frekuensi kereta api adalah jumlah kereta api dalam satuan waktu. 

7. Buku Daftar Waktu adalah buku yang memuat pengaturan perjalanan kereta api 

reguler dan kereta api fakultatif dari stasiun pemberangkatan sampai stasiun tujuan. 
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8. Maklumat Perjalanan Kereta Api  (Maika) adalah perubahan Gapeka yang berlaku 

dalam periode waktu tertentu. 

9. Telegram Maklumat Perjalanan Kereta Api (Tem) adalah perubahan Gapeka yang 

berlaku dalam periode waktu paling lama 3 (tiga) hari. 

10. 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. 

11. Stasiun Kereta Api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.  

12. Stasiun Operasi adalah stasiun kereta api yang memiliki fasilitas untuk bersilang, 

menyusul kereta api dan atau  langsir, dan dapat berfungsi untuk melayani naik 

dan turun penumpang dan atau bongkar muat barang. 

13. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel 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. 

14. Petak Jalan adalah bagian jalan kereta api antara  as stasiun dengan as stasiun yang 

berdekatan atau berurutan. 

15. Petak Blok adalah bagian dari petak jalan yang dibatasi oleh sinyal keluar dengan 

sinyal masuk, atau sinyal masuk dengan sinyal keluar, atau sinyal keluar dengan 

sinyal blok, atau sinyal blok dengan sinyal blok, atau sinyal blok dengan sinyal 

masuk yang berurutan sesuai dengan arah perjalanan kereta api. 

16. Perkeretaapian Umum adalah perkeretaapian yang digunakan untuk melayani 

angkutan orang dan atau barang dengan dipungut bayaran. 
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17. Perkeretaapian Khusus adalah perkeretaapian yang hanya digunakan untuk 

menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk 

melayani masyarakat umum. 

18. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang 

perkeretaapian. 

19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggungjawabnya di 

bidang perkeretaapian. 

Pasal 2 

Perjalanan kereta api untuk angkutan berjadwal dilaksanakan berdasarkan gapeka. 

Pasal 3 

Penyusunan gapeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan : 

a. pengumpulan data; 

b. pengolahan data; 

c. penetapan gapeka; 

d. pemberlakuan gapeka; dan 

e. monitoring dan evaluasi gapeka. 

Pasal 4 

1. Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi : 

a. data mengenai keandalan prasarana perkeretaapian; 

b. data mengenai keandalan sarana perkeretaapian; 

c. data lalu lintas perjalanan kereta api eksisting; dan 

d. data permintaan angkutan penumpang dan barang. 
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2. Data mengenai keandalan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a meliputi : 

a. kecepatan maksimum; 

b. pembatasan kecepatan; 

c. headway minimum; 

d. kapasitas lintas; 

e. kapasitas stasiun; 

f. beban gandar; dan 

g. jadwal perawatan prasarana. 

3. Data mengenai keandalan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b meliputi : 

a. kecepatan maksimum sarana; dan 

b. ketersediaan sarana siap operasi. 

4. Data lalu lintas perjalanan kereta api eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c meliputi : 

a. Gapeka eksisting; 

b. Maika dan Tem dari perubahan gapeka eksisting; 

c. pola pengoperasian kereta api; 

d. data evaluasi terhadap gapeka eksisting; dan 

e. data kelambatan kereta api 

Pasal 5 

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan pengolahan data sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf b untuk penyusunan : 
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a. garis besar perjalanan kereta api; 

b. rencana perjalanan; dan 

c. konsep  gapeka. 

Pasal 6 

1. Garis besar perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a 

memuat : 

a. informasi permintaan angkutan; 

b. informasi keandalan prasarana perkeretaapian; 

c. informasi keandalan sarana perkeretaapian; 

d. hirarki perjalanan kereta api; dan 

e. kelas pelayanan. 

2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c 

merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data. 

3. Hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertujuan untuk menentukan 

prioritas perjalanan kereta api dengan mempertimbangkan : 

a. kecepatan kereta api; 

b. tingkat/kelas pelayanan; 

c. jarak tempuh perjalanan kereta api, kecuali untuk kereta api komuter; dan 

d. jenis angkutan kereta api (penumpang dan barang). 

Pasal 7 

Berdasarkan garis besar perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 

dilakukan penyusunan rencana perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 huruf b yang memuat sekurang-kurangnya : 
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a. jenis hirarki sarana; 

b. jenis pelayanan kereta api; 

c. sistem prasarana; dan 

d. jadwal keberangkatan dan kedatangan perjalanan kereta api. 

Pasal 8 

1. Berdasarkan rencana perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 

dilakukan penyusunan konsep Gapeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf  

c yang menggambarkan : 

a. nama atau nomor kereta api; 

b. stasiun, yang meliputi : 

• nama stasiun dan singkatan; dan 

• fasilitas yang ada di stasiun 

c. waktu, yang meliputi : 

• periode waktu untuk satu kereta api di perjalanan; dan 

• waktu berlaku gapeka 

d. jarak dan waktu tempuh  antar stasiun; 

e. kecepatan; 

f. posisi perjalanan kereta api, yang meliputi : 

• pemberangkatan (km stasiun); 

• persilangan: 

• persusulan; dan 

• pemberhentian; 
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g. data prasarana, yang meliputi : 

• lengkung; 

• kelandaian; 

• keterangan jalur ganda; 

• sistem pengaturan dan pengendalian; dan 

• jenis hubungan blok. 

2. Nomor kereta api pada grafik perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a dituangkan dalam bentuk gambar garis yang menerangkan 

perjalanan kereta api sebagai berikut : 

a. kereta api penumpang berupa garis tidak terputus (solid); 

b. kereta api barang berupa garis terputus-putus; 

c. kereta api perawatan berupa garis titik-titlk; dan 

d. kereta api  fakultatif pada garis perjalanan diberi tanda silang dan nomor  

kereta api diberi  imbuhan  huruf F. 

Pasal 9 

Gapeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun oleh penyelenggara prasarana 

perkeretaapian berdasarkan tata cara dan  standar pembuatan gapeka dalam peraturan 

ini dan disahkan oleh Direktur Jenderal. 

Pasal 10 

1. Penyelenggara prasarana perkeretaapian mengusulkan konsep gapeka kepada 

Direktur Jenderal dengan melampirkan : 

a. gambar grafis berupa grafik perjalanan kereta api yang menunjukan perjalanan 

kereta api; dan 

b. buku perjalanan kereta api dalam melakukan kegiatan kereta api berjadwal. 
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2. Konsep gapeka yang diusulkan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi sesuai dengan tata cara 

dan standar pembuatan gapeka dalam Peraturan Menteri ini. 

3. Setelah permohonan diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

selambat-Iambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja Direktur Jenderal 

mengesahkan konsep gapeka. 

Pasal 11 

Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja konsep gapeka sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10  tidak disahkan oleh Direktur Jenderal, konsep gapeka dinyatakan 

berlaku. 

Pasal 12 

Gapeka yang telah disahkan mulai berlaku 35 (tiga puluh lima) hari kalender sejak 

disahkan. 

Pasal 13 

1. Gapeka yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pad a Pasal 10 dilakukan 

evaluasi secara berkala atau evaluasi berdasarkan kondisi tertentu. 

2. Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 

(tiqa) bulan sekali. 

3. Evaluasi berdasarkan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dalam hal terdapat perubahan pada : 
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a. kebutuhan angkutan; 

b. jumlah sarana perkeretaapian; 

c. kecepatan kereta api; 

d. prasarana perkeretaapian; dan 

e. keadaan memaksa. 

Pasal 14 

Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan ini berlaku, pembuatan gapeka 

oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib disesuaikan dengan ketentuan 

sebagaimana diatur dalam peraturan ini. 

Pasal 15 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang 

mengatur mengenai grafik perjalanan kereta api yang ada dinyatakan masih tetap 

berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau diganti. 

Pasal 16 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
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F. Kajian Desain Pola Operasi 

Untuk membuat kriteria desain operasi perkeretaapian pola pikir yang dikembangkan 

adalah : 

1. Potensi Angkutan KA. 

Potensi angkutan atau ketersediaan angkutan untuk dialihkan ke tempat lain baik 

angkutan penumpang maupun angkutan barang, dengan telah diketahui volume 

angkutan. 

1.1 Jumlah KA. 

a. Sistem Jalur. 

Sistem jalur sangat ditentukan oleh jumlah KA yaitu jalur tunggal kurang 

lebih 60 KA dan jalur ganda lebih dari 60 KA. 

b. Sistem Hubungan Blok. 

System hubungan blok sangat tergantung dari headway KA atau frekuensi 

KA. 

c. Jarak Antara Stasiun. 

Jarak stasiun harus dibedakan jarak antara stasiun operasi dan jarak stasiun 

penumpang atau jarak antar keduanya. 

d. Kebutuhan Sarana. 

Kebutuhan sarana bisa dihitung dengan menjumlahkan waktu satu putaran 

perjalanan dibagi dengan headway KA. 

1.2 Pelayanan. 

Pelayanan terhadap jasa angkutan menentukan jenis stasiun dan besarannya, 

tentunya jika untuk jasa angkutan penumpang harus memperhatikan standar 

pelayanan minimum, termasuk lebar peron, dan untuk jenis jasa angkutan 

barang sangat ditentukan jenis barang yang diangkut. 
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2. Jenis Jasa Angkutan KA. 

2.1 Jenis Penumpang. 

� Penumpang Eksekutif. 

Dari pihak penyedia jasa angkutan memberikan pelayanan yang lebih baik 

dibandingkan dengan penumpang bisnis dan ekonomi, baik dari segi 

kelonggaran ruangan lebih longgar dan nyaman, dalam 1 (satu) 

kereta/gerbong sekitar untuk 50 penumpang dan juga biasanya dilengkapi 

penyejuk ruangan. 

� Penumpang Bisnis. 

Perbedaan dengan pelayanan kelas eksekutif adalah ruangan lebih di 

persempit, sehingga kemampuan jumlah penumpang dalam 1 (satu) 

gerbong/kereta lebih banyak, dalam 1 (satu) kereta/gerbong sekitar untuk 

64 penumpang dan tidak dilengkapi penyejuk ruangan khususnya dalam 

pelayanan jasa angkutan kereta api, biasanya hanya dilengkapi kipas angin. 

• Penumpang Ekonomi. 

Perbedaan dengan pelayanan kelas ekonomi adalah ruangan lebih di 

persempit lagi, sehingga kemampuan jumlah penumpang dalam 1 (satu) 

gerbong/kereta lebih banyak, dalam 1 (satu) kereta/gerbong sekitar untuk 

100 penumpang. 

2.2 Jenis Barang. 

• Barang Negosiasi. 

Jenis barang yang diangkut biasanya barangnya tertentu dan tempat/stasiun 

pemberangkatan dan atau tujuan tetap. 
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• Barang Non Negosiasi. 

Kebalikan dari jenis barang di atas, jenis barangnya umum dan terkadang 

tempat/stasiun pemberangkatan dan atau tujuan tidak tetap. 

3. Jenis-Jenis Kereta Api. 

3.1 Jenis kereta api menurut Pasal 4 ayat a dan b UU 23 tahun 2007 : 

• Kereta api kecepatan normal. 

• Kereta api kecepatan tinggi. 

• Kereta api monorel. 

• Kereta api motor induksi linear. 

• Kereta api gerak udara. 

• Kereta api levita magnetik. 

• Trem. 

• Kereta gantung. 

3.2 Jenis Kereta Api Menurut Jarak. 

• Kereta Api Jarak Jauh. 

Jarak jauh dimaksud khususnya di perkeretaapian di Indonesia jaraknya 

lebih dari 500 kilometer, atau waktu tempuh lebih dari 6 jam, termasuk 

kereta api barang. 

• Kereta Api Jarak Menengah. 

Jarak menengah dimaksud khususnya diperkeretaapian di Indonesia 

jaraknya antara 100 kilometer sampai dengan 500 kilometer, atau waktu 

perjalanan antara 3 jam sampai dengan 6 jam, termasuk kereta api barang. 
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• Kereta Api Jarak Dekat. 

Jarak dekat/lokal dimaksud khususnya diperkeretaapian di Indonesia 

jaraknya antara 10 kilometer sampai dengan 100 kilometer, atau waktu 

perjalanan antara ½ jam sampai dengan 3 jam, termasuk kereta api barang. 

Kereta api jarak dekat khususnya untuk angkutan penumpang terbagi dalam 

jenis kereta api : 

i. Kereta Api Lokal. 

Jarak dekat/lokal dimaksud khususnya di perkeretaapian di Indonesia 

jaraknya antara 10 kilometer sampai dengan 100 kilometer, atau waktu 

perjalanan antara ½ jam sampai dengan 1½ jam, sifat dari kereta api 

lokal ini tidak mengenal jam sibuk pagi dan juga sore, karena 

fungsinya tidak diutamakan untuk angkutan pulang atau pergi untuk 

bekerja, dan pada umumnya headway kereta api localini lebih dari 30 

menit. 

ii. Kereta Api Komuter. 

Jarak dekat/lokal dimaksud khususnya di perkeretaapian di Indonesia 

jaraknya antara 10 kilometer sampai dengan 100 kilometer, atau waktu 

perjalanan antara ½ jam sampai dengan 1½ jam, perbedaan lain dengan 

kereta api dekat/lokal adalah sipat dari pola perjalanannya, kereta api 

komuter lebih lebih banyak dijalankan pagi dan sore hari untuk 

mengantarkan dan menjemput para pegawai di pusat kota dan kembali 

sore hari ke pinggiran kota. 

Kereta api komuter yang diperlukan adalah frekuensinya besar/tinggi 

atau headway relatif kecil, yaitu : 
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a) Headway Besar. 

Maksimum headway 30 menit atau minimum dalam satu jam ada 2 

kereta api. 

b) Headway Sedang. 

Maksimum headway 20 menit atau minimum dalam satu jam ada 3 

kereta api. 

c) Headway kecil. 

Headway 10 menit sampai dengan 2 menit. 

iii. Kereta Api Bandara. 

Kereta api bandara umumnya di kota-kota besar, misalnya ibu kota 

negara atau ibu kota provinsi; mengantarkan dan menjemput bagi orang 

yang ke dari bandara dari ke pusat kota. 

Kereta api bandara yang diperlukan adalah frekuensinya besar atau 

headway relatif kecil, yaitu : 

a) Headway Besar. 

Maksimum headway 30 menit sampai dengan 60 menit atau 

minimum dalam satu jam ada 1 kereta api. 

b) Headway Sedang. 

Maksimum headway 20 menit sampai 30 menit atau minimum 

dalam satu jam ada 3 kereta api. 

c) Headway kecil. 

Maksimum headway 10 menit sampai dengan 15 menit atau 

minimum dalam satu jam ada 4 kereta api. 

 

 



27 

 

3.3 Jenis Kereta Api Menurut Sifatnya. 

• Kereta Api Biasa. 

Kereta api yang direncanakan dalam GAPEKA dan berjalan pada hari-hari 

yang sudah ditentukan. 

• Kereta Api Fakultatif. 

Kereta api yang direncakan dalam GAPEKA dan berjalan pada hari-hari 

yang belum ditentukan, dijalankan apabila dibutuhkan. 

• Perjalanan Kereta Api Luar Biasa (Plb). 

Kereta api yang tidak direncanakan dalam GAPEKA dan ditetapkan dengan 

Maklumat Perjalanan KA (MALKA), bisa berlaku mulai ditetapkannya 

MALKA sampai berakhir berlakunya GAPEKA nya. 

• Kereta Api Luar Biasa (Klb). 

Kereta api yang tidak direncanakan dalam GAPEKA dan ditetapkan dengan 

Warta Maklumat perjalanan KA (WAM) berlaku hanya satu hari, atau saat 

ini berlaku hanya satu bulan takwin. 

3.4 Jenis Kereta Api menurut Kegunaannya. 

• Kereta Api Penumpang. 

Kereta api khusus untuk angkutan penumpang. 

• Kereta Api Barang. 

i. Kereta Api SKAB. 

SKAB singkatan dari Sistem Angkutan Kereta Api Blok, maksudnya 

stasiun awal dan tujuannya tetap dan jenis barang yang diangkut 

hanya bisa saja satu jenis atau bisa juga bermacam-macam jenis 

barang dan pengguna jasanya sudah ditentukan sesuai perjanjian antara 

penyedia jasa dengan pengguna jasa angkutan kereta api. 
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Urutan tingkat kelas kereta apinya lebih tinggi dibandingkan dengan 

kereta api barang lainnya. 

ii. Kereta Api BC. 

BC singkatan dari Barang Cepat, maksudnya pelayanan dalam segi 

waktu perjalanan lebih cepat dari pada kereta api biasa, stasiun awal dan 

tujuannya bisa tetap atau tidak dan jenis barang yang diangkut hanya 

bisa saja satu jenis atau bisa juga bermacam-macam jenis barang 

dan pengguna jasanya bisa sudah ditentukan sesuai perjanjian antara 

penyedia jasa dengan pengguna jasa angkutan kereta api atau tidak ada 

perjanjian. 

Urutan tingkat kelas kereta apinya lebih rendah dari kereta api SKAB 

dan tinggi dibandingkan dengan kereta api barang biasa. 

iii. Kereta Api Biasa. 

Biasa, maksudnya pelayanan dalam segi waktu perjalanan lebih lama 

dari pada kereta api BC, stasiun awal dan tujuannya tidak tetap dan jenis 

barang yang diangkut bisanya bermacam-macam jenis barang dan 

pengguna jasanya bebas dan tidak ada perjanjian atau kontrak dalam 

jangka waktu tertentu. 

Urutan tingkat kelas kereta apinya lebih rendah dari kereta api SKAB 

dan BC. 

iv. Kereta Api Pelabuhan. 

Jenis kereta api pelabuhan ini tujuan akhir di suatu pelabuhan, 

umumnya bila kereta api langsung ke daerah atau wilayah pelabuhan 

harus sudah dilengkapi surat-surat atau dokumen kepelabuhanan, 

sehingga harus berawal dari suatu stasiun kereta api yang merangkap 
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sebagai Pelabuhan Darat (Dry Port). Contoh stasiun kereta api yang 

sekaligus pelabuhan darat adalah stasiun Gedebage. 

Kelas kereta api sebaiknya jenis kereta api ekspres (SKAB). 

v. Kereta Api Barang Hantaran. 

Barang hantaran dimaksud adalah jenis angkutan yang dijemput 

pemilik barang untuk dihantar sampai dengan tujuan penerima barang, 

gerbong yang digunakan bisa kereta bagasi. 

Jika angkutan barang hantaran ini dalam jumlah banyak, maka bisa 

dengan kereta api tersendiri dan urutan tingkat kelas kereta apinya 

sangat tergantung dari tingkat pelayanan di perkeretaapian, kelas kereta 

api bisa urutan tingkat kelasnya lebih tinggi, pertengahan atau lebih 

rendah dari kereta api lainnya. 

Tapi jika barang yang diangkut relatif sedikit, maka bisa hanya satu 

kereta, dan digandengkan kereta api yang ada, atau dijadikan satu 

dengan jenis kereta yang ada tempat tenaga listriknya. 

• Kereta Api Dinas. 

Kereta api khusus untuk dinas, yaitu : 

i. Kereta Api Dinas Rangkaian. 

Yaitu kereta api khusus mengirim rangkaian dari ke Dipo Kereta ke dari 

stasiun pemberangkatan atau stasiun akhir perjalanan kereta api. 
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ii. Kereta Api Dinas Lokomotif. 

Kereta api dinas lokomotif adalah lok sendirian dari ke Dipo Lokomotif 

ke dari stasiun untuk : 

a) Menuju Depo kereta. 

b) Langsung untuk lokomotif dinas kereta api. 

c) Langsung untuk lokomotif dinas langsiran. 

4. Fungsi Stasiun. 

Fungsi stasiun bisa dikatagorikan kedalam : 

4.1 Stasiun Penumpang (SP). 

Stasiun yang khusus melayani jasa angkutan penumpang, tanpa melayani 

operasi kereta api dan atau jasa angkutan barang, misalnya semua stasiun di 

jalan layang antara stasiun Manggarai sampai dengan stasiun Jakarta Kota 

kecuali stasiun Gambir. 

4.2 Stasiun Barang (SB). 

Stasiun yang khusus melayani jasa angktan barang, tanpa melayani operasi 

kereta api dan atau jasa angkutan penumpang, misalnya stasiun Jakarta Gudang. 

4.3 Stasiun Penumpang dan Barang (SPB). 

Stasiun yang melayani disamping jasa angktan penumpang juga melayani 

jasa angkutan barang, tanpa melayani operasi kereta api, namun yang demikian 

masih belum ada, pada umumnya pasti terkait dengan pelayanan operasi kereta 

api, misalnya stasiun Surabaya Pasar Turi. 

4.4 Stasiun Terminal (ST). 

Stasiun terminal ini sudah pasti stasiun operasi, dan operasi perjalanan kereta 

apinya hanya berakhir dan berawal di stasiun ini menuju ke suatu tujuan 
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atau beberapa tujuan stasiun, umumnya stasiun buntu (relnya tanpa ada 

penerusannya), misalnya stasiun Jakarta Kota, Banyuwangi dsb. 

4.5 Stasiun Antara (SA). 

Stasiun antara adalah stasiun yang berada di antara dua stasiun bersebelahan 

atau dihapit oleh stasiun di kiri dan kanan stasiun tersebut, fungsinya bisa 

sebagai stasiun penumpang dan barang, misalnya stasiun Bekasi, Tambun 

dsb. 

4.6 Stasiun Antara dan Terminal (SAT). 

Stasiun antara dan terminal ini sudah pasti stasiun operasi, maksudnya sebagian 

kereta api berawal dan berakhir di stasiun ini, dan sebagian lagi meneruskan 

perjalanan baik ke arah hilir maupun ke arah udik, misalnya stasiun Bekasi, 

Gambir dsb. 

4.7 Stasiun Persimpangan (SPr). 

Stasiun persimpangan dimaksud adalah ada peralihan ke jalur lain mulai 

stasiun ini dan sudah pasti stasiun ini stasiun melayani operasi perjalanan 

kereta api, bisa saja semua kereta api berjalan langsung di stasiun ini, yang 

berarti tidak melayani jasa angkutan kereta api baik barang ataupun penumpang, 

misalnya stasiun Jatinegara, Cikampek dsb. 

4.8 Stasiun Operasi KA (SO). 

Stasiun operasi dimaksud adalah stasiun yang melayani operasi perjalanan 

kereta api, namun belum tentu stasiun ini melayani jasa angkutan kereta api baik 

barang ataupun penumpang, jenis stasiun ini paling banyak, misalnya stasiun 

Ciganea, Walantaka dsb. 

 

 



32 

 

4.9 Stasiun Non Operasi KA (SNO). 

Stasiun non operasi ini berari tidak melayani operasi perjalanan kereta api, 

umumnya stasiun ini hanya melayani khusus angkutan penumpang. 

Setiap stasiun bisa saja termasuk lebih dari satu fungsi diatas. 

5. Kelas Stasiun dan Penentunya 

Setiap stasiun memiliki kelas stasiun, baik untuk stasiun penumpang, stasiun 

barang dan atau stasiun operasi. 

5.1 Kelas Stasiun. 

Kelas stasiun dibagi dalam 3 (tiga) kelas, yaitu : 

• Kelas Besar. 

Kelas besar; dalam pelaksanaannya bisa saja dibagi lagi kedalam beberapa 

kelas, misalnya kelas besar A, B atau kelas besar C. 

• Kelas Sedang. 

Umumnya berlokasi minimal di kota kecamatan, disamping untuk 

kepentingan operasi kereta api, juga bisa melaksanakan jasa pelayanan 

penumpang dan atau barang. 

• Kelas Kecil. 

Umumnya di perkampungan atau desa dan hanya untuk kepentingan operasi 

kereta api (stasiun operasi). 

5.2 Penentu Kelas Stasiun. 

Penentuan klasifikasi stasiun didasarkan kepada kriteria-kreteria dengan bobot 

pada masing-masing kreteria 100 angka (point), kreteria dimaksud adalah 

sebagai berikut : 
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• Fasilitas Operasi. 

Fasilitas operasi dimaksud adalah jenis peralatan yang dipergunakan untuk 

mendukung operasi perjalanan kereta api. 

• Jumlah Jalur. 

Semakin banyak jalur yang masih aktif, maka semakin tinggi bobot 

penilaiannya. 

• Fasilitas Penunjang. 

Semakin lengkap fasilitas penunjang, maka semakin tinggi bobot 

penilaiannya. 

• Frekuensi Lalu Lintas (KA). 

Semakin banyak jumlah kereta api; termasuk semakin lebih banyak kereta 

api yang berhenti, maka semakin tinggi bobot penilaiannya. 

• Jumlah Penumpang. 

Semakin banyak jumlah penumpang dan mungkin semakin tinggi nilai 

pendapatan, maka semakin tinggi bobot penilaiannya. 

• Jumlah Barang. 

Semakin banyak jumlah penumpang dan mungkin semakin tinggi nilai 

pendapatan, maka semakin tinggi bobot penilaiannya. 

• Pendapatan. 

Semakin banyak jumlah pendapatan, maka semakin tinggi bobot 

penilaiannya. 

• Kedudukan Stasiun. 

Kedudukan stasiun di suatu wilayah Ibu Kota Negara, Provinsi, Kabupaten, 

Kecamatan atau suatu Desa/Kampung sebagai wakil dari PT KA, biasanya 



34 

 

jika di suatu kota ada beberapa stasiun, maka dipilih yang paling 

memungkinkan untuk dijadikan stasiun besar atau terbesar. 

6. Petak Jalan 

Jarak antara 2 (dua) stasiun sangat tergantung dari sistem jalur dan jenis kereta 

apinya. 

6.1 Jalur Tunggal 

• Jumlah minimal petak jalan 

Untuk keperluan operasi kereta api sangat ditentukan dengan jarak antara 2 

(dua) stasiun operasi untuk operasi perjalanan kereta api, semakin dekat 

stasiun untuk operasi kereta api semakin besar kapasitas lintasnya atau 

semakin banyak jumlah kereta api yang dijalankan selama 24 jam (1 hari), 

yang menentukan adalah jarak petak jalan (jarak antara 2 stasiun operasi 

bersebelahan), karena sangat diperlukan untuk proses persilangan antara 2 

kereta api yang berlawanan arah dan juga penyusulan kereta api yang 

urutan kelasnya lebih rendah disusul oleh kereta api yang lebih tinggi urutan 

tingkat kelasnya. 

Jumlah minimal petak jalan dengan rumus sebagai berikut : 

������ �	
�� ����� =  
�� (����� ����������)

� (�������)
 .......... (2.1) 

• Jumlah minimal stasiun operasi. 

Apabila waktu perjalanan lebih kecil dari pada headway, maka stasiun 

operasi cukup hanya ujung-ujung lintas saja walaupun jaraknya 100 km 

(hanya satu petak jalan). Semakin tinggi frekuensi kereta api dihubungan 

dengan waktu perjalanan, maka akan semakin banyak diperlukan stasiun 

operasi. 

Jumlah minimal stasiun operasi dengan rumus sebagai berikut : 
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������ �
�� �� =  
�� (����� ����������)

� (�������)
+ 1 .......... (2.2) 

Jumlah stasiun operasi = Jumlah petak jalan + 1 stasiun 

• Jarak petak jalan terjauh/terpanjang. 

Bisa juga dengan memperkirakan kecepatan rata-rata dan sekaligus 

memprakiraan jumlah maksimum kereta api yang akan beroperasi, sebagai 

berikut : 

i. Tiga (3) jalur KA atau lebih dengan luncuran. 

Tiga jalur kereta api dengan masing masing jalur balok memiliki 

luncuran, sehingga bisa masuk stasiun secara bersamaan, lihat gambar 

dibawah ini : 

 

Gambar 2.4 Gambar emplasemen 3 jalur kereta api dengan luncuran 

pada jalur belok  

(Sumber : Supriadi, 2008) 

S 
A − B(km) = 

#(�$%,'()$)%

*%
 ....................................... (2.3) 
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Tabel 2.1 

JARAK PETAK JALAN MAKSIMAL 

UNTUK KECEPATAN MAKSIMUM 100 KM/JAM 

MINIMAL 3 JALUR DAN JALUR BELOK PAKAI LUNCURAN 

PADA JALUR TUNGGAL 
NO JUMLAH 

KA 

HEADWAY 

RATA-RATA 

DUA ARAH 

(MENIT) 

V RATA-

RATA 

(KM/J) 

JARAK 

MAKSIMAL 

(KM) 

KETERANGAN 

1 20 43,2 80 55,77  

2 24 36 76 43,78  

3 28 30,9 72 35,23  

4 32 27 68 28,82  

5 36 24 64 23,83  

6 40 21,6 60 19,85  

7 44 19,6 56 16,59  

8 48 18 52 13,88  

9 52 16,6 48 11,59  

10 56 15,4 44 9,63  

11 60 14,4 40 7,93  

(Sumber : Supriadi, 2008) 

ii. Dua (2) jalur KA atau lebih tanpa luncuran 

Dua jalur Ka atau 3 jalur KA atau lebih dari 3 jalur KA dengan masing- 

masing jalur belok tidak memiliki luncuran, sehingga tidak bisa masuk 

stasiun secara bersamaan, lihat gambar di bawah ini : 

 

Gambar 2.5 Gambar emplasemen 2 jalur KA tanpa luncuran pada jalur 

belok  

(Sumber : Supriadi, 2008) 
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Gambar 2.6 Gambar emplasemen 3 jalur KA tanpa luncuran pada jalur 

belok 

(Sumber : Supriadi, 2008) 

S 
A − B(km) = 

#(�$%,'()+)%

*%
 ........................................ (2.4) 

Tabel 2.2 

JARAK PETAK JALAN MAKSIMAL 

UNTUK KECEPATAN MAKSIMUM 100 KM/JAM 

2 JALUR ATAU LEBIH DAN JALUR BELOK TANPA LUNCURAN 

PADA JALUR TUNGGAL 
NO JUMLAH 

KA 

HEADWAY 

RATA-RATA 

DUA ARAH 

(MENIT) 

V RATA-

RATA 

(KM/J) 

JARAK 

MAKSIMAL 

(KM) 

KETERANGAN 

1 20 43,2 80 52,60  

2 24 36 76 40,70  

3 28 30,9 72 35,23  

4 32 27 68 25,90  

5 36 24 64 21,00  

6 40 21,6 60 17,10  

7 44 19,6 56 13,93  

8 48 18 52 11,30  

9 52 16,6 48 9,09  

10 56 15,4 44 7,21  

11 60 14,4 40 5,60  

(Sumber : Supriadi, 2008) 

6.2 Jalur Ganda 

Jarak antara dua stasiun untuk operasi atau stasiun yang dilengkapi wesel- 

wesel tidak secara mutlak menentukan kapasitas lintasnya, karena dalam 

jalur ganda yang menentukan kapasitas adalah jarak petak blok, bisa saja dalam 
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1 petak jalan dibagi dalam beberapa petak blok, hal ini sudah tidak diperlukan 

lagi untuk proses persilangan, jika ada hanya untuk proses penyusulan 

(penyusulan akan ada jika adanya perbedaan puncak kecepatan antara jenis-

jenis kereta api). 

Stasiun Operasi (batas petak jalan) tidak ada hubungannya dengan frekuensi 

KA, frekuensi KA sangat erat hubungannya dengan panjang dan pendeknya 

petak blok, semakin panjang petak blok maka semakin kecil frekwensi KA dan 

sebaliknya. Jarak antara dua stasiun yang dilengkapi wesel-wesel sebaiknya 

lebih kurang 20 kilometer. 

Apabila terjadi rintang jalan salah satu jalur, maka operasi perjalanan KA 

masih bisa mempergunakan jalur satunya lagi, berarti dilaksanakan jalur 

tunggal sementara. Kecuali jika kedua jalurnya terhalang, maka operasi 

perjalanan terhenti sampai dengan rintang jalan berakhir. Sampai saat ini 

belum ada perhitungan standar masalah jarak petak jalan di jalur ganda, karena 

tidak ada kepastian kapan sarana, prasarana atau sebab lain akan terjadi per 

satuan waktu dan jarak. 

Kalau sudah ada ketentuan standar, maka diperlukan wesel penghubung 

jalur hulu dengan jalur hilir dari kedua arah. Yang pasti pertimbangan jarak 

antara stasiun operasi (petak jalan) tidak sama dengan jalur tunggal. Kita sudah 

memiliki pengalaman situasi dan kondisi serta manfaat stasiun- stasiun pada 

lintas jalur ganda, baik yang dibangun jaman Belanda maupun yang dibangun 

pada akhir-akhir ini. 

Analisa pertimbangan stasiun operasi (dilengkapi wesel) dijadikan stasiun non 

operasi (tanpa dilengkapi wesel). Stasiun non operasi berarti stasiun yang 

hanya melayani jasa angkutan saja, pada umumnya hanya melayani jasa 
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angkutan penumpang, misalnya stasiun Jayakarta, Manggabesar, Sawahbesar, 

Juanda, Gondangdia, Cikini, Tebet, Cawang, Durenkalibata dan sebagainya. 

Jika semua kereta api kecepatanya sama atau diberlakukan Single Operation, 

berarti tidak akan ada penyusulan, sehingga jarak stasiun operasi bisa saja sama 

dengan panjangnya lintas. 

Jika ada perbedaan kelas dan atau kecepatan dan diberlakukan Mix Operation, 

maka akan ada penyusulan hanya karena kereta yang lebih rendah urutan 

tingkat kelasnya terutama kereta api penumpang dikarenakan lebih sering 

berhenti untuk menurunkan dan atau menaikan penumpang; dibandingkan 

dengan kereta api yang urutan tingkat kelasnya lebih tinggi. 

Jarak antara 2 (dua) stasiun penyusulan yang ideal tergantung dari kecepatan 

rata-rata, adalah sebagai berikut : 

• Kecepatan rata-rata lebih tinggi dari 75 km/jam jarak yang ideal antara 2 

(dua) stasiun adalah 15 s/d 30 km. 

• Kecepatan rata-rata antara 60 km/jam s/d 75 km/jam   jarak yang ideal 

antara 2 (dua) stasiun adalah 10 s/d 25 km. 

• Kecepatan rata-rata antara 50 km/jam s/d 60 km/jam jarak yang ideal 

antara 2 (dua) stasiun adalah 10 s/d 20 km. 

Keterangan : 

Jarak di atas bisa lebih dekat apa yang telah dikemukakan bila untuk 

kepentingan tempat pelayanan jasa angkutan yang berbeda (barang atau 

penumpang), seperti jarak antara stasiun Cipinang dengan stasiun Jatinegara 

atau stasiun Cirebon dengan stasiun Cirebonperujakan atau jarak antara stasiun 

Jatinegara dengan stasiun Cipinang. 
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Untuk meningkatkan kapasitas lintas cukup dengan memasang Blokpost pada 

persinyalan mekanik (hubungan blok manual) dengan jarak blok disesuaikan 

dengan perencanaan kapasitas lintas atau headway yang diinginkan dan untuk 

sinyal blok antara pada sinyal elektrik dengan hubungan blok otomatik. 

6.3 Wesel 

Petak jalan selalu dibatasi oleh stasiun operasi, ciri khas stasiun operasi 

adalah adanya wesel, stasiun diperlukan / dilengkapi Wesel berfungsi antara 

lain : 

• Stasiun Persilangan 

Persilangan hanya berlaku di jalur tunggal karena bergantian masuk ke 

jalan bebas, di jalur ganda ada juga persilangan, hanya bergantian 

mempergunakan wesel di suatu stasiun. 

• Stasiun Penyusulan 

Diperlukan apabila ada perbedaan-perbedaan puncak kecepatan bagi 

berbagai jenis kereta api yang waktu pengoperasiannya pada waktu yang 

berdekatan (KA unggulan, kereta api Ekspres, kereta api Cepat dan kereta 

api barang). 

7. Tata Letak Jalur 

Tata letak jalur atau track lay out selalu disesuaikan dengan kebutuhan, situasi 

dan kondisi di lapangan, yaitu : 
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7.1 Relative Datar 

• Jalur Tunggal 

i. Minimal Jumlah Jalur KA 

Jalur KA di stasiun operasi jalur tunggal minimal 3 jalur, dengan 

maksud agar bisa melaksanakan persilangan dan atau penyusulan 

dalam waktu yang hampir bersamaan.  

Tabel 2.3 

Perbandingan Manfaat 2 Jalur Dengan 3 Jalur Dan Dilengkapi Luncuran Atau Tidak 

NO URAIAN 3 JALUR 

DAN 

LUNCURAN

 

3 JALUR 

TANPA 

LUNCURAN

 

2 JALUR 

DAN 

LUNCURAN

 

2 JALUR 

TANPA 

LUNCURAN

 

1 Persilangan Baik Jelek Jelek Jelek 

2 Penyusulan Baik Baik Baik Baik 

3 Persilangan 

dan 

Penyusulan 

Baik Jelek Tidak Bisa Tidak Bisa 

4 Keamanan / 

Keselamatan 

Baik Riskan Riskan Riskan 

5 Biaya 

(terutama 

wesel dan 

jalur) 

Mahal Sedang Sedang Kecil 

(Sumber : Supriadi, 2008) 

 

Gambar 2.7 Tata letak jalur stasiun minimal memiliki 3 jalur pada lintas 

relatif datar.  

(Sumber : Supriadi, 2008) 
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ii. Jalur Simpan 

Selang satu stasiun operasi ditambah 1 jalur simpan, diutamakan untuk 

menyimpan mesin2 alat berat perawatan jalan rel (Mesin Pecok, MTT 

dsb) dengan maksud jika ada pelaksanaan perawatan jalan tidak perlu 

mengirim alat-alat berat mesin perawatan dari stasiun yang jauh atau 

untuk menyimpan sarana yang mengalami gangguan di perjalanan, 

sehingga harus dilepas dari rangkaian kereta api dan diparkir di jalur 

simpan. 

 

Gambar 2.8 Tata letak jalur stasiun minimal memiliki 3 jalur KA di 

tambah 1 jalur simpan pada lintas relatif datar.  

(Sumber : Supriadi, 2008) 

• Jalur Ganda 

i. Minimal Jumlah Jalur 

Semua stasiun operasi yang melayani urusan perjalanan kereta api ini 

minimal memiliki 3 jalur dan yang baik 4 jalur kereta api dengan tata 

letak jalur tergantung fungsi stasiunnya. 

I. Stasiun Antara 

a) Jumlah jalur kereta api 2 (dua) 

Jalur kereta api yang difungsikan untuk peralihan dari jalur kanan 

ke jalur kiri. 
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Gambar 2.9 Tata letak jalur stasiun memiliki 2 jalur.  

(Sumber : Supriadi, 2008) 

b) Jumlah jalur kereta api 3 (tiga) 

Jalur kereta api yang difungsikan untuk penyusulan harus ada 

di tengah-tengah (di antara jalur raya hilir dengan jalur raya 

udik). 

 

Gambar 2.10 Tata letak jalur stasiun memiliki 3 jalur.  

(Sumber : Supriadi, 2008) 

c) Jumlah jalur kereta api 4 (empat) 

Jalur kereta api yang difungsikan untuk penyusulan harus ada 

di masing-masing harus berada di sisi luar (di sisi luar jalur raya 

hilir dan jalur raya udik). 

 

Gambar 2.11 Tata letak jalur stasiun memiliki 4 jalur.  

(Sumber : Supriadi, 2008) 
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Jika ada tambahan jalur sebagai jalur simpan dan atau 

perawatan, maka sebaiknya bukan jalur 1, mulai nomor jalur 5 

dan seterusnya (jalur 1 tidak dekat dengan PPKA). 

II. Stasiun Antara dan Terminal 

a) Jumlah jalur kereta api 3 (tiga) 

Jalur kereta api yang difungsikan untuk Terminal dan atau 

penyusulan harus ada di tengah-tengah (di antara jalur raya 

hilir dengan jalur raya udik). 

 

Gambar 2.12 Tata letak jalur stasiun memiliki 3 jalur.  

(Sumber : Supriadi, 2008) 

b) Jumlah jalur kereta api 4 (empat) 

Jalur kereta api yang difungsikan untuk penyusulan harus ada 

di masing-masing harus berada di sisi dalam (di sisi dalam jalur 

raya hilir dan jalur raya udik). 

 

Gambar 2.13 Tata letak jalur stasiun memiliki 4 jalur.  

(Sumber : Supriadi, 2008) 
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Jika ada tambahan jalur sebagai jalur simpan dan atau 

perawatan, maka sebaiknya bukan jalur 1, mulai nomor jalur 5 

dan seterusnya, lihat Tabel 2.4 

Tabel 2.4 

Daftar Kelebihan dan Kekurangan Masing-Masing Bentuk Umum 

Tata Letak Jalur Di Jalur Ganda 

NO FUNGSI LAIN 

STASIUN 

OPERASI 

4 

JALUR 

SAYAP

 

4 

JALUR 

PULAU

 

3 JALUR 

SAYAP

 

3 

JALUR 

PULAU

 

2 JALUR 

(HANYA 

WESEL 

DARURAT) 

 
1 ANTARA Baik Baik Baik Baik Baik 

2 ANTARA DAN 

TERMINAL 

Sulit Baik Riskan Baik Tidak Bisa 

3 SINGLE 

OPERATION 

Baik Baik Baik Baik Baik 

4 MIX 

OPERATION 

Baik Baik Riskan Baik Tidak Bisa 

5 PERSILANGAN Tidak 

Bisa 

Tidak 

Bisa 

Ada Tidak 

Bisa 

Tidak Bisa 

6 PENYUSULAN Baik Baik Riskan Baik Tidak Bisa 

7 KAPASITAS 

STASIUN 

Baik Baik Berkurang Baik Baik 

8 PELAYANAN 

PENUMPANG 

Baik Baik Kurang Baik Baik 

(Sumber : Supriadi, 2008) 

7.2 Turunan 

Yang dimaksud dengan turunan adalah menjelang masuk stasiun memiliki 

turunan lebih dari 8 permil. Letak jalur tangkap tergantung letak turunan yang 

menuju stasiun tersebut dan di pasang pada wesel pertama dari arah turunan 

menuju ke jalur tangkap. 

• Jalur tangkap ke sebelah kanan (stasiun berada disebelah kiri dari arah 

turunan). 
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Gambar 2.14 Jalur tangkap di sebelah kanan.  

(Sumber : Supriadi, 2008) 

 

Gambar 2.15 Jalur tangkap di sebelah kiri.  

(Sumber : Supriadi, 2008) 

8. Lebar Jalur 

Standar lebar jalur internasional ada dua jenis, yaitu pertama standar sempit dengan 

lebar 1067 milimeter dan kedua standar lebar jalur luar dengan lebar 1435 

milimeter, tentunya ada kekurangan dan kelebihan dari masing-masing standar 

lebar tersebut. 
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Kekurangan dan kelebihan dari masing-masing lebar jalur rel dimaksud bisa 

ditinjau dari kecepatan maksimum, kestabilan jelajah, banyaknya 

pengguna/pemakai di negara-nagara dunia ini, kevariasian jenis sarana lebar 

sarana dan kebutuhan lahan, lihat Tabel 2.5 dibawah ini. 

Tabel 2.5 

Kekurangan dan Kelebihan 

Lebar Jalur Rel 1067 Dengan 1435 

NO URAIAN 1067 1435 KETERANGAN 

1 KECEPATAN 

MAKSIMUM 

(KM/JAM) 

120 160  

2 KESTABILAN 

JELAJAH 

KURANG BAIK  

3 BANYAKNYA 

PENGGUNA 

SEDIKIT BANYAK  

4 VARIASI 

SARANA 

SEDIKIT BANYAK  

5 LEBAR 

SARANA 

SAMA SAMA  

6 KEBUTUHAN 

LAHAN 

LUAS LEBIH 

LUAS 

 

(Sumber : Supriadi, 2008) 

Kecepatan maksimum khususnya untuk lebar jalur 1435 milimeter bisa mencapai 

puncak kecepatan maksimum 350 km/jam dengan peningkatan teknologi pada 

sarana angkutannya. 

Jarak As antar jalur dibedakan berdasarkan posisi, antara lain : 

8.1 Jalan Bebas 

Yang dimaksud dengan jalan bebas adalan bagian jalan rel yang dibatasi 

oleh dua sinyal masuk dua stasiun bersebelahan, jarak minimal 4 meter, namun 

untuk untuk keamanan dan kenyamanan sebaiknya 4,5 meter. 
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8.2 Emplasemen 

Sebenarnya jalan antara As jalan rel yang sejajar di manapun sama, baik di 

jalan bebas maupun di wilayah stasiun termasuk di emplasemen, namun di 

emplasemen ada sinyal, tanda, marka dan Peron, maka jarak antara dua jalan 

rel sejajar sebagai berikut : 

• Tanpa dilengkapi peron 

Jarak antara As dua jalan rel yang sejajar sebaiknya sama dengan di 

jalan bebas yaitu minimal 4,5 meter, dengan perincian sebagai berikut : 

i. Jarak aman sesuai dengan peraturan  4,0 meter 

ii. Ruang untuk sinyal, marka dan tanda  0,5 meter 

Jumlah      4,5 meter 

• Dilengkapi Peron 

Peron adalah tempat untuk naik dan turun penumpang, kebutuhan lebar 

peron sangat disesuaikan dengan jumlah penumpang yang naik dan 

turun juga. 

9. Fasilitas Operasi dan Hubungan Blok 

Fasilitas operasi adalah segala fasilitas yang diperlukan agar kereta api dapat 

dioperasikan dan merupakan peralatan untuk pengoperasian perjalanan kereta api, 

meliputi peralatan persinyalan; peralatan telekomunikasi; dan instalasi listrik. 

Hubungan blok sangat erat hubungannya dengan fasilitas operasi kereta api, 

terutama persinyalan, dalam system persinyalan selalu ada system hubungan blok, 

hubungan blok dan persinyalan bisa menyatu ataupun terpisah. 

Hubungan blok adalah proses perjalanan kereta api agar suatu kereta api bisa 

masuk ke petak blok antara dua stasiun bersebelahan. Untuk jelasnya lihat Tabel 

2.6 di bawah ini. 
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Tabel 2.6 

HUBUNGAN SISTEM JALUR, HEADWAY 

DENGAN 

SISTEM SINYAL DAN HUBUNGAN BLOK 
NO 

URUT 

JUMLAH 

ARAH 

HEADWA

Y 
(MENIT) 

FREKUENSI 

PER PETAK 
JALAN 

(KA/JAM) 

JALUR 

TUNGGAL 
/GANDA 

SISTEM 

SINYAL 

SISTEM 

HUBUNGAN 
BLOK 

KETERAN

GAN 

1 SEARAH RELATIF 

JALUR 

TUNGGAL 

BILA 

PERLU 

MANUAL 

TELEPON 

KHUSUS 
NON 

KOMUTER 

2 DUA ARAH (RANGKAIAN HANYA 1) 

3 SEARAH ≥ 120’ ≤ 1 

MEKANIK 

MANUAL 
TELEGRAF 4 DUA ARAH ≥ 60’ ≤ 2 

5 SEARAH 40’-120’ ± 1 MANUAL 

MEKANIK 6 DUA ARAH 20’-60’ 1-3 

7 SEARAH 30’-40’ 1-2 

MENUAL 
ELEKTRIK 

8 DUA ARAH 15’-20’ 3-4 

9 SEARAH 20’-30’ 2-3 

JALUR 

GANDA 

10 DUA ARAH 10’-15’ 4-6 

11 SEARAH 10’-20’ 3-6 

ELEKTRIK 

OTOMATIK 

TERTUTUP 12 DUA ARAH 5’-10’ 6-12 

13 SEARAH 2’-10’ 6-30 OTOMATIK 

TERBUKA 

KHUSUS 

KOMUTER 14 DUA ARAH 1’-5’ 12-60 

 (Sumber : Supriadi, 2008) 

Sistem hubungan blok sangat erat juga hubungannya dengan frekwensi KA, 

agar penggunaan sistem hubungan blok efisien dan efektif, di atas disajikan tabel 

yang kaitannya antara sistem hubungan blok dengan frekwensi atau dengan kata 

lain bisa dipergunakan sebaiknya urutan pembangunan prasarana perkeretaapian. 

Sistem hubungan blok tentunya dalam keadaan normal sangat menjamin 

keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api, tetapi dalam keadaan sistem 

hubungan blok gangguan atau tidak normal, maka tanggung jawab 

keamanan/keselamatan perjalanan kereta api tidak lagi  dijamin oleh sistem 

persinyalan, tetapi menjadi tanggung jawab manusia. 

Sistem hubungan blok selalu dilengkapi sistem telekomunikasi, terutama 

telekomunikasi untuk kepentingan urusan perjalanan kereta, misalnya dilengkapi 

dengan telepon blok, yaitu telepon yang dipergunakan oleh pengatur perjalanan 

kereta api dan hanya dipergunakan antar pengatur perjalanan kereta api, telepon 

blok pada teknologi akhir-akhir ini selalu direkam, telepon blok ini bisa 

berhubungan antara pengatur perjalanan dengan dengan masinis, juru langsir 

terkait. 
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10. Headway, Kapasitas Lintas dan Kapasitas Stasiun 

Untuk menghitung kapasitas lintas ini ada dua sumber sistem perhitungan, pertama 

dari Uned Supriadi dalam buku “Kapasitas Lintas dan Permasalahannya” terbitan 

tahun 2008. 

10.1 Headway 

Headway KA sangat ditentukan oleh panjangnya petak blok, dan khusus di 

jalur tunggal sangat ditentukan oleh petak jalan terpanjang atau waktu tempuh 

terlama pada petak jalan yang ada pada lintas tersebut, ditentukan oleh puncak 

kecepatan yang diterapkan dalam GAPEKA (Grafik Perjalanan KA) dan 

ditentukan oleh waktu pelayanan persinyalan (Hubungan blok dan 

pembentukan rute). 

• Hubungan blok manual 

Untuk menghitung headway pada suatu lintas persinyalan mekanik dengan 

sistem hubungan blok manual adalah penjumlahan dari waktu tempuh 

paling lama di lintas tersebut ditambah waktu perjalanan persilangan dan 

pelayanan blok, jika diformulakan menjadi : 

� =  
*% ×(-�.+/)

#
+ 1 .......... (2.5) 

H = Headway (selang waktu antara dua KA beriringan dalam  

menit). 

Sab = Jarak antara dua stasiun yang terpanjang (yang dihitung) di  

lintas yang bersangkutan. 

3 = 3 km, dipergunakan untuk persilangan 

1 = 1 menit, waktu diperlukan untuk hubungan blok persinyalan  

mekanik dengan hubungan blok manual. 
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• Hubungan blok otomatik tertutup 

Untuk menghitung headway pada suatu lintas persinyalan elektrik dengan 

sistem hubungan blok otomatik tertutup adalah penjumlahan dari waktu 

tempuh paling lama di lintas tersebut ditambah waktu perjalanan 

persilangan dan pelayanan blok, jika diformulakan menjadi : 

� =  
*% ×(-�.+ 0,()

#
+ 0,25 .......... (2.6) 

H = Headway (selang waktu antara dua KA beriringan dalam  

menit). 

Sab = Jarak antara dua stasiun yang terpanjang (yang dihitung) di  

lintas yang bersangkutan. 

1,5 = 1,5 km, dipergunakan untuk khusus beriringan. 

0,25= 0,25 menit, waktu diperlukan untuk hubungan blok persinyalan  

elektrik dengan hubungan blok otomatik tertutup. 

• Hubungan blok otomatik terbuka 

Untuk menghitung headway pada suatu lintas persinyalan elektrik dengan 

sistem hubungan blok otomatik terbuka adalah penjumlahan dari waktu 

tempuh paling lama pada 2 (dua) petak blok berurutan ditambah jarak 

tampak dan panjang rangkaian di lintas tersebut ditambah waktu 

perubahan aspek, jika diformulakan menjadi : 

� =  
*% ×('4+ 0)

#
+ 0,25 .......... (2.7) 

H = Headway (selang waktu antara dua KA beriringan dalam  

menit). 

B = Jarak antara dua sinyal blok berurutan. 

2 = 2 petak blok dua petak blok berurutan. 
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1 = 1 km (panjang rangkaian dan jarak tampak setelah dibulatkan).  

Bila di jenis kereta api komuter, maka angkanya disesuaikan  

dengan kecepatan rata-rata dimasing-masing petak jalan  

dikalikan 10 ditambah 200m. 

0,25= 0,25 menit, waktu diperlukan untuk perubahan aspek sinyal dari  

aspek merah ke aspek kuning dan sinyal dibelakangnya dari  

aspek kuning menjadi aspek hijau. 

10.2 Kapasitas lintas 

Yang menentukan kapasitas lintas adalah headway, karena rumus kapasitas 

lintas adalah sebagai berikut : 

��� � � =  
055%

�
 .......... (2.8) 

1440 = Jumlah menit dalam waktu 24 jam. 

Rumus tersebut bila dipergunakan 100 persen, dalam hal ini belum ada waktu 

untuk perawatan. 

Bila perawatan di asumsikan maka, sisa 80 persen untuk pelaksanaan operasi 

perjalanan kereta, namun ada waktu yang terbuang karena beberapa hal, di 

antaranya karena, menunggu persilangan atau penyusulan jarang sekali bisa 

seminimal mungkin, di jalur tunggal lebih banyak waktu terbuang 

dibandingkan dengan di jalur ganda. 

Maka untuk di jalur tunggal lebih kurang 20 persen dan di jalur ganda 10 

persen, sehingga total untuk jalur tunggal hanya bisa dipergunakan lebih 

kurang 60 persen dan jalur ganda bisa dipergunakan lebih kurang 70 persen, 

maka rumus kapasitas lintas sebagai berikut : 
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• Jalur tunggal 

Dengan demikian kapasitas lintas khusus untuk jalur tunggal dihitung 

sebagai berikut : 

��� � � =  
055%

�
 × 0,6 .......... (2.9) 

Keterangan : 

KAP LIN = Kapasitas lintas 

1440 = Jumlah menit dalam satu hari satu malam (24 jam). 

H  = Headway (selang waktu antara dua KA berirngan dalam  

menit). 

0,6  = Waktu yang dipergunakan untuk operasi KA hanya  60  

persen, 20 persen untuk perawatan jalan dan untuk  

cadang waktu hilang karena menunggu persilangan  

sebanyak 20 persen. 

• Jalur Ganda 

Dengan demikian kapasitas lintas khusus untuk ganda dihitung sebagai 

berikut : 

��� � � =  
055%

�
 × 2 × 0,7 .......... (2.10) 

Keterangan : 

KAP LIN = Kapasitas lintas 

1440 = Jumlah menit dalam satu hari satu malam (24 jam). 

H = Headway (selang waktu antara dua KA berirngan dalam 

menit). 

   2 = Dua arah (jalur hulu dan jalur hilir). 

   0,6 = Waktu yang dipergunakan untuk operasi KA hanya  70 

persen, 20 persen untuk perawatan jalan dan untuk 
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cadang waktu hilang karena menunggu persilangan 

sebanyak 10 persen. 

10.3 Kapasitas stasiun 

Kapasitas lintas berbeda dengan kapasitas emplasemen/stasiun, kapasitas 

lintas menghitung kemampuan lintas menampung perjalanan kereta api dalam 

periode tertentu, sedangkan kapasitas emplasemen adalah kemampuan 

emplasemen untuk melayani urusan perjalanan kereta api dan langsiran dalam 

periode tertentu, umumnya 24 jam. 

Sebaiknya kapasitas emplasemen/stasiun sedikit lebih besar dari kapasitas 

lintas minimal sama, misalnya pada saat ini kapasitas emplasemen lebih 

kecil dari pada kapasitas lintas kiri dan kanannya adalah stasiun Jatinegara. 

Literatur yang membahas masalah kapasitas emplasemen sampai saat ini 

penulis belum pernah menemuinya, mungkin sudah ada. Untuk sementara 

waktu tanpa dasar atau acuan pendapat para ahlinya. 

Menurut (KEPMEN 22 TGL 25-4-2003) adalah kumpulan jalan rel di area 

stasiun dengan batas-batas tertentu dan dilengkapi alat pengaman, batas 

dimaksud adalah kedudukan sinyal keluar, patok bebas, batas berhenti kereta 

api atau badug. 

Kapasitas emplasemen dipengaruhi oleh : 

• Tata letak jalur 

Tata letak jalur sangat mempengaruhi pada kapasitas emplasemen, 

tentunya setiap stasiun tergantung pada fungsi stasiun itu sendiri, antara 

lain : 
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i. Stasiun akhir/buntu (terminal), lihat gambar 2.16 

 

Gambar 2.16 Tata letak jalur di jalur ganda/ganda stasiun buntu 

memiliki 4 jalur KA.  

(Sumber : Supriadi, 2008) 

ii. Stasiun antara (bukan terminal), lihat gambar 2.17 dan gambar 2.18 

 

Gambar 2.17 Tata letak jalur di jalur ganda/ganda stasiun antara 

memiliki 3 jalur KA. 

(Sumber : Supriadi, 2008) 

 
Gambar 2.18 Tata letak jalur dijalur ganda/ganda stasiun antara 

memiliki 4 jalur KA. 

(Sumber : Supriadi, 2008) 
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Gambar paling bawah tidak bagus, karena setiap kereta api yang akan 

masuk dari arah kanan atau mau berangkat ke arah kiri akan 

mengganggu jalur yang dipotong oleh rute jalur kereta api tersebut. 

iii. Stasiun antara dan terminal 

Contoh untuk stasiun antara dan berfungsi juga sebaga stasiun terminal 

adalah stasiun Bekasi dan Depokbaru, gambar 2.19. dan untuk gambar 

2.20 tidak direkomendasikan. 

 

Gambar 2.19 Tata letak di jalur ganda/kembar stasiun antara dan 

atau terminal memiliki 3 jalur KA.  

(Sumber : Supriadi, 2008) 

 

Gambar 2.20 Tata letak di jalur ganda/kembar stasiun antara dan 

atau terminal memiliki 4 jalur KA.  

(Sumber : Supriadi, 2008) 
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Gambar 2.21 Tata letak jalur di jalur ganda/ganda stasiun antara 

dan atau terminal memiliki 3 jalur KA yang tidak disarankan.  

(Sumber : Supriadi, 2008) 

• Jumlah jalur 

Jumlah jalur disetiap stasiun ditentukan oleh : 

• Persilangan, minimal 2 jalur. 

• Persilangan dan penyusulan, minimal 3 jalur. 

• Jalur untuk muat/bongkar, tergantung dari waktu tunggu terminal 

(WTT) ditambah jumlah jalur untuk operasi KA. 

• Jalur nginap/simpan, bila jumlah yang menginap dan atau disimpan 

cukup banyak, maka sebaiknya tidak menjadi satu dengan keperluan 

urusan perjalanan kereta api dan atau langsiran. 

• Jalur perawatan, bila jumlah yang dirawat/diperbaiki cukup banyak, 

maka sebaiknya tidak menjadi satu dengan keperluan urusan perjalanan 

kereta api dan atau langsiran. 

• Penggunaan/ fungsi masing-masing jalur. 

i. Jalur penumpang jarak jauh/menegah/dekat, bisa saja tiap-tiap jenis 

kereta api memiliki jalur tersendiri dan harus dilengkapi peron. 

ii. Jalur kereta api komuter dan harus dilengkapi peron. 

iii. Jalur kereta api barang dan tidak perlu dilengkapi peron. 
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iv. Khusus untuk stasiun bukan terminal penggunaan bisa secara acak, 

tergantung daftar jalur yang ditetapkan berdasarkan GAPEKA. 

• Alat pengamanan (persinyalan) 

Alat pengaman (persinyalan) juga sangat berpengaruh pada kapasitas 

emplesemen, terutama pada waktu pelayanan setiap gerakan kereta api 

atau langsiran. 

• Saling mengganggu antar jalur/rute. 

Tentunya dalam menghitung kapasitas emplasemen sangat dipengaruhi 

oleh saling mengganggunya antar jalur/rute, baik yang searah maupu yang 

berlawanan arah, perlu diperhatikan adalah kecepatan, titik kilometer 

saling mengganggu dan panjang rangkaian. 

i. Saling memotong rute perjalanan berlawanan arah, lihat gambar 2.22 

dibawah ini. 

 

Gambar 2.22 Jalur saling mengganggu rute perjalanan.  

(Sumber : Supriadi, 2008) 
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ii. Saling memotong rute perjalanan searah, lihat gambar 2.23 dibawah 

ini. 

 

Gambar 2.23 Jalur saling mengganggu rute perjalanan. 

(Sumber : Supriadi, 2008) 

 

• Kecepatan kereta api dan atau langsiran. 

Kecepatan kereta api atau langsiran sangat mempengaruhi kapasitas 

emplasemen, tentunya dihitung sejak pembentukan rute rutenya sampai 

dengan akhir rangkaian kereta api atau langsiran melewati titik saling 

mengganggu. 

• Percepatan dan perlambatan. 

Percepatan dihitung pada saat kereta api atau langsiran mulai bergerak atau 

menambah kecepatan dan perlambatan pada saat menuju berhenti atau 

pengurangan kecepatan, semakin tinggi nilai percepatann atau perlambatan 

tentunya semakin singkat proses percepatan atau perlambatannya. 

• Pola operasi. 

Pola operasi dimaksudkan adalah arah/tujuan kereta api, misalnya kereta 

api di emplasemen Jatinegara dari arah Pasarsenen menuju Bekasi akan 

selalu mengganggu perjalanan kereta api dari arah Manggarai dan dari arah 

Cipinang, keadaan demikian menjadikan kapasitas emplasemen menjadi 

kecil, bisa menjadi besar dengan mengubah pola operasi, yaitu 
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semua/sebagian kereta api dari/ke arah Pasar senen dan ke/dari Bekasi 

dialihkan melalui Manggarai Tanah Abang Kampung ban dan Pasar 

senen, lihat gambar 2.24 di bawah ini. 

 

 

 

Gambar 2.24 Jalur saling mengganggu rute perjalanan di stasiun 

Jatinegara.  

(Sumber : Supriadi, 2008) 

• Cara menghitung kapasitas emplasemen atau stasiun dihitung 

berdasarkan asumsi sebagai berikut : 

i. Kedudukan sinyal masuk minimal 150 meter dari kedudukan wesel 

terakhir untuk jalur ganda dan 350 meter untuk jalur tunggal. 

ii. Kecepatan maksimum di wilayah emplasemen tergantung kecepatan 

yang diijinkan sesuai dengan GAPEKA yang berlaku, kecuali bagi 

kereta api menuju/dari jalur belok pada saat melewati wesel-wesel 

yang mengharuskan pembatas kecepatan tertentu. 
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iii. Setiap gerakan kereta api (yang masuk atau yang datang) dimulai 

pembentukan rute sampai dengan semua wesel yang terkait dengan 

rute tersebut bebas untuk melayani gerakan kereta api (rute kereta api 

atau langsiran) lainnya. 

iv. Setiap gerakan langsiran dihitung mulai bergerak sampai dengan 

selesai baik pada saat membuat/menghapus kereta api atau melangsir 

untuk keperluan lain. 

v. Ratio atau prosentase saling mengganggu dengan yang tidak 

mengganggu pada waktu pelayanan kereta api yang bersamaan atau 

hampir bersamaan. 

Dibawah ini disajikan rumus perhitungan kapasitas emplasemen sebagai 

berikut : 

�898:;<8: 	=9>8:?=?@ =  
055%

�
 × 70% .......... (2.11) 

H = (h1 x R1) + (h2 x R2) = (h3 x R3) + (h.. x R.. ) 

H = Headway rata-rata searah dan berlawanan arah. 

h.. = Headway rata-rata saling/tidak saling mengganggu 

antar jenis KA. 

R = Rasio tiap-tiap jenis kereta api/langsiran dari seluruh 

aktivitas di emplasemen. 

11. Penentuan Sistem Jalur 

11.1 Sifat jalur tunggal 

• Persilangan 

Semakin meningkat frekuensi kereta api semakin sering terjadinya 

persilangan, sehingga semakin menambah waktu perjalanan rata- ratanya, 

pada akhirnya kecepatan rata-ratanya akan semakin rendah. 
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• Penyusulan 

Semakin meningkat frekuensi KA semakin sering terjadinya penyusulan, 

sehingga semakin rendah kecepatan rata-ratanya bagi kereta api yang 

urutan tingkat kelasnya rendah, sebagai akibat semakin sering terjadi 

penyusulan kereta api. 

11.2 Sifat jalur ganda 

• Persilangan 

Tidak ada persilangan. 

• Penyusulan 

Pelaksanaan penyusulan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pada jalur 

tunggal, semakin kecepatan rata-ratanya relatif sama untuk semua jenis 

KA, maka semakin sedikit penyusulan, dan sebaliknya semakin kecepatan 

rata-rata berada di tengah antara kecepatan tertinggi dengan terendah, maka 

akan semakin banyak penyusulan, tetapi semakin menuju ke kecepatan 

rata-rata ke kecepatan yang rendah, maka akan semakin jarang. 

11.3 Penentuan jalur tunggal ke jalur ganda 

Penentuan sistem jalur (jalur tunggal atau kembar) sangat ditentukan sebagai 

berikut : 

• Jumlah kereta api yang beroperasi. 

• Jumlah kereta api yang beroperasi ditentukan oleh volume muatan yang 

diangkut. 

• Jumlah kereta api dalam periode tertentu atau 24 jam akan menentukan 

selang waktu (headway). 
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• Headway sangat dipengaruhi oleh : 

i. Puncak kecepatan maksimum jalan atau sarana. 

ii. Panjang petak blok (khusus dijalur tunggal petak jalan). 

iii. Sistem persinyalan (terutama dalam hal lamanya waktu untuk blocking 

dan persinyalan). 

• Besaran headway akan menentukan sistem jalur (tunggal atau ganda), 

sebaiknya headway kereta api sudah 30 menit atau kurang sudah dijadikan 

jalur ganda. 

• Waktu perjalanan, presentase total waktu perjalanan termasuk lamanya 

berhenti karena bersilang dibandingkan dengan total waktu perjalanan 

tanpa berhenti (seperti di jalur ganda) sudah melebihi dari 130 persen. atau 

• Kecepatan rata-rata sudah melebihi 30 persen dariwaktu normal jika 

tidak bersilang dan atau disusul (berjalan tanpa berhenti di lintas atau 

bagian lintas yang dihitung). 

�B?:?@<8:? C� =  
DE��� ����� ���� F�� GH ×0%%%

DE��� ����� I���� GH �J�� ���F� .�����J
 .......... (2.12) 

12. Kebutuhan Sarana 

Kebutuhan sarana lokomotif dan atau gerbong/kereta atau KRD/KRL sangat 

ditentukan dari penjumlahan waktu perjalanan pulang pergi ditambah waktu 

tunggu terminal baik di stasiun awal maupun di stasiun akhir dan balik lagi, 

kebutuhan sarana bisa dihitung dengan rumus Uned Supriadi sebagai berikut : 

�?KL<Lℎ8@ :8B8@8 =  
' (��+�DD)

� ×%,N(
 .......... (2.13) 

WP  = Waktu Perjalanan (tempuh) dari stasiun awal ke stasiun akhir  

dan sebaliknya, jika waktu perjalanan berangkat tidak sama 

dengan waktu kembali karena pertimbangan teknis, maka  

dihitung masing-masing. 
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WTT = Waktu Tunggu Terminal di stasiun awal dan di stasiun akhir,  

jika waktu tunggu terminal di stasiun awal tidak sama dengan  

waktu tunggu terminal di stasiun akhir karena pertimbangan  

teknis, maka dihitung masing-masing. 

H  = Headway atau selang waktu antara dua kereta api searah. 

0,65 = 85 persen dari jumlah sarana adalah jumlah yang beroperasi,  

sisanya 15 persen untuk perawatan, perbaikan dan cadangan. 

 

G. Penelitian Terdahulu 

1. Galang Abdul Gandi (2014) melakukan penelitian optimalisasi kapasitas angkut 

dan penjadwalan kereta api babaranjang PT. Bukit Asam menemukan bahwa dari 

lima alternatif optimalisasi kapasitas angkut yang diperhitungkan yaitu : 

Tabel 2.7 

Kapasitas Angkut Dan Kebutuhan Frekuensi Kereta 

 

 

 

 

 

 (Sumber : Gandi, 2014) 

Tabel diatas menerangkan mengenai lima alternatif optimalisasi jumlah gerbong 

dalam satu kali keberangkatan yang terdiri dari alternatif 1 dengan jumlah gerbong 

40, alternatif 2 dengan jumlah 45, alternatif 3 dengan jumlah 50, alternatif 4 dengan 

jumlah 55, dan alternatif 5 dengan jumlah 60. Dari jumlah gerbong kita dapat 

mengetahui kapasitas angkut rangkaian per alternatif optimalisasi, satu gerbong 

mampu mengangkut 50 ton batubara. Alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, 

Kebutuhan 

Kapasitas 

Angkut 

(Ton/hari) 

 

 
Alternatif 

 

 

Jumlah 

Gerbong 

Kapasitas 

Angkut 

Rangkaian 

(Ton) 

Kebutuhan 

Frekuensi 

Kereta 

(KA/hari) 

 

 
 
 

61000 

1 40 2000 31 

2 45 2250 28 

3 50 2500 25 

4 55 2750 23 

5 60 3000 21 
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alternatif 4, alternatif 5 berturut-turut menghasilkan kebutuhan frekuensi kereta 

sebanyak 31, 28, 25, 23, dan 21 dalam satu hari. 

Alternatif yang paling optimal adalah rangkaian kereta api dengan jumlah gerbong 

60, kapasitas angkutan 3000 ton, dan kebutuhan frekuensi kereta api sebanyak 21 

perjalanan/hari. Waktu tunggu terpanjang dari skenario perjalanan kereta api yaitu 

107 menit. Hal ini disebabkan, skenario perjalanan kereta api dikondisikan tidak 

melewati kota Bandar Lampung pada jam sibuk (pagi pukul 07.00 – 09.00 dan 

sore pukul 16.00 – 18.00). 

2. Astri Juwita Perdani (2010) melakukan penelitian optimasi pola operasi perjalanan 

kereta api angkutan batubara di Sumatra Selatan  menemukan bahwa bila jumlah 

produksi yang merupakan fungsi pola operasi perjalanan kereta api menjadi 

kriteria pemilihan strategi pembangunan sistem angkutan batubara seperti dalam 

permasalahan PT. Bukit Asam, maka membangun prasarana dengan kapasitas 

penuh sejak awal operasi akan memberikan keuntungan optimum, karena fungsi 

tujuan adalah maksimasi hasil. Dengan catatan  bahwa keuntungan komersil 

berbanding lurus dengan jumlah produksi, maka metoda pohon keputusan 

deterministik tahap ganda dapat diterapkan sebagai metoda analisis. 

Pola operasi perjalanan kereta api optimum yang terpilih mempunyai karakteristik 

sebagai berikut : 

• Frekuensi perjalanan (Pulang-Pergi) = 48 kereta/hari 

• Headway maksimum   = 60 menit 

• Kapasitas angkut rangkaian  = 3.300 ton 

• Produksi angkutan harian  = 79.200 ton 

• Produksi angkutan tahunan  = 23,4 MTA 
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3. Hadyan Arifin Hustam (2015) melakukan penelitian pengaruh penggunaan dry 

port terhadap biaya angkut batubara di Kab. Way Kanan  menemukan bahwa dari 

hasil analisis perhitungan pengangkutan batubara menggunakan moda angkutan 

truk dan moda angkutan kereta api yang telah dilakukan. Pemilihan moda 

angkutan batubara pada setiap perusahaan dipengaruhi oleh letak tambang dan 

stockpile masing-masing perusahaan, sehingga dipilih moda yang paling efisien 

dan ekonomis dan dapat mengurangi kerusakan infrastruktur jalan raya. 

Berdasarkan hasil perbandingan biaya angkut bahwa biaya angkut moda angkutan 

kereta api lebih ekonomis dibandingkan moda angkutan truk dengan biaya angkut 

Rp.428,- per ton/km untuk kereta api dan Rp. 608,- per ton/km untuk truk. 

Tabel 2.8 

Perbandingan Biaya Angkut Antara Moda Truk Dengan Kombinasi Antara Moda 

Angkutan Truk Dan Kereta Api (Untuk Truk Sistem Sewa) 

 

 
No 

 

Alternatif Cara 

Pengangkutan 

 
Jarak 

 
Volume 

 
Biaya 

 
Biaya 

 
Total Biaya 

 
 

1 

 

Moda Truk 

Lahat-

Tanjung 

Bintang 

 
460 Km 

 
800 Ton 

 
Rp 608,- 

Perton/Km 

 
Rp. 223.746.000 

 
Rp. 223.746.000 

 
 

 
2 

 

Moda Kereta 

Api Lahat – 

Panjang 

 

 
 

434 km 

 

 
 

800 ton 

 

 
 

Rp. 428,- 

Perton/Km 

 

 
 

Rp. 148.601.600,- 

 

 
 

Rp.148.601.600, 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 

Moda Truk 

Dari Lahat – 

Dry Port 

 
249 Km 

 
800 Ton 

 
Rp 608,- 

Perton/Km 

 
Rp. 121.113.600 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rp 180.343.000 

 

 

Biaya Bongkar 

Muat 

 

 

— 

 

 

800 Ton 

 

 

Rp 421 ,- 

Perton/km 

 

 

Rp. 336.600,- 

 

Moda Kereta 

Api Dry Port – 

Panjang 

 

 

172 Km 

 

 

800 Ton 

 

 

Rp 428,- 

Perton/Km 

 

 

Rp. 58.892.800 

(Sumber : Hustam, 2015) 
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4. Rindri Mutohir (2017) melakukan perencanaan moda transportasi umum berbasis 

kereta api (rute Tanjung Karang – Bandara Radin Intan II) menemukan bahwa 

berdasarkan pengolahan data hasil survei kuisioner terhadap penumpang pesawat 

terbang di Bandara Radin Inten II Lampung Selatan, diperoleh hasil sebagai 

berikut : 

• Dalam pelaksanaan survey, penulis menetapkan jumlah sampel responden 

yaitu  sebanyak 360  responden. Dari  seluruh responden  yang mengisi 

kuisioner terdapat  258  (71,67%) responden berasal  dari  Kota  Bandar 

Lampung dan 102 (28,33%) responden berasal dari luar Kota Bandar 

Lampung. 

• Dari hasil perhitungan persamaan y = 5,3268x
2 

+ 8,7061x - 3,1018, didapatkan 

perkiraan jumlah penumpang moda rencana asal Kota Bandar Lampung, pada 

tahun 2020 sebanyak 2.302 pnp/hari, tahun 2025 sebanyak 3.544 pnp/hari, 

serta tahun 2030 sebanyak 5.052 pnp/hari. Sedangkan potensi penumpang asal 

Kota Bandar Lampung yang tertarik berpindah ke transportasi kereta api pada 

tahun 2020 sebanyak 1.982 pnp/hari, tahun 2025 sebanyak 3.052 pnp/hari, 

serta tahun 2030 sebanyak 4.351 pnp/hari. 

• Trip Stasiun Tanjung Karang – Bandara Radin Inten II Lampung Selatan 

direncanankan memulai pergerakan dari pukul 05.00 WIB sampai dengan 

17.25 WIB dengan rata-rata waktu rentan keberangkatan antar kereta api 

selama 60 menit. Sedangkan untuk trip Bandara Radin Inten II Lampung 

Selatan – Stasiun Tanjung Karang direncanakan memulai pergerakan dari 

pukul 07.30 WIB sampai dengan 21.35 WIB dengan rata-rata waktu rentan 

keberangkatan 60 menit. 
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• Direncanakan jumlah kebutuhan kereta api sebanyak 4 (empat) rangkaian. 

Dalam satu rangkain kereta api, terdiri dari 3 (tiga) gerbong pada tahun ke-5 

(2020), 4 (empat) gerbong pada tahun ke-10 (2025), sampai 6 (enam) 

gerbong pada tahun ke-15 (2030) dengan kapasitas penumpang sebanyak 52 

orang (kelas executive). Dengan demikian dalam satu kali perjalanan, kereta 

api dapat mengangkut 156 pnp/trip pada tahun ke-5 (2020), 208 pnp/trip pada 

tahun ke-10 (2025), dan 312 pnp/trip pada tahun ke-15 (2030). 



 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Umum 

Metodologi penelitian merupakan cara peneliti bekerja untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan, selanjutnya akan digunakan untuk dianalisa sehingga memperoleh 

kesimpulan yang ingin dicapai dalam penelitian. Data yang diperlukan dengan cara 

mengumpulkan dan melakukan kajian beberapa literatur berupa buku, jurnal, dan 

artikel yang berhubungan dengan pembangunan transportasi kereta api. Pengumpulan 

data ini bertujuan untuk mencari tahu informasi tentang pola operasi kereta api. Setelah 

itu dapat dilakukan pengumpulan yang diperlukan, yaitu data primer dan data sekunder. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di daerah Tegineneng -Tarahan, dimana akan dibuat 

longcut yang bersampingan dengan pembangunan jalan Tol Sumatera. Total panjang 

longcut yang akan dibangun adalah kurang lebih sepanjang 35,9 km. Berikut 

merupakan gambar longcut Tegineneng -Tarahan : 
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Gambar 3.1 Rute Rencana Kereta Api Babaranjang Tegineneng – Tarahan melalui 

jalur baru longcut 

Keterangan : 

• Garis Warna Biru  = Jalur Eksisting 

• Garis Warna Merah = Jalur Rencana 

• Garis Warna Kuning = Jalan Tol Sumatera 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penulisan kajian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data adalah 

sebagai berikut : 

1. Data Sekunder 

Adapun data sekunder yang digunakan untuk menunjang kajian pembuatan atau 

perencanaan trase atau perencanaan perjalanan KA diperoleh dengan menggunakan 

metode-metode yaitu : 

1.1 Metode Instansional 

Yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai instansi yang terkait dengan 

trase rencana reaktivasi atau terkait dengan data prakiraan angkutan masa 

mendatang, terutama untuk angkutan barang, baik barang pabrikan maupun 

barang tambang. Contohnya di penelitian ini adalah data produksi PT. Bukit 

Asam Tbk. dan GAPEKA 2017, 

 

Stasiun Tegineneng 

Stasiun Tarahan 

Stasiun Tanjung Karang 
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1.2 Kajian Terdahulu 

Mengumpulkan data terkait dari hasil kajian terdahulu (bila ada), baik data 

angkutan maupun data prasarana dan sarana perkeretaapian. Contohnya di 

penelitian ini adalah penelitian Galang Abdul Gandi 

1.3 Metode Obeservasi 

Yaitu memperoleh suatu informasi dari konsultasi, wawancara dan tanya jawab 

dengan pihak-pihak yang mengerti akan masalah dengan yang diteliti yaitu 

potensi angkutan baik barang maupun penumpang terutama asal dan tujuannya 

potensi angkutan tersebut. 

2. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan pengamatan atau 

survei langsung di lapangan mengenai kondisi yang ada. Dalam pengumpulan data 

primer, kegiatan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1.1 Pengamatan visual terhadap objek kajian trase atau perencanaan perjalanan KA. 

Hal-hal terkait dengan trase adalah sebagai berikut : 

• Titik-titik koordinat 

• Lokasi stasiun 

• Jumlah jalur yang dibutuhkan di masing-masing stasiun 

1.2 Membandingkan kajian terdahulu dengan kajian sekarang yang disesuaikan 

dengan situasi dan kondisinya. 

D. Metode Pengolahan Data 

Dari hasil pengumpulan data primer dan data sekunder dari hasil survei-survei, 

selanjutnya membagi tahapan-tahapan pengkajian untuk memudahkan proses tahapan 

menuju perencanaan dan pelaksanaan operasi KA, maka dilakukan tahapan sebagai 

berikut : 
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1. Tahap I : Pengumpulan data terkait dengan Potensi Angkutan 

2. Tahap II : Menentukan dan memperkirakan jumlah KA : 

a. Memilah-milah potensi angkutan barang. 

b. Menentukan jumlah KA untuk jenis KA barang serta asal 

dan tujuan. 

c. Sistem muat dan atau bongkar. 

d. Memperkirakan minimal untuk 20 tahun kedepan. 

e. Waktu tunggu terminal terutama di stasiun pemberangkatan 

dan stasiun akhir perjalanan. 

f. Menghitung kebutuhan jumlah sarana perkeretaapian yang 

dibutuhkan pertahapan baik sarana lokomotif, kereta 

maupun gerbong. 

3. Tahap III : Dari jumlah KA yang didapat, berikutnya menentukan : 

a. Menentukan sistem jalur, yaitu jalur tunggal atau jalur ganda. 

b. Menentukan jumlah petak jalan dan panjangnya. 

c. Menentukan jumlah stasiun operasi baik yang merangkap 

sebagai stasiun melayani jasa penumpang dan atau stasiun 

melayani jasa angkutan barang. 

d. Menentukan fasilitas operasi yang diterapkan, dengan 

hubungan blok manual atau harus dengan hubungan blok 

otomatik. 

e. Menentukan jenis dan fungsi stasiun, jumlah sarana. 

4. Tahap IV : Membuat perencanaan perjalanan KA yang nantinya harus bisa 

diaplikasikan dalam Grafik Perjalanan KA (GAPEKA). 

5. Tahap V : Prakiraan Pelaksanaan Operasi Perjalanan KA. 
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E. Potensi Angkutan 

Batu bara yang diangkut bukan hanya dari sekitar Sukacinta milik PT. Bukit Asam (PT. 

BA), tapi banyak sumber tambang batu bara di daerah lain namun masih di sekitar 

lintasan jalur kereta api, mulai dari sekitar stasiun Sukacinta sampai dengan stasiun 

Muaragula. 

Tentunya semua angkutan batu bara baik PT. BA maupun perusahaan penambang 

lainnya memiliki program angkutan sampai dengan batu bara tersebut habis, yang akan 

diangkut melalui jasa angkutan kereta api, semuanya memiliki program masing-masing 

dari masing-masing perusahaan penambang. 

F. Jumlah Kereta Api dan Headway 

1. Asumsi Dasar 

a. Jumlah hari dalam 1 tahun sesuai dengan kesepakatan sampai dengan saat ini 

antara PT. KA dengan PT. BA  dihitung 365  hari, dikurangi 2 hari perbulan, 2 

hari per bulan dimaksud untuk menutupi akibat keterlambatan KA, peristiwa 

kejadian hebat (Plh) dan gangguan-gangguan lainnya termasuk perawatan, 

dengan jumlah total hari 24 hari, sehingga jumlah hari efektif dalam setahun 

adalah 465 hari dikurangi 24 hari sama dengan 341 hari. 

b. Jumlah menit dalam sehari 1.440 menit, dikurangi untuk perawatan prasarana 

perkeretaapian termasuk jalan dan atau fasop selama 240 menit sehari, sehingga 

jumlah menit efektif dalam sehari adalah 1.200 menit per hari. 

2. Jumlah KA 

Menghitung jumlah KA dengan unsur-unsur Tonase pertahun, Berat Muat 

(BM) Tonase per gerbong, panjang rangkaian dan jumlah hari dalam setahun, 

sebagai berikut : 

������ �� =  

���� ÷ 
����

������ ���� × ������ ������� × ����
 ���
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3. Headway 

Menghitung Headway atau selang waktu KA dengan unsur-unsur jumlah jam 

yang dihitung dalam sehari, dan jumlah KA dalam sehari, sebagai berikut : 

������� �� =  
������ ����
/�������

������ ��
 

G. Perencanaan Stasiun 

Dalam menentukan jenis stasiun di jalur ganda tidak sama dengan jalur tunggal, dimana 

pada sistem jalur tunggal petak jalan sangat menentukan dalam kapasitas lintas, 

sedangkan pada sistem jalur ganda petak jalan tidak menentukan kapasitas lintas, tetapi 

yang menentukan adalah petak blok. Dalam perencanaan DED jalur ganda lintas 

Tegineneng – Tarahan petak jalan lebih kurang 38,5 km. 

Perencanaan stasiun-stasiun operasi dan atau perhentian di lintas DED ini terdapat 

sebagai berikut : 

1. Fungsi stasiun 

2. Wesel 

3. Situasi dan kondisi stasiun : 

a. Kelas stasiun 

b. Jumlah jalur kereta api 

c. Jumlah jalur langsir/ simpan 

d. Keadaan lingkungan 

4. Tata letak jalur sebelum dan rencana 

5. Pola operasi 

H. Kapasitas Lintas 

Membuat kapasitas lintas yang berdasarkan potensi angkutan dari Tegineneng – 

Tarahan. Dibuat dengan berupa tabel yang berisikan nama petak jalan, jarak, 

headway, kapasitas dan keterangan. 
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       Gambar 3.2 Diagram Alir Penelitian 

Mulai 

Kajian Literatur 

Pengumpulan Data 

Data Primer : 

Pengamatan visual terhadap objek 

kajian trase atau perencanaan 

perjalanan KA 

Membandingkan kajian terdahulu 

dengan kajian sekarang 

Data Sekunder : 

Metode Instansional 

Kajian Terdahulu 

Metode Obeservasi 

Pengolahan Data 

Potensi Angkutan 

Jumlah KA Barang 

1. Barang Sejenis 

2. Barang Umum 

Jenis KA Barang 

1. SKAB 

2. Non SKAB 

JUMLAH KA 

Fasilitas Operasi : 

1. Manual 

2. Otomatik 

Sistem Jalur : 

1. Tunggal 

2. Ganda 

Desain Stasiun 

1. Operasi Stasiun 

2. Tanpa Operasi (jumlah jalur ) 

3. Desain Emplasemen 

GAPEKA 

OPERASI KA 

KESIMPULAN 

SELESAI 



 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil analisis perhitungan optimalisasi dan penjadwalan yang telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Target produksi batubara PT. BUKIT ASAM pada tahun 2020 adalah 25 juta ton 

per tahun menghasilkan jumlah kereta api sebanyak 100 rangkaian yang melintasi 

jalur longcut. 

2. Hasil perhitungan kapasitas lintas proyeksi pada tahun 2020 di jalur longcut 

terdapat di stasiun Tegineneng adalah 168, stasiun Karangsari sebesar 176, dan 

stasiun Sukamenanti sebesar 242 dari 100 rangkaian KA yang beroperasi setiap 

harinya. 

3. Hasil perhitungan kapasitas lintas jalur eksisting berdasarkan perhitungan 

GAPEKA tahun 2020 sebanyak 110 rangkaian KA menunjukan kapasitas lintas 

adalah 73, 86, 75, 75, 84, 78, 68, 121 dan 91. Hal tersebut di atas menunjukkan 

bahwa jalut eksisting sudah tidak mencukupi lagi untuk dapat mengakomodasi 

jumlah KA yang ada. 

4. Dengan memasang sinyal blok di antara stasiun Tegineneng – stasiun Karangsari 

dan stasiun Karangsari – stasiun Sukamenanti kapasitas dapat meningkat kerena di 

petak jalan longcut tersebut kapasitas lintasnya tidak mencukupi sebesar 84, 88 dan 

252. 
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5. Perbandingan waktu perjalanan eksisting satu rangkaian kereta api barang yang 

melintasi jalur kereta api dari stasiun Tarahan sampai stasiun Tanjungenim Baru 

selama 804 menit (13 jam 24 menit) sedangkan jika melewati longcut lebih cepat 

200 menit yaitu selama 604 (10 jam 4 menit). 

6. Hasil perhitungan  jarak stasiun menunjukkan diperlukan untuk menambah stasiun 

baru. Penelitian ini menambah satu stasiun untuk menambah kapasitas lintas di jalur 

longcut terletak di daerah Karangsari yang memiliki 4 jalur karena memiliki fungsi 

sebagai stasiun operasi, stasiun antara, single operation, dan baik dalam penyusulan 

masing-masing jalur. 

B.  Saran 

1. Perlu dikaji pola operasi untuk KA penumpang terlebih rencana pengoperasian KA 

bandara. 
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