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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Peran dan Karakteristik Angkutan Kereta Api 

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2007, tentang  

perketetaapian sebagai salah satu moda transportasi dalam sistem transportasi 

nasional yang mempunyai karakteristik pengangkutan secara massal dan 

keunggulannya tersendiri, yang perlu dikembangkan potensinya dan ditingkatkan 

perannya sebagai penghubung wilayah, baik nasional maupun internasional, 

untuk menunjang, mendorong dan menggerakkan pembangunan nasional guna 

meningkatkan kesejahtraan rakyat.  

Peran perkeretaapian dalam pembangunan sudah tercantum dalam 

Peraturan Mentri Perhubungan No. 43 Tahun 2011, tentang Rencana Induk 

Perkeretaapian Nasional (RIPNas) yaitu pembangunan transportasi 

perkeretaapian nasional diharapkan dapat menjadi tulang punggung penggerak 

utama angkutan barang dan angkutan penumpang perkotaan sehingga dapat 

menjadi salah satu penggerak utama perekonomian nasional. 

Kereta api yang fungsinya sebagai moda transportasi untuk orang dan 

barang mempunyai karakteristik tersendiri. Rosyidi (2015), mengatakan bahwa 

karakteristik yang berkaitan dangan keunggulan sebagai berikut. 

1. Kereta api merupakan salah satu moda transportasi yang memiliki keunggulan, 

terutama pada daya angkutnya yang massal, baik barang maupun penumpang 

sehingga mampu mengangkut lebih banyak dari moda transportasi lainnya. 

2. Kereta api menjadi moda transportasi yang ramah lingkungan karena sedikit 

menghasilkan polusi untuk lingkungan. 

3. Penggunaan bahan bakar yang relatif sedikit untuk sekali jalan. 

4. Kereta api sebagai moda transportasi yang paling aman dibandingkan dengan 

moda transportasi lainnya. 

5. Mempunyai ketepatan waktu dalam oprasinya sehingga efisien sebagai 

angkutan kota untuk menghindari kemacetan. 
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Gambar 2.1 Perbandingan jangkauan pelayanan kereta api terhadap beberapa 

moda angkutan lain. 

(Sumber: Rosyidi, 2015) 

 

Selain keunggulan yang dimiliki moda transportasi kereta api, kereta api 

juga memiliki kekurangannya sebagai berikut. 

1. Memerlukan fasilitas yang khusus yaitu tidak bisa digunakan oleh moda 

transportasi lain, sehingga memerlukan alat angkut  seperti lokomotif dan 

gerbong. 

2. Biaya investasi yang tinggi karena memerlukan sarana khusus sebagai 

berjalannya. 

3. Pelayanan yang tidak door to door karena terbatas pada jalurnya. 

4. Teknologi yang tinggi sehingga tidak bisa digunakan pada sarana yang 

sudah ada. 

5. Bila terjadi gangguan pada jalur tersebut tidak bisa langsung dialihkan ke 

jalur lainnya. 

6. Menghambat perkembangan kota karena dibatasinya persilangan KA dan 

membuat jalan raya dibatasi. 

  



6 

 

B. Strategi Pengembangan Jalur Angkutan Kereta Api 

Perkeretaapian adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri dari prasarana, 

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

untuk penyelenggaraan transportasi kereta api yang disebutkan dalam peraturan 

pemerintah No. 23 Tahun 2007, serta untuk mewujudkan penyelenggaraan 

perkeretaapian nasional. 

 Pengembangan perkeretaapian nasional 2030 yang dimuat dalam Peraturan 

Mentri Perhubungan No. 43 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa 

pengembangan jaringan disebut dapat mengakomodasi kebutuhan layanan kereta 

api antar kota khususnya Pulau Jawa, difokuskan untuk menjadi layanan 

angkutan penumpang dan barang, sedangkan untuk Pulau Sumatera, Kalimantan, 

Sulawesi, dan Papua diharapkan menjadi angkut barang, contohnya pada gambar 

2.2 perpindahan barang dan penumpang di sumatera pada tahun 2030 dilihat pada 

garis yang semakin tebal berarti perpindahan manusia maupun barang semaki 

besar sebaliknya pada garis tipis karena garis tersebut merupakan garis asal dan 

tujuan. 

Peningkatan prasarana kereta api dapat ditempuh dengan kebijakan untuk 

mencapai sasaran pengembangan jaringan dan angkut kereta api sebagai berikut. 

1. Meningkatkan keselamatan oprasional perkeretaapian dengan  

membudayakan safety first dalam setiap penyelenggaraan perkeretaapian 

nasional. 

2. Meningkatkan peran perkeretaapian sebagai angkutan massal di daerah 

perkotaan dan layanan angkut antar kota yang menghubungkan pusat-pusat 

nasional. 

3. Mengintegrasikan dengan moda lainnya. 

4. Memudahkan masyarakat dalam akses terhadap kereta api. 
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Gambar 2.2 Desire line perkiraan perjalanan penumpang dan barang di Pulau Sumatera Tahun 2030. 

(Sumber: RIPNas No. 37 Tahun.
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C. Prasarana Perkeretaapian 

Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan 

fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat di gunakan sebagaimana 

tercantum pada PM Menhub No. 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur 

Kereta Api. 

Penyelenggaraan angkutan kereta api harus memiliki fasilitas yang nyaman 

dan mudah untuk diakses untuk pengguna angkutan kereta api, prasarana kereta 

api menurut PP No. 56 Tahun 2009 sebagai berikut. 

1. Jalur atau jalan rel, digunakan untuk pengoperasian  kereta api. 

2. Stasiun kereta api, adalah tempat kereta api menaikan penumpang maupun 

menurunkan penumpang, serta barang dan lainnya. 

3. Fasilitas pengoprasian kereta api, adalah seluruh peralatan yang digunakan 

untuk pengoprasian kereta api. 

 

D. Perkembangan Jalur Kereta Api di Indonesia 

Indonesia merupakan negara jajahan Belanda yang merupakan negara maju 

pada saat itu sehingga banyak peninggalan Belanda berupa pembangunan 

jaringan angkutan dari sumber hasil bumi Indonesia ke pelabuhan oleh 

pemerintah Belanda, jaringan jalan yang pertama kali didirikan Belanda adalah 

NIS (Netherlands Indische Spoorweg Maattsschappij) pada 18 Juni dengan jalur 

dari Kamijen, Semarang ke Tanggung dengan jarak 26 km dengan lebar spur 

1435 mm, dan jalan rel yang di buka oleh umum pada tahun 1867. Pembangunan 

jalan rel di lanjutkan ke Solo dan Yogyakarta yang dibuka pada 18 Februari 1870 

dan 10 Juni 1872, untuk perkembangan kereta api diluar Pulau Jawa dibangun 

oleh Deli Spoorwegmii (DSM) di Sumatera Utara dan Aceh digunakan sebagai 

angkutan perang pada 12 November 1876 dan Sumatera Selatan pada tanggal 25 

Juli 1886. Setelah berakhirnya masa penjajahan Belanda selesai dan Belanda 

meyerah terhadap Dai Nippon, yaitu pada jepang sehingga pengalihan 

penguasaan berada pada tangan jepang, serta jaringan angkutan kereta api di Jawa 

dan Madura diubah menjadi Tesudo Skyoku. 

Setelah Indonesia merdeka, terjadi pengalihan penguasaan jaringan kereta 

api yang dipelopori oleh angkatan muda Bandung. Tanggal 30 september 1945, 
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didirikan Djwatan Kereta Api Republik Indonesia (DKRI), pada tahun 1967 

melalui PP No. 61 Tahun 1967 diubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api 

(PJKA), dan pada Tahun 1990 dengan PP No. 57 PJKA dirubah menjadi 

Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) setelah itu yang kita ketahui sampai 

sekarang menjadi badan usaha Perseroan Terbatas Kereta Api (PT. KA 

Indonesia). 

Indonesia yang saat ini jaringan jalan rel hanya terpusat di Pulau Jawa dan 

Sumatera dengan panjang rel yang masih aktif dengan panjang 4069,40 km pada 

Tabel 2.1 yaitu sekitar 60 % jalur kereta yang ada di Indonesia dapat dilihat pada 

Gambar 2.3 dan Gambar 2.4 

Tabel 2.1 Jaringan jalan rel di Indonesia 

Wilayah Jalur Aktif (km) Non Aktif (km) 

Jawa 2.893,00 3.026,31 

Sumatera 1.176,00 681,96 

Total 4.069,40 3.708,00 

(Sumber: PT.Kereta Api Indonesia 2015) 

 

Gambar 2.3 Jaringan jalan rel Pulau Jawa 

(Sumber: PT. Kereta Api Indonesia, 2015) 
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Gambar 2.4 Jaringan jalan rel di Pulau Sumatera 

(Sumber, PT. Kereta Api Indonesia, 2015) 

 

Pemerintah yang saat ini sedang melakukan pengembangan jaringan jalan 

rel di Indonesia yang tercantum dalam (RIPNas) tentang rencana pembangunan 

perkeretaapian nasional sampai 2030 dengan mengoptimalkan jaringan jalan rel 

eksisting dan membangun jalur rel yang baru. Menurut Peraturan Menteri No. 43 

Tahun 2011 yang mana disebutkan bahwa pengembangan jaringan perkeretaapian 

tahun 2030 bertujuan untuk mewujudkan prasarana perkeretaapian yang modern, 

berkelanjutan, layak oprasi dan sesuai standar, daya angkut yang besar serta 

berkecepatan tinggi dengan sasaran pengembangan jaringan jalur kereta api 

nasional yang berada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. 

Rencana jaringan jalur kereta api pada pulau-pulau di Indonesia dapat dilihat 

pada Tabel 2.3 sebagai berikut. 

Tabel 2.2 Rencana jaringan jalan kereta api tahun 2030 

Pulau Rencana Jaringan Jalan Kereta 

Api Tahun 2030 (km) 

Jawa, Madura, Bali 6.800 
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Tabel 2.2 Lanjutan 

Sumatera 2.900 

Kalimantan 1.400 

Sulawesi 500 

Papua 500 

Total 12.100 

(Sumber:RIPNas No. 37 Tahun 2007) 
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Gambar 2.5 Rencana pengembangan jaringan kereta api di Pulau Jawa tahun 2030 

(Sumber:RIPNas No. 37 Tahun 2007)
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E. Trase jalur Kereta Api 

Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang 

meliputi ruang manfaat jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api. 

Ruang manfaat jalur adalah bidang tanah dari kiri dan kanan jalan rel beserta 

ruang kiri, kanan, atas, dan bawah yang digunakan untuk konstruksi jalan rel, 

tercantum pada PM No. 11 Tahun 2012.  

Sasaran penetapan trase jalur kereta api untuk mewujudkan ketersediaan 

ruang yang memadai untuk rumaja, rumija dan ruwasja guna menjamin 

keselamatan, keamanan, dan kelancaran perjalanan kereta api. 

Tata cara penetapan trase jalur kereta api paling sedikit menurut PM No. 11 

Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase Jalur Kereta Api sebagai berikut: 

1. Titik-titik kordinat 

2. Lokasi stasiuan 

3. Rencana kebutuhan lahan 

4. Skala gambar 

Data teknis lainnya untuk perancangan trase sebagai berikut: 

1. Potensi angkutan 

2. Pola operasi 

3. Kebutuhan lahan 

4. Keterpaduan inter dan antar moda 

5. Dampak sosial dan lingkungan 

6. Panjang jalur kereta api 

7. Jenis kontruksi jalan rel 

8. Kondisi geografis dan topogradi 

9. Kondisi geologi 

10. Kondisi fisik tanah 

11. Kelandaian maksimum 

12. Perpotongan 

Perencanaan kontruksi jalur kereta api menurut peraturan PM Menteri 

Perhubungan No. 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api, 
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trase harus direncanakan sesuai persyaratan teknis sehingga dapat dipertanggung 

jawabkan secara teknis dan ekonomi, secara teknis diartikan konstruksi jalur 

kereta api tersebut harus aman dilalui oleh sarana perkeretaapian dengan tingkat 

kenyamanan tertentu selama umur kontruksinya dan secara ekonomi diharapkan 

agar pembangunan dan pemeliharaan kontruksi tersebut dapat diselenggarakan 

dengan tingkat harga yang sekecil mungkin dengan Output yang dihasilkan 

kualitas terbaik sehingga terjamin kenyamanan dan keamanan. 

F. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan tinjauan pustakan dan studi literatur  penelitian terkait memiliki acuan 

dari penelitian terdahulu. Adapun penelitian yang berkaitan sebagai berikut : 

1.  Kurniawan, 2016. “Peningkatan Emplasmen Stasiun Untuk Mendukung 

Oprasional Jalur Kereta Api Ganda pada lintas Muara Enim-Lahat” pada 

penelitian ini menggunakan metode deskritif kualitatif yaitu dengan 

menganalisis peningkatan emplasmen, perhitungan panjang sepur efektif dan 

perencanaan konfigurasi emplasmen. Dari hasil penelitian didapatkan 

konfigurasi emplasmen stasiun dan fasilitas operasi kereta api, khususnya 

persinyalan. 

2. Teguh, 2016. “Studi Detail Enggineering Design (DED) Jalur Kereta Api 

Ganda Antara Stasiun Rejosari-Rengas Sepanjang 18,7 km” pada penelitian ini 

menggunakan metode deskritif kualitatif yaitu membahas peraturan, data 

tofografi dan analisis trase. Dari hasil penelitian ini didapatkan desain jalur 

ganda (trase) antara Stasiun Rejosari-Rengas Sepanjang 18,7 km. 

3. Priaji, 2016. “Studi Detail Enggineering Design (DED) Jalur Kereta Api 

Ganda Antara Stasiun Rengas-Sulusuban Sepanjang 22,6 km” pada penelitian 

ini menggunakan metode deskritif kualitatif yaitu membahas peraturan, data 

tofografi dan analisis trase. Dari hasil penelitian ini didapatkan desain jalur 

ganda (trase) antara Stasiun Rengas-Sulusuban Sepanjang 22,6 km 

4. Budi, 2016. “Studi Detail Enggineering Design (DED) Jalur Kereta Api 

Ganda Antara Stasiun Sulusuban-Kalibalang, Lampung” pada penelitian ini 

menggunakan metode deskritif kualitatif yaitu membahas peraturan, data 
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tofografi dan analisis trase. Dari hasil penelitian ini didapatkan desain jalur 

ganda (trase) antara Stasiun Sulusuban-Kalibalang, Lampung. 

5. Ari, 2016. “Studi Detail Enggineering Design (DED) Jalur Kereta Api Ganda 

Antara Stasiun Kalibalang-Cempaka, Lampung” pada penelitian ini 

menggunakan metode deskritif kualitatif yaitu membahas peraturan, data 

tofografi dan analisis trase. Dari hasil penelitian ini didapatkan desain jalur 

ganda (trase) antara Kalibalang-Cempaka, Lampung. 


