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INTISARI 

Dewasa ini permasalahan kemacetan menjadi masalah utama yang terus dicari solusinya 

oleh pemerintah di Indonesia, hal ini  terjadinya akibat tingginya mobilitas masyarakat yang tidak 

didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Penggunaan moda transportasi kereta api 

merupakan alternatif untuk mengatasi permasalahan kemacetan di Indonesia, khususnya Jawa 

Barat yang manjadi salah satu Provinsi terpadat di Indonesia sehingga kemungkinan terjadinya 

kemacetan sangat besar. Untuk itu peran pemerintah mengatasi masalah itu salah satunya dengan 

moda transportasi kereta api diharapkan mampu meningkatkan kapasitas lintas kereta Api 

Cicalengka-Nagreg-Lebakjero untuk mengatasi kemacetan. 

Pada penelitian ini penulis melakukan pemilihan trase jalur ganda kereta api Cicalengka-

Nagreg-Lebakjero dengan menggunakan metode analisis multi kriteria. Metode tersebut 

berdasarkan kriteria penting yang berpengaruh terhadap pemilihan trase diantaranya kriteria 

teknis, non-teknis, operasi dan ekonimo, yang nantinya pada tiap kriteria dikembangkan lagi 

menjadi sub-kriteria. 

Hasil penelitian studi trase jalur ganda Cicalengka-Nagreg-Lebakjero dengan 

menggunakan metode analisis multikriteria terdapat 4 aspek yang harus dipenuhi yaitu, teknis, 

non-teknis, operasi dan ekonomi, setelah itu kriteria dikembangkan menjadi sub-kriteria. Alternati 

1: 3.200, alternatif 2: 3.783, alternatif 3:  3.991, terpilihlah pada alternatif 3 yang mempunyai 

nilai lebih besar dari alternatif lainnya sehingga kapasitas lintas kereta api meningkat dengan 

adanya jalur ganda, karena tidak adanya hambatan pada jalur tersebut. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini permasalahan kemacetan 

menjadi masalah utama yang terus di cari 

solusinya oleh pemerintah di Indonesia. hal ini  

terjadinya akibat tingginya mobilitas masyarakat 

yang tidak didukung dengan sarana dan prasarana 

yang memadai, sehingga mengakibatkan 

terganggunya kegiatan ekonomi dan kegiatan 

masyarakat yaitu akibat dari lonjakan pengguna 

kendaraan yang besar, serta kurangnya sistem 

transportasi di Indonesia yang belum bisa 

melayani kebutuhan masyarakat.  

Moda transportasi kereta api merupakan 

suatu moda transportasi masal yang menjadi 

alternatif untuk mengatasi permasalahan 

kemacetan. Moda transportasi kereta api juga 

menjadi salah satu moda transportasi darat  yang 

mampu mengangkut orang dan barang dengan 

kapasitas besar, serta menjadi trasnportasi yang 

hemat energi, aman, cepat dan ramah lingkungan. 

Provinsi Jawa Barat merupakan suatu 

daerah yang padat penduduk dengan jumlah 

penduduk yang mencapai 46.497.175 juta jiwa 

dengan wilayah luas 35.377,76 km2, dengan 

jumlah penduduk yang besar kemungkinan 

terjadinya kemacetan sangat besar, untuk itu 

peran pemerintah mengatasi masalah itu salah 

satunya diharapkan mampu meningkatkan jalur 

lintas kereta Api Cicalengka-Nagreg-Lebakjero 

menjadi jalur ganda. 

Rencana Pembangunan jalur baru kereta 

api ganda DAOP II yang melewati 3 stasiun yaitu 

Stasiun Cicalengka, Stasiun Nagreg, Stasiun 

Lebak Jero, Pada trase jalur Cicalengka – Nagreg 

– Lebakjero hanya memiliki jalur tunggal, 

sehingga diperlukan studi trase jalur ganda untuk 

memaksimalkan jalur kereta api yang dulunya 

hanya jalur tunggal menjadi jalur ganda dengan 

menganalisis pemilihan trase terbaik 

menggunakan metode analisis multikriteri. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dapat diperoleh rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana meningkatkan kapasitas lintas 

pada jalur ganda ? 

2. Bagaimana pemilihan trase terbaik dengan 

metode analisis multikriteria ? 

 

C. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis kapasitas lintas pada jalur 

ganda Cicalengka-Nagreg-Lebakjero 

2. Merencanakan pemilihan jalur trase kereta 

api jalur ganda dengan metode analisis 

multikriteria. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Pada akhirnya laporan akhir ini, 

diharapkan akan bermanfaat bagi pemerintah dan 

PT. KAI (Kereta Api Indonesia) mengenai studi 

trase jalur ganda khususnya trase jalur 

Cicalengka – Nagreg – Lebakjero sebagai 

perkembangan pembangunan perkeretaapian di 

Provinsi Jawa Barat. 

E. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini 

sebagai berikut. 

1. Pada penelitian ini tidak membahas DED          

( Detail Engineering Design) secara rinci. 

2. Pada penelitian ini tidak membahas tentang 

persinyalan, jembatan, dan infrastruktur 

kereta api lainnya (stasiun, rumah sinyal, 

dan emplasmen) 

3. Tidak melakukan perhitungan perkuatan 

tanah pada jalur baru yang akan dibuat. 

4. Tidak melakukan perhitungan drainasi. 

5. Penelitian ini menggunakan peraturan PM 

No.43 tahun 2011 tentang RIPNas, No. 56 

Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan 

Perkeretaapian, dan No. 37 Tahun 2007 

tentang RIPNas, PM No. 11 Tahun 2012 

tentang Tata Cara Penetapan Trase Jalur 

Kereta Api. 

 

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 
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karakteristik pengangkutan secara massal dan 

keunggulannya tersendiri. 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. 

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. 

Menghambat perkembangan kota karena 

dibatasinya persilangan KA dan membuat 

jalan raya dibatasi. 

 

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 

diharapkan sesuai dengan 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. 

Peningkatan prasarana kereta api dapat 

ditempuh dengan kebijakan untuk mencapai 

sasaran pengembangan jaringan dan angkut 

kereta api sebagai berikut. 

1. Meningkatkan keselamatan operasional 

perkeretaapian dengan  membudayakan 

safety first dalam setiap penyelenggaraan 

perkeretaapian nasional. 

2. Meningkatkan peran perkeretaapian 

sebagai angkutan masal di daerah 

perkotaan dan layanan angkut antar kota 

yang menghubungkan pusat-pusat 

nasional. 

3. Mengintegrasikan dengan moda lainnya. 

Memudahkan masyarakat dalam akses 

terhadap kereta api. 

 

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. 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 pengoperasian kereta api, adalah 

seluruh peralatan yang digunakan untuk 

pengoperasian kereta api. 

 

D. Perkembangan Jalur Kereta Api di 

Indonesia 

Indonesia merupakan negara jajahan 

Belanda sehingga pembangunan jaringan 

angkutan dari sumber hasil bumi Indonesia ke 

pelabuhan dibuat oleh pemerintah Belanda yaitu 

NIS (Netherlands Indische Spoorweg 
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Maattsschappij) serta untuk perkembangan kereta 

api diluar Pulau Jawa dibangun oleh Deli 

Spoorwegmii (DSM) di Sumatera Utara dan Aceh 

digunakan sebagai angkutan perang dan setelah 

itu dilanjutkan oleh pemerintah Jepang. 

Setelah Indonesia merdeka, terjadi 

pengalihan penguasaan jaringan kereta api yang 

dipelopori oleh angkatan muda Bandung. Tanggal 

30 september 1945, 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 yaitu sekitar 60 % jalur 

kereta yang ada di Indonesia.  

Table 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) 

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 Table 2.3 sebagai 

berikut. 

 

 

 

Table 2.3 Rencana Jaringan Jalan Kereta 

Api Tahun 2030 

Pulau Rencana Jaringan Jalan 

Kereta Api Tahun 2030 

(km) 

Jawa, Madura, Bali 6.800 

Sumatera 2.900 

Kalimantan 1.400 

Sulawesi 500 

Papua 500 

Total 12.100 

(Sumber:RIPNas No. 37 Tahun 2007) 

E. Trase jalur Kereta Api 

Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri 

atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang 

manfaat jalur kereta api, ruang pengawasan jalur 

kereta api. 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 

Trase harus direncanakan sesuai persyaratan 

teknis sehingga dapat dipertanggung jawabkan 

secara teknis dan ekonomi, secara teknis diartikan 

kontruksi jalur kereta api tersebut harus aman 

dilalui oleh sarana perkeretaapian dengan tingkat 
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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.  

III. LANDASAN TEORI 

A. Struktur Jalur Kereta Api Ganda 

Perencanaan jalan rel merupakan suatu 

kontruksi yang direncanakan sebagai prasarana 

atau infrastruktur perjalanan kereta api. Struktur 

jalan rel merupakan suatu rangkaian yang 

menjadi suatu komponen yang saling 

mendukung sehingga mampu mendistribusikan 

beban kereta api secara menyeluruh dan rata 

terhadap tanah dasar tanpa merubah bentuk 

tanah, Rosyidi (2015). 

Perencanaan struktur jalan rel kereta api 

tercantum pada Peraturan Mentri No. 60 Tahun 

2012 tentang persyaratan teknis jalur KA yang 

terdiri dari komponen-komponen penyusunnya 

struktur bagian atas dan struktur bagian bawah. 

1. Struktur Bagian Atas 

a) Rel 

b) Penambat 

c) Bantalan 

d) Plat sambung, Mur dan Baut 

e) Lapisan pondasi atas 

f) Lapisan pndasi bawah 

g) Lapisan tanah dasar 

h) Wesel 

 

B. Analisis Pemilihan Trase Terbaik 

Pemilihan trase terbaik didasasarkan pada 

pertimbangan aspek operasi, aspek teknis, aspek 

non-teknis, dan aspek ekonomi. Aspek operasi 

trase terpilih mampu melayani sistem operasi 

kereta api untuk memenuhi persyaratan 

pengangkutan penumpang dan barang dengan 

aman, efektif dan tanpa gangguan. Aspek teknis, 

terase terpilih didesain semaksimal mungkin 

untuk memenuhi teknik perancangan jalan kereta 

api ganda kelas jalan 1 serta didesain secara baik 

sehingga kontruksi jalan rel tersebut dapat dilalui 

dengan aman dengan tingkat kenyamanan 

tertentu selama umur kontruksinya. Secara non-

teknis dan sosial diartikan sebagai perencanaan 

yang harus memperhatikan kendala yang dirasa 

oleh masyarakat dilokasi yang ingin dibangun 

trase, seperti halnya pada saat pembebasan lahan 

ataupun pengambilan hak lahan oleh PT. KAI 

yang dulunya digunakan oleh masyarakat 

sehingga tidak menimbulkan permasalahan 

sosial dan lingkungan. Secara ekonomi 

perencanaan trase yang baik dapat meminimalisir 

biaya yang digunakan untuk pembangunan dan 

pemeliharaan kontruksi tersebut sehingga 

terjaminnya keamanan dan tingkat kenyamanan, 

(Direktorat Jendral Kereta Api, 2016). 

 

C. Analisis Multikriteria 

Analisis multikriteria merupakan suatu 

jenis pendekatan untuk menilai permasalahan 

dengan memilah permasalahan dan kemudian 

mengintegrasikannya kepada pembuat keputusan, 

Communities and Local Government (2009). 

Metode ini bertujuan untuk membantu 

mengambil keputusan secara tepat dengan 

permasalahan yang terjadi dilapangan sehingga 

bisa mencapai hasil yang diinginkan. 

Menurut (Direktorat Jendral Kereta Api, 2016), 

Penentuan trase terpilih jalur kereta api ganda 

lebih dikembangkan pada analisis multikriteria 

yang akan dibagi menjadi 4 yaitu, kriteria teknis, 

non teknis, ekonomi, operasi, dan akan dibagi lagi 

menjadi sub-kriteria sebagai berikut. 

1. Kriteria Teknis 

a. Kondisi Geologi dan Topografi. 

b. Desain Trase. 

c. Kemudahan Pelaksanaan. 

d. Dampak Terhadap Lalulintas Jalan 

Raya. 

2. Kriteria Operasi 

a. Efek Pada Operasi Eksisting. 

b. Efek Pada Operasi KA Jalur Ganda. 

c. Keselamatan Operasi. 

3. Kriteria Non Teknis 

a. Konflik Kemasyarakatan. 

b. Keamanan dan Vandalism. 

c. Lingkungan dan fisik. 

d. Cagar Alam-Budaya. 

4. Kriteria Ekonomi 

a. Kebutuhan Dana. 

b. Manfaat Ekonomi. 

c. Finansial. 

Nantinya setiap sub kriteria mempunyai 

point-point aspek yang menjadi parameter utama 

dan bersifat kualitatif dan kuantitatif untuk 

subkriteria sehingga menghasilkan nilai kriteria 

sebagai berikut : 
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IP =∑ 𝑏𝑛 ∙ 𝑁𝑚𝑚
𝑛=1  ....................... 3.1 

Dengan : IP  = Indeks Proritas Kriteria  

   Nn = Nilai Sub Kriteria 

   bn = Bobot sub kriteria-n 

   m   = Jumlah Sub kriteria 

 

IV. METODOLOGI PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian terletak di Kabupaten 

Bandung, Provinsi Jawa Barat, tepatnya 

melewati 3 stasiun yaitu Stasiun Cicalengka-

Nagreg-Lebakjero dengan panjang lintasan 

14,289 km. 

 

(Sumber: Kementrian Perhubungan, 2016) 

B. Bagan Alir 

Secara umum tahapan-tahapan dalam 

penelitian ini dijelaskan dengan bagan alir 

sebagai berikut: 

 

  
Mulai 

Identifikasi Masalah 

Perumusan Masalah 

Pembatasan Masalah 

Pengumpulan Data 

Data Sekunder dari Intansi Terkait 

1. Data proyek pembangunan jalur 

kereta api ganda Cicalengka-

Cipeundeuy lintas Bandung-Kroya 

2. Data Tofografi kondisi wilayah 

3. Data Rencana Jalur Ganda 

4. Peraturan tentang perencanaan dan 

perancangan jalur kereta api 

A 

A 

      Analisis 

 Kondisi Jalur KA Eksisting 

 Alternatif Trase Baru Kereta 

Api Untuk Jalur Ganda 

 Analisis Multikriteria 

 

Alternatif 

Trase  3 

 

Alternatif 

Trase  2 

Alternatif 

Trase1 

Pembahasan 

Kesimpulan dan Saran 

Kebutuhan 

Biaya 

Alternatif Trase  

Terpilih 

Selesai 
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V. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

A. Kondisi Jalur Kereta Api Eksisting 

Dalam studi jalur ganda Cicalengka-

Nagreg-Lebakjero ini terlebih dahulu dibahas 

data eksisting dari kondisi jalan rel, kondisi 

struktur jalan rel serta kondisi lalu lintas dan 

kemudian dilakukan analisa jalur yang sudah ada. 

1. Trase Jalur Kereta Api Eksisting 

Kondisi eksisting jalur Cicalengka-

Nagreg-Lebakjero, untuk kondisi eksisting 

mempunyai 34 lengkung horizontal, untuk 

kondisi eksisting struktur jalur kereta api 

Cicalengka-Nagreg-Lebakjero, sebagai 

berikut: 

1) Struktur Bagian Atas eksisting 

a) Rel   : R 54 

b) Penambat  : Pendrol e-clip 

c) Bantalan  : Beton 

d) Sambunga  : Tipe melayang 

e) Wesel  : 1:12  

2) Desain jalur eksisting menurut laporan 

pekerjaan jalur ganda Cicalengka-

Cipeundeuy. 

A. Lebar dan Jarak Jalan Rel 

1. Lebar jalur kereta api 1067 mm. 

2. Jarak minimum antar as jalur 

kereta api 4 m. 

3. Ruang bebas kelas 1 yang 

diperlebar diperhitungkan 

adanya muatan. 

B. Emplasmen 

1. Jarak minimum antar jalur 

kereta api 5,20 m. 

2. Wesel menggunakan 1:2 

dengan 24 buah 

C. Kecepatan dan Beban Gandar 

1. Kecepatan Maksimum :120 

km/jam. 

2. Kecepatan di Emplasmen:45 

km/jam. 

3. Beban gandar  :18 ton. 

D. Material 

1. Jenis rel yang digunakan untuk 

kelas 1 R. 54 dengan 

karakteristik dan spesifikasi 

yang berlaku. 

2. Alat penambat rel tipe elastis 

dengan persyaratan bahan 

sesuai dengan peraturan bahan 

jalan rel atau peraturan yang 

berlaku. 

2. Lokasi Stasiun 

1) Stasiun Cicalengka 

Stasiun Cicalengka merupakan 

stasiun kereta api kelas II yang berada di 

kecamatan Cicalengka Kulon, 

Cicalengka, Bandung, stasiun ini berada 

pada ketinggian +689 mdpl dan termasuk 

dalam daerah operasi II. Stasiun ini 

mempunyai 3 jalur dengan jalur 2 

merupakan sepur lurus. 

2) Stasiun Nagreg 

Stasiun Nagreg merupakan stasiun 

kelas III yaitu kecil yang terletak di 

kecamatan Nagreg, Bandung. Dengan 

letak stasiun +848 mdpl, yaitu merupakan 

stasiun tertinggi di Indonesia yang masih 

aktif, dan stasiun ini memiliki 3 jalur 

dengan 1 jalur lurus tetapi hanya 1-2 yang 

digunakan. 

3) Stasiun Lebakjero 

Stasiun Lebakjero merupakan 

stasiun kelas III yang berada diperbatasan 

antara Ciherang dengan Garut dan 

merupakan stasiun paling timur di 

Kabupaten Bandung dengan ketinggian 

+818 mdpl. 

 

3. Kebutuhan Pembangunan Jalur Kereta Api 

Baru 

Pertumbuhan penduduk dan 

pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi 

menjadikan mobilitas masyarakat menjadi 

meningkat, sehingga pergerakan pun 

meningkat  melebihi kapasitas prasarana 

transportasi yang ada. Kurangnya dalam 

memperhitungkan faktor yang menentukan 

teknis maupun ekonomi dalam sistem jaringan 

dengan waktu yang lama sehingga 

menimbulkan masalah pada sistem 

transportasi, yaitu menyebabkan sistem 

prasarana trasnportasi maupun sarana 

transportasi rentan terhadap kelebihan 

kapasitas, dilihat pada Table 5.2 dan Table 5.3 

kapasitas lintas kereta api dengan 

pertumbuhan pengguna sarana tranportasi 

kereta api di Jawa Barat sebagai berikut. 
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Table 5.1 Pertumbuhan Pengguna Sarana 

Trasnportasi Kereta Api di Jawa Barat 

 
(Sumber: Kementerian Perhubungan, 2016) 

 

Tabel 5.2  Kapasitas lintas kereta api DAOP 2 

Bandung 

 
(Sumber: Kementerian Perhubungan, 2016) 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 

setiap tahunnya angka pertumbuhan pengguna 

jasa transportasi kereta api meningkat, sehingga 

dengan adanya jalur ganda diharapkan mampu 

mengatasi permasalahan tentang kapsitas lintas 

kereta api, dengan adanya jalur ganda interval 

keberangkatan kereta api bisa lebih ditingkatkan, 

karena tidak terpengaruh oleh kereta dari arah 

yang berlawanan.  

Rencana pengembangan Wilayah Bandung 

Timur, dengan pengembangan jalur ganda 

Cicalengka-Lebakjero nantinya akan berperan 

dalam menanggulangi kapasitas lintas dan 

kemacetan, dilihat pada Tabel 5.4 frekuensi 

kereta api jalur eksisting  Cicalengka-Nagreg-

Lebakjero perhari. 

Tabel 5.3 Frekuensi Kereta Api perhari 

 

(Sumber: GAPEKA 2015) 

 

4. Kondisi Pengunaan Lahan Sekitar 

Pada lintas eksisting Cicalengka-Nagreg-

Lebakjero secara umum penggunaan lahan 

disekitar jalur kereta api sepanjang 15 km 

adalah berupa perkebunan, pemukiman, hutan 

dan perbukitan/pegunungan dengan table 5.8 

berikut. 

Tabel 5.4 Tata Guna Lahan Eksisting 

No Lahan Persentase (%) 

1 Semak Belukar 5 

2 Gedung 1 

3 Kebun 2 

4 Pemukiman 15 

5 Rumput 15 

6 Sawah irigasi 3 

7 Sawah Tadah 

Hujan 
28 

8 Tanah Ladang 31 

 

5. Kondisi Operasional Eksisting 

Pada jalur eksisting kondisi operasional 

kereta api sangat lambat karena umumnya 

kereta api yang dioperasikan dengan 

kecepatan rendah, sehingga nantinya dengan 

adanya jalur ganda diharapkan mampu 

meningkatkan kecepatan rata-rata dan 

meningkatkan kapasitas lintas kereta api. 

 

B. Analisis Jalur Baru Untuk Jalur Ganda 

Dalam merencanakan jalur baru akan 

dibuat beberapa alternatif trase, Dalam 

perancangan trase ada beberapa aspek yang 

digunakan untuk menentukan trase terbaik 

sebagai berikut 

1. Aspek Teknis 

Pada aspek tenik dapat berupa tata cara 

pengerjaan dengan melihat kondisi 

lapangan. 

2. Aspek Non-Teknis 

Pada aspek non-teknis dapat berupa 

dampak kemasyarakatan sekitar lokasi 

pengerjaan  

3. Aspek Ekonomi 

Pada pengerjan jalur ganda, kebutuhan dana 

tergantung terhadap perencanaan trase disisi 

kiri maupun kanan sangat penting dalam 

meminimalisis penggunaan dana. 

 

 

 

Nama KA 2011 2012 2013 2014 2015

Lodaya 473,040 463,579 523,195 554,587 576,771

Argo Wilis 183,960 180,281 178,478 189,187 196,754

Mutiara Selatan 265,720 260,406 257,802 273,270 235,886

Malabar 292,000 286,160 283,298 300,296 312,308

Turangga 214,620 210,328 172,826 183,196 190,524

Serayu 744,600 729,708 484,015 513,056 533,578

Pasundan 372,300 364,854 242,008 256,528 266,789

Kahuripan 372,300 364,854 242,008 256,528 266,789

Kutojaya Selatan 434,350 425,663 189,633 201,011 209,051

Ekonomi Lokal 372,300 364,854 361,205 382,878 398,193

Bandung Raya 10,512,000 10,301,760 10,198,742 10,810,667 11,243,094

Jumlah Penumpang per Tahun

Jumlah V (KM/Jam)

1 Cicalengka-Nagreg 8.485 24 45 24 11.31 55

2 Nagreg-Lebakjero 5.804 24 45 24 7.74 71

No Petak Jalan
Jarak 

(KM)

Kapasitas Lintas 

(KA/Hari)

KA Penumpang T Rata-

rata 

(Menit)

Jumlah 

KA 

Total

Nama KA Gapeka 2011 Gapeka 2012 Gapeka 2013 Gapeka 2014 Gapeka 2015

Lodaya 4 4 4 4 4

Argo Wilis 2 2 2 2 2

Mutiara Selatan 2 2 2 2 2

Malabar 2 2 2 2 2

Turangga 2 2 2 2 2

Serayu 4 4 4 4 4

Pasundan 2 2 2 2 2

Kahuripan 2 2 2 2 2

Kutojaya Selatan 2 2 2 2 2

Ekonomi Lokal 2 2 2 2 2

Semen GDB-SLO-GBN-BBT - - - 1 -

Frekuensi Harian
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4. Aspek Operasi 

Pengerjaan jalur ganda Cicalengka-

Nagreg-Lebakjero sangat mementingkan 

aspek operasi karena tujuan utama dalam 

pengerjaan jalur ganda. 

Untuk alternatif yang terpilih berdasarkan 

mempertimbangkan beberapa aspek dapat 

diperoleh 3 alternatif sebagai trase terbaik sebagai 

berikut: 

1. Alternatif 1 

Pada alternatif pertama, perencanaan jalur 

KA baru berada pada sisi kiri jalur KA 

eksisting dari arah Cicalengka Sampai 

LebakJero, sehingga jalur baru mengikuti 

lengkung Horizontal dan kecepatan 

maksimum pada kondisi eksisting. 

2. Alternatif 2 

Pada alternatif kedua, perencanaan jalur 

baru semuanya berada pada sebelah kanan dari 

arah Cicalengka sampai Lebakjero. 

3. Alternatif 3 

Pada alternatif ketiga, perencanaan jalur 

baru akan berada pada sisi kiri jalur eksisting 

dimulai dari Cicalengka sampai Nagreg dan 

dilakuakan switching jalur trase pindah kesisi 

kanan dari Nagreg sampai Lebakjero, 

sehingga jalur baru mengikuti lengkung 

Horizontal dan kecepatan maksimum yang 

diizinkan pada kondisi eksisting dengan 2 kali 

shifting. 

 

C. Analisis Multikriteria 

Pada perencanaan jalur ganda Cicalengka-

Nagreg-Lebakjero memiliki kriteria yang 

dikembangkan menjadi sub-kriteria. 

Setelah setiap kriteria dikembangkan menjadi 

sub-kriteria dengan point-point yang telah dibagi 

dari terkecil hingga yang terbesar, dilakukan 

pemilihan point-point pada setiap subkriteria 

yang didasarkan pada data-data dilapangan serta 

dilakukan pemilihan terbaik, sehingga nantinya 

tiap point yang dipilih berpengaruh terhadap 

pemilihan trase terbaik pada jalur ganda.  

dilakukan pembobotan pada tiap kriteria tersebut 

bertujuan untuk mambagi tiap sub-ktiteria yang 

diutamakan dalam penelitian ini, karena pada 

studi trase jalur ganda kereta api Cicalengka-

Nagreg-Lebakjero kriteria yang diutamakan 

adalah kritria operasi, non-teknis, ekonomi dan 

teknis. 

Pembobotan untuk kriteria operasi 30 %, 

pembobotan kriteria non-teknis sebesar 25 %, 

pembobotan pada kriteria ekonomi 25 % dan 

pembobotan pada kriteria teknis 20 %. 

Dengan sub-kriteria yang sudah didefinisikan 

setelah itu dilakukan perhitungan untuk 

menentukan indeks prioritas kriteria dengan 

persamaan (3.1) sebagai berikut. 

IP =∑ 𝑏𝑛 ∙ 𝑁𝑚𝑚
𝑛=1  .................................. (3.1) 

Dengan :  IP  = Indeks Proritas Kriteria  

 Nn = Nilai Sub Kriteria 

    bn = Bobot sub kriteria-n   

                 m  = Jumlah Sub kriteria 

Sub-kriteria nantinya akan mendapakan bobot 

dari bobot kriteria yang dibagi sama dengan 

jumlah sub-kriteria, sebagai berikut 

1. Kriteria Operasi = 30 % ÷ jumlah sub-

kriteria 

A. Efek pada operasi KA eksisting = 10 % 

B. Efek pada operasi KA ganda = 10 % 

C. Keselamatan Operasi  = 10 % 

2. Efek Pada KA Eksisting 

1. Nilai x Bobot 

a) Alternatif 1 dipilih sub-kriteria = 2 

didapat dari nilai sub-kriteria dengan 

mempertimbangkan data-data di 

lapangan 

IP  = bn × Nn  

     = 10% × 2 = 0,2  

2. Total jumlah sub-Kriteria 

Jumlah dari nilai x bobot didapatkan 

sebagai berikut untuk alternatif 1 dari 

setiap sub-kriteria nantinya akan 

dijumlahkan untuk mendapatkan nilai 

total sub-kriteria pada alternatif 1, nilai 

tersebut akan digunakan untuk 

membandingkan dari tiap alternatif 

lainya sehingga didapatkan pemilihan 

terbaik 
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Table 5.5  Rekapitulasi Nilai Bobot Untuk 

Kriteria dan Sub-Kriteria. 

 

Hasil perbandingan bobot untuk kriteria 

dan sub-kriteria dapat disimpulkan bahwa, 

didapatkan hasil pada tiap alternatif sebagai 

berikut, alternatif 1 : 3.200, alternatif 2 : 3.783, 

alternatif 3.991. Hasil analisis memperlihatkan 

bahwa dari kriteria operasi, teknik, non-teknik, 

dan ekonomi, penilaian Alternatif 3 dengan nilai 

3,991 memiliki nilai tertinggi dari 2 alternatif 

lainnya, untuk itu alternatif trase jalur ganda 

Cicalengka-Nagreg-Lebakjero dengan 

menggunakan analisis multikriteria terpilih 

alternatif 3 sebagai trase terbaik untuk jalur 

ganda. 

 

D. Rekapitulasi Kebutuhan Trase Terpilih 

1. Trase Jalur Ganda 

Setelah dilakukan perencanaan dan 

analisis multikriteria terpilih alternatif 3, 

yaitu jalur dari Cicalengka-Nagreg akan 

berada pada sisi kiri dan saat berada distasiun 

Nagreg jalur di switching ke kanan hingga di 

stasiun Lebakjero. 

2. Estimasi Biaya Pekerjaan 

 Berikut ini merupakan rekapitulasi 

rencana anggaran biaya yang digunakan 

dalam analisis perhitungan biaya 

pembangunan jalur baru trase ganda kereta 

api antara stasiun Cicalengka-Nagreg-

Lebakjero. Penjabaran secara detail estimasi 

rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan 

pembangunan jalur baru trase ganda kereta 

api antara stasiun Cicalengka-Nagreg-

Lebakjero. 

 

 

 

Table 5.6 Rekapitulasi rencana anggaran biaya 

 
Secara keseluruhan, biaya yang dibutuhkan 

pembangunan jalur ganda trase baru kereta api 

antara stasiun Cicalengka-Nagreg-Lebakjero 

adalah sebesar  Rp. 167,053,000,000.00,- 

terbilang Seratus Enam Puluh Tujuh Milyar Lima 

Puluh Tiga Juta Rupiah 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan proses perencanaan dan 

analisis, ada beberapa kesimpulan yang dapat 

diambil berkaitan dengan perencanaan trase jalur 

ganda dengan menggunakan metode analisis 

multikriteria lintas Cicalengka-Nagreg-Lebakjero 

(182+271-196+560) dengan panjang 14,289 km, 

sebagai berikut. 

1. Pembangunan jalur ganda Cicalengka-

Nagreg-Lebakjero mampu meningkankan 

kapasitas lintas kereta api dengan kapsitas 

lintas jalur eksisting, karena dengan adanya 

jalur ganda tidak adanya hambatan yang 

berlawanan saat kereta api melintas. 

2. Hasil anaisis trase jalur ganda kereta api 

a. Aspek yang harus dipenuhi untuk 

analisi multikriteria ada 4 yaitu 

1) Aspek teknis. 

2) Aspek Non-Teknis. 

3) Aspek Operasi. 

4) Aspek Lingkungan. 

Dari 4 aspek semuanya harus terpenuhi 

untuk analisis multikriteria dalam menentukan 

subkriteria sehingga bisa melakukan penilaian 

terhadap 4 aspek. 

b. Hasil dari analisis multikriteria dilihat dari 4 

aspek yang dikembangkan menjadi sub-

kriteria. Alternati 1: 3.200, alternatif 2: 3. 783, 

Aternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Aternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3

A. Operasi Kereta Api

1. Efek pada operasi KA eksisting 2 3 4 10% 0.2 0.3 0.4

2. Efek pada operasi KA ganda 5 4 4 10% 0.5 0.4 0.4

3. Keselamatan Operasi 2 3 4 10% 0.2 0.3 0.4

30%

B. Non-Teknis

1. Konflik Sosial Kemasyarakatan 2 4 3 6.3% 0.125 0.25 0.1875

2. Lingkungan dan Fisik 3 4 3 6.3% 0.188 0.25 0.1875

3. Cagar Alam-Budaya 3 4 4 6.3% 0.188 0.25 0.25

4. Keamanan dari Vandalism 4 4 4 6.3% 0.250 0.25 0.25

25%

C. Ekonomi

1. Kebutuhan Dana 2 3 4 8.33% 0.167 0.250 0.333

2. Manfaat Ekonomi 5 5 5 8.33% 0.417 0.417 0.417

3. Finansial 5 5 5 8.33% 0.417 0.417 0.417

25%

D. Teknis

1. Kondisi Geologi dan Topografi 3 4 4 5% 0.150 0.2 0.2

2. Desain Trase 3 4 4 5% 0.150 0.2 0.2

3. Kemudahan Pelaksanaan 2 3 4 5% 0.100 0.15 0.2

4. Dampak Terhadap Lalulintas 3 3 3 5% 0.150 0.15 0.15

20%

Total 100% 3.200 3.783 3.991

Nilai x Bobot
Kiteria

Nilai
Bobot

H. SATUAN JUMLAH

(Rp.) (Rp.)

1 unit 24,361.80 806,000             19,635,611,964     

2 unit 138.03 3,055,000          421,673,107          

3 unit 276.05 535,600             147,854,741          

4 set 69.01 6,816,100          470,403,611          

5 m2 35,040.00 426,000             14,927,040,000     

6 m2 35,040.00 299,700             10,501,488,000     

7 unit 24.00 3,600,000,000  86,400,000,000     

8 unit 24,361.80 30,750               749,125,394          

9 unit 138.03 144,700             19,972,536            

10 unit 138.03 168,200             23,216,176            

11 ttk 828.16 141,830             117,458,390          

12 ton 810.91 1,011,600          820,316,375          

13 m'sp 14,600.00 129,400             1,889,240,000       

14 ttk 1,035.20 1,883,100          1,949,392,704       

15 unit 156.00 914,197             142,614,792          

16 unit 1,467.00 489,318             717,830,011          

17 unit 35.00 1,755,625          61,446,871            

18 unit 35.00 416,981             14,594,318            

19 m'sp 14,600.00 46,048               672,295,135          

20 m'sp 14,600.00 83,529               1,219,527,634       

21 m'sp 14,600.00 90,883               1,326,898,443       

22 m'sp 43,800.00 215,299             9,430,108,990       

23 ls 2.00 104,146,640      208,293,280          

151,866,402,472   

15,186,640,247     

167,053,042,720   

167,053,000,000

Jumlah

Dibulatkan

Total

PPN 10 %

Membuat dan Memasang Patok Heling (awal dan akhir)

Membuat dan Memasang Papan Lengkung (awal dan akhir)

No. SAT VOLURAIAN PEKERJAAN

Mengebor Rel R.54 untuk tiap titik sambungan rel

Muat, Angkut bongkar Rel R.54 dari lokasi penimbunan ke lokasi

Pekerjaan Pemasangan Rel

Pengelasan Rel

Membuat dan Memasang Patok km/hm per 100 m

Membuat dan Memasang Patok Lengkung per 10 m

Pengadaan Balas kricak

Pengerjaan Balas kricak

Pengadaan Wesel

Pemasangan Bantalan Beton

Pemasangan Bantalan Kayu (untuk sambungan)

Pemasangan Pelat Sambung, Baut, dan Alat Penambat

Pekerjaan Switch Over

Pekerjaan Angkat Listring, MTT (3 kali)

Pekerjaan Angkat Listring, HTT sampai kecepatan 60 km/jam

Pekerjaan Angkat Listring, HTT sampai kecepatan 40 km/jam

Pekerjaan Angkat Listring, HTT sampai kecepatan 20 km/jam

Pengadaan Bantalan Beton lengkap dengan penambat elastis

Pengadaan Bantalan Kayu dan penambat elastis

Pengadaan Base Blate Bantalan Kayu (untuk daerah sambungan)

Pengadaan Plat sambung dan baut lengkap (per sambungan)
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alternatif 3:  3.991, sehingga terpilihlah pada 

alternatif 3 yang mempunyai nilai lebih tinggi 

dari alternatif lainnya karena mudah dalam 

pengerjaan, sedikit melakukan pembebasan 

lahan, sedikit dampak lingkungan yang 

ditimbulkan, mudah dalam pengoprasiannya, 

serta dampak finansial yang menguntungkan 

pemerintahan dan membantu meningkatkan 

perekonomian sekitar lokasi. 

B. Saran 

Setelah melakukan studi trase jalur ganda 

Cicalengka-Nagreg-Lebakjero dapat diperoleh 

saran sebagai berikut. 

1. Diharapkan studi selanjutnya mampu 

melakukan survei lapangan agar mengetahui 

kondisi aslinya. 

2. Diharapkan pada studi selanjutnya 

menggunakan analisis pemilihan dengan 

analisis lain selain analisis multikriteria. 
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