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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki 

kekayaan sumber daya alam pertambangan terbesar, serta memberikan sumbangan 

terbesar terhadap pendapatan negara. Konstribusi terbesar dalam menopang 

perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan didominasi Sumber Daya Alam (SDA) 

tambang, seperti minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Berdasarkan potensi SDA 

di Provinsi Sumatera Selatan cadangan minyak bumi sebesar 1.145,77 MMSTB 

(Million Stock Tank Barrels) menduduki Peringkat 3 Nasional setelah Provinsi 

Sumatera Tengah dan Jawa Timur, sedangkan gas bumi sebesar 13,84 TSCF 

(Trilliun Standart Cubic Feet) menduduki Peringkat 4 Nasional setelah Provinsi 

Natuna, Papua, dan Maluku. Lain halnya dengan potensi batu bara sebesar 183.00 

TCF (Trillion Cubic Feet) menduduki Peringkat 1 Nasional (Lampiran 1). 

Potensi alam tersebut salah satunya terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin 

sebagai penyumbang terbesar terhadap perekonomian (PDRB) yaitu 66,86% pada 

sektor pertambangan, setelah itu 12,35% disusul pada sektor pertanian. 

Berdasarkan penelitian Dinas Pertambangan masih cukup banyak cadangan migas 

dan batu bara yang belum berkembang sebagaimana yang diharapkan, hal ini 

disebabkan oleh kendala sistem jaringan transportasi yang kurang menunjang 

(Dinas Komunikasi dan Informatika, MUBA 2013). 

Secara demografi berdasarkan catatan di statistik Indonesia jumlah penduduk 

Kabupaten Musi Banyuasin termasuk kabupaten/kota dengan penduduk terbanyak 

ke empat di Provinsi Sumatera Selatan. Menurut data BPS (2017), jumlah penduduk 

di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukan adanya peningkatan dari tahun ke 

tahun. Jumlah penduduk tahun 2010 berjumlah 562.979 jiwa, tahun 2014 berjumlah 

602.027 jiwa, dan 611.506 jiwa pada tahun 2015.  

Menurut Renstra 2015-2019 dalam Setiawan (2016) Pemerintahan yang 

dipimpin oleh Jokowi-Jusuf Kalla memprioritaskan sembilan agenda yang disebut 

Nawa Cita guna menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang 

berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian 
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dalam kebudayaan. Berpedoman dalam sembilan agenda prioritas (Nawa Cita), 

maka salah satu titik fokus Kementerian Perhubungan yaitu pada pembangunan 

infrastruktur yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di seluruh 

Indonesia, salah satu diantaranya melalui pembangunan dan pengembangan 

jaringan kereta api.  

Berdasarkan data statistik jumlah pengguna angkutan barang dan penumpang 

Kereta Api (KA) di Provinsi Sumatera Selatan cenderung meningkat pada tahun 

2013 di setiap bulannya. Kepadatan jumlah penduduk yang terus meningkat tidak 

mengherankan jika kebutuhan kereta api sangat tinggi. Namun, pada kondisi ini 

kereta api angkutan penumpang masih relatif kecil jika dibandingkan dengan kereta 

api angkutan barang, mengingat potensi barang tambang yang dihasilkan memiliki 

potensi luas dan prospek yang cerah untuk dikembangkan di wilayah Sumatera 

Selatan (BPS, 2017). 

Perusahaan serta jarak lokasi penambangan batu bara menuju penampungan 

yang tidak sama, mempengaruhi perbedaan dalam pemilihan moda angkutan. 

Pemindahan barang menggunakan moda transportasi kereta api menjadi pilihan 

utama perusahanan batu bara yaitu seperti PT. Bukit Asam di Divisi Regional III 

lintas layanan Lahat – Muara Enim Sumatera Selatan (Laporan Tahunan Kereta 

Api, 2013). Hal ini dikarenakan transportasi perkeretaapian yang memiliki 

keunggulan dalam memperlancar perpindahan orang dan barang dengan daya 

angkut lebih besar dibanding moda transportasi lain, cepat, aman, hemat energi, 

ramah lingkungan, dan membutuhkan lahan yang relatif sedikit (RIPNas, 2011).  

Guna mendukung sembilan agenda prioritas (Nawa Cita) dan meningkatkan 

potensi sumber daya alam di Sumatera Selatan yang belum berkembang secara 

optimal, perlu didukung jaringan transportasi yang handal dan berkapasitas besar. 

Strategi penunjang yang memungkinkan adalah dengan pengembangan jaringan 

jalan kereta api dengan merencanakan pembangunan jalur ganda yang berfungsi 

untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan meningkatkan kapasitas angkut kereta 

api dalam melayani kebutuhan angkutan hasil bumi lainnya (Setiawan, 2016). Hal 

ini menjadi daya tarik sendiri salah satunya di Kabupaten Musi Banyuasin yang 

akan dilewati oleh rencana jalur kereta api ganda lintas layanan Sumber Agung–

Sungai Lilin. 
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Salah satu hal yang penting dalam pembangunan jaringan rel kereta api 

adalah kajian pola operasi agar diperoleh gambaran dan konsep rencana operasional 

KA yang maksimal. Hal ini berkaitan dengan waktu perjalanan sesungguhnya, 

kecepatan rata-rata, jadwal perjalanan dan pengaturan operasi. Oleh karena itu, 

studi ini meneliti mengenai kajian pola operasi jalur kereta api ganda lintas layanan 

Sumber Agung–Sungai Lilin. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi pokok 

permasalahan sebagai berikut ini: 

1. Bagaimana kajian pola operasi jalur kereta api ganda lintas layanan Sumber 

Agung–Sungai Lilin? 

2. Bagaimana tipikal tata letak dan panjang efektif tiap-tiap jalur stasiun di lintas 

layanan Sumber Agung–Sungai Lilin? 

3. Bagaimana pengaturan lalu lintas kereta api pada stasiun untuk mendukung 

operasional jalur kereta api ganda lintas layanan Sumber Agung–Sungai Lilin? 

4. Bagaimana rute-rute perjalanan kereta api yang dapat terbentuk, terpakai, 

berkonflik, dan tingkat pembebanan rute terhadap frekuensi kereta api pada 

jalur stasiun di lintas layanan Sumber Agung-Sungai Lilin? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Merencanakan pola operasi jalur kereta api ganda lintas layanan Sumber 

Agung-Sungai Lilin. 

2. Merancang tipikal tata letak dan panjang efektif tiap-tiap jalur stasiun di lintas 

layanan Sumber Agung–Sungai Lilin. 

3. Merencanakan pengaturan lalu lintas kereta api pada stasiun untuk mendukung 

operasional jalur kereta api ganda lintas layanan Sumber Agung–Sungai Lilin. 

4. Merencanakan rute-rute perjalanan kereta api yang dapat terbentuk, terpakai, 

berkonflik, dan tingkat pembebanan rute terhadap frekuensi kereta api pada 

jalur stasiun di lintas layanan Sumber Agung-Sungai Lilin. 
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D.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut ini: 

1. Memberikan masukan dan saran khususnya Direktorat Jenderal 

Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan dan PT. Kereta Api Indonesia 

Divre III, Sumatera Selatan mengenai konsep perencanaan pola operasi kereta 

api jalur ganda lintas layanan Stasiun Sumber Agung–Sungai Lilin. 

2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pengembangan Program Studi 

Teknik Sipil khususnya bidang transportasi. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar dan pembelajaran untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

E.  Batasan Masalah 

Batasan permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada lintas layanan Sumber Agung–Sungai 

Lilin. 

2. Penelitian ini membahas pola operasi jalur kereta api ganda lintas layanan 

Sumber Agung–Sungai Lilin. 

3. Penelitian ini membahas jenis, kegiatan, kelas, fungsi, dan lokasi stasiun-

stasiun di lintas layanan Sumber Agung–Sungai Lilin. 

4. Penelitian ini hanya membahas tipikal tata letak dan panjang efektif tiap-tiap 

jalur stasiun di lintas layanan Sumber Agung–Sungai Lilin. 

5. Penelitian ini membahas pengaturan lalu lintas kereta api dan rute-rute 

perjalanan kereta api yang berbentuk, terpakai, berkonflik, serta tingkat 

pembebanan rute terhadap frekuensi kereta api di stasiun-stasiun lintas layanan 

Sumber Agung–Sungai Lilin. 

6. Penelitian ini tidak menghitung kapasitas lintas rencana jalur kereta api ganda 

lintas layanan Sumber Agung–Sungai Lilin. 

7. Penelitian ini tidak membahas mengenai layout stasiun secara mendetail 

sampai dengan desain arsitektural dan struktural bangunan stasiun. 

8. Penelitian ini tidak membahas alinemen vertikal dan alinemen horizontal. 

9. Penelitian ini tidak merencanakan sistem drainase pada jalur kereta api. 
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F.  Keaslian Penelitian 

Tugas akhir dengan judul “Studi Pola Operasi Kereta Api Jalur Ganda 

Sumber Agung–Sungai Lilin” belum pernah diajukan dan dipublikasikan 

sebelumnya. Penelitian ini menitikberatkan pada perancangan tipikal tata letak dan 

panjang efektif tiap-tiap jalur stasiun, perencanaan pengaturan lalu lintas kereta api 

pada maisng-masing stasiun untuk mendukung operasional jalur kereta api, 

perencanaan rute-rute perjalanan kereta api yang dapat terbentuk, terpakai, 

berkonflik, dan tingkat pembebanan rute terhadap frekuensi kereta api pada masing-

masing jalur stasiun. 

 


