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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Peran dan Karakteristik Moda Transportasi Kereta Api Nasional 

Kereta api merupakan salah satu transportasi angkutan darat yang tidak dapat 

dipisahkan dengan moda transportasi lain seperti moda udara, moda darat 

(transportasi perkotaan), dan moda luat. Transportasi perkeretaapian nasional ini 

diharapkan dapat dikembangkan secara optimal sehingga mampu berperan dalam 

mendukung pergerakan orang serta barang ke seluruh wilayah di Indonesia 

(RIPNas, 2011). Menurut Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2007 tentang 

Perkeretaapian pada pasal Bab II pasal 3 menyebutkan bahwa transportasi 

perkeretaapian diselenggarakan dengan tujuan untuk mempermudah perpindahan 

orang dan atau barang secara massal, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib, 

teratur, efisien, selain itu diharapkan dapat menunjang pemeretaan, pertumbuhan, 

stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional.  

Menurut (Utomo, 2009) menyebutkan bahwa kereta api sebagai alat 

pemindahan barang dan penumpang memiliki keunggulan, antara lain: 

1. Mempunyai jangkauan pelayanan transportasi barang dan orang untuk jarak 

pendek, sedang, dan jauh dengan kapasitas angkut yang besar. 

2. Penggunaan energi relatif kecil. 

3. Keselamatan perjalanan lebih baik jika dibandingkan dengan moda transportasi 

lain karena mempunyai jalur sendiri. 

4. Selain mempunyai jalur sendiri, perjalanan kereta api juga tidak begitu 

terpengaruh oleh keadaan cuaca sehingga mempunyai kehandaan dalam 

ketepatan waktu yang sangat baik. 

5. Polusi, getaran, dan kebisingan relatif kecil. 

6. Kecepatan perjalanan dapat bervariasi dari lambat sampai cepat. 

Selain memiliki keunggulan, kereta api juga memiliki beberapa kelemahan, 

yaitu: 

1. Memerlukan fasilitas sarana dan prasarana khusus yang tidak bisa digunakan 

oleh moda transportasi lain, sehingga diperlukan alat angkut berupa lokomotif 

dan gerbong. 
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2. Memerlukan biaya yang cukup besar untuk operasi, perawatan dan tenaga 

kerja. 

3. Pelayanan barang dan penumpang sangat terbatas hanya pada jalurnya. 

 

B. Strategi Pengembangan Jaringan dan Angkutan Kereta Api 

Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) ditetapkan sebagai arahan 

tentang rencana pengembangan angkutan perkeretaapian nasional hingga tahun 

2030, tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2011 yang merupakan 

turunan dari UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian 

diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Sarana dan prasarana dalam mewujudkan 

penyelenggaraan perkertaapian nasional harus mampu mendukung kebutuhan 

layanan kereta api di wiayah keberadaannya. 

Sasaran pengembangan jaringan dan layanan perkeretaapian pada tahun 2030 

yaitu jaringan perkeretaapian nasional sepanjang 12.100 Km (tersebar di pulau 

Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) termasuk jaringan kereta 

api Kota/perkotaan sepanjang 3.800 km. 

Pengembangan pelayanan perkeretaapian di Pulau Jawa-Bali, Sumatera, 

Kalimantan, Sulawesi, dan Papua direncanakan mampu melayani perjalanan 

penumpang sebesar 929,5 juta orang/tahun termasuk melayani perjalanaan 

penumpang pada 15 wilayah perkotaan dan barang sebesar 995,5 ton/tahun. 

Perhitungan dalam menentukan kebutuhan jaringan kereta api berdasarkan 

kebutuhan panjang minimal jaringan jalan kereta api (rel) di masing-masing pulau.  

Pengembangan jaringan jalur kereta api di Sumatera merupakan tujuan 

terwujudnya Trans Sumatera Railways yang menghubungkan jalur perkeretaapian 

yang telah beroperasi yaitu di Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, 

Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung sehingga menjadi jaringan jalur 

kereta api yang saling terhubung. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas)  

menjelaskan bahwa transportasi perkeretaapian nasional diharapkan mampu 

menjadi tulang punggung angkutan barang dan angkutan penumpang, sehingga 
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dapat menjadi suatu penggerak utama perekonomian nasional. Rencana jaringan 

jalur kereta api di Pulau Sumatera dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2. 1. Rencana jaringan jalur kereta api di Sumatera 

(Sumber: Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, 2016) 

 

C. Sistem Perkeretaapian Nasional 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian  

pada Bab 1 pasal 1 menyebutkan bahwa perkeretaapian merupakan satu kesatuan 

sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, 

kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk menyelenggarakan transportasi kereta api. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian 

pada Bab VI pasal 35 bahwa prasarana perkeretaapian umum dan khusus meliputi 

berikut ini: 

1. Jalur kereta api, adalah jalur yang difungsikan untuk pengoperasian kereta api. 
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2. Stasiun kereta api, adalah tempat kegiatan kereta api melakukan 

pemberangkatan dan pemberhentian untuk melayani: naik turun penumpang, 

bongkar muat barang, dan atau keperluan operasi kereta api. 

3. Fasilitas operasi kereta api, adalah peralatan yang dibutuhkan dalam 

pengoperasian kereta api. 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian 

pada Bab VIII pasal 96 sarana perkeretaapian menurut jenisnya terdiri dari: 

1. Lokomotif, adalah bagian dari rangkaian kereta api yang memiliki mesin 

berfungsi sebagai penggerak sendiri dan dapat digunakan untuk menarik dan 

atau mendorong kereta gerbong, dan atau peralatan khusus, diantaranya 

lokomotif listrik dan lokomotif disel. 

2. Kereta api, adalah sarana perkeretaapian dilengkapi 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. 

3. Gerbong, adalah sarana perkeretaapian yang ditarik dan atau didorong oleh 

lokomotif yang dapat difungsikan untuk pemindahan barang, antara lain 

gerbong datar, gerbong tertutup, gerbong terbuka, dan gerbong tangki.  

4. Peralatan khusus, adalah sarana perkeretaapian yang tidak dapat difungsikan 

sebagai angkutan penumpang maupun barang, tetapi digunakan untuk 

keperluan khusus antara lain kereta inspeksi (lori), gerbong penolong, derek 

(crane), kereta ukur, dan kereta pemeliharaan jalan rel. 

 

D. Operasional Kereta Api 

Menurut Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian 

pada Bab 1 pasal 2 menyebutkan kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan 

tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana 

perkeretaapianlainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait 

dengan perjalanan kereta api. Menurut Direktortat Jenderal Perkeretaapian (2012) 

Operasi Kereta Api (KA) dalam skala luas adalah kegiatan secara keseluruhan yang 

bersifat manajemen maupun teknis operasional lengkap sesuai dengan persyaratan 
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yang harus dipenuhi agar sarana yang ditentukan dapat berjalan sesuai dengan 

ketentuan pada prasarana yang disediakan. 

Pengoperasian kereta api perlu diperhitungkan seefektif dan seefisien 

mungkin disesuaikan dengan kebutuhan angkutan. Kebutuhan angkutan cenderung 

tidak pasti pada setiap hari maupun bulannya, namun berbeda halnya dengan 

kebutuhan angutan barang relatif lebih mudah diprediksi tergantung dari jenis 

produk dan pola konsumsi dari produk yang bersangkutan.  

Perencanaan pola operasi kereta api merupakan susunan konsep rencana 

operasi yang akan menjadi pedoman dalam perencanakan operasi kereta api 

selanjutnya. Kriteria pokok dalam perencanaan pola operasi adalah sebagai berikut: 

1. Jenis pengangkutan KA. 

2. Jumlah KA per hari. 

3. Panjang rangkaian KA untuk penumpang dan barang. 

4. Kecepatan maksimum KA penumpang dan barang. 

5. Lokasi, fungsi, dan kelas stasiun. 

6. Jenis dan kegiatan di stasiun. 

7. Petak jalan. 

8. Kapasitas lintas. 

9. Layout emplasemen di stasiun. 

Operasi perjalanan kereta api ditentukan oleh: 

1. Jumlah kereta api yang dioperasikan setiap hari kerja. 

2. Didukung oleh kesiapan tenaga kerja yang melayani perjalanan kereta api, baik  

awak kereta api maupun pengatur lalulintas yang mengendalikan kelancaran 

dan keselamatan perjalanan kereta api. 

3. Jumlah frekuensi perjalanan kereta api perlu didukung 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. 

4. Perangkat persinyalan merupakan prasarana lain yang penting untuk 

menunjang kelancaran, ketepatan dan keselamatan perjalanan kereta api (PM 

No. 10, 2011). 
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E. Penelitian Terdahulu 

Adapun studi penelitian yang terkait dengan konsep perencanaan pola operasi 

kereta api jalur ganda adalah sebagai berikut ini: 

1. Kurniawan (2016) melakukan penelitian di Kabupaten Musi Rawas Provinsi 

Sumatera Selatan dengan Judul Peningkatan Emplasemen Stasiun untuk 

Mendukung Operasional Jalur Kereta Api Ganda pada Stasiun Banjarsari 

Lintas Layanan Muara Enim–Lahat. Penelitian ini membahas tentang 

konfigurasi emplasemen dan fasilitas operasi kereta api, khususnya persinyalan 

dengan menggunakan data primer berupa: kondisi topografi lokasi, kondisi 

penggunaan lahan di lokasi, kondisi jalan rel eksisting, data naik turun 

penumpang, sedangkan data sekunder berupa: data topografi, data foto udara, 

data rencana jalur kereta api ganda, data lintas layanan dan stasiun. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa peningkatan operasional jalur KA dilakukan 

dengan memperpanjang jalur simpan, menyediakan jalur langsir, 

meningkatkan peron, meningkatkan panjang jalur efektif yang disesuaikan 

dengan rencana rangkaian kereta api terpanjang, peningkatan pada persinyalan 

menjadi elektrik, sedangkan peningkatan perasional fasilitas KA ditentukan 

berdasarkan kapasitas, fasilitas gudang penyimpanan, dan tempat bongkar 

muat barang.  

2. Herhutomosunu (2016) melakukan penelitian di Kabupaten Lampung Tengah 

Provinsi Lampung dengan Judul Studi Detail Engineering Design (DED) 

Geometrik Jalur Ganda Kereta Api Stasiun Rengas–Stasiun Sulusuban, 

Lampung. Penelitian ini tentang perancangan geometrik kereta api jalur ganda 

sesuai peraturan yang berlaku memenuhi syarat teknis jalur kereta api dengan 

menggunakan data primer berupa: data eksisting dan elevasi stasiun, 

sedangkan data sekunder berupa: kondisi perkeretaapian di Indonesia, peta 

rupa bumi dengan skala 1:25000 dan bakorsurtal tahun 1982, PM No. 60 Tahun 

2012, PD No. 10 Tahun 1986. Hasil penelittian diperoleh kelas jalan I, 

kecepatan maks 120 km/jam, tipe rel R54, pada geometri perancangan terdapat 

8 Lengkung Horizontal dan 14 lengkung Vertikal sementara volume galian 

sebesar 4.383.000 m3, volume timbunan sebesar 4.637 m3, serta Rencana 
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Anggaran Biaya pembangunan jalur KA ganda Stasiun Rengas-Sulusuban 

sebesar 1.181.221.000.00,-. 

3. Gusrizal (2016) melakukan penelitian di Kabupaten Lampung Utara Provinsi 

Lampung dengan Judul Studi DED Geometrik Jalur Kereta Api Ganda Antara 

Stasiun Kalibalangan–Stasiun Cempaka, Lampung. Penelitian ini tentang 

perancangan geometrik kereta api jalur ganda sesuai peraturan yang berlaku di 

Indonesia menggunakan data primer berupa: melalui pendahuluan proyek DED 

tunggal dengan wilayah yang sama pada tahun 2015, sedangkan sekunder 

berupa: peta mangkubumi dari Bakusurtanal UGM dengan skala 1:50.000. 

Hasil penelittian diperoleh kelas jalan I, kecepatan maks 120 km/jam, tipe rel 

R54, pada geometri perancangan terdapat 26 Lengkung Horizontal dan 26 

lengkung Vertikal. 

4. Andika (2016) melakukan penelitian di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi 

Lampung dengan Judul Studi Detail Engineering Design (DED) Jalur Kereta 

Api Ganda Stasiun Rejosari Sampai Stasiun Rengas, Lampung. Penelitian ini 

tentang perancangan Detail Engineering Design (DED) menggunakan data 

primer berupa: melalui pendahuluan proyek DED tunggal dengan wilayah yang 

sama pada tahun 2015, sedangkan sekunder berupa: peta mangkubumi dari 

Bakusurtanal UGM dengan skala 1:50.000. Hasil penelittian diperoleh kelas 

jalan I, kecepatan maks 120 km/jam, tipe rel R54, pada geometri perancangan 

terdapat 9 Lengkung Horizontal dan 6 lengkung Vertikal sementara volume 

galian sebesar 4.253.000 m3, volume timbunan seebesar 3.180 m3, serta 

Rencana Anggaran Biaya pembangunan jalur KA ganda Stasiun Rejosari-

Rengas.  


