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  BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Prasarana Perkeretaapian 

 Berdasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 

Tahun 2012, Bab 1, Pasal 1 pengertian Prasarana Perkeretaapian adalah jalur 

kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api 

Dapat Dioperasikan. 

 

B. Kondisi Jalan Rel Indonesia 

Selama kurang lebih 70 tahun (1939-2009) terdapat kecenderungan 

terjadinya penurunan prasarana jalur rel kereta api yang dioperasikan. 

Panjang jalur rel kereta api yang beroperasi pada tahun 2009 sepanjang 4.684 

km (yang terdiri dari Pulau Jawa sepanjang 3.464 Km dan Pulau Sumatera 

sepanjang 1.350 Km), mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 1939  

yaitu total Pulau Jawa sepanjang 6.324 Km dan Pulau Sumatera sepanjang 

1.833 Km. Jumlah prasarana lainnya juga mengalami penurunan adalah 

stasiun, turun dari 1516 stasiun pada tahun 1955/1956 menjadi sekitar 572 

stasiun pada tahun 2009. Selain kuantitas, tipe/jenis jalan rel yang di miliki 

cukup bervariasi, hal ini berpengaruh terhadap tonase yang dapat dilayani. 

Jaringan prasarana  perkeretaapian di Indonesia saat ini hanya terdapat 

terdapat di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pada Pulau Jawa pelayanan yang 

terbesar adalah untuk angkutan penumpang dan hanya sedikit yang melayani 

angkutan barang tapi seiring berkembangnya waktu sarana angkatan barang 

di Pulau Jawa juga semakin ditingkatkan bukti nyatanya yaitu sudah semakin 

menjamurnya agen destinasi pengiriman barang yang menggunakan kereta 

api sebagai moda transportasinya. Sebaliknya, di Pulau Sumatera, angkutan 

barang lebih dominan.  
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Gambar 2.1 Peta jaringan jalur rel KA di Pulau Jawa (Sumber: website PT. Kereta 

Api Indonesia, 2016) 

 

 

Gambar 2.2 Peta Jaringan jalur rel KA di Pulau Sumatera (Sumber: website PT. 

Kereta Api Indonesia, 2016) 
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C. Rencana Perkeretaapian Nasional 

Perencanaan kereta api pada studi ini mengacu pada Rencana Induk 

Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) Tahun 2011. Sasaran pengembangan 

jaringan dan layanan perkeretaapian yang ingin dicapai pada tahun 2030 

antara lain: 

1. Jaringan perkeretaapian nasional mencapai 12.100 km (tersebar di Pulau 

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

kereta api Kota/perkotaan sepanjang 3.800 km.   

2. Sarana angkutan penumpang dengan jumlah lokomotif 2.840 unit, kereta 

api antar kota 28.335 unit dan perkotaan sebanyak 6.020 unit.  

3. Sarana angkutan barang dengan jumlah lokomotif 1.985 unit dan gerbong 

39.645 unit.  

Pengembangan pelayanan perkeretaapian di Pulau JawaBali, Sumatera, 

Kalimantan, Sulawesi dan Papua direncanakan mampu melayani perjalanan 

penumpang sebesar 929,5 juta org/tahun termasuk melayani perjalanan 

penumpang pada 15 wilayah perkotaan dan barang sebesar 995,5 juta 

ton/tahun.   

Tabel 2.1 Kebutuhan jaringan kereta api tahun 2030 

Pulau Panjang (Km) 

Jawa, Madura, Bali 6.800 

Sumatera, Batam 2.900 

Kalimantan 1.400 

Sulawesi 500 

Papua 500 

Total Nasional 12.100 

Sumber: RIPNAS 2011 

Bisa dilihat pada gambar 2.3, gambar 2.4 adalah perencanaan jaringan jalan 

rel pada beberapa provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, untuk 

perencanaan hingga tahun 2030. Untuk peta jaringan rel rencana pada 

provinsi lainnya akan di cantumkan pada lampiran.
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Gambar 2.3 Rencana jaringan KA di Pulau Jawa tahun 2030 (Sumber: RIPNAS 

tahun 2011) 

 

 

Gambar 2.4 Rencana jaringan kereta api di Pulau Sumatera tahun 2030 (Sumber: 

RIPNAS tahun 2011) 
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D. Rencana Jaringan Jalan Rel Kereta Api Pada Daerah Sumatera 

Sasaran pengembangan jaringan jalan rel kereta api di Pulau Sumatera 

adalah membangun Trans Sumatera Railways dan menguhubungkan jalan rel 

kereta api yang sudah ada antara lain dari Nanggroe Aceh Darussalam, 

Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Lampung. 

Pada tahun 2030, Trans Sumatera Railways yang akan dibangun secara 

bertahap prasarana perkeretaapian meliputi jalur, stasiun dan fasilitas operasi 

kereta api, diantaranya meliputi: 

1. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api antar kota: 

a) Lintas utama dengan prioritas tinggi pada lintas: Besitang – Banda 

Aceh, Duri – Pekanbaru – Muaro, Teluk Kuantan – Muara Bingo, 

Betung – Simpang, Simpang – Tanjung Api – Api, KM3 – Bakauheni, 

Teluk Kuantan – Muarobungo – Jambi, termasuk lintas Sei Mangkei – 

Bandar Tinggi – Kuala Tanjung, Stasiun Sukacita – Stasiun Kertapati, 

Shortcut Tanjung Enim – Baturaja, Shortcut Rejosari – Tarahan, 

Shortcut Solok – Padang; 

b) Lintas Utama dengan prioritas sedang pada lintas: Rantau Prapat – 

Duri – Dumai, Jambi – Betung; 

c) Lintas Utama dengan prioritas rendah pada lintas: Kota Padang – 

Bengkulu, Bengkulu – Padang, Sibolga – Padang Sidempuan – 

Rantauprapat, Pekanbaru – Jambi dan Maro – Teluk Kuantan – 

Rengat – Kuala Enok 

E. Komponen Struktur Jalan Rel  

Struktur jalan rel dibagi ke dalam dua bagian struktur yang terdiri dari 

kumpulan komponen-komponen jalan rel yaitu :  

a. Struktur bagian atas, atau dikenal sebagai superstructure yang terdiri dari 

komponen-komponen seperti rel (rail), penambat (fastening) dan 

bantalan (sleeper, tie).  

b. Struktur bagian bawah, atau dikenali sebagai substructure, yang terdiri 

dari komponen balas (ballast), subbalas (subballast), tanah dasar 

(improve subgrade) dan tanah asli (natural ground). Tanah dasar 
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merupakan lapisan tanah di bawah subbalas yang berasal dari tanah asli 

tempatan atau tanah yang didatangkan (jika kondisi tanah asli tidak baik), 

dan telah mendapatkan perlakuan pemadatan (compaction) atau diberikan 

perlakuan khusus (treatment). Pada kondisi tertentu, balas juga dapat 

disusun dalam dua lapisan, yaitu : balas atas (top ballast) dan balas 

bawah (bottom ballast).  

c. Konstruksi jalan rel merupakan suatu sistem struktur yang menghimpun 

komponen-komponennya seperti rel, bantalan, penambat dan lapisan 

fondasi serta tanah dasar secara terpadu dan disusun dalam sistem 

konstruksi dan analisis tertentu untuk dapat dilalui kereta api secara aman 

dan nyaman. Gambar 2.5 menjelaskan bagian-bagian struktur atas dan 

bawah konstruksi jalan rel dan secara skematik menjelaskan keterpaduan 

komponen-komponennya dalam suatu sistem struktur. 

 

 

Gambar 2.5 Struktur jalan rel beserta sistem komponen penyusunnya 

(Sumber: Rosyidi, 2015) 


