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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. PRASARANA PERKERETAAPIAN 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No.60 Tahun 2012 yang tertuang 

dalam BAB I pasal 1 ayat 3, prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun 

kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan. Fasilitas 

penunjang kereta api adalah segala sesuatu yang melengkapi penyelenggaraan angkutan 

kereta api yang dapat memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi pengguna jasa 

angkutan kereta api. Prasarana kereta api lebih terperinci lagi dapat digolongkan sebagai : 

1. Jalur atau jalan rel,  

2. Bangunan stasiun,  

3. Jembatan,  

4. Sinyal dan telekomunikasi. 

Untuk kajian di bidang ketekniksipilan, lebih banyak terfokus kepada prasarana 

kereta api pada pembangunan jalur atau jalan rel, bangunan stasiun dan jembatan. 

Meskipun demikian, dalam lingkup kajian prasarana perkeretaapian disini, pembahasan 

materi studi lebih ditumpukan kepada perancangan jalur atau jalan rel. 

  

B. KONDISI JALAN REL DI SUMATERA 

 Prakiraan kebutuhan jaringan kereta api, dihitung berdasarkan kebutuhan panjang 

minimal jaringan jalan Kereta Api (Rel) di masing-masing pulau. Perhitungan didekati 

dengan memperbandingkan kondisi atau panjang jalan rel di Pulau Jawa-Bali (sebagai 

acuan kebutuhan ideal) dengan kondisi yang mempengaruhinya, misalnya: jumlah 

penduduk, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan luas wilayah. 

Tabel 2.1 Kondisi Jalan rel di Indonesia 

Nama Aktif (km) Non Aktif (km) 

Jawa 2892 3026.3 

Sumatera 1176.46 681.96 

Total 3068.46 3708.26 

Sumber :PT.KAI(2015) 
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 Sasaran pengembangan jaringan jalur kereta api di Pulau Sumatera adalah 

mewujudkan Trans Sumatera Railways dan menghubungkan jalur kereta api eksisting 

yang sudah ada yaitu di Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, 

Sumatera Selatan dan Lampung menjadi jaringan jalur kereta api yang saling terhubung.  

 

Gambar 2.1. Rencana Jaringan Kereta Api di Pulau Sumatera Tahun 2030 

(sumber : Rencana Induk Perkeretaapian Nasional ) 

Keterangan : 

  Jalur kereta api beroperasi 

 Jalur kereta api terbangun tahun 2030 

 Jalur kereta api rencana 
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C. STRUKTUR JALAN REL 

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

komponen-komponen jalan rel yaitu :  

1. Struktur bagian atas, atau dikenal sebagai superstructure yang terdiri dari komponen-

komponen seperti rel (rail) termasuk di dalamnya pelat penyambung (jika ada),  

penambat (fastening) dan bantalan (sleeper/tie/crosstie). Komponen superstruktur 

akan menerima beban pertama kali dari kendaraan lokomotif, kereta, atau gerbong. 

Dengan demikian, seluruh komponen superstruktur didisain sekokoh mungkin (kaku) 

supaya dapat menerima beban dengan baik tanpa mengalami deformasi permanen dan 

mampu menyebarkan beban ke substruktur.  

2. Struktur bagian bawah, atau dikenal sebagai substructure, yang terdiri dari komponen 

balas (ballast), subbalas (subballast), tanah dasar (improve subgrade) dan tanah asli 

(natural ground). Tanah dasar 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) (Atmaja, 

2013). 
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(b) 

Gambar 2.1 Struktur Jalan Rel Beserta Sistem Komponen Penyusunnya. 

Sumber: Rosyidi, (2015) 
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Terdapat lima (5) kriteria struktur jalan rel  yaitu : 

a. Kekakuan ( Stiffness ) 

Kekakuan struktur untuk menjaga deformasi vertikal dimana deformasi vertikal 

yang diakibatkan oleh distribusi beban lalu lintas kereta api merupakan indikator 

utama dari umur, kekuatan dan kualitas jalan rel. Deformasi vertikal yang berlebihan 

akan menyebabkan geometri jalan rel tidak baik dan keausan yang besar diantara 

komponen-komponen struktur jalan rel. 

b. Elastisitas ( Elastic/Resilience ) 

Elastisitas diperlukan untuk kenyamanan perjalanan kereta api, menjaga patahnya 

as roda, meredam kejut, impact, getaran vertikal. Jika struktur jalan rel terlalu kaku, 

misalnya dengan pemakaian bantalan beton,maka untuk menjamin keelastisan 

struktur dapat menggunakan pelat karet (rubber pads) di bawah kaki rel. 

c. Ketahanan terhadap deformasi tetap 

Deformasi vertikal yang berlebihan akan cenderung menjadi deformasi tetap 

sehingga geometri jalan rel (ketidakrataan vertikal, horisontal dan puntir) menjadi 

tidak baik, yang pada akhirnya kenyamanan dan keamanan terganggu. 

d. Stabilitas  

Jalan rel yang stabil dapat mempertahankan struktur jalan pada posisi yang 

tetap/semula (vertikal dan horisontal) setelah pembebanan terjadi. Untuk ini 

diperlukan balas dengan mutu dan kepadatan yang baik, bantalan dengan penambat 

yang selalu terikat dan drainasi yang baik. 

e. Kemudahan untuk pengaturan dan pemeliharaan 

Jalan rel harus memiliki sifat dan kemudahan dalam pengaturan dan pemeliharaan 

sehingga dapat dikembalikan ke posisi geometri dan struktur jalan rel yang benar jika 

terjadi perubahan geometri akibat beban yang berjalan. 

 

 


