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BAB V 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

A. TINJAUAN UMUM 

Pada tahap kegiatan desain teknis ini, akan dilakukan analisis dan perhitungan 

lanjut yang lebih komprehensif dan mendalam yang ditujukan untuk melakukan desain 

teknis jalur kereta api ganda berdasarkan persyaratan teknis dan peraturan-peraturan yang 

berlaku di Kementerian Perhubungan maupun PT. Kereta Api Indonesia. 

 

B. KRITERIA DESAIN 

Bedasarkan pada Landasan teori pada Bab sebelumnya dan Peraturan yang sudah 

ada, maka ketentuan-ketentuan atau kriteria desain jalur kereta api ganda antara Stasiun 

Rengas – Stasiun Sulusubanadalah sebagai berikut: 

1. Lebar dan Jarak Jalan Rel 

a. Lebar jalur KA 1067 mm, sama dengan lebar sepur seluruh jaringan jalur kereta api 

di Indonesia  

b. Jarak minimum antar as jalur KA adalah 4,00 m 

c. Ruang bebas kelas 1 yang diperlebar diperhitungkan adanya muatan double deck 

atau peti kemas 

d. Jarak minimum antar as jalur kereta api di lengkung adalah 4,40 m 

2. Emplasmen  

a. Jarak minimum antar  jalur KA utama di emplasemen adalah 5,20 m 

b. Wesel menggunakan 1 : 12 

3. Kecepatan dan Beban Gandar 

a. Kecepatan Maksimum    : 120 km/jam 

b. Kecepatan di Emplasemen (siding track) :  45 km/jam 

c. Beban gandar      : 18 Ton  

4. Geometri Jalan  

a. Jari-jari lengkung horizontal (R) sedapat mungkin ≥ 780 m. 

b. Kelandaian jalan KA pada petak jalan sedapat mungkin < 10‰. 

c. Kelandaian Kelandaian maksimum di emplasemen adalah 1,5‰. 
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5. Material  

a. Jenis Rel yang digunakan untuk jalan kelas I adalah R.54 dengan karakteristik dan 

spesifikasi yang memenuhi ketentuan berlaku. 

b. Alat penambat rel tipe elastis dengan persyaratan bahan sesuai dengan Peraturan 

Bahan Jalan Rel atau Peraturan yang berlaku. 

  

C.  STRUKTUR JALAN REL 

1. Struktur Jalan Rel 

Susunan jalan kereta api harus mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di 

Perkeretaapian Indonesia. Dalam perencanaan jalan kereta api ini, akan mengacu 

pada Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2012. Struktur jalan kereta api terdiri atas 

struktur bangunan atas dan struktur bangunan bawah. 

a. Struktur Bangunan Atas 

    Struktur atas jalan rel trdiri dari : 

1). Rel 

 

Gambar 5.1 Ukuran Penampang Rel Tipe R54 
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2). Penambat 

Alat penambat yang digunakan adlah alat oenambat jenis elastis yabg 

terdiri dari system elastis tunggal dan system elastis ganda. Pada bantalan 

beton terdiri dari shoulder/insert, Clip, insulator, dan rail pad. 

Alat penmabta harus mampu memenuhi persyaratan berikut :  

a). Alat penambat harus mampu menjaga kedudukan kedua rel agar tetap dan 

kokoh berada di atas bantalan. 

b). Clip harus mempunyai gaya jepit 900 – 1100 kgf. 

c). Pelat landas harus mampu memikul beban yang ada dengan ukuran sesuai 

jenis rel yang sudah digunakan. 

d). Alas rel (rail pad) terbuat dari karet (rubber). 

e). Seluruh komponen alat penambat harus memiliki identitas produk tercetak 

permanen. 

3). Pelat Penyambung 

Penyambungan rel dengan pelat sambung harus digunakan apabila tidak 

diperkenankan menggunakan pengelasan terhadap rel. Sambungan rel terdiri 

dari : 

a). Dua pelat sambung kiri dan kanan. 

b). Enam baut dengan mur, ring pegas atau cincin pegas dari baja, dipasang 

hanya empat baut untuk menjaga pemanasan rel akibat cuaca. 

4). Bantalan 

Lebar jalan rel 1067 mm dengan kuat tekan karakteristik beton tidak 

kurang dari 500 kg/cm dan mutu baja prategang dengan tegangan putus (tensile 

strength) minimum sebesar 16.876 kg/cm
2
 (1.655 MPa). Bantalan beton harus 

mampu memikul momen minimum sebesar +1500 kg m pada bagian dudukan 

rel dan -930 kg m pada bagian tengah bantalan. 

Dimensi bantalan beton untuk lebar jalan rel 1067mm sebagai berikut : 

 Panjang   : 2.000 mm 

 Lebar maksimum : 260 mm 

 Tinggi maksimum : 220 mm 
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b. Struktur Bangunan Bawah 

1). Balas 

Lapisan balas berfungsi untuk meneruskan dan menyebarkan beban 

bantalan ke tanah dasar, mengokohkan kedudukan bantalan dan meloloskan air 

sehingga tidak terjadi penggenangan air di sekitar bantalan rel. 

Material pembentuk balas memenuhi persyaratan berikut : 

a) Tebal lapisan balas yang digunakan adalah 30 cm (PM.No60 tahun 2012) 

b) Kemiringan lereng lapisan balas atas 1 : 2 

c) Balas terdiri dari batu pecah (25-60) mm dan memiliki kapasitas ketahanan 

yang baik, ketahanan gesek yang tinggi dan mudah dipadatkan. 

d) Material balas harus bersudut banyak dan tajam 

e) Porositas maksimum 3 % 

f) Kuat tekan rata-rata maksimum 1000 kg/cm
2    

 

g) Specific gravity minimum 2,6 

h) Kandungan tanah, lumpur, dan organik maksimum 0,5% 

i) Kandungan minyak maksimum 0,2% 

j) Keausan balas sesuai dengan test Los Angeles tidak boleh lebih dari 25% 

2). Sub balas 

  Lapisan sub balas berfungsi sebagai lapisan penyaring (fiter) antara tanah 

dasar dan lapisan balas dan harus dapat mengalirkan air denga baik. 

  Materi sub balas memenuhi persyaratan berikut : 

a) Tebal lapisan sub balas yang digunakan adalah 50 cm (PM.No60 tahun 

2012) 

b) Kemiringan lereng lapisan sub balas 1 : 2 

c) Material sub balas dapat berupa campuran kerikil (gravel) atau kumpulan 

agregat pecah dan pasir 

d) Material sub balas tidak boleh memiliki kandungan material organik lebih 

dari 5% 

e) Untuk material sub balas yang merupakan kumpulan agregat pecah dan 

pasir, maka harus mengandung sekurang-kurangnyaa 30% agregat pecah. 

f) Lapisan sub balas harus dipadatkan sampai mencappai 100%  



38 
 

 
 

 

3). Konstruksi Dinding Penahan Tanah (Retaining Wall) 

Konstruksi dinding penahan tanah (retaining wall) biasanya dibangun 

pada daerah yang merupakan timbunan dan galian, daerah sekitar pangkal 

jembatan, ROW yang terbatas, daerah rawan erosi ataupun karena gangguan 

manusia. Pada umumnya dinding penahan tanah ini menggunakan pasangan 

batu kali ataupun beton. 

  

Gambar 5.2. Desain Tipikal Retaining Wall 

 

4). Wesel 

Berdasarkan acuan PM.60 tahun 2012 Wesel terdiri atas: 

a) Lidah 

b) Jarum 

c) Rel Lantak 

d) Rel Pekas 

e) Sistem Penggerak 
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D. PERANCANAAN GEOMETRI 

Geometri jalan rel direncanakan berdasarkan pada kecepatan rencana serta ukuran 

kereta uang melewatinya dengan memperhatikan faktor keamanan, kenyamanan, 

ekonomi dan keserasian dengan lingkungan sekitarnya. 

1. Alinemen Horisontal 

Pada perencanaan DED dari Stasiun Rengas – Stasiun Sulusuban (22,6 km) 

terdapat 8 tikungan dengan masing – masing jenisnya. adapun hasil perhitungannya 

dibawah ini merupakan satu contoh perhitungan yang kemudian dilampirkan melalui 

table. 

 Ketika melewati lengkung KA seakan-akan terlempar ke luar menjauhi titik pusat 

lengkung akibat gaya sentrifugal. Untuk berbagai keceptan rencana, besar jari-jari 

minimum yang diijinkan ditinjau dari 2 kondisi, yaitu : 

a. Gaya sentrifugal diimbangi sepenuhnya oleh gaya berat 

Diketahui : 

V = 120 km/jam 

Rumus : 

R= 0.08 . V
2 

Perhitungan : 

R = 0,08 (120)² = 1152  m
 

Diperoleh nilai R min adalah 1152 m untuk kondisi gaya sentrifugal 

diimbangi sepenuhnya oleh gaya berat.  

b. Gaya sentrifugal diimbangi oleh gaya berat dan daya dukung komponen jalan rel 

Diketahui : 

V   = 120 km/jam 

Rumus : 

Rmin = 0,054 V²     

Perhitungan : 

Rmin  = 0,054 (120)²  = 777,6 mm 
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Diperoleh nilai R min adalah 777,6 m untuk kondisi gaya sentrifugal 

diimbangi oleh gaya berat dan daya dukung komponen rel. 

Berdasarkan nilai Rmin dari dua kondisi di atas maka dapat ditentukan 

nilai Rmin  rencana untuk proses perhitungan berikutnya. Berikut contoh 

perhitungan dengan menggunakan Rrencana 780 m dengan lengkung peralihan. 

1.1. Perencanaan Tikungan  

a. Peninggian Rel 

Perencanaa untuk peninggian rel menggunakan kecepatan operasi 90 km/jam 

(diasumsikan dari kecepatan rata-rata pola operasi kereta di Indonesia).  

1). Peninggian Rel Minimum 

Diketahui : 

Vrencana   = 1,25 × 90 km/jam = 112,5 km/jam 

R   = 780 m 

Rumus : 

       = 
     

 
  53,5 (mm)  

Perhitungan : 

       = 
            

   
  53,5 = 89,25 mm 

2). Peninggian Rel Normal 

Diketahui : 

V   = 1,25 x 90 km/jam = 112,5 km/jam  

R  = 780 m 

Rumus : 

         = 5,95 .  
    

 
 

Perhitungan : 

         = 5,95 .  
        

   
 = 96,54 mm 

3). Peninggian Rel Maksimum 

Peninggian rel maksimum berdasarkan stabilitas kereta api pada saat 

berhenti di bagian lengkung, digunakan faktor keamanan (safety factor, SF) = 
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3,0 sehingga kemiringan maksimum dibatasi sampai 10% atau h maksimum = 

110 mm. 

 

 

Hasil perhitungan yang telah diperoleh antara lain      = 89,25 mm,  

        = 100 mm (dibulatkan menjadi bilangan kelipatan lima), dan,        

= 110 mm maka nilai h yang di pakai adalah 100 mm kerena memenuhi syarat 

    <         <        

b. Lengkung Peralihan 

V   = 120 km/jam 

h  = 100 m 

Rumus : 

Lh   = 0,01 x h x V    

Perhitungan : 

Lh   = 0.01 x 100 x 120   = 120 m  

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai panjang lengkung peralihan dengan 

kecepatan rencana 120 km/jam adalah 120 m. 

c.  Pelebaran Sepur 

Berdasarkan nilai R rencana  pada tikungan horizontal 780 mm, maka 

maka perancangan rel Kelas Jalan 1 ini tidak memerlukan pelebaran sepur. 

d. Lengkung Horisontal 

Berikut ini salah satu contoh perhitungan tikungan horizontal pada 

perencanaan jalan rel Stasiun Rengas – Stasiun Sulusuban, 

1). Tikungan 1 

 Data Perencanaan : 

 Kelas Jalan   = I 

 Kecepatan Maksimal  = 120 km/jam 

 V rencana   = 120 km/jam 

R rencana   = 780 m  

Sudut Belok ∆   = 15° 

a). Menghitung panjang lengkung peralihan 
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Ls =            =               

= 120 m  

    = 
     

     
 = 

      

       
 = 4,41° 

    =   .2   = 15°   2(4,41°) = 6,18° 

Lc  = 
  

    
   2  R = 

     

    
   2     780  

= 84,10 m ≈ 85 m 

L  = 2 Ls + Lc = 2(120) + 85 

= 325 m 

b). Menghitung Xc, Yc, k, dan p 

Xc   = Ls -  
   

      
 = 120 -  

    

        
 = 119,929  m ≈ 120 m 

Yc = 
   

    
 = 

    

      
 = 3,08 m  

P = Yc – R(1- cos   )  

 = 3,08 – 780(1- cos 4,41°) = 0,77 m ≈ 0,8 m 

K = Xc – R sin     

= 120 – 780 sin 4,41° = 60,03 m ≈ 61 m 

c). Menghitung Tt dan Et 

 Tt = (R + P) tg 
  

 
 + k  

= (780 + 0,8) tg 
  

 
 + 61 = 163,79 m ≈ 164 m 

Et = (R + P) sec 
  

 
 – R  

= (780 + 0,8) sec 
  

 
 - 780 = 7,54 m ≈ 8 m 
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Gambar 5.5 Proyeksi Tikungan I Pada Alinemen Horizontal 

 

Hasil perhitungan tikungan alinemen horizontal untuk lengkung yang lainnya dapat 

dilihat pada table 5.1 

Tabel 5.1 Hasil Perhitungan Alinemen Horisontal 

Data Tikungan 1 Lengkung 2 Lengkung 3 Tikungan 4 Tikungan 5 Tikungan 6 Tikungan 7 Tikungan 8 

Δ 15° 21° 8° 17° 9° 4° 3° 3° 

Vr 120  120 120 120 120 120 120 120 

Ls 
120 120 110 120 120 80 70 70 

Ѳs 
4.41 4.41 3.71 4.41 4.41 1.91 1.43 1.43 

Ѳc 
6.18 12.18 0.58 8.18 0.18 0.18 0.13 0.13 

Lc 
85 166 9 112 3 4 4 4 

K 
61 61 56 61 61 40 35 35 

P 
0.80 0.80 0.60 0.80 0.80 0.30 0.20 0.20 

Et 
8.00 15.00 3.00 10.00 4.00 2.00 0.70 0.70 

Tt 
164 206 116 178 123 82 72 72 

R 
780 780 850 780 780 1200 1400 1400 
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2. Alinemen Vertikal 

Di dalam perencanaan alinemen vertikal jalan rel antara Stasiun Rejosari – 

Stasiun Rengas digunakan beberapa data yang diambil dari PM.No.60 tahun 2012, 

yaitu: 

a. Untuk rencana jalan rel kelas I digunakan Rmin 8000 m. 

b. Pada jalur rel tingkat kelandaian yang digunakan antara 0‰ - 10‰  

c. Pada daerah stasiun tingkat kelandaian yaitu 0 ‰ 

Di dalam pengukuran tinggi-rendahnya suatu jalan kereta api umumnya terdapat 

dataran maupun landai. Perubahan dari datar ke landai maupun dari landai ke landai 

yang berurutan akan terjadi titik patah atau perpotongan sehingga membentuk sudut. 

Berikut ini adalah beberapa data yang diperoleh dari perhitungan .  

2.1.  Datar Menuju Turunan 

 

Gambar 5.6 Perubahan dari Datar ke Turunan 

  

Perhitungan : 

Diperoleh Data Rencana  

Nomor Lengkung 1 

Awal Stasiun  = 47 +025 

Elevasi awal  = 54  

Akhir Kemiringan = 48 425 

ϕ 

0‰ 

-2,625‰ 
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Elevasi akhir  = 54 

a. Horizontal kemiringan =  (48+425)  –  (47 +025) = 1400 m 

b. Beda elevasi   = 54 – 54  = 0  

c. Permil kemiringan  = (0/1400) x 1000 = 0 ‰ 

 

Nomor Lengkung 2 

Awal Stasiun   = 48 + 425 

Elevasi awal   = 54 

Akhir Kemiringan  = 48 +825 

Elevasi akhir   = 52,29 

a. Horizontal kemiringan = (48 +825) – (48 +425) = 400 m 

b. Beda elevasi   = 52,29 – 54= –1,05  

c. Permil kemiringan  = (-1,05/400) x 1000  

= - 2,625 ‰ 

 

 

 

d. Menghitung Pangjang lengkung (Xm, Ym, L) : 

Xm = 
 

 
  (φ) 

 = 
    

 
  (0- (- 2,625 ‰)) 

 = -10,5 m 

Ym = 
 

 
  (φ)² 

= 
    

 
  ( 0- (-2,625 ‰))²  

= 0,00689 m 
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         = φ R 

   = (0- (- 2,625 ‰)) x 8000 

   = -21,00 m 

 

       Pada tabel 5.2. di bawah ini dapat dilihat jumlah dan nilai lengkungan yang 

terdapat pada perencanaan jalan rel kereta api antara Stasiun Rengas – Stasiun 

Sulusuban. 
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Tabel 5.2 Data Perhitungan Lengkung Vertikal

No 
Awal 

Kemiringan 

Elev 

Awal 

Akhir 

Kemiringan 

Elev 

Akhir 

Beda 

Elevasi 

Permil 

Kemiringan 
Tipe Xm Ym L (m) 

1 47025 104.000 54 54 0 0.000 cembung 10.500 0.0069 21.000 

2 48425 104.000 54 52.95 -1.05 -2.625 cekung -10.500 0.0069 -21.000 

3 48825 87.000 52.95 52.95 0 0.000 cembung 7.500 0.0035 15.000 

4 49325 87.000 52.95 52.2 -0.75 -1.875 cekung -7.500 0.0035 -15.000 

5 49725 64.000 52.2 52.2 0 0.000 cembung 6.880 0.0030 13.760 

6 50225 64.000 52.2 51.34 -0.86 -1.720 cekung -6.880 0.0030 -13.760 

7 50725 51.34 51425 51.34 0 0.000 cembung 8.350 0.0044 16.700 

8 51425 51.34 53025 48 -3.34 -2.088 cekung -8.350 0.0044 -16.700 

9 53025 48 56525 48 0 0.000 cembung 3.333 0.0007 6.667 

10 56525 48 57425 47.25 -0.75 -0.833 cekung -3.333 0.0007 -6.667 

11 57425 47.25 59925 47.25 0 0.000 cembung 10.533 0.0069 21.067 

12 59925 47.25 60225 46.46 -0.79 -2.633 cekung -10.533 0.0069 -21.067 

13 60225 46.46 61025 46.46 0 0.000 cembung 11.680 0.0085 23.360 

14 61025 46.46 61525 45 -1.46 -2.920 cekung -11.680 0.0085 -23.360 
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E. PERENCANAAN LAYOUT DAN EMPLASEMEN 

1. Perencanaan Layout Emplasemen 

Dalam perencanaan layout emplasemen di stasiun kereta api, terlebih dahulu 

harus memperhatikan fungsi stasiun dan pola operasi kereta api. Menurut Peraturan 

Menteri Perhubungan No. 33 tahun 2011 Tentang Jenis, Kelas dan Kegiatan di 

Stasiun Kereta Api, stasiun terdiri atas: 

a. Emplasemen 

Emplasemen stasiun terdiri atas: 

1). Jalan rel; 

2). Fasilitas pengoperasian kereta api; dan 

3). Drainase. 

b. Bangunan Stasiun 

Bangunan stasiun terdiri atas: 

1). Gedung; 

2). Instalasi pendukung; dan 

3). Peron. 

Emplasemen adalah konfigurasi jalan rel yang digunakan untuk menyusun kereta 

atau gerbong menjadi rangkaian yang dikehendaki dan menyimpannya pada waktu 

tidak digunakan. 

 Perencanaan jalan rel di emplasemen stasiun direncanakan dengan 

mempertimbangkan aspek ekonomi dan prakiraan peningkatan volume angkutan 

penumpang dan barang, sistem pengamanan, dan lain-lain. 

F. ESTIMASI VOLUME PEKERJAAN 

1. Pengadaan Material 

Pada pekerjaan jalur ganda Kereta Api antara Stasiun Rengas - Stasiun Sulusuban, 

dilakukan pekerjeaan pengadaan material berupa: 

1) Bantala  beton lengkap dengan penambat material; 

2) Situ (Sub Balas) di site; 

3) Balas batu pecah ukuran 2 – 6 cm di site 
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2. Pelaksanaan Pekerjaan 

2.1.Pelaksanaan persiapan 

Adapun lingkup pekerjaan persiapan pada pembangunan jalur kereta api ganda 

antara stasiun Rengas sampai stasiun Sulusuban ialah: 

1) Mobilisasi peralatan kerja 

2) Pengukuran, pasang patok profil track dan gambar; 

3) Gambar soft drawing dan as built drawing; 

4) Pembuatan direksi keet dan gudang material; 

5) Pembuatan papan nama proyek;  

6) Penerangan lengkap peralatan direksi;  

7) Penjagaan keamanan lingkungan kerja. 

2.2.Pekerjaan pembebasan lahan 

Pekerjaan pembebasan lahan yang utamanya merupakan bagian dari 

pembangunan jalan kereta api ganda ini disesuaikan dengan kondisi trase desain 

berupa penggantian biaya bongkar dan ganti rugi tanam tumbuh 

2.3.Pekerjaan Sipil dan Badan KA 

Adapun lingkup pekerjaan badan jalan kereta api pada pembangunan jalur 

kereta api ganda antara stasiun Rengas sampai stasiuan Sulusuban ialah: 

1) Menebang/membabat tanaman termasuk buang untuk lokasi tubuh baan;  

2) Mengupas, menggali permukaan tanah humus pada lokasi timbunan dan 

membuat trap;  

3) Membuang tanah humus pada lokasi timbunan dan bongkaran;  

4) Pembuatan jalan masuk sementara;  

5) Pembuatan perlintasan darurat;  

6) Galian / keprasan tanah sesuai kemiringan lereng berikut buang tanah; 

7) Menguruk tanah (tubuh baan) sesuai normalisasi jalan KA dari tanah 

(merah) luar lokasi / badan jalan KA;  

8) Menggilas, memadatkan tanah lapis demi lapis dengan mesin berat /  vibro, 

handy stemper;  

9) Pemasangan geotekstil;  

10) Mengurug pasir diatas geotekstil;  



50 
 

 
 

11) Biaya Pengujian pekerjaan tanah;  

12) Pembangunan stasiun baru;  

13) Pembangunan peron baru di stasiun;  

14) Memperbaiki kondisi jalan masuk kendaraan angkutan.  

2.4.Pekerjaan Jalan Rel 

Adapun lingkup pekerjaan rel pada pembangunan jalur kereta api ganda antara 

Rengas sampai stasiuan Sulusuban ialah: 

1) Pengadaan Rel; 

2) Pengadaan Wesel;  

3) Angkkut, bongkar dan ecer bantalan beton lengkap penambat elastis untuk 

track rel R 54; 

4) Muat, bongkar/ecer susun rel R 54 dilokasi;  

5) Melangsir bantalan beton lengkap alat penambat elastis termasuk 

muat/bongkar, susun sesuai jarak bantalan;  

6) Pengelasan rel R.54 dengan aluminothermit termasuk bahan; 

7) Pemasangan track baru rel R.54 + bantalan beton lengkap penambat elastis; 

8) Menyambung track baru;  

9) Pembuatan skip semboyan;  

10) Pembuatan dan pemasangan patok Km+Hm per 100m;  

11) Pembuatan dan pemasangan patok lengkung; 

12) Penjagaan track, keamanan perjalanan KA.  

2.5.Pekerjaan Balas 

lingkup pekerjaan balas pada pembangunan jalur kereta api ganda antara stasiun 

Rengas sampai stasiun Sulusuban ialah:  

1) Angkutan balas dengan KA;  

2) Menghampar, meratakan/memasukkan sub balas sirtu ke dalam tubuh baan 

berikut pemadatan dengan mesin berat / gilas;  

3) Mengerjakan menghampar/memasukkan batu balas ke dalam track termasuk 

profil jalan KA;  

4) Angkat listring track dengan HTT/manual sampai kecepatan 20 km/jam;  

5) Angkat listring track dengan HTT/manual sampai kecepatan 40 km/jam;  
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6) Angkat listring track dengan HTT/manual sampai kecepatan 60 km/jam;  

7) Angkat listring track dengan MTT (sampai KA normal) dan PBR (3 kali).  

8) Pekerjaan Switch Over.  

Tabel 5.3 Rekapitulasi Kebutuhan Pembangunan Jalur KA 

No Jenis Prasarana Rencana Pembangunan Prasarana 

1. Jalur rel KA Kelas jalan; kelas I 

Lebar Sepur = 1.067 

Tipe rel R 54 

Jenis Bantalan = Beton 

Jenis penambat – pandrol e-clips 

Jenis sambungan = tipe melayang 

Tipe wesel = 1:12 

Ballas 

Suballas 

Subgrade 

Tubuh baan 

Emplasemen (layout Stasiun) 

2 Wesel 9 unit 

3 Bangunan 

Pelengkap 

(Drainase dan 

Saluran Terbuka 

di jalur rencana 

dan emplasemen)  

 

Disesuaikan dilapangan 

4 Perkuatan tanah Disesuaikan kondisi dilapangan  

5 Pwnngunaan 

lahan untuk 

dibebaskan 

Pembebasan lahan tumbuh 

6 Sinyal dan 

telekomunikasi 

Persiapan persinyalan dan telekomunikasi 

 

3. Volume Galian dan Volume Timbunan
 

Berdasarkan hasil analisis trase yang dilakukan didapat Volume galian pada 

proyek Pembangunan Rel Rengas – Sulusuban sepanjang 22,3 km diperkirakan 

mencapai 4.383,000 m
3
 dan Volume Timbunan 4,637 m

3 
dengan rincian terdapat 

pada lampiran tabel perhitungan volume galian dan timbunan.
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4. Pekerjaan penyelesaian 

Adapun lingkup pekerjaan penyelesaian pada pembangunan jalur kereta api ganda 

antara stasiun Rejosari – Rengas ialah: 

 demobilisasi 

 pembersihan lahan 

 dokumentasi dan gambar akhir 

 

G. ESTIMASI RAB PEKERJAAN 

Berikut ini merupakan harga satuan yang digunakan dalam analisis perhitungan 

biaya pembangunan jalur KA ganda antara stasiun Rejosari sampai stasiun Rengas.  

Penjabaran secara detail (break down) estimasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

pekerjaan Pembangunan Jalur Kereta Api ganda antara stasiun Rengas – Stasiun 

Sulusuban secara rinci terdapat pada table rencana anggaran biaya Tabel 7.7 

Tabel 5.4 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya 

 

 

 

 

 

 

 

Secara keseluruhan, biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan pembangunan 

jalur KA ganda Stasiun Rejosari sampai Rengas adalah sebesar 

Rp1,181,221,000,000.00,- dan bila dirata-ratakan maka akan didapat biaya 

sebesar Rp52,266,000,000.00 per km. 

 

 

 

JUMLAH 
                                

937,583,925,763.40  

PPN 10 % 
                                  

93,758,392,576.34  

JUMLAH 
                            

1,031,342,318,339.74  

SUPERVISI 
                                

149,878,764,569.16  

TOTAL 
                            

1,181,221,082,908.90  

DIBULATKAN 
                            

1,181,221,000,000.00  


