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LEMBARAN  TEMUAN  DATA  DAN  INFORMASI  LAPANGAN

Kecelakaan KA Barang Batubara Rangkaian Panjang (Babaranjang) B19
Tanggal 21 April 2003  jam 14.25 WIB

Di Km 8 + 470 petak jalan antara Stasiun Tanjung Karang - Tarahan
Lintas Tarahan – Prabumulih

Sub Divre III/2 Tanjung Karang, Divre III Sumatera Selatan

Bersama ini disampaikan laporan awal kecelakaan rangkaian KA Barang Batubara
Rangkaian Panjang (Babaranjang) B19, yang terdiri atas dua lokomotif yang menarik 41
gerbong batubara, dengan total berat rangkaian 2870 ton, yang sedang dalam perjalanan
dari Tanjung Enim ke Tarahan, pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 21  April 2003
Jam : 14.25 WIB
Lokasi : Km 8 + 470/ free baan

Petak jalan antara Stasiun Tanjung Karang  – Tarahan
Desa Sumur Putri, Kecamatan Garuntang,
Kabupaten Bandar Lampung

Korban : Tidak ada
Kerugian : - 6 (enam) gerbong KKBW anjlok,

- prasanara jalan rel rusak sepanjang 520 meter,
- operasional KA pada petak dimaksud tertunda selama 25

jam 45 menit,
- isi 6 gerbong yang anjlok (batubara) tumpah.

Investigasi lapangan yang dilakukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi
menemukan indikasi-indikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada terjadinya
kecelakaan.
Temuan-temuan awal yang penting antara lain :

a. Pondasi jalan rel (bantalan, ballast, dan tanah) menunjukkan gejala-gejala
teknis dan geofisik yang mengakibatkan ketidakstabilan struktur jalan rel
(track, baan);

b. Rancangan penyaluran air hujan dari tebing yang tidak sempurna sehingga
bagian track / baan digenangi air pada musim hujan (lihat butir a);



c. Adanya pengembangan yang sedang dilakukan dan menggunakan tanah
sepanjang track / baan, yang tidak memperhatikan akibat-akibat perubahan
lingkungan sehingga dapat membahayakan perjalanan kereta api;

d. Kecepatan rangkaian kereta api yang melebihi kecepatan aman yang
dinyatakan dalam tabel panduan perjalanan (T100) yang tidak tersedia di
lokomotif dan/atau dalam semboyan kecepatan  maksimal (10 km/jam) yang
tidak terpasang pada tempatnya secara permanen;

e. Sistem pengukuran dan alat penunjuk kecepatan rangkaian dalam lokomotif
yang tidak berfunsi.

PEMERIKSAAN SARANA DAN PRASARANA

KERETA API
• Rangkaian KA beserta keadaannya akibat PLH adalah sebagai berikut :

No
Jenis gerbong
dan no. seri

Keadaan No
Jenis gerbong
dan no. seri

Keadaan

Lok CC  202 17 Tidak anjlok 21 KKBW    1119 Tidak anjlok
Lok CC  202 18 Tidak anjlok 22 KKBW    1066 Tidak anjlok

1 KKBW  551036 Tidak anjlok 23 KKBW    1696 Tidak anjlok
2 KKBW      1631 Tidak anjlok 24 KKBW    1059 Tidak anjlok
3 KKBW      1833 Tidak anjlok 25 KKBW    1158 Tidak anjlok
4 KKBW  531101 Tidak anjlok 26 KKBW    1285 Tidak anjlok
5 KKBW      1072 Tidak anjlok 27 KKBW    1607 Tidak anjlok
6 KKBW      1049 Tidak anjlok 28 KKBW    1717 Tidak anjlok
7 KKBW      1048 Tidak anjlok 29 KKBW    1742 Tidak anjlok
8 KKBW      1073 Tidak anjlok 30 KKBW    1484 Tidak anjlok
9 KKBW      1074 Tidak anjlok 31 KKBW    1432 Tidak anjlok
10 KKBW      1115 Tidak anjlok 32 KKBW    1068 Tidak anjlok
11 KKBW      1286 Tidak anjlok 33 KKBW    1051 Tidak anjlok
12 KKBW      1137 Tidak anjlok 34 KKBW    1797 Tidak anjlok
13 KKBW      1384 Tidak anjlok 35 KKBW    1754 Tidak anjlok
14 KKBW      1122 Tidak anjlok 36 KKBW    1508 Anjlok 4 as, awal anjlok
15 KKBW      1001 Tidak anjlok 37 KKBW    1668 Anjlok 4 as
16 KKBW      1311 Tidak anjlok 38 KKBW    1035 Anjlok 4 as
17 KKBW      1356 Tidak anjlok 39 KKBW    1201 Anjlok 4 as
18 KKBW      1536 Tidak anjlok 40 KKBW    1218 Anjlok 4 as
19 KKBW      1046 Tidak anjlok 41 KKBW    1254 Anjlok 4 as
20 KKBW      1365 Tidak anjlok

• Kereta api berhenti sejauh kurang lebih 1000 m diukur dari rangkaian terakhir dengan enam
kereta yang anjlok.

• Sistem rem menggunakan air brake.
• KA ditarik dengan mempergunakan 2 lokomotif (multiple units) CC 202 17 dan CC 202 18

dengan membawa 41 gerbong KKBW isi batubara. Berat rangkaian 2870 ton, panjang
rangkaian 533 meter dan dilengkapi dengan sistem pengereman air brake.

• Keausan flent roda bogie I/depan greeting KKBW 1508 yakni sebesar 2 mm, masih dalam
batas normal.



JALAN  REL
• Petak jalan antara stasiun Tanjung Karang – Tarahan mempergunakan rel tipe R 54 dengan

bantalan beton dengan penroll.
• Kondisi topografi memiliki gradien permukaan 21 0/00  (menurun ke arah stasiun Tarahan)

dengan radius kelengkungan kecil (R = 200 meter).
• Jalan rel yang rusak akibat kecelakaan sepanjang 100 meter sudah mengalami penggantian.
• Bagian tengah bantalan (beton) sepanjang 520 meter cacat/pecah.

TEMUAN ASPEK OPERASIONAL

KERETA API
• Alat pengukur kecepatan pada lokomotif tidak berfungsi (rusak).
• Sistem komunikasi antara masinis dan KP (Kondektur Pemimpin) mempergunakan peralatan

radio komunikasi (HT) namun pada saat itu hanya dapat dipergunakan 1 (satu) arah; HT
dapat dipergunakan untuk menerima berita (receive) namun tidak dapat dipergunakan untuk
mengirimkan berita (transmit).

• Batas limitasi daya tarik lokomotif CC 202 multiple units; 1 (satu) lokomotif CC 202
memiliki daya tarik 20 gerbong.

• KA BBR 19 terdiri dari dua lokomotif CC202 dan 41 (empat puluh satu) rangkaian KKBW.
• Masinis tidak dilengkapi dengan Tabel T100 (tabel perjalanan kereta api).
• KA B19 Babaranjang (menurut saksi mata) melintasi perlintasan no. 3 Jalan Perintis

Kemerdekaan dengan kecepatan cukup tinggi (tidak seperti biasanya), penentuan kecepatan
secara pasti tidak dapat dilakukan karena alat pengukur kecepatan pada lokomotif tidak
bekerja.

• Tidak ditemukan adanya semboyan pengurangan kecepatan untuk kereta dengan arah
perjalanan Tanjung Karang – Tarahan.

TEMUAN ASPEK TEKNIS

KERETA API
• Enam gerbong KKBW jatuh ke arah luar lengkungan yang sebelumnya terseret sejauh 520

meter.
• Roda-roda boggie pertama dari KKBW1508 terlihat beberapa cacat.

JALAN REL
• Rel dengan logo Departemen Perhubungan tahun 1998.
• Terdapat beberapa kondisi perlemahan stabilitas struktur baan (dengan istilah perkeretapian

“ngecrot”).
• Pada jarak 5,6 meter sebelum roda gerbong KKBW 1508 mulai anjlok, terdapat tubuh baan

lemah (ngecrot) dan ditemukan ada bekas loncat roda merambat (derailment) sepanjang 2,5
meter.

• Tidak berfungsinya sistem drainase saluran pembuangan air.
• Air hujan dan aliran air mengalir kearah jalan rel.

TEMUAN ASPEK YURIDIS

Tidak ditemukan aturan atau prosedur (Standard Operation Procedure (SOP)) untuk daerah
operasi Sub Divre III/2 Tanjung Karang.



PERKIRAAN KERUGIAN

Kerugian yang dialami akibat PLH ini adalah sebagai berikut (besarnya nilai nominal kerugian
masih dalam  pendataan):
- 6 (enam) gerbong KKBW anjlok,
- prasanara jalan rel rusak sepanjang 520 meter,
- operasional KA pada petak dimaksud tertunda selama 25 jam 45 menit,
- isi 6 gerbong yang anjlok (batubara) tumpah.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan fakta awal ini, dan dengan analisis awal pula, Komite Nasional
Keselamatan Transportasi merasa perlu untuk mengusulkan penanganan-penanganan
segera perbaikan segera, dengan catatan bahwa kemungkinan rekomendasi tambahan
akan dapat diusulkan dalam investigasi yang masih belum tuntas diselesaikan, usulan-
usulan awal ini adalah:
a. Melakukan perbaikan-perbaikan segera terhadap tubuh track / baan yang tidak

stabil, termasuk bantalan, ballast dan tanah dibawahnya, serta perbaikan terhadap
saluran pembuangan air dari tebing-tebing kiri kanan jalan rel;

b. Menindak pengembang yang menggunakan tanah sepanjang rel kereta api yang
tidak memperhatikan standard keselamatan perjalanan kereta api;

c. Penempatan rambu-rambu dan atau semboyan-semboyan pembatasan kecepatan
rangkaian kereta api di tempat-tempat rawan, khususnya di petak jalan antara
Tanjung Karang – Tarahan;

d. Memperbaiki dan/atau mamasang alat pengukur dan instrumen pemantauan
kecepatan dalam kabin lokomotif.

KNKT juga mohon agar Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, sebagai regulator dan
otoriti menentukan dan menerapkan kebijakan dan tindakan-tindakan yang diperlukan
selanjutnya. Bila kemudian saran-saran di atas ini tidak disetujui atau diterima, maka
mohon agar penjelasan tentang alasan-alasan tidak menyetujui atau menerima saran ini
dan disampaikan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
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