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Keselamatan adalah merupakan pertimbangan yang paling utama ketika 

KOMITE mengusulkan rekomendasi keselamatan sebagai hasil dari suatu 

penyelidikan dan penelitian. 

KOMITE sangat menyadari sepenuhnya bahwa ada kemungkinan 

implementasi suatu rekomendasi dari beberapa kasus dapat menambah biaya 

bagi yang terkait. 

Para pembaca sangat disarankan untuk menggunakan informasi yang ada di 

dalam laporan KNKT ini dalam rangka meningkatkan tingkat keselamatan 

transportasi; dan tidak diperuntukkan untuk penuduhan atau penuntutan. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laporan ini diterbitkan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Gedung Karsa 
Lantai 2, Departemen Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, JKT 10110, Indonesia, pada 
tahun 2004. 
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DAFTAR  ISTILAH 
 

Daop Daerah Operasi 
Div Jabotabek Divisi Jabotabek 
Kereta Kendaraan  yang seluruhnya/ sebagian dipergunakan untuk mengangkut penumpang, bagasi dan kiriman pos 
Kereta Api Rangkaian yang terdiri dari gerbong/ kereta yang ditarik dan atau didorong lokomotif, dan berjalan di atas rel 
Lokomotif Kepala kereta api (yang menarik atau mendorong gerbong/ kereta / rangkaian kereta) 
Luka parah Luka-luka yang memerlukan pengobatan dan pemeliharaan dan menyebabkan orang tidak dapat bekerja 

lebih dari satu minggu 
Masinis Petugas pengemudi lokomotif   
Petak Jalan Jalur kereta api yang berada diantara dua Stasiun, dibatasi sinyal keluar Stasiun pertama dan  sinyal masuk 

Stasiun kedua 
PK Pusat Kendali, berada di tiap Stasiun besar, berfungsi sebagai pengawas dan pengatur perjalanan kereta api 

untuk satu wilayah Daerah Operasi  
PPKA Pengawas Perjalanan Kereta Api, bertugas di tiap Stasiun. Untuk Stasiun kecil PPKA biasanya bertugas juga 

sebagai Kepala Stasiun. PPKA bertugas untuk mengawasi perjalanan kereta api untuk petak jalan kereta api   
PL Peristiwa luar biasa tidak hebat, ialah segala kejadian dan keadaan pada jalan kereta api yang merupakan 

gangguan dalam dinas atau penghentian dinas dan yang membahayakan perjalanan kereta api dan langsung 
atau pula yang dapat membahayakan keselamatan orang semata-mata karena gerak kereta api, langsiran 
atau gerak material 

PLH Peristiwa luar biasa hebat, dipandang sebagai kecelakaan hebat, bilamana peristiwa itu berakibat orang 
tewas atau luka parah atau dipandang sebagai kekusutan yang hebat dimana terdapat: 
a. kerusakan jalan kereta api sehingga tidak dapat dilalui selama paling sedikit 24 jam atau kerusakan 

material yang sangat; 
b. kereta api sebagian atau seluruhnya keluar rel atau tabrakan; 
c. kereta, gerobak atau benda lain rusak hebat karena ditabrak kereta api atau bagian langsir; 
d. Semua bahaya karena kelalaian pegawai dalam melakukan urusan perjalanan kereta api atau langsir; 
e. Dugaan atau percobaan sabot 

PUK Petugas Urusan Kereta, petugas teknik yang menyatakan bahwa suatu kereta/ gerbong dan lokomotif laik 
operasi/ siap operasi 

Reglemen Reglemen diambil dari istilah Belanda, yakni regelement, yang berarti peraturan yang berlaku untuk dan harus 
ditaati oleh anggauta kelompok atau  masyarakat tertentu, dalam hal ini adalah peraturan-peraturan yang 
digunakan PT. KA 

Sepur Jalur kereta api dalam suatu emplasemen Stasiun  
Sinyal Perangkat fisik (lampu merah, kuning, hijau, palang, dll.)  yang menginsyaratkan  suatu berita atau isyarat 

(bahaya, aman, dsb). Perangkat sinyal harus ditempatkan sedemikian rupa hingga dapat dilihat masinis 
rangkaian kereta atau petugas lainnya dari jarak yang jauh 

Sinyal masuk Sinyal utama yang ditempatkan dimuka Stasiun, dan berfungsi untuk memberi petunjuk mengizinkan atau 
melarang rangkaian kereta api memasuk Stasiun. Posisi sinyal utama minimal adalah 250m sebelum  posisi 
wesel pertama pada jalur rel bila memasuki Stasiun  

Sinyal muka Sinyal yang dapat memberi petunjuk kepada masinis kereta api yang datang tentang kedudukan dan atau 
aspek sinyal utama merupakan sinyal kemudian setelah sinyal muka 

Stasiunsiun Tempat kereta api berhenti dan berangkat, bersilang, menyusul atau disusul yang dikuasai oleh seorang 
kepala Stasiun  

Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia & Reglemen 
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SINOPSIS 

Pada hari Selasa tanggal 18 November 2003, rangkaian KA 396 KRL terbakar di Km 12+5/6 petak 
jalan antara Stasiun Palmerah – Tanah Abang, DKI Jakarta, Divisi Jabotabek.  

Rangkaian KA 396 KRL terbakar dimulai dari kereta kedua dari depan. Interior kereta kedua 
tersebut terbakar habis. Kereta di depannya, yang juga merupakan kabin masinis selanjutnya juga 
mengalami kebakaran sebagian interiornya (bagian yang dekat dengan kereta kedua).  

Hasil analisis berdasarkan fakta yang ada menunjukkan bahwa awal peristiwa dimulai dari terjadinya 
flashover pada High Voltage cubical (HVC) yang terletak pada kereta kedua. Flashover tersebut 
disebabkan oleh adanya air/ kelembaban yang tinggi di dalam HVC. Adanya air di dalam HVC 
dibuktikan oleh terjadinya lelehan logam yang jatuh ke air sehingga membentuk butiran-butiran 
kecil berongga.  

Terjadinya flashover pada HVC menyebabkan membesarnya  arus listrik  dari kawat saluran atas 
sehingga timbul pemanasan pada bidang kontak antara pantograph dengan kawat saluran atas. 
Pemanasan lokal pada kawat saluran atas mengakibatkan putusnya kawat tersebut. Kawat yang putus 
menyentuh bagian atas atap kereta kedua dan pertama,dan hal ini menimbulkan percikan api listrik 
mirip las listrik. Fakta terjadinya peristiwa yang mirip pengelasan tersebut juga ditunjukkan oleh 
terdengarnya (oleh para penumpang) suara “dos-dos-dos”.  

Peristiwa yang mirip pengelasan tersebut menyebabkan melelehnya logam plat atap kereta. Lelehan 
logam cair tersebut jatuh menimpa kursi-kursi yang terbuat dari plastik dan busa, sehingga timbullah 
api yang besar.  

Proses yang mirip pengelasan tersebut tidak langsung menyebabkan jatuhnya High Speed Circuit 
Breaker (HSCB) di Gardu Limo, karena arus yang terjadi belum mencapai batas. Setelah kawat 
saluran atas yang putus tersebut melekat menyatu dengan atap kereta maka arus listrik menjadi 
sangat besar karena terjadi hubung singkat. Pada saat itulah HSCB jatuh. 
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LLAAPPOORRAANN    KKEECCEELLAAKKAAAANN    KKEERREETTAA    AAPPII  
  
TTEERRBBAAKKAARR  KKAA  339966  KKRRLL  
KKMM  1122  ++  55//66  
PPEETTAAKK    JJAALLAANN    AANNTTAARRAA    SSTTAASSIIUUNN      TTAANNAAHH  AABBAANNGG  ––  SSTTAASSIIUUNN    PPAALLMMEERRAAHH  
JJAAKKAARRTTAA  
DDIIVVIISSII    JJAABBOOTTAABBEEKK  
  
  
1188    NNOOVVEEMMBBEERR  22000033  
  
  

LLAAPPOORRAANN    AAKKHHIIRR 
 
Nomor Urut Kecelakaan: KA.03.24.11.01 
  
Jenis Kecelakaan: Lain – Lain (Terbakar) 
  

Lokasi: Km 12+5/6 
Petak jalan antara Stasiunsiun Tanah Abang – Palmerah   
Jakarta Selatan 

  

Lintas: Jakarta Kota – Serpong   
  

Propinsi: DKI Jakarta  
  

Wilayah: Divisi Jabotabek  
  

Hari/Tanggal Kecelakaan: Selasa / 18 November 2003 
  

Jam: 19.45 WIB 
  

Korban:  
 
Korban:  Meninggal  Luka Barat  Luka Ringan  Total 
Awak KA         
Penumpang         
Lain-Lain         
         

Total         
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Kerugian:
Sarana

Lokomotif =
Kereta rusak =
Kereta afkir =

Prasarana
Jalan rel =
Sinyal/telekomunikasi =

Operasional
Pembatalan KA =

Total Taksiran Kerugian = -Rp                               
 
DATA KERETA API 
 
Nomor Kereta Api: KA 396 KRL 
  

Jenis Operasi: Reguler  
  

Route: Jakarta Kota – Serpong  
  

Jam Keberangkatan: WIB 
  

Kerusakan kereta:  2 kereta KRL2 terbakar 
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1 INFORMASI FAKTUAL  

Pada hari Selasa tanggal 18 November 2003, rangkaian KA 396 KRL terbakar di Km 12+5/6 petak 
jalan antara Stasiun Palmerah – Tanah Abang, DKI Jakarta, Divisi Jabotabek.  

Rangkaian KA 396 KRL terbakar dimulai dari rangkaian kereta 
nomor 2 dan kemudian api menghanguskan seluruh kereta 
tersebut dan kereta didepannya, yang juga merupakan kabin 
masinis.  

Gambar 1. KL2 94202 KRL 
Holec – BN  

Pada saat itu tim KNKT tidak langsung dating ke lokasi kejadian. 
Tim KNKT baru dapat melaksanakan pengumpulan data / 
informasi faktual dengan melihat rangkaian kereta yang terbakar 
yang terbakar di Balai Yasa Manggarai tanggl 11 November 2003. 
Kemudian tim KNKT melakukan kunjungan yang kedua kalinya 
ke Balai Yasa Manggarai tanggal _______ dan dilanjutkan 
pengiriman komponen HVC (High Voltage Cubicle), baik itu 
yang dalam kondisi baik maupun yang terbakar, ke Laboratorium 
Konversi Energi ITB dan Laboratoriun Metalurgi ITB untuk 
dilakukan pengujian dan penelitian sebab-sebab dimulainya 
kebakaran. Kemudian dilakukan juga 2 kali pertemuan di ITB 
untuk mempresentasikan hasil pengujian di Lab ITB dan 
pengumpulan data dari pihak perakit Line Switch. Pengumpulan 
data terakhir dilakukan di Balai Yasa Manggarai tanggal 1 Juni 
2004 untuk melepas HVC yang masih di kereta dan mengukur 
lubang terbakar dan pengumpulan sisa-sisa pelelehan logam 

akibat arcing di HVC.  
 

 
1.1 INFORMASI   

1.1.1 Masinis 
Keterangan mengenai perjalanan     
KA 396 KRL 

: Sesaat akan memasuki Stasiun Kebayoran, rangkaian KA 396 
mendapat sinyal muka beraspek kuning, masinis kemudian 
melakukan pengereman tetapi ternyata KA berhenti secara darurat 
dengan sendirinya.  
Penumpang menggedor pintu kabin masinis untuk meminta agar 
membuka pintu kereta sehingga penumpang dapat keluar kereta. 
Masinis kemudian menurunkan pantograph dan melihat ke dalam 
kereta untuk melihat penumpang yang berlompatan turun sambil 
terdengar suara “dos-dos-dos” dari dalam kereta. 
Yang bersangkutan kemudian turun dan melihat adanya percikan api 
dari kawat aliran atas yang mengenai atap kereta KL2 94202 dan api 
dalam kereta membesar.  

 

1.1.2 Lain – Lain  
Umur : 35 tahun  
Posisi saat kejadian  : Penumpang  
Keterangan mengenai perjalanan     
KA 396 KRL 

: Sejak awal di Stasiun Kota, bel alarm pembuka dan penutup pintu 
masuk KRL berbunyi terus. Pada saat itu, di Stasiun Kota sudah 
hujan deras. Sesampainya di Stasiun Duri tercium bau sangit 
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(terbakar) dan lampu berkedip-kedip. Setelah rangkaian berjalan 
menuju Palmerah, yang bersangkutan melihat cahaya percikan 
besar. Pada saat memasuki fly over Rawa Simpruk terjadi ledakan 
dan diikuti cahaya api  besar serta lampu ruangan mati padahal saat 
itu KRL masih terus berjalan. Setelah itu api terlihat di gerbong 2 dan 
membakar gerbong 2 lalu ke gerbong 1. 

 
Umur : 35 tahun 
Posisi saat kejadian  : Penumpang 
Keterangan mengenai perjalanan     
KA 396 KRL 

: Yang bersangkutan berada di kabin masinis bersama suaminya sejak 
di Stasiun Tanah Abang. Karena cuaca saat itu sedang hujan, yang 
bersangkutan melihat adanya air yang menetes dan mengenai panel 
di kabin masinis, yang bersangkutan kemudian melaporkan kepada 
masinis dan dijawab oleh masinis kemungkinan akibatnya adalah 
korslet. Setelah melewati Stasiun Palmerah menuju Stasiun 
Kebayoran Lama terdengar suara keras tetapi kereta terus berjalan. 
Kemudian saat melewati jembatan terdengar suara keras seperti 
petir. Penumpang lainnya panik dan meminta kepada masinis untuk 
membuka pintu penumpang.   

 
Umur : 19 tahun  
Posisi saat kejadian  : Pedagang di jalan Limo 
Keterangan mengenai perjalanan     
KA 396 KRL 

: Saat kejadian yang bersangkutan sedang berdagang di halte bus 
Limo. Yang bersangkutan melihat adanya rangkaian kereta berjalan 
agak kencang dari arah Stasiun Palmerah ke arah Kebayoran dengan 
mengeluarkan api di bagian bawah KRL dan langsung menyala. 
Selanjutnya KRL berhenti sesudah jembatan dan terus terbakar.  

 

 
1.2 PRASARANA 

1.2.1 Informasi Jalan Rel 
mempergunakan : 

Rel :  
Bantalan : Beton 

 

1.2.2 Sumber Daya KRL  

Sumber daya pada KRL di area Jabotabek menggunakan tenaga listrik DC 1500 V yang 
berasal dari sistem jaringan udara (catenary). Sistem jaringan udara DC ini dicatu dari 
gardu-gardu penyearah yang merubah tenaga listrik AC dari PLN menjadi tenaga listrik 
DC 1500 V dengan kapasitas daya 3 – 4,5 MW.  
Pada petak jalan tempat kejadian, tenaga listrik bagi KRL dicatu dari Gardu Listrik Limo 
dengan spesifikasi teknis seperti tercantum pada table dibawah ini : 
 

Tabel  1 .  Daya Setting dan Daya Gardu Limo 

No. Kubikel 
HSCB Setting HSCB Tap 

HSCB 
Daya SR 

(KW) 
Daya 
PLN Tujuan Mulai Dinas Daya 

Trafo 
1. MB 2000 – 5000 2000 3000 4000 Main Unit 8 Maret 1994 3520 
2. TB.1 4000 – 9000 4000   Limo – Karet   
3. TB.3 4000 – 9000 4000   Limo – Jurangmangu   
4. NB 2000 – 5000 2000   Netral   
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Gardu Limo dilengkapi dengan High Speed Circuit Breaker (HSCB) yang merupakan 
pemutus arus kecepatan tinggi. HSCB akan jatuh (trip) apabila terjadi:  

- Arus listrik yang melebihi setting awal maximum yang telah ditetapkan.  

- Laju kenaikan arus listrik (dI/dt) melebihi settingnya   

Untuk itu HSCB dihubungkan sistem proteksi sebagai berikut:  

a. Line Fault Detector (Relay 76) 

Bekerja dengan prinsip menganalisa bentuk dan laju kenaikan arus (di/dt) pada 
line dalam satu seksi dan apabila kenaikan arus memenuhi persyaratan, maka 
relay ini akan memberikan sinyal ke peralatan HSCB untuk mentripkan secara 
cepat.  

b. Sepur Pentanahan (Relay 64) 

Bekerja dengan prinsip mentripkan HSCB dan MVCB 29 kV apabila supply 
tegangan di line terhubung ke tanah/ ground. 

Pada saat kejadian, dilaporkan bahwa Gardu Jurangmangu (akibat potensial transformer 
PLN dicuri) dan Gardu Serpong sedang tidak bekerja (akibat modul charger battery 
rusak).  

Akibat adanya kerusakan pada kedua gardu tersebut maka setting pada Gardu Limo 
dinaikkan dari 4000A menjadi 4500A. Peningkatan setting tersebut adalah untuk 
melayani petak jalan hingga Serpong.  

 
 
1.3 SARANA 

Rangkaian KA 396 KRL terdiri dari 1 set (4 kereta) buatan Holec tahun 1994, dengan 2 kereta 
diantaranya (di bagian paling depan dan belakang) yang berfungsi sebagai kabin masinis.  

NO Nomor kereta Keterangan 
1. KL2  94202 Kereta penumpang dengan kabin masinis 
2. KL2 94201 Kereta penumpang 
3. KL2 94203 Kereta penumpang 
4. KL2 94204 Kereta penumpang dengan kabin masinis 

 
1.3.1 Data Kereta  KA 

Tabel  2.  Data PA Rangkaian KA  
Rangkaian 

Ke 
Jenis Gerbong & 

seri No 
Perakitan 

(Assembling) Tipe Berat 
(1000 kg) Mulai Dinas PA (rehab) 

1 KL2  94202 INKA Holec  1994 08 Agustus 2003 
2 KL2 94201 INKA Holec  1994 08 Agustus 2003 
3 KL2 94203 INKA Holec  1994 08 Agustus 2003 
4 KL2 94204 INKA Holec  1994 08 Agustus 2003 

 

1.3.2 Sistem Elektrikal KRL Holec – BN 

Pada KRL Holec – BN di masing-masing set rangkaian sumber daya listrik DC 1500 V 
yang dicatu dari jaringan udara dirubah menjadi dua sumber tegangan utama, yaitu Static 
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Converter dengan output tegangan rendah dan Traction Converter dengan output AC 
tegangan tinggi.  

1. Pantograph: berfungsi untuk mengalirkan tenaga listrik 1500 V DC dari Catenary ke 
kereta. 

2. Earthing Switch: berfungsi untuk memutus tegangan dari Catenary dan 
menghubungkannya ke tanah saat pengetesan atau pemeriksaan KRL. 

3. High Voltage Cubicle: berfungsi sebagai tempat pendistribusian tegangan tinggi 
(1500 V DC) sekaligus pelindung/tempat Line Switch dan Fuse. 

a. Line Switch (Line Breaker)  

Line Switch Holec dimanufaktur oleh Holec Ridderkerk, Belanda dan dirakit 
oleh PT. Lembaga Elektronika Negara (LEN). Tim KNKT tidak dapat 
menemukan dokumen-dokumen mengenai komponen-komponen Line Switch 
yang diterima PT. LEN dan proses perakitan yang dilakukan oleh PT. LEN 
sendiri.  
Line switch dirancang untuk menyambungkan dan memutuskan rangkaian 
listrik serta untuk memutuskan arus yang terdeteksi oleh sistem proteksi arus 
lebih (overcurrent protection).  

Prinsip kerja line switch adalah secara elektromagnetik, dilakukan oleh 
overcurrent protection coil sebagai penggerak sistem proteksi arus lebih.  
Dengan memberikan energi pada pull–in coil maka medan magnet akan 
terbentuk antara core dan anchor. Apabila medan yang terbentuk tersebut terlalu 
besar maka anchor akan tertarik berlawanan dengan core sehingga rangkaian 
listrik akan terputus. 
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 Gambar 2. Line Diagram Line Switch KRL Holec – BN  

Line switch akan ON (close) apabila kondisi berikut ini telah terpenuhi : 
- tidak ada emergency brake, 
- tekanan angin minimum pada pantograph terpenuhi, 
- tegangan tinggi memenuhi syarat (1000 ~ 1800 V DC), 
- perbedaan arus yang masuk Traction Installation dan yang akan keluar 

tidak lebih dari 150 A,  
- tidak ada arus lebih. 
Apabila Line Switch Off karena ada arus lebih maka harus dilakukan Reset oleh 
masinis.  

b. Fuse (50 A / 2000V DC) : sebagai pengaman arus lebih bagi Static Converter.  

4. Traction Converter: merupakan komponen pembangkit tegangan AC yang variable 
untuk mengatur perputaran Traksi Motor sesuai dengan kecepatan yang diinginkan 
oleh masinis. 
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5. Static Converter: merupakan komponen pembangkit tegangan rendah (220 V AC,  
380 V AC, 110 V DC) yang diperlukan bagi penerangan kereta, kompresor dan 
kontrol traksi. 

 

 

1.3.3 Uji coba dan Penelitian  

1.3.3.1 Penelitian di Balai Yasa Manggarai 

Pengamatan dilakukan pada HVC (High Voltage Cubicle) yang terletak dibawah 
struktur lantai kereta untuk melihat kerusakan-kerusakan ataupun tanda-tanda lainnya 
yang berkaitan dengan kejadian ini. Pada hasil pengamatan secara fisik pada bagian 
box HVC terdapat beberapa lubang akibat panas yang sangat tinggi (mencapai titik 
lebur material box tersebut), hal ini sebagai akibat  adanya arcing (busur listrik) 
(Gambar 4a dan b). Sumber busur listrik berasal dari tegangan yang ada di Line 
Switch (sebelum overcurrent fuse) terjadi hubungan singkat terhadap box HVC 
(sebagai grounding) akibat udara yang lembab di dalam box (sebagai konduktor).  

Dari pengamatan tersebut ditemukan adanya tanda-tanda terbakarnya line switch pada 
box HVC ini, maka untuk ini diadakan penelitian lebih lanjut terhadap Line Switch 
dan cara kerjanya di Lab ITB. 

 

a. b.

 
 

Gambar 4 .  Dinding box HVC 
Inset : a. Saringan udara HVC mencair; b. Dinding pelat HVC mencair 
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1.3.3.2 Penelitian di Lab Konversi Energi ITB 

Line Switch (Line Breaker) yang mengalami arcing/ flashing dilakukan pengamatan 
secara visual dan dilakukan beberapa percobaan untuk mengetahui kegagalan atau 
kerusakan yang terjadi.  

Pada beberapa bagian dari line switch mengalami arcing dimana hal ini ditandai 
dengan hilangnya beberapa bagian komponen dan adanya peluluhan pada beberapa 
bagian komponennya.    

Batang penghubung overcurrent protection coil (satu batang lebar, lainnya batang 
lebih kecil), arc arrester (arc runner) dan batang kecil penghubung arc arrester 
mengalami arcing (Gambar 5). Dua batang kecil (Gambar 5) sebagai penghubung 
dinding-dinding pertinax mengalami peluluhan sebagian, demikian juga ujung dari 
batang arc arrester. 

 

 
 

 
Permukaan bidang kontak dari contactor pada line switch terlihat bersih atau dapat 
dikatakan normal, tidak ditemukan tanda-tanda bekas arcing atau akibat hubungan 
pendek yang ditandai dengan meluluhnya sebagian logam pada contactor (Gambar 6). 
Hal ini menunjukkan bahwa arcing/ flashing justru tidak terjadi pada contactor. 

 

 
 

Gambar 6 .  Contactor eks KL2 94201 tidak menunjukkan bekas arcing 

Gambar 5.  Line Switch / Line Breaker KRL Holec-BN eks KL2 94201 

Batang penghubung 
overcurrent protection 

Batang penghubung 
dinding pertinax dgn 
arc arrester/arc runner 

Arc arrester/arc 
runner 

Overcurrent 
protection coil Bekas patahan dengan sisa 

pencairan kuningan 
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1.3.3.3 Pengumpulan Material Sisa-Sisa Arcing di Balai Yasa Manggarai 

Pada pengumpulan data terakhir di Balai Yasa Manggarai dilakukan pelepasan HVC 
(tanpa Line Switch) dari KL2 94201 untuk dilakukan pengumpulan sisa-sisa arcing. 
Sisa-sisa material tersebut kemudian dibawa ke Lab Metalurgi ITB untuk diteliti jenis 
material tersebut.  

Hasil dari penelitian di lab menunjukkan adanya lelehan logam kuningan di bawah 
dan atas sisi bagian dalam box HVC.  

 

 

Gambar 7. Bekas Lelehan Kuningan di bagian Bawah sisi dalam HVC eks KL2 94201 

 
 Gambar 8. Bekas Lelehan Kuningan di bagian atas sisi dalam HVC eks KL2 94201  

Diketemukan pula adanya hasil pelelehan logam yang berbenuk butiran berongga pada 
bagian tengahnya.  

 
 

 
Gambar 9. Bekas lelehan logam berupa butiran berongga di dasar bagian dalam 

HVC eks KL2 94201  
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2 ANALISIS 
 
Analisis kejadian PLH terbakarnya KA 396 KRL difokuskan pada analisis awal terjadinya proses 
arcing di KL2 94201 hingga perawatan yang dilakukan pada Line Switch. 
 

2.1 Arcing/ flashing pada Line Switch 

2.1.1 Peristiwa Terjadinya Arcing  

Penjelasan berikut ini dimaksudkan untuk memberikan teori mengenai terjadinya arcing 
atau busur listrik. 

Busur listrik terjadi akibat loncatan elektron dan ion antara dua kutub (kutub positif dan 
negatif). Intensitas busur listrik yang terjadi tergantung pada tegangan, arus, material 
elektroda, jarak dan kondisi lingkungan [Referensi 1]. Proses arcing semacam ini sangat 
mirip yang terjadi pada proses las busur listrik (arc welding). 

Ie (elektron)
I+ (Ion)

AnodaKatoda

Daerah 
Katoda

Daerah 
Anoda

Arc column

Contraction 
Zone

Space 
charge zone

Contraction 
Zone

Space 
charge zone

Gambar 10. Daerah Arc  
Pada proses terjadinya arc terbentuk pula kolom busur (arc column) yang berupa kolom 
gas yang terionisasi. Elektron dan ion kemudian saling berbenturan dengan kecepatan 
tinggi di dalam arc column. 
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Gambar  11.  Gambar bagian Line Switch / Line Breaker yang hilang akibat arcing 
Atas : Line Switch/Line Breaker yang tidak terbakar 
Bawah : Line Switch/Line Breaker eks KL2 94201 

2.1.2 Uraian Terjadinya Arcing/ Busur Listrik dan Penyebab Terbakarnya Kereta 
Pada berbagai komponen di dekat line switch (di dalam HVC) ditemukan tanda-tanda 
bekas adanya arcing (busur listrik). Busur listrik ini terjadi antara beberapa komponen 
dari line switch dengan dinding HVC. Proses terjadinya busur listrik pada line switch 
disebabkan oleh kondisi lingkungan di dalam HVC yang sangat lembab dan pada bagian 
dasarnya berair. Keadaan ini dibuktikan dengan ditemukannya hasil pelelehan logam 
yang berbentuk butiran yang berongga pada bagian tengahnya. Bentuk butiran berongga 
adalah akibat jatuhnya tetasan logam cair ke dalam air. Selain itu ditemukan pula bahwa 
bus-bar (batang/ plat tembaga) penghantar arus listrik masuk ke HVC mengalami 
penipisan akibat arcing dalam waktu yang cukup lama, jauh sebelum kejadian. Bahan 
isolasi pada dinding HVC disebelah atas bus-bar tersebut menjadi hangus karena arcing 
tersebut. Proses arcing ini menimbulkan terlepasnya ion-ion ke udara lingkungan di 
sekitar ruang line switch, sehingga lingkungan udaranya menjadi sangat konduktif.  

Berdasarkan beberapa temuan, maka urutan proses terjadinya busur listrik adalah sebagai 
berikut: 

Kondisi kelembaban yang tinggi disertai oleh banyaknya ion dan tegangan listrik 
yang tinggi (1500 V) menyebabkan terjadinya busur listrik antara dinding HVC 
sebagai grounding (kutub negatif) dan komponen line switch sebagai kutub 
positifnya. Proses busur listrik terjadi pada line switch yaitu pada bagian sebelum 
sistem pengaman HVC (overcurrent protection coil). Tidak adanya arcing pada 
bagian bawah line switch (contactor/ setelah overcurrent protector) menunjukkan 
pada bagian tersebut tidak terjadi arcing sehingga sistem overcurrent protection 
tidak mendeteksi adanya arus lebih (overcurrent) dan arus tetap mengalir. Karena 
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tidak terputusnya arus dari aliran atas, maka proses terjadinya busur listrik pada 
HVC terus terjadi sampai terputusnya supply listrik dari aliran atas. 

Arus yang sangat besar akibat terjadinya busur listrik pada line switch dan HVC 
mengakibatkan timbulnya panas (resistance heating) pada permukaan bidang kontak 
pantograph (yang terbuat dari carbon) dengan kawat aliran atas. Panas yang cukup 
tinggi mengakibatkan kawat aliran atas menjadi lembek dan putus. Putusnya kawat 
aliran atas (masih bertegangan) yang mengenai atap kereta segera menimbulkan efek 
pengelasan yang disertai suara “dos-dos-dos” berulang-ulang ketika kereta masih 
berjalan. Karena kereta masih berjalan, kawat aliran atas berkontak dengan atap 
dalam kondisi terpantul-pantul sehingga tidak terjadi kontak permanen. Pada kondisi 
demikian terjadilah peristiwa seperti pengelasan busur listrik. Pada saat peristiwa 
mirip pengelasan tersebut, arus yang terjadi belum cukup besar, masih dibawah 
batas arus untuk menjatuhkan (trip) HSCB. Demikian pula besarnya laju kenaikan 
arus (di/dt) belum tercapai. Maka kedua sistem pengaman pada Gardu Limo belum 
memutuskan arus.  

Berikut ini akan diulas pengaruh peningkatan setting arus maksimum pada Gardu 
Limo dari 4000A menjadi 4500A. Fenomena mirip pengelasan yang terjadi akibat 
mendekatnya/ tersentuhnya atap kereta oleh kawat aliran atas yang putus akan 
berlangsung selama kawat yang putus tersebut menempel erat pada atap kereta. 
Kejadian ini mirip sekali dengan pengelasan busur listrik (arc welding). Dalam 
pengelasan busur listrik, api listrik baru akan padam bila elektroda las menancap/ 
melekat pada benda kerja. Api listrik juga akan padam bila kawat elektroda las 
berjauhan dari benda kerja. Oleh karena itu meskipun setting arus yang tidak 
diubahpun (normal 4000A) tetap akan mengakibatkan efek yang sama yaitu 
terjadinya peristiwa yang mirip dengan pengelasan.  

Mengingat bahwa putusnya kawat aliran atas dapat mengenai atap kereta dan 
peristiwa serupa dapat terjadi, maka perlu dipikirkan adanya sistem proteksi untuk 
memutus arus pada HSCB bila ada kawat aliran atas yang putus. 

Selain itu pada daerah sekitar kejadian dimana kereta terbakar tidak diketemukan 
tanda-tanda resistance heating pada rel. Hal ini menunjukkan tidak adanya masalah 
pada sistem grounding di petak jalan tersebut.  

Setelah kawat aliran atas menempel/ melekat pada atap kereta setelah kereta 
berhenti, barulah arus membesar secara cepat melebihi limit dari kedua sistem 
pengaman pada HSCB sehingga menyebabkan trip/ terputusnya arus (Gambar 11). 

Akibat terjadinya busur listrik yang mirip proses pengelasan/ welding antara kawat 
aliran atas dan atap kereta maka timbul tetesan logam cair. Tetesan logam cair 
tersebut mengenai plafon bagian dalam kereta dan kursi penumpang yang terbuat 
dari plastik. Hal ini menyebabkan timbulnya nyala api yang kemudian membakar 
kereta tersebut.  
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Dari urutan peristiwa tersebut ditas, terlihat bahwa awal penyebab kejadian ini adalah 
kelembaban dalam ruang HVC yang disertai oleh konsentrasi ion yang tinggi akibat 
adanya arcing pada bus-bar (Gambar 13).  Kelembaban yang tinggi disebabkan oleh 
adanya genangan air pada dasar HVC. Proses arcing pada bus-bar terjadi dalam kurun 
waktu yang relatif lama sebelum kejadian.  

 

Gambar  13. Atap KL2 94201 mencair 
hingga berlubang 

Gambar 12. Kawat trolley melekat pada 
atap KL2 94201  

 Gambar  14.  Gambar Bus-bar HVC eks KL2 94201 menunjukkan bekas arcing 

Oleh karena itu dapat dirangkum bahwa penyebab awal adalah justru adanya air yang 
tergenang di dalam HVC. Selanjutnya patut diperkirakan penyebab masuknya air ke 
dalam HVC. Air dapat masuk ke dalam HVC bila secara tidak sengaja ada proses 
penyemprotan yang mengarah ke HVC dan karet seal-nya telah “menua” sehingga tidak 
rapat lagi.  

Catatan :  

a. Bukti adanya genangan air ditunjukkan oleh terjadinya butiran logam yang 
berongga akibat tetesan logam cair yang jatuh ke air. 

b. Pada waktu tim mengunjungi PT. LEN Bandung yang merawat HVC, 
ditemukan air yang tergenang pada dasar HVC. Menurut penuturan teknisi 
PT. LEN, HVC yang datang dibersihkan dengan semprotan air dalam kondisi 
panel penutup yang terpasang. Masuknya air melalui celah antara panel 
dengan body yang seharusnya rapat oleh seal karet. Lubang drain yang 
terletak ditengah dasar HVC yang datar ternyata tidak dapat mengalirkan air 
yang tergenang. 
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2.2 Aspek Perawatan 

1. Perawatan Line Switch (Line Breaker) KRL Holec yang dilakukan di Balai Yasa 
Manggarai dengan menggunakan acuan dokumen 414-13-BBB/1, Description and 
Service Manual Section 7 disebutkan : 

Dependant on the intensity of usage, it is recommended that the following area’s are 
inspected at least annually. 
Note : A dirty line breaker should be cleaned using a clean dry cloth only. 
(Dengan disesuaikan intensitas penggunaan, area-area yang disebutkan dibawah ini 
direkomendasikan untuk diinspeksi minimal sekali dalam tahun.  
Circuit breaker (line breaker) yang kotor harus dibersihkan dengan kain bersih dan 
kering).  

2. Dalam penelusuran dokumen perawatan yang dilakukan di Balai Yasa Manggarai, tim 
KNKT tidak menemukan adanya perbaikan pada Line Switch KL2 94201. Maintenance 
terakhir pada Line switch tersebut dilakukan pada bulan Agustus 2003 di Balai Yasa 
Manggarai. Line switch tersebut dibersihkan dan tidak diturunkan dari HVC.  

3. Pada program pengecekan bulanan, 3 bulanan dan 6 bulanan, item pengecekan tidak 
secara spesifik untuk mengecek tanda-tanda bekas adanya arcing pada tempat-tempat 
tertentu. Pada form-form pengecekan terdapat kolom Perumka dan kolom Holec, kedua 
kolom tersebut tidak jelas siapa sebagai pelaku perawatan dan siapa berlaku sebagai 
quality control. Jika terjadi kelainan-kelainan pada item yang yang harus diperiksa tidak 
tersedia kolom untuk menulis temuan-temuan tersebut dan kepada siapa temuan-temuan 
tersebut hendaknya ditindaklanjuti untuk dianalisa penyebabnya dan tindakan 
perbaikannya.   

4. Organisasi perawatan belum terdefinisi dengan jelas fungsi dan tugas masing-masing 
unit yang berkaitan dengan perawatan. Sebagai contoh unit mana yang bertanggung 
jawab untuk membuat standar perawatan dan unit mana yang berfungsi sebagai 
pelaksana perawatan serta proses quality control tidak terlihat pada struktur organisasi 
maupun pada form perawatan bulanan, 3 bulanan dan 6 bulanan (tidak ada kolom untuk 
quality control). Unit yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan standar perawatan 
juga harus memonitor efektivitas standar perawatan tersebut di lapangan. Jika terjadi 
banyak penyimpangan ataupun masalah yang timbul pada operasional maka unit ini 
seharusnya juga melakukan analisa kegagalan dari standar perawatan tersebut dan 
melakukan perbaikan yang diperlukan.  
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3 KESIMPULAN 

3.1 TEMUAN – TEMUAN  
a. Adanya arcing (busur listrik) yang melelehkan beberapa komponen line switch, termasuk 

terjadinya lubang pada dinding HVC 

b. Ditemukannya butiran-butiran logam berongga di dasar HVC menunjukkan adanya 
genangan air sewaktu peristiwa arcing dan pelelehan logam terjadi 

c. Bus-bar yang merupakan penghantar listrik masuk ke line switch mengalami arcing dalam 
waktu yang relatif lama 

d. Contactor pada line switch dalam kondisi normal, tidak ada tanda-tanda arcing 

e. Komponen “setelah“ contactor tidak ada yang mengalami arcing 

f. Putusnya kawat aliran atas disebabkan melembeknya kawat oleh panas yang timbul antara 
kawat dan bidang kontak pantograph 

g. Efek yang mirip pengelasan terjadi sewaktu kawat aliran atas yang putus dan masih 
bertegangan menyentuh-nyentuh atap kereta 

h. Peristiwa mirip pengelasan baru berhenti setelah kawat aliran atas melekat pada atap 
kereta karena telah terjadi hubung singkat (short circuit) sehingga HSCB Gardu Limo trip  

i. Selama terjadinya efek pengelasan terjadilah tetesan logam cair dari bagian atap yang 
mengenai interior kereta sehingga terjadilah nyala api yang membakar seluruh interior 
kereta. 

 

3.2 PENYEBAB KEJADIAN  
Hal-hal diatas menunjukkan bahwa peristiwa arcing pada line switch disebabkan oleh kondisi 
udara di sekitar line switch lembab dan konsentrasi ionnya tinggi. Arcing yang membutuhkan 
arus listrik yang besar telah menyebabkan terputusnya contactor line switch oleh overcurrent 
protection coil.  

Dari uraian diatas dapat juga disimpulkan bahwa HSCB telah berfungsi sebagaimana 
mestinya.  

Selanjutnya kita perlu memikirkan/ mengembangkan lebih lanjut sistem pengamanan untuk 
proteksi bila kawat aliran atas putus.  
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4 REKOMENDASI 

Berdasarkan temuan, analisis dan kesimpulan investigasi PLH Terbakar KA 396 KRL, KNKT perlu 
mengusulkan beberapa rekomendasi kepada PT. Kereta Api (Persero) sebagai berikut:  

- Untuk meninjau ulang program perawatan, terutama mengenai pencucian terhadap 
kereta, sehingga dipastikan tidak ada air yang masuk kedalam HVC.  

- Agar melakukan penggantian karet seal penutup panel HVC yang telah “menua” 
sehingga air tidak masuk ke dalam HVC. 

- Agar menambahkan lubang/ saluran drain pada dasar HVC khususnya pada daerah 
dibawah line switch.  

- Untuk melakukan pengembangan sistem pengaman/ proteksi yang mampu segera 
memutus arus bila ada kawat aliran atas yang putus. 
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