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ABSTRAK

Kereta api merupakan alat transportasi utama karena kemampuannya mengangkut penumpang dalam jumlah besar. Di
Indonesia, kecelakaan kereta api masih sering terjadi, dengan salah satu penyebabnya adalah peralatan yang kurang memadai.
Tulisan ini bermaksud memaparkan penelitian mengenai sistem informasi untuk transportasi kereta api dengan memvisualisas-
ikan posisi kereta api di layar komputer dengan Global Positioning system (GPS) melalui SMS sehingga didapatkan informasi
posisi kereta api secara visual di layar. Metode penelitian adalah eksperimen rancang bangun. melalui pembuatan alat se-
bagai modul eksperimen, yang pengamatan kinerja alat tersebut didukung dengan beberapa peralatan bantu dan instrument
ukur. Pada penelitian ini telah berhasil dibuat suatu sistem pemantau jalur dan posisi sarana lalu lintas Kereta Api dengan
memanfaatkan teknologi GPS untuk melihat posisi KA dan teknologi GSM untuk transmisi data serta GIS untuk tampilan.

Kata Kunci: Transportasi Kereta Api, Global Positioning System

I. PENDAHULUAN
Kereta api merupakan moda angkutan massal yang

memiliki banyak kelebihan dari moda angkutan lain
terutama sebagai solusi dari masalah kemacetan yang
terjadi di tanah air. Kenyamanan dalam perjalanan
yang bebas macet membuat banyak masyarakat meng-
gunakan moda transportasi ini sebagai alat transportasi
mereka. Tingginya minat masyarakat pada kereta api
ditanggapi positif oleh pemerintah karena sesuai de-
ngan semangat pemerintah untuk mengadakan moda
transportasi massal yang dapat mengurangi kemacetan,
hemat energi dan lebih ramah lingkungan sehingga
pembangunan dan perbaikan prasarana serta sarana
kereta api semakin ditingkatkan pula.

Semakin meningkatnya jumlah sarana kereta api
membuat lalu lintas perjalanan kereta api juga men-
jadi semakin padat sementara peningkatan jumlah jalur
cenderung tetap sehingga sering membuat kereta api
harus saling menunggu giliran memakai jalur sesuai
dengan perintah yang diberikan petugas pengatur per-
jalanan kereta api dari stasiun karena beberapa kereta
api itu akan melewati jalur yang sama.

Dengan prosedur perjalanan seperti ini seharusnya
keamanan perjalanan kereta api dapat dijaga sebab se-
lama petugas Pengatur Perjalanan Kereta Api dista-

siun mampu memonitor keberadaan kereta api dan da-
pat mengaturnya dengan memberi arahan yang jelas
melalui sistem persinyalan yang ada serta masinis yang
berada diatas kereta api tetap konsentrasi dalam meli-
hat sinyal yang diberikan ketika menjalankan kereta api
maka semua perjalanan kereta api akan aman. Namun
beberapa tahun belakangan ini ada terjadi tabrakan an-
tar kereta api distasiun yang menimbulkan banyak kor-
ban jiwa. Hal ini membuktikan bahwa untuk menjaga
keamanan perjalanan kereta api tidaklah cukup hanya
dengan kemampuan manusia saja, namun juga perlu
didukung oleh teknologi. Pada saat ini teknologi yang
banyak dipakai oleh negara-negara maju dalam memo-
nitor perjalanan kereta api mereka adalah GPS. Dengan
menggunakan GPS posisi dan kecepatan kereta api da-
pat dipantau oleh petugas sehingga petugas dapat lebih
menjaga keselamatan perjalanan kereta api.

GPS (Global Positioning System) adalah sistem
satelit navigasi dan penentuan posisi yang dimiliki dan
dikelola oleh Amerika Serikat. Sistem ini didesain
untuk memberikan posisi dan kecepatan tiga-dimensi
serta informasi mengenai waktu, secara kontinyu di
seluruh dunia tanpa bergantung waktu dan cuaca, bagi
banyak orang secara simultan. Saat ini GPS sudah
banyak digunakan orang di seluruh dunia dalam ber-
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bagai bidang aplikasi yang menuntut informasi ten-
tang posisi, kecepatan, percepatan ataupun waktu yang
teliti. GPS dapat memberikan informasi posisi dengan
ketelitian bervariasi dari beberapa millimeter (orde nol)
sampai dengan puluhan meter. Di Indonesia sendiri
penggunaan GPS sudah dimulai sejak beberapa tahun
yang lalu dan terus berkembang sampai saat ini baik
dalam volume maupun jenis aplikasinya.

Dari sistem pengaturan perjalanan kereta api yang
ada saat ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan
untuk memahami mengapa masih terjadinya kece-
lakaan pada kereta api, yang diantaranya adalah seba-
gai berikut:

1. Kereta api hanya berjalan diatas rel sehingga tidak
mungkin menghindar bila ada halangan diatas
jalur, oleh karenanya sistem harus benar-benar da-
pat menjaga agar jangan sampai ada lebih dari 1
kereta api yang berada pada jalur yang sama.

2. Komunikasi antara petugas distasiun dengan petu-
gas diatas kereta api hanya menggunakan komu-
nikasi radio sehingga tidak ada visualisasi tentang
posisi kereta api secara pasti.

3. Tidak adanya sistem peringatan dini jika ada ke-
mungkinan tabrakan antara kereta api.

Kereta api hanya dapat berjalan diatas rel dan tidak
bisa melakukan pengereman mendadak. Pengereman
yang dilakukan pada kereta api dengan kecepatan 40
Km/Jam memerlukan jarak minimal 100 meter se-
hingga bila pada jalur yang sama ada kereta api lain
maka akan sangat sulit untuk menghindari terjadinya
tabrakan. Oleh karena itu, untuk menghindari ter-
jadinya tabrakan maka perlu dibuat sistem yang dapat
membaca posisi koordinat kereta api serta posisi peng-
gunaan jalur kereta api. Kereta api hanya akan terjadi
tabrakan bila posisi koordinat kereta api berdekatan
dengan kecepatan yang saling mendekati dan berada
pada posisi jalur yang sama, jika salah satu kondisi
tersebut tidak ada maka kemungkinan terjadi tabrakan
antar kereta api juga tidak ada.

Sistem yang dibuat dalam tulisan ini adalah seperti
yang terlihat pada Blok Diagram GAMBAR 1.

II. METODOLOGI
Keuntungan yang akan didapat dari hasil riset ini

adalah sistem perjalanan kereta api yang didukung oleh
teknologi sehingga lebih aman dan mudah dikontrol.
Bila dibandingkan dengan sistem yang ada sekarang,
sistem yang akan dihasilkan oleh riset nanti diharapkan
akan dapat mendukung program road map to zero ac-
cident yang di galakan oleh kementerian perhubungan,
terutama pada direktorat jenderal perkeretaapiannya.

Ruang lingkup riset yang akan dilakukan meliputi
GPS pada Sarana Kereta api, sensor pada persinyalan di

GAMBAR 1: Blok diagram sistem keamanan kereta api dengan
menggunakan GPS.

stasiun, perancangan database dan visualisasi database
pada layar monitor. Untuk mencapai luaran yang
diinginkan penelitian ini dilakukan dengan langkah-
langkah seperti terlihat pada GAMBAR 2.

GAMBAR 2: Diagram Alur Penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengujian perangkat keras di atas kereta api.

dan hasil visualisasi posisi kereta api ditunjukkan pada
GAMBAR 3.

Informasi yang terdapat pada penerima GPS ada be-
berapa macam, pada sistem ini informasi yang diper-
lukan terdiri dari informasi waktu, kecepatan, arah dan
posisi. Informasi kecepatan terdiri dari koordinat Lin-
tang dan Bujur. Informasi ini diperlukan untuk menen-
tukan posisi kereta api sehingga kereta api yang akan
melintas di stasiun tertentu dapat terdeteksi. Informasi
jam diperlukan untuk mengetahui perkiraan jam ke-
datangan kereta di stasiun berikutnya. Perkiraan jam
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GAMBAR 3: Tampilan di web Sistem Monitoring Kereta Api.

kedatangan didasarkan pada jam kereta tersebut be-
rangkat menuju stasiun ditambah dengan waktu tem-
puh kereta yang diketahui berdasarkan data yang su-
dah ada. Sedangkan informasi kecepatan diperlukan
untuk mengetahui kecepatan kereta api terutama jika
ada kereta api yang berhenti (kecepatan nol km/jam)
pada suatu tempat tetapi tidak pada posisi stasiun,
yang kemungkinan kereta tersebut mengalami masalah
atau kerusakan.

A. Perancangan Interface
Interface sistem ini terdiri dari 4 bagian yaitu bagian

menu, pencarian, informasi dan tampilan.

A-1. Bagian Menu
Pada bagian menu terdapat 2 kelompok tombol yaitu

tombol layar dan tombol Database. Kelompok tombol
layar berfungsi untuk mengubah bentuk tampilan peta
yang diinginkan. Jenis tampilan yang dapat dilakukan
adalah 1 Layar, 2 Layar dan 3 Layar seperti yang terlihat
pada GAMBAR 4 dan GAMBAR 5.

kelompok tombol database berfungsi untuk menam-
bah atau mengupdate database yang ada. Database
yang bisa ditambah melalui kelompok tombol ini
adalah database sarana yang berisikan informasi sarana

GAMBAR 4: Tampilan dengan 1 Layar.

GAMBAR 5: Tampilan dengan 3 Layar.

kereta api yang ada, database wessel yang berisikan
informasi wessel yang ada dan database GRG (Ge-
ographical Railway Graph) yang berisikan informasi
jalur kereta api, seperti yang terlihat pada GAMBAR 6
dan GAMBAR 7.

GAMBAR 6: Tampilan Input Database Sarana Kereta Api.

A-2. Bagian Pencarian
Bagian pencarian berfungsi untuk mencari secara

cepat item yang ingin diketahui. Pencarian dapat di-

GAMBAR 7: Tampilan Input Database Wessel.
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GAMBAR 8: Tampilan Input Database GRG.

lakukan dengan 3 jenis kata kunci yaitu Antar Stasiun,
Kode Kereta Api dan No. Sarana Kereta Api. Hasil dari
pencarian ini akan diperlihatkan langsung pada tampi-
lan peta.

A-3. Bagian Informasi
Sesuai namanya bagian informasi ini memberikan

informasi berupa daftar kereta api yang sedang
melakukan perjalanan dan juga informasi berupa de-
teksi kemungkinan tabrakan antar kereta api. Deteksi
ini akan memberikan informasi berupa kondisi antara 2
kereta api tersebut, apakah aman, peringatan atau kon-
disi bahaya tergantung dari arah, kecepatan dan jarak
antara kereta api tersebut.

A-4. Bagian Tampilan
Bagian tampilan berfungsi untuk menampilkan peta

serta posisi kereta api sehingga mudah untuk dimoni-
tor.

B. Perancangan Database
Sistem keamanan Kereta Api ini memiliki 3 database

utama dan beberapa database perjalanan kereta api ter-
gantung dari banyaknya jumlah kereta api yang ada.
Untuk setiap perjalanan kereta api disimpan didalam
satu database tersendiri sehingga masing-masing per-
jalanan kereta api memiliki database sendiri.

B-1. Tabel Sarana KA
Tabel ini berisikan informasi tentang seluruh kereta

api yang melakukan perjalanan. Adapun detail infor-
masi yang tersimpan dapat dilihat pada GAMBAR 9.

B-2. Tabel Wesse
Tabel ini berisikan informasi tentang seluruh wessel

yang ada. Adapun detail informasi yang tersimpan da-
pat dilihat pada GAMBAR 10.

B-3. Tabel GRG
Tabel ini berisikan informasi tentang koordinat jalur

kereta api yang ada. Adapun detail informasi yang ter-
simpan dapat dilihat pada GAMBAR 11.

GAMBAR 9: Tabel Desin Sarana KA.

GAMBAR 10: Tabel Design Wessel.

GAMBAR 11: Tabel Design GRG.

B-4. Tabel Temp Perjalanan KA
Tabel ini merupakan template untuk database

masing-masing perjalanan kereta api. Pada tabel ini
disimpan setiap informasi perjalanan kereta api. Ada-
pun detail informasi yang tersimpan dapat dilihat pada
GAMBAR 12.

IV. KESIMPULAN
• Aplikasi GPS pada sistem pemantau jalur dan po-

sisi sarana lalu lintas kereta api dapat diterapkan
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GAMBAR 12: Tabel Design Temp Perjalanan KA.

karena posisi koordinat sebagian dapat terdeteksi
dengan baik di sepanjang jalur kereta tersebut.

• Pengiriman data koordinat posisi kereta api de-
ngan media pengiriman melalui modem pada sis-
tem informasi lalu lintas kereta api dapat diterap-
kan sepanjang sinyal GSM dari provider yang di-
pakai cukup baik sehingga pengiriman data ber-
jalan lancar.

• Dengan adanya fungsi pencarian pada sistem ini
pengawasan terhadap perjalanan kereta api ter-
tentu dapat dengan mudah dilakukan.

• Tampilan dengan menggunakan GIS memberikan
kemudahan dalam melakukan pengawasan ter-
hadap perjalanan kereta api secara keseluruhan.

• Penggunaan tools berupa database GRG dapat
meningkatkan akurasi GPS yang variatif hingga
sesuai dengan posisi jalur yang sebenarnya.

• Perjalanan kereta api selalu tersimpan ke
dalam database sehingga memudahkan dalam
melakukan maintenance ataupun investigasi
terhadap kereta api tersebut.
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