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PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN
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TENTANG
GRAFIK PERJALANAN KERETA API TAHUN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

l\4enimbang:a

bahwa dengan adanya perubahan kualitas, kuantitas prasarana
dan sarana perkeretaapian serta hasil evaluasi pelaksanaan
Grafik Perjalanan Kereta Api Tahun 2013, maka dipandang perlu
untuk mengubah jadwa dan frekuensi perjalanan kereta api;

b

bahwa perubahan jadwal dan frekuensi perjalanan kereta api
sebagaimana huruf a dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat serta meningkatkan keseiamatan dan kelancaran lalu
linias dan angkutan kereta api,

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal
Perkeretaapian tentang Grafik Perjalanan Kereta Api Tahun 2014;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4722);

Mengingat:

56

Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048)
Peraturan Pemerintah Nomor

3

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor
176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5086),

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan

dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah dlubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 201 1i

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan
Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
sebagairnana telah diubah terakhir dengan Peraiuran Presiden
Nomor 92 Tahun 201 1,

Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta

6.

Peraturan lvlenteri Perhubungan Nomor: KIVl.60 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerla Kementerian Perhubungan;

7.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor P[/].35 Tahun 2011
tentang Tata Cara dan Standar Pembuatan Grafik Petjalanan
Kereta Api;

Keputusan Menierl Perhubungan Nomor KIM
tentang Pengoperasian Kereta Api,
9.

22 Tahun

2003

Keputusan l\,4enieri Perhubungan Nomor KP.219 Tahun 20'10
teniang Pelaksana Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian
Umum yang ada saat ini oleh PT. Kereta Api lndonesia (Persero);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN
TENTANG GRAFIK PERJALANAN KERETA API TAHUN 20,I4,
BAB

I

KETENTUAN UMUIVI
Pasal

1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1.

Perkeretaapian adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana,
sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan
prosedur untuk penyelenggaraan transpodasi kereta api.

2.

Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan
sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang
akan ataupun sedang bergerak di lalan rel yang terkait dengan perjalanan
kereta api.

3.

Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak Jalan rel yang
meiiputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik ja ur kereta apl, dan ruang
pengawasan jalur kereta api, terrnasuk bagian atas dan bawahnya yang
diperJntukkan bagi ial- irta5 ke etd ao

4.

5.

6

Jalan rel adalah suaiu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau
konstruksi lain yang ierletak permukaan, di bawah dan diatas tanah atau
berganiung berserta perangkatnya yang mengarahkan ja annya kereta api

crafik Perjalanan Kereta Api yang selaniutnya disebut Gapeka

adalah

pedoman pengaturan pelaksanaan perialanan kereta api yang digambarkan
dalam bentuk garis yang menunjukkan stasiun, waktu, jarak, kecepatan dan
posisr perjalanan kereta api mulai dari berangkat, bersilang, bersusulan dan
berhenti yang dibuat untuk pengendalian perjalanan kereta api.
Maklumat perjalanan kereta api yang selaniutnya disebui Malka adalah
perubahan Gapeka yang berlaku dalam periode tertentu.

7.

IMenteri adalah I\4enteri yang membidangi urusan perkeretaapian.

8.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya
dibidang perkeretaaplan.
BAB

II

GAPEKA
Pasal 2

('1)

Gapeka terdiri dari:
GambarcaPeka;
Legenda.

(2)

Gambarcapeka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir a adalah gambar
yang berisi antara lain:

a.
b.

a.
b.

c.
d.
e.

f.

q.
h.

i.

nomor kereta api;
lintas kereta api;
stasiun;
jarak antar stasiun;
waktu berangkat dan kedatangan;
puncak kecepatan Prasarana;
kelandaian;
keterangan jalur ganda/tunggal, dan
garis perjalanan kereia api;

(3)

Legenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakanpenjelasan
gambar dan simbol yang terdapat dalam Gapeka.

(4)

Gambar Gapeka dan Legenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan b termuat dalar0 Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal 3

Gapeka dilengkapi dengan:
penomoran kereta api;
malka peralihan;
nalka rintang jalan; dan
rnalka tambahan.

a.
b.

c.

d.

Pasal 4

(1)

Penomoran kereta

api

sebagaimana dimaksud pada Pasal

merupakan penjelasan Gapeka yang sekurang kurangnya meliputi
nomor kereta api,
nama kereta api;
lintas pelayanan;
d. jarak tempuh, dan
e. waktu keberangkatan dan kedatangan.

a.
b.

3

huruf

a

:

c.

(2)

Penomoran kereta api sebagaimana dimaksud padaPasal 3 huruf a, termuat
dalam Lampiran ll yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal 5

(1)

Malka peralihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, merupakan
malka yang berlaku pada waktu peralihan dari Gapeka 2013 ke Gapeka 2014.

(2)

N/alka peralihan sebagaimana dirraksud pada ayat
Lampiran lll yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1) temuat

dalam

Pasal 6

(1)

huruf c, merupakan
peraturan perjalanan kereta api yang diberlakukan apabila ierdapat benda,
gangguan atau kerusakan pada jalur yang mengakibatkan petak blok tidak
dapai dilalui kereta api.

(2)

Malka rintang jalan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), termuat dalam

N/lalka rintang jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3

Lampiran lV yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal 7

(1)

Malka Tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d, merupakan
peraturan perjalanan kereta api tambahan yang perjalanannya tidak
digambarkan dalam Gapeka.

(2)

N/aika Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termuat dalam
Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(3)

Setiap penerbitan lvlalka Tambahan di luar Peraturan ini sebelum di
berlakukan, harus dilaporkan untuk mendapat persetujuan dari Direktorat
Jenderal.

(4)

Persetujan dari Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
diberikan paling lama dalam waktu 14 (empai belas) har selak permohonan
tambahan lvlalka d ierima.

BAB III
GAIV'IBAR GAPEKA

Pasal

B

Gambar GAPEKA dikelompokan dengan notasi sebagai berikut;

a.

I-'1A, l-18 dan l-1C, I-1D, l-1E dan l-1F mengatur perjalanan kereta api pada
jalur kereta api l
1) Duri- Tangerang;
2) Tanahabang - Krenceng - l\,4erak;
3) Krenceng - Anyerkidul.

b.

1-24, l-28, l-2C, l-2D,l-2E, dan I 2F mengatur perjalanan kereta api pada jalur
kereta api :
1) Jakartagudang - Kampungbandan;
2) Tanjungpriukgudang - Kampungbandan;

3l

4)
5)
6)

Tanjungp.iuk - Kemdyo'an
Tan.ungp'iuk - Jakartakota:
Jakartakota - Kampungbandan - Kemayoran - Pasarsenen
Jakartakota - l\4anggarai- Jatinegara - Cikampek.

-

Jatinegara;

c.

l-3A, l-3B, l-3C, l-3D, l-3E dan l-3F mengatur perjalanan kereta api pada jalur
kereta api :
1) Kampungbandan - Duri- Tanahabang - Manggarai
2) Jakartakota - lvlanggarai- Citayam - Bogor - Sukabumi;
3) Citayam- Nambo.

d

ll-1A, ll-18 dan ll-1C mengatur perjalanan kereta api padajalur kereta api
1) Cikampek - Andir - Bandung * Banjar;
2) Andir- Ciroyom - Bandung.

:

e. ll-2 mengatur perjalanan kereta api pada jalur kereta api Sukabumi
Padalarang

f

-

Bandung.

lllA, lllB dan IllC mengatur perjalanan kereta api pada jalur kereta api
1) Cikampek- Cirebonprujakan -Tegal;

2)
g.

-

Ciroyom

Cirebonprujakan

-

Prupuk.

lVA, IVB dan IVC mengatur perjalanan kereta api pada jalur kereia api
1) Tegal Brumbung - Gambringan - Bojonegoro;
2) Brumbung - Gundih;
3) Gambrlngan - Gundih.

.

-

h.

VA, VB dan VC mengatur perjalanan kereta api pada jalur kereta apii
1) Prupuk - Kroya - Kutoarjo;
2) Banjar- N/laos- Kroya;
3) Tegal - Prupuki
4) Cllacap - Gumi lvlaos,
5) Karangtalun - Gumilir;
6) Kutoarlo - PJrwo'elo.

ir

i.

VlA, VIB dan VIC r.rengatur perjalanan kereta api pada jalur kereta apl
1) Kutoarjo - Purwosari - Solobalapan - Walikukun;
2) Gundih - Solobalapan;
3) Purwosari - Wonogiri.

j.

VllA dan VllB mengatur perjalanan kereta api pada jalu r kereta api
1) Walikukun - Keriosono - l\4ojokerto;
2) Kedosono - Blitar.

k. Vlll-1A, Vlll-1B dan Vlll
api

.

:

1C mengatur perialanan kereta api pada jalur kereta

:

1) Bojonegoro - Kandangan - Surabayapasarturi- Kalimas;
2) Gresik - Kandangan;
3) Mojokerto -Tarik -Wonokrorno - Surabayakota;
47 Surabayagubeng - Sidoropo - Berteng:
5) Surabaya Kota - Sidotopo - Kalimas;
6) Segitigamesigit - Surabayapasarturi.

l.

Vlll-2A, VIII-2B dan Vlll-2C mengatur perjalanan kereta api pada iaiur kereta
api

1) Blitar - I\,4alang - Bangil - Sidoario - Wonokromo;
2) Tarik-Tulangan -Sidoarjo;
m

lXA dan IXB mengatur perjalanan kereta api pada ialur kereta api:
1) Banyuwangi- Kalisat - Bangil;
2) Panarukan - Kalisat.

n. XA, XBdan XC mengatur
'1) Ujungbaru - lvledan -

perjalanan kereta api padaialur kereta api:
Araskabu - Tebingtinggi- Klsaran -Rantauprapat;

2) Tebingtinggi - Siantar;
3) Kisaran - Tanjungbalai- SSP Teluknibung;

4)
5)

Medan - Binjai - Besitang;
Araskabu - Kualanamu.

o.

XIA dan XIB mengaiur perjalanan kereta api pada jalur kereta api
1) lndarung - Lubukalung - Batutabal- Sawahlunto;
2) Lubukalung - Naras.

p.

XllA dan XllB mengatur perialanan kereta api pada jalur kereta api
1) Panjang - Kllometertiga
2) Tarahan - Kilometertiga - PBRX5 - PBRX6.

:

:

q. XlllA danxlllB

1)

2)
3)
4)
5)

mengatur perjalanan kereta apr pada jalur kereta api
Keriapati - Pos IDR - Praburnulih - PBRXo
Prabumulih - PBRX5;
Prabumuiihbaru - PBRX6 - l\,4uaraenim Tanjungenimbaru,
I\,4uaraenlm - Lubuklinggau.
Pos IDR - lndralaya.

l

BAB IV

PELAKSANMN GAPEKA
Pasal

I

(1)

Pengaturan perjalanan kereta api dan pengenda ian perjalanan kereta api yang
dilakukan oleh PT. KAI (Persero) sebagai pelaksana penyelenggara prasarana
perkeretaapian umum milik negara dilaksanakan berdasarkan Gapeka

(2)

Pelaksanaan Gapeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci
dituangkan dalam Peaanjian Pelaksanaan Gapeka antara Direktorat Jenderal
Perkeretaapian dengan PT. KAI (Persero) sebagai pelaksana penyelenggara
prasarana perkeretaapian umum milik negara.

(3)

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta

Api,

Direktorat Jenderal

Perkeretaapian melakukan monitoring dan evaluasi aias pelaksanaan Gapeka
serta melakukan pengawasan terhadap pe aksanaan Peraturan ini.

(4)

N,4onitoring

dan evaluasi atas pelaksanaan Gapeka sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dapat dilakukan paling sedikit'1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

(1)

Pada saat Peraturan ini ditetapkan, perjalanan kereta api masih berpedoman
pada Gapeka Tahun 2013.

(2)

Setelah 35 (tiga puluh lima) hari sejak Peraturan ini ditetapkan, perjalanan
kereta api harus menyesuaikan dengan Gapeka Tahun 2014.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP
Pasal

'11

Setelah 35 (tiga puluh lima) hari Peraturan ini ditetapkan, Peraturan Direktur
Jenderal Perkeretaapian Nomor: KA.407lSK.26lDJKAl2l2013 lenlang Gtallk
Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 12
(1)

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31
2015 atau sampai dltetapkannya pengganti Gapeka2014.

(2)

Agar setiap orang mengetahui, Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan/atau

l\,4ei

PT. KAI (Persero) melakukan sosialisasi Gapeka Tahun 2014 sejak Peraturan
ini ditetapkan.
Diteiapkan di:
Pada tanggall

JAKARTA

23 Aptil 2A14

DIREKTUR JENDERAL PERKERETMPIAN

tid
HERIVANTO DWIATMOKO
Pembina Utama lvadya (lV/d)
NlP. 1 9560507 1981031004
Salinan Keputusan ini disarnpaikan kepada. :
1. lvlenteri Perhubungan;
2. Wakil l,4enteri Perhubungan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan,
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Utama PT. Kereta Api lndonesia (Persero);
6. Drreksi PT. KAl Con'nJre'Jabodetabek'
7. Direksi PT. Railink.

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPAIA BAGIAN HUKUIV
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