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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hidup pada era modern seperti sekarang ini, mengharuskan manusia 

untuk melakukan sesuatu dengan cara cepat dan mudah. Salah satu hal yang 

ingin dilakukan dengan cara cepat dan mudah adalah ketika seseorang ingin 

berpergian maupun mengirimkan barang ke suatu tempat. Aktivitas tersebut 

tidak dapat lepas dari peran jasa pengangkutan atau transportasi, yang ada di 

Indonesia ini. 

Sebagai negara berkembang, mobilitas masyarakat Indonesia saat ini 

tergolong cukup tinggi.Hal tersebut harus didukung dengan sistem 

pengangkutan yang memadai.Semakin baik fasilitas pengangkutan yang ada, 

maka semakin lancar pula aktivitas masyarakat Indonesia.Mulai dari aktivitas 

sehari-hari hingga aktivitas perekonomian, guna memperoleh kehidupan yang 

lebih baik. 

Fungsi dari pengangkutan sendiri adalahmemindahkan barang 

dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk 

meningkatkan daya guna dan nilai barang.
1
Di negara Indonesia saat ini 

terdapat tiga jenis pengangkutan yang meliputi pengangkutan udara, 

pengangkutan laut, dan pengangkutan darat. 
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Pengangkutan darat dibedakan menjadi dua, yaitu pengangkutan darat 

dengan menggunakan kendaraan bermotor dan pengangkutan darat dengan 

menggunakan kereta api. Khusus pengangkutan darat dengan kereta api, 

pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 

tentang Perkeretaapian, untuk selanjutnya disebut dengan UU Perkeretaapian.  

Kehadiran kereta api di Indonesia pertama kali ditandai dengan 

pembangunan jalan kereta api atau rel di Desa Kemijen pada tanggal 17 Juni 

1864 oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda yaitu Mr. LAJ Baron Sloet Van 

den Beele. Di Indonesia, status perkeretaapian sempat beberapa kali berganti 

status, berawal dari Djawatan Kereta Api Republik Indonesia, hingga saat ini 

tahun 2016 status perkeretaapian di Indonesia ialah PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero)
2
 untuk selanjutnya disebut dengan PT. KAI. 

Kereta api menjadi sarana transportasi yang cukup populer dikalangan 

masyarakat Indonesia. Selain harga tiket yang ditawarkan terjangkau, kereta 

api juga merupakan angkutan yang dapat mengangkut penumpang dan/atau 

barang sekaligus dalam jumlah banyak dengan waktu tempuh yang singkat 

dibandingkan dengan angkutan darat lain seperti bus, taksi atau mobil karena 

terhindar dari kemacetan di jalan raya. Dengan adanya sarana transportasi 

kereta api ini, maka dapat memperlancar kegiatan perpindahan orang dan/atau 

barang, sebagaimana disebut pada Pasal 3 UU Perkeretaapian, bahwa; 
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“Perkeretaapian diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlancar 

perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, 

aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib dan teratur, efisien serta 

menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong dan 

penggerak pembangunan nasional.” 

 

Pengangkutan dengan kereta api sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu 

pengangkutan menggunakan kereta api barang (gerbong barang) dan 

pengangkutan menggunakan kereta api penumpang (gerbong penumpang). 

Kereta api barang hanya dikhususkan untuk mengangkut barang-barang 

kiriman seperti peti kemas, barang retail, barang curah, barang packaging, 

dan barang curah cair. Sedangkan kereta api penumpang (gerbong 

penumpang) hanya digunakan untuk mengangkut orang dan barang bawaan 

penumpang. Kereta api penumpang juga dibedakan kedalam kelas eksekutif, 

kelas bisnis, dan kelas ekonomi dimana tarif dan fasilitas yang didapat oleh 

penumpang berbeda-beda tiap kelasnya
3
.  

Pada pengangkutan menggunakan kereta api penumpang, PT. KAI 

memberikan dokumen angkutan berupa tiket atau karcis. Seperti yang 

disebutkan pada Pasal 132 ayat (3) UU Perkeretaapian bahwa tiket 

penumpang ini berfungsi sebagai tanda bukti perjanjian pengangkutan orang, 

atau sebagai bukti keterlibatan PT. KAI untuk menyelenggarakan 

pengangkutan terhadap penumpang yang memiliki tiket kereta tersebut. 

Dimana dalam perjanjian pengangkutan tersebut mencakup hak dan 
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kewajiban para pihak yang harus ditaati selama penyelenggaraan 

pengangkutan kereta api berlangsung. 

Perjanjian pengangkutan menurut R.Subekti adalah suatu perjanjian 

dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau 

barang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak yang lainnya 

menyanggupi untuk membayar ongkosnya.
4
 

Banyaknya keunggulan yang ditawarkan oleh moda transportasi kereta 

api, menjadikan PT. KAI sebagai penyelenggara sarana perkeretaapian, harus 

meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan, baik dari segi 

keamanan, kebersihan sampai kenyamanan yang memadai bagi pengguna 

jasanya.  

Dilihat dari segi keamanan, kereta api di Indonesia dirasa sangat aman 

digunakan sebagai moda transportasi untuk mengangkut orang dan/atau 

barang. Tetapi, aman bukan berarti bebas dari hal – hal yang dapat 

menimbulkan kerugian bagi pengguna jasanya. 

Kerugian – kerugian yang dapat dialami pengguna jasa transportasi 

kereta api antara lain seperti pembatalan keberangkatan kereta api, kehilangan 

barang bawaan/bagasi ketika didalam kereta api, bahkan sampai kecelakaan 

yang disebabkan karena human error. 
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Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi dan menimbulkan 

kerugian adalah peristiwa kecelakaan Kereta Api Argo Bromo Anggrek 

jurusan dari Jakarta - Semarang yang menabrak kereta api Senja Utama di 

Stasiun Petarukan, Pemalang. 

Kecelakaan terjadi pada hari Sabtu 2 Oktober 2010 dini hari sekitar 

pukul 02.45 WIB. Kereta apiArgo Bromo Anggrek yang memasuki stasiun 

Petarukan menabrak gerbong bagian belakang kereta api Senja Utama yang 

berada pada jalur 3 (tiga). Dugaan sementara kecelakaan tersebut terjadi 

karena masinis mengantuk sehingga tidak memperhatikan lampu sinyal masuk 

berwarna merah pertanda kereta api harus berhenti. Akibat kecelakaan 

tersebut , 34 (tiga puluh empat) orang penumpang meninggal dunia serta 35 

(tiga puluh lima) luka-luka dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr. M. Ashari Pemalang yang dekat dengan lokasi kejadian.
5
 

Terjadinya kerugian pada saat penyelenggaraan pengangkutan 

menggunakan kereta api seperti contoh kasus diatas, sudah jelas menjadi 

tanggung jawab PT. KAI sebagai penyelenggara sarana perkeretaapian.Hal ini 

sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) UU Perkeretaapianbahwa : 

“Penyelenggara Sarana Perkeretaapian bertanggung jawab terhadap 

pengguna jasa yang mengalami kerugian, luka-luka, atau meninggal 

dunia yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api.” 
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Pada kasus diatas, belum menjelaskan bagaimana bentuk pertanggung 

jawaban PT. KAI sebagai penyelenggara sarana pengangkutan kepada 

penumpang atas kerugian yang dialami akibat peristiwa kecelakaan 

tersebut.Karena pada Pasal 157 UU Perkeretaapian menyebutkan bahwa PT. 

KAI bertanggung jawab terhadap pengguna jasanya yang mengalami kerugian 

selama penyelenggaraan pengangkutan berlangsung.Kecuali jika pengangkut 

dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut terjadi diluar kesalahannya.
6
 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun 

skripsi dengan judul “Pelaksanaan Tanggung Jawab PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) Terhadap Penumpang yang Mengalami Kerugian 

(Studi Kasus PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop IV Semarang).” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) terhadap penumpang yang mengalami kerugian? 

2. Hambatan apa saja yang dihadapi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

dalam pelaksanaan tanggung jawab terhadappenumpang yang mengalami 

kerugian? 
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C. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tanggung jawab PT. KAI 

terhadap penumpang yang mengalami kerugian 

2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi PT. KAI dalam 

pelaksanaan tanggung jawab terhadap penumpang yang mengalami 

kerugian. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu 

Hukum Dagang, khususnya pada hukum pengangkutan dalam hal 

pelaksanaan tanggung jawab PT. KAI terhadap penumpang yang 

mengalami kerugian. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Memberikan masukan bagi PT. KAI dalam melaksanakan dan 

meningkatkan tanggung jawabnya terhadap penumpang yang 

mengalami kerugian. 
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b. Bagi Masyarakat 

Memberikan wawasan kepada penumpang agar mengetahui hak dan 

kewajibannya terkait dengan penyelenggaraan pengangkutan 

menggunakan kereta api. 

c. Bagi Pemerintah 

Sebagai bahan masukan pemerintah dalam merevisi atau melengkapi 

peraturan perundang – undangan  dibidang pengangkutan, khususnya 

pengangkutan darat kereta api. 

E. Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, diperlukan suatu metode yang sesuai dengan 

permasalahan yang dibahas.Sehingga dapat memberikan hasil yang baik dan 

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode yang dimaksud oleh 

penulis adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan. 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian diatas maka 

metode yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan 

kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang menekankan proses 

pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan 

sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistic.
7
Metode ini 

menggunakan interaksi langsung antara peneliti dengan sumber 
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data.Pendekatan ini bertujuan agar peneliti dapat lebih memahami data 

yang diperoleh.Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif ini 

diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lengkap dan menyeluruh 

tentang pelaksanaan tanggung jawab PT. KAIterhadap penumpang yang 

mengalami kerugian. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Bersifat deskriptif 

karena peneliti berusaha memaparkan secara sistematis tentang fakta, 

prosedur – prosedur , ketentuan – ketentuan  dan karakteristik objek atau 

subjek yang diteliti secara cermat, dan dikaitkan dengan peraturan 

perundang-undangan perkeretaapian, serta teori-teori praktek yang 

berhubungan dengan UU Perkeretaapian. 

Bersifat analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis terkait dengan 

pelaksanaan tanggung jawab PT. KAI terhadap penumpang yang 

mengalami kerugian. 

3. Objek Penelitian 

Objek pada penelitian ini adalah segala informasi yang terkait dengan 

pelaksanaan tanggung jawab PT. KAI terhadap penumpang yang 

mengalami kerugian. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data penelitian, maka penulis menggunakan metode 

studi lapangan dan studi pustaka. 

a. Studi lapangan  

Studi lapangan adalah kegiatan penelitian yang langsung dilakukan di 

PT. KAI Daop IV Semarang untuk memperoleh data primer. Data 

primer adalah data yang diperoleh dari sumber asalnya dan belum 

diuraikan oleh orang lain.
8
Untuk mendapatkan data primer maka 

penulis melakukan wawancara dengan responden. Dalam penelitian ini 

yang menjadi responden adalah sebagai berikut : 

1. Kepala PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop IV Semarang; 

2. Kepala Cabang PT. Jasa Raharja (Persero) Jawa Tengah; 

3. Tiga orang penumpang berdomisili di Semarang yang pernah 

mengalami kerugian pada saat penyelenggaraan pengangkutan 

menggunakan kereta api.  

b. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mempelajari buku – buku, diktat, undang – undang serta 

peraturan-peraturan pemerintah yang terkait dengan penelitian ini 

meliputi: 
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a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan 

terdiri atas norma – norma dasar berupa peraturan perundang – 

undangan yang terkait dengan pengangkutan dan perkertaapian 

seperti: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2. Undang–UndangNomor 23 Tahun 2007 tentang 

Perkeretaapian. 

3. Undang–UndangNomor 33 Tahun 1964 tentang Dana 

Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang 

Penyelenggaraan Perkeretaapian. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Kereta Api. 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana 

Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 Tahun 2008 tentang 

Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu 

Lintas Jalan 

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2015 

tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Asuransi 
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b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya 

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa 

bahan hukum primer seperti hasil penelitian yang sudah ada. 

5. Analisa Data 

Dalam penelitian ini analisia data yang dipakai adalah dengan analitis 

kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta–faktayang ada dilapangan 

lalu dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai 

hukum pengangkutan kereta apidan sumber literatur lainnya. Dengan 

begitu dapat diperoleh hasil yang jelas mengenai pelaksanaan tanggung 

jawab PT. KAI terhadap penumpang yang mengalami kerugian. 

6. Teknik Penyajian Data 

Dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan tanggung jawab PT. KAI 

terhadap penumpang yang mengalami kerugian, data-data yang didapat 

penulis dijabarkan lalu disajikan dalam bentuk skripsi. 

F. Sistematika Penulisan 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah, maka 

sistematika penulisan skripsi direncanakan sebagai berikut: 

Bab I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 
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Bab II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi teori-teori yang mendukung pembahasan, antara 

lain terdiri dari tinjauan umum mengenai pengangkutan, tinjauan 

mengenai pengangkutan kereta apidan, tinjauan mengenai asuransi 

penumpang.  

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang terdiri dari gambaran 

umum mengenai PT. KAI Daop IV Semarang, penyelenggaraan 

pengangkutan PT. KAI. Dalam bab ini juga berisikan pembahasan 

tentang pelaksanaan tanggungjawab PT. KAI terhadap penumpang 

yang mengalami kerugian serta hambatan apa saja yang dihadapi PT. 

KAI dalam pelaksanaan tanggung jawab terhadap penumpang yang 

mengalami kerugian.  

BAB IV : PENUTUP 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 


