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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum tentang PT. KAI 

a. Sejarah Berdirinya PT. KAI  

Kehadiran kereta api di Indonesia ditandai dengan 

pencangkulan pertama pembangunan jalan kereta api di Desa Kemijen, 

tanggal 17 Juni 1864 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. 

L.A.J Baron Sloet van den Beele.  

Pertama kali didirikan sampai pada tahun 2010, perkeretaapian 

Indonesia sempat beberapa kali berganti status yang awalnya 

Djawatan Kereta Api atau disingkat DKA sampai sekarang menjadi 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero), berikut table pergantian status 

perkeretaapian Indonesia dari tahun ke tahun
40

 : 

Periode Status Dasar Hukum 

1864 Pertama kali dibangun Jalan Rel 

sepanjang 26 km antara Kemijen 

Tanggung oleh Pemerintah Hindia 

Belanda 

 

1964 – 1945  Staat Spoorwegen (SS) Verenigde 

Spoorwegenbedrifj (VS) Deli 

Spoorwegen Maatschappij (DSM) 

IBW 

1945 – 1950  Djawatan Kereta Api IBW 
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1950 – 1963  Djawatan Kereta Api Republik 

Indonesia 

IBW 

1963 – 1971  Perusahaan Negara Kereta Api PP. No. 22 Th. 

1963 

1971 – 1991 Perusahaan Jawatan Kereta Api PP. No 61 Th. 

1971 

1991 – 1998  Perusahaan Umum Kereta Api PP. No 57 Th. 

1990 

1998 – 2010  PT. KERETA API (PERSERO) PP. No. 19 Th. 

1998 

Keppres No. 39 

Th. 1999 

Akte Notaris Imas 

Fatimah 

Mei 2010 – 

Sekarang  

PT. KERETA API INDONESIA 

(PERSERO)  

Instruksi Direksi 

No. 

16/OT.203/KA 

2010 

 

Instruksi direksi Nomor 15/OT.203/KA2010 menetapkan, 

dalam hal penggunaan nama organisasi Perusahaan Perseroan 

(Persero) PT. Kereta Api Indonesia, apabila disingkat menjadi PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero). Hal ini sesuai dengan surat dari 

Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU-AH.01-10-16788 tanggal 5 

Oktober 2009 dan mulai berlaku sejak tanggal 11 Mei 2010.  
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PT. KAI saat ini terbagi menjadi beberapa Daerah Operasional 

atau biasa disingkat dengan Daop. Untuk pulau Jawa, PT. KAI 

membagi menjadi Sembilan Daop, yaitu
41

 ; 

1. DAOP 1 Jakarta & Sekitarnya  

Jl.Taman Statsiun No.1 Jakarta (Statsiun Jakarta kota) HP 

08128857205 - 081293716381 

2. DAOP 2 Bandung & Sekitarnya  

Jl.Stasiun Selatan No.25 Bandung 40181 HP 081312393377 

3. DAOP 3 Cirebon & sekitarnya  

Jl.Siliwangi No.82 Cirebon HP 081313003808 

4. DAOP 4 Semarang & Sekitarnya  

Jl. MH. Thamrin No.3 Semarang 50132 HP 081575119139 

5. DAOP 5 Purwokerto & Sekitarnya  

Jl.Jend. Sudirman No.209 Purwokerto HP 085747173600 

6. DAOP 6 Yogyakarta dan Sekitarnya  

Jl.Lempuyangan No.1 Yogyakarta HP 085743256487 

7. DAOP 7 Madiun & Sekitarnya  

Jl.Kompol Sunarya No.14 Madiun 63122 HP 081328392180 

8. DAOP 8 Surabaya dan Sekitarnya  

Jl.Gubeng Masjid Surabaya 60131 HP 0812328450 

9. DAOP 9 Jember & Sekitarnya  

Jl.Dahlian No.2 Jember HP 082337210700 

  

Sedangkan untuk wilayah pulau Sumatera, PT. KAI terbagi 

menjadi tiga Divisi Regional atau biasa disebut Divre, yaitu : 

1. DIVRE 1 Sumatera Utara & sekitarnya  

Jl.Prof.H.M. Yamin SH. No.14 Medan  

2. DIVRE 2 Sumatera Barat & Sekitarnya  

Jl.Statsiun No.1 Padang 25127 Tlp.0751-27650 

3. DIVRE 3 Sumatera Selatan & Sekitarnya  

Jl.Jend.Achmad Yani 13 Ulu No.541, Palembang. 
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4. Sub DIVRE 3.1 Kertapati & Sekitarnya  

Jl.Statsiun Kertapati, Palembang Tlp.0771-515555 

5. Sub DIVRE 3.2 Tanjung Karang & Sekitarnya  

Jl.Teuku Umar No.3 Bandar Lampung 351137721-262878 

 

Daerah operasi dipimpin oleh seorang Kepala Daerah Operasi 

(Kadaop) yang bertanggung jawab dibawah Direksi PT. KAI.Masing-

masing daerah operasional mempunyai tugas pokok menyelenggarakan 

pengusahaan angkutan kereta api, serta merumuskan dan menyusun 

program pembinaan dan pengendalian pelaksanaan angkutan penumpang 

dan/atau barang di wilayah daerah operasi
42

.  

Tujuan dari pembagian wilayah per Daop dan Divre oleh PT. KAI 

adalah supaya bisnis dari usaha pengangkutan kereta api ini dapat 

berkembang dengan maksimal, dan masing-masing daerah operasional 

lebih fokus dalam hal perawatan sarana dan prasarana karena pelayanan 

kepada masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan kereta api sangat 

diutamakan.
43

 

b. Visi dan Misi PT. KAI  

PT. KAI mempunyai visi dan misi sebagai berikut : 

Visi 

Menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang fokus pada 

pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan stakeholders. 
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Misi 

Menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha 

penunjangnya, melalui praktek bisnis dan model organisasi 

terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi 

bagi stakeholders dan kelestarian lingkungan berdasarkan 4 

pilar utama: Keselamatan, Ketepatan waktu, Pelayanan dan 

Kenyamanan.
44

 

 

2. Struktur Organisasi PT. KAI Daop IV Semarang (Terlampir) 

Sumber: Unit Sumber Daya Manusia PT. KAI Daop IV Semarang  

Keterangan mengenai tugas pokok dan tanggung jawab pada 

masing-masing bagian dalam struktur organisasi PT. KAI Daop IV 

Semarang adalah sebagai berikut
45

;  

1) Deputy EVP 

Deputy Executive Vice Presidentatau kepala pimpinan mempunyai 

tugas dan tanggung jawab untuk tercapainya visi dan misi 

perusahaan melalui Daop, Divisi Regional, dan Sub Divisi 

Regional.  

2) Manager Sarana 

Melaksanakan program sarana siap operasi, melaksanakan 

pemeliharaan rutin, pengendalian dan evaluasi kinerja sarana, 

menampung dan menganalisis keluhan pengguna jasa, serta 

melaksanakan pembinaan teknis terhadap unit pelaksana teknis 

Depo Lokomotif dan Depo Kereta. 

                                                           
44
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3) Manager Jalan Rel dan Jembatan 

Merumuskan dan menyusun dan melaksanakan program 

pemeliharaan jalan rel, sepur, simpang dan jembatan, dan 

mengevaluasi diseluruh wilayah Daop IV Semarang. 

4) Manager Sintelis 

Manager Sintelis atau Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik, 

mempunyai tugas merumuskan dan menyusun program evaluasi 

pelaksanaan program, pemeliharaan sinyal, untuk fasilitas operasi 

kereta api. 

5) Manager Operasi 

a) Merumuskan penjabaran strategi da kebijakan yang berkaitan 

dengan tugas dan tanggung jawabnya yang telah ditetapkan 

kantor pusat, di wilayah Daop IV Semarang 

b) Terselenggaranya proses peningkatan kualitas (quality 

improvement) pelayanan operasional kereta api secara 

berkelanjutan 

c) Melaksanakan pemantauan, pengawasan, pemeriksaan, dan 

pembinaan mutu pekerjaan teknis operasi di stasiun dan dalam 

kereta api, administrasi teknis operasional dan keuangan di 

seluruh UPT stasiun, UPT crew kereta api dan Pusat 

Pengendali Operasi Kereta Api pada wilayah Daop IV 

Semarang. 
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6) Senior Manager Pengamanan 

a) Merumuskan penjabaran kebijakan yang berkaitan dengan 

tugas pengamanan dan penertiban yang telah ditetapkan Kantor 

Pusat di wilayah Daop 4 Semarang. 

b) Memastikan terselenggaranya proses peningkatan kualitas 

(quality improvement) keamanan dan ketertiban secara 

berkelanjutan, serta terjaminnya keselamatan (keamanan) 

operasi kereta api, baik diatas kereta api, lingkungan stasiun, 

maupun lingkungan Right Of Way (ROW). 

7) Manager Pelayanan 

a) Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang berkaitan 

dengan hospitality pada frontliner serta pelayanan kebersihan 

stasiun dan fasilitas umum, kebersihan kereta api, dan fasilitas 

pelayanan di atas kereta api, customer care, dan pengelolaan 

listrik umum non fasilitas operasi kereta api di stasiun yang 

telah ditetapkan kantor pusat wilayah Daop IV Semarang, 

b) Terselenggaranya proses peningkatan kualitas kinerja 

pelayanan secara berkelanjutan, pengelolaan hospitality, pada 

frontliner serta pengelolaan resiko dibagiannya 

8) Senior Manager Penjagaan 

a) Merumuskan, menyusun, melaksanakan  program dan evaluasi 

penjaagaan, peertiban, pensertipikatan aset non railways, 
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update/pembaruan data dan informasi aset non railways berupa 

aset tanah dan bangunan termasuk aset prasarana di lintas non 

operasi di Daerah Operasi IV Semarang 

b) Melakukan mapping dan update data, informasi tentang aset 

non railways, serta pembuatan profil aset nonrailways di 

Daerah Operasi IV Semarang 

c) Menyusun strategi dan melakukan koordinasi dengan pihak 

internal maupun eksternal dalam penanganan aset bermasalah 

yang berkaitan dengan persewaan/kerjasama operasi maupun 

status kepemilikan atas asset non railways di Daerah Operasi 

IV Semarang 

d) Melakukan koordinasi dan melaporkan kinerjanya kepada VP 

NonRailways Assets of Java 

9) Manager Pemasaran Angkutan 

a) Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang telah 

ditetapkan oleh VP Passenger Marketing (EPM), VP Freight 

Marketing Sales, dan Customer Care terkait dengan tugas 

pokok dan tanggung jawabnya dalam mengelola pelaksanaan 

pemasaran angkutan di wilayah Daop IV Semarang 

b) Terselenggaranya proses peningkatan kualitas kinerja 

pemasaran angkutan penumpang dan barang secara 

berkelanjutan, serta terjaminnya pengelolaan risiko di Seksinya 
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10)  Manager Pengusahaan Aset 

a) Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang telah 

ditetapkan oleh EVP Commercialization of Assets (EAR) 

kantor pusat terkait dengan tugas pokok dan tanggung 

jawabnya dalam mengelola pelaksanaan Pengusahaan Aset 

Railway dan Non Railway di wilayah Daop IV Semarang 

b) Terselenggaranya proses peningkatan kualitas kinerja 

Pengusahaan Aset Railway dan Non Railway secara 

berkelanjutan, serta terjaminnya pengelolaan risiko 

Pengusahaan Aset Railway dan Non Railway di bagiannya 

11)  Manager SDM dan Umum 

a) Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang berkaitan 

dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya yang telah 

ditetapkan kantor pusat di wilayah Daop IV Semarang 

b) Terselenggaranya proses peningkatan kualitas secara 

berkelanjutan dan pengelolaan risiko di unit kerjanya 

12)  Manager Keuangan 

a) Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang berkaitan 

dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya yang telah 

ditetapkan kantor pusat di wilayah Daop IV Semarang 

b) Terselenggaranya proses peningkatan kualitas secara 

berkelanjutan dan pengelolaan risiko di seksinya. 
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c) Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan 

Daop IV Semarang 

13) Manager HUMASDA 

a) Menyusun dan melaksanakan program pembentukan citra 

perusahaan kegiatan hubungan kemasyarakatan, dan 

penyuluhan 

b) Menjalin hubungan dengan media masa, pengelolaan informasi 

public yang mencakup penyimpanan, pendokumentasian, 

penyediaan dan atau pelayanan informasi terhadap informasi 

public. 

14)  Manager Hukum 

a) Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang berkaitan 

dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya yang telah 

ditetapkan kantor pusat di wilayah Daop IV Semarang 

b) Memberikan pertimbangan dan pendampingan/ bantuan hukum 

di dalam dan di luar pengadilan serta menjadi sumber 

informasi hukum dan peraturan bagi pegawai/pejabat di 

wilayah Daop IV Semarang 

c) Menjalin hubungan dengan pihak-pihak eksternal terkait 

15)  Manager Pengadaan Barang dan Jasa 

Melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan barang dan 

jasa, menyusun Rencana Kerja dan Syarat (RKS) pengadaan 
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barang dan jasa, melaksanakan proses pengadaan barang dan 

jasa, evaluasi administrasi teknis, serta membuat dan 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil pengadaan 

barang dan jasa 

16)  Manager Sistem Informasi 

Mengelola infrastruktur teknologi informasi (perangkat keras, 

perangkat lunak, pendukung, dan perangkat jaringan), 

mengelola aplikasi di sisi pengguna, melakukan penanganan 

jika terjadi gangguan pada sistem informasi, serta memastikan 

kualitas layanan sistem informasi terjaga dengan baik dalam 

wilayah Daop IV Semarang. 

17) Manager Kesehatan. 

a) Mengelola program pelayanan kesehatan meliputi administrasi 

kepersertaan, pelayanan kesehatan pada pegawai, pensiunan 

beserta keluarga serta masyarakat umum 

b) Mengelola pelayanan kesehatan di PPK kerjasama/provider 

yang sudah ditetapkan sesuai perjanjian kerja sama serta 

melakukan verifikasi klaim provider dan proses pembayaran.  

Susunan struktur organisasi diatas berdasarkan Surat Keputusan 

Direksi PT. KAI Daop IV Semarang tahun 2014. 
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3. Wilayah kewenangan Daop IV Semarang 

Wilayah kewenangan PT. KAI Daop IV Semarang sangat luas 

yaitu mulai dari kota Tegal ke arah timur sampai dengan kabupaten 

Bojonegoro melewati kabupaten Pemalang, kota Pekalongan, kabupaten 

Batang, kabupaten Kendal, kota Semarang, kabupaten Semarang, 

kabupaten Grobogan, dan kabupaten Blora
46

. 

4. Perjanjian Pengangkutan Kereta Api 

Berdasarkan pengertian perjanjian pengangkutan, maka pihak-

pihak yang ada dalam perjanjian pengangkutan adalah pengangkut serta 

pengirim dan/atau penumpang.Sifat dari perjanjian tersebut adalah timbal 

balik, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang 

harus dilaksanakan.Kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan 

pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan 

dengan selamat, sedangkan kewajiban pengirim/penumpang adalah 

membayar biaya angkutan. 

Perjanjian pengangkutan oleh PT. KAI terjadi ketika PT. KAI 

mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan, dan penumpang 

sepakat untuk menyertakan dirinya dalam proses pengangkutan dengan 

caramembayar biaya pengangkutan kepada pihak pengangkut.  
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Pengangkutan dengan kereta api diselenggarakan setelah biaya 

pengangkutan dibayar oleh penumpang. Sebelumnya, calon penumpang 

dapat membeli tiket terlebih dahulu dengan cara datang ke stasiun maupun 

secara online melalui website resmi PT. KAI yaitu di http://kereta-

api.co.idataupun membeli tiket di mini market terdekat.
47

Setiap calon 

penumpang kereta api wajib memiliki tiket yang sah, sebagai tanda bukti 

terjadinya perjanjian pengangkutan, dimana PT. KAI wajib 

menyelenggarakan pengangkutan dan penumpang yang telah memiliki 

tiket berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan kelas yang dipilih. 

Pembelian tiket selain di loket stasiun akan mendapatkan bukti 

transaksi berupa struk, email, sms notifikasi atau bentuk lainnya berisi 

kode booking, data diri dan data perjalanan penumpang. Kode booking 

tersebut harus ditukarkan dengan tiket selambat-lambatnya satu jam 

sebelum jadwal keberangkatan kereta api di loket stasiun atau pada mesin 

cetak tiket mandiri di stasiun.
48

Setelah calon penumpang mendapatkan 

tiket, kemudian pengangkutan dapat dilaksanakan. 

Ketika penumpang membeli tiket, maka perjanjian pengangkutan 

telah disepakati, dimana para pihak yaitu pengangkut dan penumpang 

mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi 
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selamapengangkutanberlangsung.Pada saat melakukan pembelian tiket 

sebagai perjanjian pengangkutan, penumpang juga telah sekaligus 

melakukan perjanjian pertanggungan.Dimana didalamnya terdapat hak 

dan kewajiban para pihak yaitu penumpang sebagai tertanggung dengan 

PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai penanggung. 

Perjanjian pertanggungan yang dimaksud adalahPT. KAI sebagai 

perantara, antara tertanggung dan penanggung telah mengasuransikan 

keselamatan penumpang kepada perusahaan asuransi sosial yaitu PT. Jasa 

Raharja (Persero). Apabila penumpang mengalami kecelakaan akibat dari 

penyelenggaraan pengangkutan, maka penumpangakan mendapatkan 

santunan berupa uang dari PT. Jasa Raharja (Persero).  

Karena penumpang telah melakukan 2 (dua) perjanjian, maka 

penumpang bisa mendapatkan ganti rugi dari pihak pengangkut dan pihak 

penanggung sekaligus, tidak hanya dari pihak penanggung saja apabila 

terjadi kecelakaan. 

Perjanjian pertanggungan antara penumpang dengan perusahaan 

asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang 

Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. Menurut Pasal 1 sub 

c, dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang ialah dana yang 
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terhimpun dari iuran-iuran, terkecuali jumlah yang akan ditetapkan oleh 

Menteri untuk pembayaran ganti rugi akibat kecelakaan penumpang. 

Sebagai perusahaan pengangkutan, PT. KAI mengumpulkan iuran 

wajib atau biasa disebut dengan premi, melalui tiket yang dibeli oleh 

penumpang.Harga tiket yang ada sudah termasuk premi yang nantinya 

digunakan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) untuk menutup biaya kerugian 

akibat penyelenggaraan pengangkutan jika terjadi kecelakaan. Besarnya 

iuran wajib atau premi yang harus dibayar oleh penumpang kereta api 

adalah sebesar Rp.120.00,- (seratus dua puluh rupiah).
49

 

5. Penyelenggaraan Pengangkutan Kereta Api 

Pada proses pengangkutan menggunakan kereta api terbagi menjadi empat 

tahap
50

 : 

a) Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan, pengangkut menyediakan alat angkut pada 

hari, tanggal serta waktu yang telah dijadwalkan.Persiapan  

penyelenggaraan pengangkutan yang dilaksanakan oleh PT. KAI 

Daop IV Semarang di stasiun dimulai dengan melakukan 

pengecekan mesin dan segala peralatan yang akan digunakan 
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untuk proses pengangkutan agar proses pengangkutan nantinya 

dapat berjalan lancar.  

b) Tahap Pemuatan 

Tahap pemuatan pada proses penyelenggaraan pengangkutan ini 

adalah saat penumpang yang sudah memiliki tiket dapat naik 

kedalam kereta api dan duduk sesuai dengan nomor kursi yang 

sudah tertera pada tiket penumpang. Pemuatan terjadi pada saat 

kereta masih berada di stasiun awal pemberangkatan. 

c) Tahap Pengangkutan 

Ketika penumpang telah masuk kedalam kereta dan duduk sesuai 

dengan nomor kursi, maka PT. KAI menjalankan pengangkutan 

sesuai dengan masing-masing tujuan kereta api.  

d) Tahap Penurunan Penumpang   

Setelah proses kegiatan pengangkutan selesai, dimana para 

penumpang telah sampai pada stasiun tujuannya maka tahap 

selanjutnya adalah tahap penurunan penumpang. Kereta akan 

berhenti sekitar sepuluh sampai lima belas menit menunggu 

penumpang turun semua. Ketika penumpang sudah turun disitulah 

perjanjian pengangkutan telah berakhir atau selesai dilaksanakan, 

kecuali apabila penumpang mengalami kerugian selama proses 

pengangkutan maka akan diproses sesuai dengan aturan yang 

berlaku. 
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Tahapan-tahapan tersebut dalam ketentuan buku Syarat Tarif 

Angkutan Kereta Api Penumpang atau STP dibagi menjadi tiga zona 

yaitu
51

; 

e) Zona 1 

Zona ini adalah wilayah di stasiun yang merupakan tempat untuk 

penumpang naik ke dalam kereta api berupa peron stasiun 

f) Zona 2 

Zona ini adalah wilayah di stasiun yang merupakan tempat untuk 

penumpang menunggu sebelum masuk ke dalam zona 1 (satu) 

dapat berupa ruang tunggu, maksimal 1 (satu) jam sebelum kereta 

api berangkat atau sesuai arahan petugas yang berdinas 

g) Zona 3 

Zona ini adalah wilayah bagian luar stasiun dimana terdapat loket 

penjualan, layanan pelanggan serta fasilitas umum dan sosial 

lainnya. 

6. Kasus – kasus  yang Terjadi di PT KAI Daop IV Semarang dan 

Penyelesaiannya 

PT. KAI merupakan perusahaan BUMN yang bergerak pada 

bidang penyedia jasa transportasi kereta api di Indonesia. Wilayah PT. 
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KAI terbagi menjadi 9 (Sembilan) Daop di Pulau Jawa dan 3 (tiga) Divre 

di Pulau Sumatera.PT. KAI melaksanakan tanggung jawabnya sebagai 

perusahaan pengangkutan terhadap penumpang atas dasar Undang-

Undang Perkeretaapian. 

Selain diatur dalam UU Perkeretaapian, pelaksanaan tanggung 

jawab PT. KAI juga diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Untuk 

Angkutan Orang Dengan Kereta Api. Tanggung jawab PT. KAI Daop IV 

Semarang terhadap penumpang terjadi apabila penumpang mengalami 

kerugian seperti kecelakaan, kehilangan barang, penundaan dan/atau 

pembatalan keberangkatan kereta api.  

Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan data kasus-kasus yang 

menimbulkan kerugian terhadap penumpang dalam kurun waktu 6 (enam) 

tahun terakhir yaitu tahun 2010 sampai pertengahan tahun 2016 yang 

terjadi di PT. KAI Daop IV Semarang adalah sebagai berikut; 

a. Kasus Kecelakaan Kereta Api Argo Bromo Anggrek dengan Kereta 

Api Senja Utama 

Tanggal 2 Oktober 2010 dini hari sekitar pukul 02.44 Wib di 

Stasiun Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah terjadi kecelakaan antara 

kereta api Argo Bromo Anggrek Nomor KA 4 dengan kereta api Senja 
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Utama Nomor KA 116. Kecelakaan kereta api tersebut terjadi akibat 

masinis yang menjalankan kereta api Argo Bromo Anggrek 

mengantuk pada saat bertugas. Masinis tidak dapat mengontrol laju 

kereta api dan melanggar rambu tanda berhenti sehingga menabrak 

gerbong bagian belakang kereta api Senja Utama.
52

 

Kecelakaan tersebut mengakibatkan 34 (tiga puluh empat) 

orang penumpang meninggal dunia, dan 35 (tiga puluh lima) orang 

penumpang mengalami luka ringan hingga luka berat. Para 

penumpang yang menjadi korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit 

terdekat yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M, Ashari Pemalang.
53

 

Apabila terjadi peristiwa kecelakaan kereta api, bagian unit kesehatan 

PT. KAI Daop IV Semarang langsung memproses prosedur 

administrasi pengajuan klaim ganti rugi kepada PT. Jasa Raharja 

(Persero) agar penumpang yang menjadi korban kecelakaan bisa 

segera mendapatkan ganti rugi/santunan.  

Berikut adalah beberapa data penumpang korban kecelakaan 

kereta api yang berdomisili di Semarang;
54
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Table 1 

Daftar penumpang korban kecelakaan kereta api tanggal 2 

Oktober 2010 yang berdomisili di Semarang 

Nama  Alamat  Santunan/Ganti rugi Keterangan  

Budi Setiawan Jalan Satria Barat 

II/ H. 312, 

Plombokan, 

Semarang 

Rp. 25.000.000 Meninggal 

dunia 

Sebastian  Perum Bukit 

Leyangan damai 

RT 04/RW 02, 

Ungaran 

Rp. 2.000.000 Meninggal 

dunia 

Novia 

Indrawati 

Jalan Purwosari 

II RT. 03/RW. 

03, Gayamsari, 

Semarang 

Rp. 10.000.000 Luka Berat 

Moh Tantowi Jalan Banterman 

nomor 30 RT. 

04/ RW. 02, 

Kembangsari, 

Semarang 

Rp. 10.000.000 Luka Berat 

Sumber : PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah. (data yang 

telah diolah) 

Keterangan
55

 : 

1. Budi Setiawan, 35 tahun, meninggal dunia, ahli waris 

mendapatkan santunan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima 

juta rupiah) 

2. Sebastian, 3 tahun, meninggal dunia, mendapatkan ganti rugi 

sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai biaya 

penguburan karena tidak ada ahli waris 
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3. Novia Indrawati, 23 tahun, mengalami luka berat yaitu tungkai 

bawah kanan luka robek, patah tulang tertutup lengan kiri atas dan 

patah tulang tertutup paha kanan mendapatkan ganti rugi sebesar 

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) 

4. Moh Tantowi, 50 tahun, mengalami luka berat yaitu patah tulang 

tertutup lengan atas kanan mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). 

Biaya tersebut diatas merupakan santunan yang diberikan oleh PT. 

Jasa Raharja (Persero) kepada penumpang yang menjadi korban 

kecelakaan kereta api antara Argo Bromo Anggrek dengan Senja Utama 

pada 2 Oktober 2010 silam.  

Dari peristiwa kecelakaan tersebut, Pengadilan Negeri Pemalang 

menyatakan terdakwa Mohamad Halik Rusdianto selaku masinis kereta 

api Argo Bromo Anggrek telah terbukti secara sah melakukan tindak 

pidana dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
56

 

b. Kasus Pembatalan Keberangkatan Kereta Api 

Selain kasus kecelakaan, terdapat pula kasus penundaan dan/atau 

pembatalan keberangkatan kereta api yang tentu menimbulkan kerugian 

bagi penumpang sebagai pengguna jasa. Terjadinya penundaan dan/atau 
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pembatalan keberangkatan kereta api dapat disebabkan oleh terjadinya 

kerusakan sarana kereta api, keadaan force majeure atau keadaan kahar 

dimana secara langsung mengakibatkan perusahaan tidak dapat melakukan 

operasional angkutan kereta api seperti bencana alam, pemogokan umum, 

huru hara, perang dan kebijakan pemerintah,
57

 maupun karena kesalahan 

teknis operasional yang ada pada kereta api sehingga keberangkatan kereta 

api tidak sesuai dengan jadwal yang sudah diatur. 

Pembatalan keberangkatan kereta api terjadi pada tanggal 4 

Oktober 2016, dimana kereta api Blora Jaya, tujuan dari stasiun Semarang 

Poncol ke Bojonegoro dinyatakan batal berangkat oleh petugas PT. KAI 

Daop IV Semarang. Penyebab batalnya kereta api Blora Jaya berangkat 

menuju Bojonegoro karena rangkaian kereta api Blora Jaya akan dipakai 

untuk kereta lokal di Bandung, Jawa Barat.
58

 

Terjadinya pembatalan keberangkatan kereta api tersebut, 

menyebabkan penumpang yang sudah terlanjur membeli tiket, dialihkan 

ke kereta api Ambarawa Express dengan tujuan Surabaya yang rute 

perjalanannya lebih panjang, tetapi tujuan stasiun Bojonegoro masih tetap 

sama. Adanya pembatalan keberangkatan kereta api tersebut di 

informasikan oleh call centre PT. KAI Daop IV Semarang kepada 
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penumpang kereta api Blora Jaya melalui sms. Bagi penumpang yang 

tidak ingin perjalanannya dialihkan menggunakan kereta api Ambarawa 

Express bisa langsung menuju ke call centre untuk pengembalian biaya 

tiket sebesar 100% (seratus persen)
59

.  

Sedangkan, apabila terjadi penundaan keberangkatan kereta api 

yang diperkirakan akan berlangsung lebih dari 1 (satu) jam dan 

penumpang bermaksud ingin membatalkan perjalanannya, dapat 

menghubungi call centre untuk pengembalian biaya tiket sebesar 100% 

(seratus persen). Jika penumpang tidak membatalkan perjalanannya maka 

PT. KAI Daop IV Semarang akan memberikan kompensasi berupa 

makanan kepada penumpang yang menunggu distasiun. Kompensasi ini 

juga dibedakan masing-masing sesuai kelas kereta api yang ditumpangi 

penumpang. Kelas eksekutif mendapatkan makanan seharga Rp. 20.000,- 

(dua puluh ribu rupiah), kelas bisnis mendapatkan makanan seharga Rp. 

15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan kelas ekonomi mendapatkan 

makanan seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
60

. 

c. Kasus Kehilangan Barang Bawaan/Bagasi 

Penulis mendapatkan data pada tanggal 1 Mei 2016 telah terjadi 

kehilangan barang bawaan/bagasi di kereta api Argo Bromo Anggrek, 
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tujuan dari Semarang ke Jakarta. Penumpang yang bernama Abu Shofyan 

kehilangan tas yang berisi laptop, tiga flashdisk berisi data penting, 

dokumen penting, baju, sepatu, kacamata dan lain-lain
61

.  

Ketika perjalanannya dari Semarang menuju Jakarta, Abu Sofyan  

membawa satu tas yang didalamnya berisi barang-barang berharga. Ketika 

didalam kereta, Abu Sofyan meletakkan tas di rak bagasi, tanpa disadari 

Abu Sofyan tertidur selama perjalanan. Sesampainya di stasiun Gambir 

Jakarta, ketika Abu Sofyan akan turun dari kereta dan mengambil tasnya 

pada rak bagasi, Abu Sofyan menyadari bahwa barang-barang yang ada 

didalam tas tersebut sudah hilang.  

Mendapati barang bawaannya hilang, dalam keadaan panik Abu 

Sofyan langsung melapor pada Polsuska atau Polisi Khusus Kereta Api 

yang bertugas. Total kerugian yang dialami Abu Sofyan apabila 

diuangkan mencapai sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu 

rupiah). Mengingat jumlah kerugian yang dialami tidak sedikit, Abu 

Sofyan berharap Polsuska dapat membantu mencarikan barang bawaanya 

yang hilang tersebut hingga ditemukan, tetapi Abu Sofyan hanya 

dibuatkan berita acara kehilangan oleh Polsuska dan diminta menunggu 

selagi Polsuska mencari barang tersebut.
62
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Setelah menunggu ternyata barang milik Abu Sofyan tidak dapat 

ditemukan. Polsuska yang bertugas mengatakan sudah berusaha mencari 

dan melihat rekaman kameracctv yang terpasang tetapi tidak dapat 

menemukan barang milik Abu Sofyan.  

Sebagai penumpang kereta api yang menjadi korban kehilangan 

barang bawaan, Abu Sofyan merasa sangat kecewa karena barang 

miliknya tidak dapat ditemukan. Meskipun Abu Sofyan telah mengetahui 

dan mendengar himbauan untuk menjaga barang bawaan masing-masing 

agar tidak terjadi kehilangan pada saat berada di stasiun dan didalam 

kereta tetapi kehilangan barang bawaan tidak dapat dihindari oleh Abu 

Sofyan.Pada website PT. KAI, bagian pelayanan penumpang  mengatakan 

bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau 

kehilangan bagasi penumpang, setiap penumpang wajib menjaga bagasi 

yang dibawanya.
63

 

Himbauan tersebut dianggap petugas PT. KAI sebagai upaya 

preventif untuk mencegah terjadinya kehilangan barang bawaan melalui 

pengeras suara, ditambah pemasangan kamera cctv pada gerbong kereta 

agar memudahkan kontrol petugas pada saat proses pengangkutan 

berlangsung. 
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Tetapi saat ini kamera cctv yang terpasang masih terbatas hanya 

pada kereta api kelas eksekutif saja, untuk kereta api kelas bisnis dan 

ekonomi belum terpasang cctv secara merata dan Polsuska yang berjaga 

masih terbatas jumlahnya pada tiap kereta.
64

 

B. Pembahasan  

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab PT. KAI Daop IV Semarang 

TerhadapPenumpang yang Mengalami Kerugian. 

Dalam proses pengangkutan, hal-hal atau peristiwa yang dapat 

menimbulkan kerugian bisa saja terjadi dan tidak dapat dihindari oleh  

penumpang. Walaupun sudah ada peraturan pada UU Perkeretaapian dan 

upaya preventif dari petugas perkeretaapian untuk mencegah terjadinya 

kerugian, tetapi jika terjadi suatu peristiwa yang merugikan,tanggung 

jawab dari perusahaan pengangkut harus diberikan kepada penumpang. 

Tanggung jawab secara umum dapat diartikan sebagai kewajiban 

menanggung segala sesuatu atau membayar ganti kerugian sesuai dengan 

yang diderita.  

Berikut adalah pelaksanaan tanggung jawab PT. KAI Daop IV 

Semarang terhadap penumpang yang mengalami kerugian sebagaimana 

dalam uraian kasus dibawah ini; 
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a. Kasus Kecelakaan Kereta Api Argo Bromo Anggrek dengan Kereta 

Api Senja Utama 

Kasus kecelakaan yang terjadi antara kereta api Argo Bromo 

Anggrek dan kereta api Senja Utama pada tanggal 2 Oktober 2010 

mengakibatkan 34 (tiga puluh empat) orang penumpang meninggal 

dunia dan 35 (tiga puluh lima) orang penumpang mengalami luka 

ringan hingga luka berat. Hal tersebut disebabkan karena masinis dari 

kereta api Argo Bromo Anggrek mengantuk sehingga terjadi benturan 

keras pada gerbong belakang kereta api Senja Utama, hingga terbalik 

dan keluar dari lintasan rel.  

Saat kecelakaan terjadi, petugas perkeretaapian di stasiun 

Petarukan Pemalang serta warga sekitar yang berada dekat dengan 

lokasi kejadian sigap menolong para penumpang korban kecelakaan 

dan langsung membawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M Ashari 

Pemalang. 

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 125 UU 

Perkeretaapian yang menyatakan bahwa; 

“Dalam hal terjadi kecelakaan kereta api, pihak Penyelenggara 

Prasarana Perkeretaapian dan pihak Penyelenggara Sarana 

Perkeretaapian harus melakukan hal-hal sebagai berikut : 

a. Mengambil tindakan untuk kelancaran dan keselamatan 

lalu lintas 

b. Menangani korban kecelakaan 
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c. Memindahkan penumpang, bagasi, dan barang antaran ke 

kereta api lain atau moda transportasi lain untuk 

meneruskan perjalanan sampai stasiun tujuan 

d. Melaporkan kecelakaan pada Menteri, Pemerintah 

Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota 

e. Mengumumkan kecelakaan kepada pengguna jasa dan 

masyarakat 

f. Segera menormalkan kembali lalu lintas kereta api setelah 

dilakukan penyidikan awal oleh pihak berwenang, dan 

g. Mengurus klaim asuransi korban.” 

Peraturan tersebut diatas, terutama pada huruf b menyebutkan 

apabila terjadi kecelakaan, penyelenggara sarana perkeretaapian harus 

menangani korban kecelakaan, pada prakteknya saat terjadi 

kecelakaan petugas perkeretaapian dengan warga sudah langsung 

membantu penumpang yang menjadi korban untuk dievakuasi dan 

segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. 

Penanganan pertama kepada penumpang yang menjadi korban 

kecelakaan kereta api seperti kasus diatas merupakan kewajiban dari 

PT. KAI Daop IV Semarang selaku perusahaan pengangkut, 

sedangkan untuk bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan PT. 

KAI Daop IV Semarang yaitu memberikan ganti rugi kepada 

penumpang yang mengalami kerugian akibat pengoperasian kereta api 

sesuai dengan Pasal 157 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang menyebutkan 

bahwa;  
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(1) “Penyelenggara sarana perkeretaapian bertanggung jawab terhadap 

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

dunia yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api. 

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak 

pengguna jasa diangkut dari stasiun asal sampai dengan stasiun 

tujuan yang disepakati. 

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 

berdasarkan kerugian yang nyata dialami 

(4) Penyelenggaraan sarana perkeretaapian tidak bertanggung jawab atas 

kerugian luka-luka, atau meninggalnya penumpang yang tidak 

disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api.” 

 

Berdasarkan Pasal 157 UU Perkeretaapian, maka prinsip 

tanggung jawab yang digunakan PT. KAI adalah prinsip tanggung 

jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan. Menurut prinsipini, tiap 

pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan 

pengangkutan harus bertanggung jawab membayar segala kerugian 

yang timbul akibat kesalahannya.Sedangkan pihak yang mengalami 

kerugian wajib membuktikan bahwa kesalahan ada pada 

pengangkut.Beban pembuktian pada prinsip ini terletak pada pihak 

yang dirugikan bukan pada pihak pengangkut.Pihak yang mengalami 

kerugian cukup menunjukkan adanya kerugian yang dialami pada saat 

pengangkutan diselenggarakan. 

Pada kasus kecelakaan tersebut, sudah terbukti bahwa kerugian 

yang dialami penumpang merupakan akibat dari pengoperasian 

angkutan kereta api dimana masinis kereta api Argo Bromo Anggrek 

lalai pada saat menjalankan tugasnya karena mengantuk sehingga 
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kecelakaan kereta api terjadi. Pasal 1367 KUHPerdata menyebutkan 

bahwa; 

“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang 

disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian 

yang disebabkan perbuatan orang-orang yang disebabkan 

perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau 

disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah 

pengawasanya.” 

Sesuai Pasal tersebut diatas, karena masinis merupakan salah 

satu awak kereta api yang kinerjanya dibawah pengawasan PT. KAI, 

maka perusahaan pengangkut harus bertanggung jawab atas terjadinya 

kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan Senja Utama yang 

diakibatkan kelalaian awak kereta api. Masinis sebagai salah satu 

awak kereta api bertanggung jawab terhadap perjalanan kereta selama 

pengangkutan berlangsung, seperti disebutkan pada Pasal 114 ayat (2) 

dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Kereta Api bahwa; 

(2)Masinis dalam mengoperasikan kereta api antarkota 

dankereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), 

wajib mematuhi perintah atau larangan petugaspengatur 

perjalanan kereta api, sinyal, tanda, dan marka 

(4) Masinis bertanggung jawab terhadap perjalanan kereta api. 

Terjadinya kecelakaan antara kereta api Argo Bromo Anggrek 

dengan kereta api Senja Utama mengakibatkan masinis dari kereta api 

Argo Bromo Anggrek yaitu Mohamad Halik Rusdianto dijatuhi 
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hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun oleh Pengadilan 

Negeri Pemalang karena terbukti secara sah bersalah pada saat 

pengoperasian kereta api. Mohamad Halik Rusdianto lalai saat 

bertugas yang mengakibatkan kereta api Argo Bromo Anggrek 

menabrak gerbong belakang kereta api Senja Utama. Hukuman pidana 

penjara yang diberikan kepada Mohamad Halik Rusdianto sudah tepat 

karena masinis sebagai pemimpin selama proses pengangkutan 

bertanggung jawab terhadap perjalanan kereta api.  

Peristiwa kecelakaan tersebut mengharuskan PT. KAI Daop IV 

Semarang selaku perusahaan pengangkutan bertanggung jawab kepada 

penumpang yang menjadi korban kecelakaan karena terbukti secara 

sah bersalah atas peristiwa kecelakaan tersebut dengan cara memberi 

ganti rugi sesuai dengan kerugian yang nyata diderita.  

Pada prakteknya, yang bertanggung jawab atau memberikan 

ganti rugi kepada penumpang korban kecelakaan adalahPT. Jasa 

Raharja (Persero), bukan PT. KAI Daop IV Semarang selaku 

perusahaan pengangkutan. Dalam hal ini, antara Pasal 157 dan Pasal 

167 UU Perkeretaapian terdapat perbedaan mengenai tanggung jawab 

penyelenggara sarana perkeretaapian. Pasal 157 menyebutkan 

penyelenggara sarana perkeretaapian harus bertanggung jawab kepada 

pengguna jasa apabila terjadi kerugian, sedangkan Pasal 167 
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menyebutkan bahwa penyelenggara sarana perkeretaapian harus 

mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap perusahaan asuransi. 

 

Perbedaan tersebut dapat menimbulkan kerugian yang lebih 

besar lagi dari yang nyata dialami oleh penumpang korban kecelakaan 

karena perusahaan pengangkut tidak memberikan ganti rugi, 

pemberian ganti rugi hanya melalui PT. Jasa Raharja (Persero) dimana 

uang ganti rugi yang diberikan merupakan hasil premi yang dipungut 

dari penumpang pada saat pembelian tiket/karcis.  

Walaupun betul adanya bahwaperusahaan pengangkutan 

bekerja sama dengan PT. Jasa Raharja (Persero) selaku perusahaan 

asuransi sosial yang menyelenggarakan dana kecelakaan lalu lintas di 

negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 menyebutkan 

bahwa; 

(3)”Perusahaan yang menyelenggarakan dana kecelakaan lalu 

lintas jalan, yang selanjutnya disebut Jasa Raharja, adalah  

Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk Pemerintah untuk 

melaksanakan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang 

Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan juncto Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang ketentuan-

ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.” 

Berdasarkan peraturan diatas, untuk mempermudah kerjasama 

antara kedua perusahaan negara tersebut, maka ketika penumpang 

melakukan perjanjian pengangkutan kereta api, sudah sekaligus 
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melakukan perjanjian pertanggungan dengan membayar premi atau 

iuran wajib. Iuran wajib tersebut dibayarkan oleh PT. KAI kepada PT. 

Jasa Raharja (Persero) paling lambat pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) 

setiap bulannya, untuk mengcover apabila terjadi kecelakaan selama 

pengangkutan berlangsung.  

Pihak PT. Jasa Raharja (Persero) memberikan ganti 

rugi/santunan kepada masing-masing penumpang yang menjadi 

korban sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk 

korban meninggal dunia, Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 

korban luka berat hingga cacat tetap, dan Rp. 2.000.000,- (dua juta 

rupiah) untuk biaya penguburan apabila korban meninggal tidak 

mempunyai ahli waris sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 36 tahun 2008 bahwa:  

(2)“Besar santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditentukan sebagai berikut: 

a.Ahli waris dari korban yang meninggal dunia berhak 

memperoleh santunan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh 

lima juta rupiah) 

b.Korban yang mengalami cacat tetap berhak memperoleh 

santunan yang besarnya dihitung berdasarkan angka prosentase 

sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 dari besar santunan 

meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf (a). 

c.Korban yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak 

memperoleh santunan berupa penggantian biaya perawatan dan 

pengobatan dokter paling besar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta 

rupiah).” 

 

“Dalam hal korban meninggal dunia akibat kecelakaan alat 

angkutan lalu lintas jalan tidak mempunyai ahli waris, kepada 
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pihak yang menyelenggarakan penguburan diberikan 

penggantian biaya penguburan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua 

juta rupiah).” 

 

Semua biaya pengobatan penumpang korban kecelakaan 

ditanggung penuh oleh pihak PT. Jasa Raharja (Persero). Proses 

pemberian ganti rugi kepada penumpang korban kecelakaan kereta api 

Argo Bromo Anggrek dengan Senja Utaman memakan waktu 7 (tujuh) 

hari, karena untuk melengkapi data-data korban guna administrasi 

kepada pihak PT. Jasa Raharja (Persero) memerlukan waktu. Aturan 

yang ada juga menyebutkan bahwa proses klaim dan pemberian ganti 

rugi kepada korban maksimal 6 (enam) bulan terhitung dari hari 

kecelakaan.
65

Semakin cepat data penumpang diserahkan kepada pihak 

PT. Jasa Raharja (Persero) maka semakin cepat pula pemberian ganti 

rugi kepada penumpang. 

Pemberian ganti rugi dari PT. Jasa Raharja (Persero) 

seharusnya tidak mengurangi tanggung jawab dari PT. KAI sebagai 

perusahaan pengangkutan, dimana Pasal 14 Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan 

Penumpang menyebutkan bahwa; 

                                                           
65

 Betty Untearini, Wawancara, Kasubag Administrasi Klaim PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa 
Tengah, 1 Agustus 2016 
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“Pembayaran ganti kerugian pertanggungan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah ini tidak mengurangi tanggung jawab 

dari pihak pengangkut dan/atau pihak lain yang dapat 

dipersalahkan menurut hukum pidana/perdata atau perjanjian-

perjanjian internasional yang bersangkutan untuk kecelakaan 

yang terjadi.” 

Maka sepanjang dapat dibuktikan bersalah, PT. KAI sebagai 

perusahaan pengangkutan tetap harus bertanggung jawab dengan 

memberi ganti rugi kepada penumpang.Namun, dalam praktek 

dilapangan, apabila penumpang yang menjadi korban sudah mendapat 

ganti rugi dari PT. Jasa Raharja (Persero) maka penumpang tidak 

mendapat ganti rugi lagi dari PT. KAI. 

Padahal pada prakteknya ketika melakukan perjanjian 

pengangkutan, penumpang telah sekaligus melakukan perjanjian 

pertanggungan dimana penumpang seharusnya bisa mendapatkan ganti 

rugi dari 2 (dua) pihak yaitu PT. KAI Daop IV Semarang sebagai 

perusahaan  pengangkut dan PT. Jasa Raharaj (Persero) sebagai 

penanggung. 

Bantuan PT. KAI Daop IV Semarang dengan cara membantu 

proses klaim asuransi kepada pihak PT. Jasa Raharja (Persero) 

menurut penulis belum tepat karena tanggung jawab yang seharusnya 

dilakukan adalah memberikan ganti rugi sesuai yang nyata dialami 

oleh penumpang yang mengalami kerugian. 
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b. Kasus Pembatalan Keberangkatan Kereta Api 

Terjadinya pembatalan keberangkatan kereta api Blora Jaya 

tujuan dari Semarang Poncol ke Bojonegoro tentu sangat merugikan 

penumpang sebagai pengguna jasa dari PT. KAI. Kerugian yang 

dialami penumpang tentu mengharuskan PT. KAI memberikan 

tanggung jawabnya sebagai perusahaan pengangkutan. 

Bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh PT. KAI Daop IV 

Semarang adalah dengan menyediakan kereta api pengganti yaitu 

Ambarawa Express dengan tujuan Surabaya walaupun rute 

perjalanannya lebih jauh tetapi, tetap melewati stasiun Bojonegoro, 

atau jika penumpang tidak ingin dialihkan perjalanannya, PT. KAI 

Daop IV Semarang mengembalikan biaya tiket 100% (seratus persen) 

kepada penumpang melalui call centre. 

Pengembalian biaya tiket kepada penumpangyang diberikan 

oleh PT. KAI selaku perusahaan pengangkutan sudah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan Pasal 134 ayat (1) UU Perkeretaapian 

yang menyebutkan bahwa; 

(1) “Apabila terjadi pembatalan keberangkatan perjalanan 

kereta api, Penyelenggara Sarana Perekertaapian wajib 

mengganti biaya yang telah dibayar oleh orang yang telah 

membeli karcis.” 
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Sedangkan pemberian kompensasi berupa snack/makanan 

kepada tiap penumpang sesuai dengan kelas kereta yang akan 

ditumpangi seperti kelas eksekutif mendapatkan makanan seharga Rp. 

20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kelas bisnis mendapatkan makanan 

seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan kelas ekonomi 

mendapatkan makanan seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 

telah sesuai dengan aturan yang ada pada Pasal 92 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Kereta Api yang menyebutkan bahwa; 

(2) “Dalam hal penundaan perjalanan kereta api penumpang 

antarkota yang memiliki waktu tempuh lebih dari 6 (enam) 

jam, terjadi penundaan berangkat yang diperkirakan akan 

berlangsung 3 (tiga) jam atau lebih, penyelenggara sarana 

perkeretaapian harus menyediakan kompensasi.” 

Kompensasi berupa pemberian snack/makanan untuk 

penumpang ada baiknya jika diikuti dengan penyediaan moda 

transportasi pengganti lainnya untuk penumpang, baik yang jaraknya 

dekat maupun jauh dari stasiun keberangkatan.Penyediaan moda 

transportasi pengganti yang diberikan PT. KAI pada Pasal 107 ayat (4) 

Keputusan Direksi PT. KAI Nomor KEP.U/LL.003/XI/1/KA-2015 

hanya yang memiliki waktu tempuh lebih dari 3 (tiga) jam dari stasiun 

keberangkatan. 
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Seharusnya, akan lebih baik jika penumpang yang stasiun 

tujuannya memakan waktu tempuh kurang dari 3 (tiga) jam pun tetap 

mendapatkan moda transportasi pengganti. Jangan sampai perusahaan 

pengangkut merugikan penumpang dengan tidak memberi kompensasi 

yang setimpal dengan kerugian yang diderita. 

c. Kasus Kehilangan Barang Bawaan/Bagasi 

Perjalanan menggunakan transportasi umum terutama kereta 

api pada zaman sekarang ini sudah cukup nyaman untuk sebagian 

orang. Tetapi, pada kenyataannya dilapangan, nyaman belum tentu 

aman. Terbukti dengan adanya kasus kehilangan barang 

bawaan/bagasi penumpang didalam kereta api. Untuk kasus 

kehilangan barang bawaan, adalah Abu Sofyan, penumpang kereta api 

eksekutif Argo Bromo tujuan dari Semarang ke Jakarta yang 

mengalami kehilangan barang bawaan/bagasi pada saat didalam 

kereta. Mengetahui barang bawaannya hilang, Abu Sofyan langsung 

melapor pada Polsuska dan kemudian dibuatkan berita acara dari 

Polsuska untuk membantu mencari barang yang hilang, Abu Sofyan 

hanya diminta menunggu kabar dari Polsuska yang bertugas tetapi 

barang tidak juga ditemukan. 

Menurut aturan yang ada, hal ini memang seharusnya menjadi 

tanggung jawab pihak PT. KAI sebagai perusahaan pengangkutan 
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karena barang bawaan hilang akibat dari pengoperasian angkutan 

kereta api.   

Apabila terjadi kehilangan seperti kasus Abu Sofyan, menurut 

Pasal 157 ayat (1) UU Perkeretaapiaan, menyebutkan bahwa 

penyelenggara sarana perkeretaapian bertanggung jawab terhadap 

pengguna jasa yang mengalami kerugian.SeharusnyaPolsuska yang 

bertugas bisa lebih kooperatif lagi untuk membantu mencari barang 

tersebut, mengecek setiap kamera cctv yang ada karena kereta Argo 

Bromo tujuan stasiun Gambir, Jakarta adalah kereta api eksekutif yang 

sudah dilengkapi dengan kamera cctv sehingga barang tersebut bisa 

ditemukan.  

Apalagi total kerugian yang dialami Abu Sofyan terbilang 

cukup banyak, tentu sangat merugikan apabila perusahaan 

pengangkutan tidak bertanggung jawab jika penumpang mengalami 

kerugian. Pada bagian Penjelasan Pasal 157 ayat (1) UU 

Perkeretaapian menyebutkan bahwa; 

(1) “Bentuk bertanggung jawab adalah pemberian ganti 

kerugian dan biaya pengobatan bagi pengguna jasa yang 

luka-luka atau santunan bagi pengguna jasa yang 

meninggal dunia. Kerugian pengguna jasa yang ditanggung 

oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian berupa 

penggantian kehilangan atau kerusakan barang sebagai 

akibat pengoperasian angkutan kereta api.”  
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Peraturan diatas sudah jelas bahwa perusahaan pengangkut 

bertanggung jawab dengan pengguna jasanya yang mengalami 

kehilangan barang akibat pengoperasian angkutan kereta api. Jadi, 

apabila barang yang hilang tidak dapat ditemukan maka perusahaan 

pengangkut harus mengganti sesuai kerugian yang dialami. 

Walaupun PT. KAI sudah melakukan upaya preventif untuk 

pencegahan agar barang bawaan penumpang tidak hilang dengancara 

menempatkan Polsuska ditiap kereta untuk berjaga, memasang kamera 

cctv dalam kereta api, serta memberikan himbauan berulang kali 

supaya penumpang menjaga barang bawaan masing-masing. Tetapi, 

upaya preventif bukan merupakan bentuk tanggung jawab suatu 

perusahaan pengangkut apabila terjadi kerugian terhadap pengguna 

jasanya. Sedangkan didalam perjanjian pengangkutan disebutkan 

bahwa pihak pengangkut dapat membawa orang dan/atau barang dari 

suatu tempat ke tempat lain dengan aman. Terjadinya kehilangan 

barang bawaan pada saat perjalanan sudah tentu tidak sesuai dengan 

makna dari perjanjian pengangkutan tersebut. 

Pada klausul tiket kereta api penumpang, juga tidak 

menyebutkan bahwa kehilangan barang bukan menjadi tanggung 

jawab perusahaan pengangkutan. Sehingga penumpang tidak bisa 

mengetahui syarat dan ketentuan yang ada secara lengkap. Klausul 
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tiket kereta api hanya menyebutkan bahwa syarat dan ketentuan lebih 

lengkap dapat dilihat melalu website PT. KAI diwww.kereta-api.co.id. 

Klausul lengkap mengenai bagasi terdapat pada Keputusan Direksi 

PT. KAI, sedangkan tidak semua orang melihat ataupun mengecek 

peraturan yang ada pada Keputusan Direksi PT. KAI maupun pada 

website PT. KAI. Jadi, sebagai perusahaan pengangkutan, PT. KAI 

harus bertanggung jawab membantu mencarikan barang yang hilang 

tersebut hingga ditemukan atau mengganti barang yang hilang tersebut 

sesuai dengan jumlah kerugian yang dialami oleh Abu Sofyan. 

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi PT. KAI Daop IV Semarang 

dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Terhadap Penumpang yang 

Mengalami Kerugian. 

Pada proses pelaksanaan tanggung jawab terhadap penumpang 

yang mengalami kerugian, tentu ada hambatan-hambatan yang dialami 

PT. KAI selaku perusahaan pengangkutan. Adapun hambatan-hambatan 

yang dihadapi oleh PT. KAI adalah sebagai berikut; 

1) Tidak konsistennya Pasal 157 dengan Pasal 167tentang 

tanggung jawab penyelenggara sarana perkeretaapian dalam 

UU Perkeretaapian. 

http://www.kereta-api.co.id/
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Adanya peraturan perundang – undangan adalah untuk 

menjadi pedoman pada suatu instansi tertentu, yang isi 

didalamnya antara satu Pasal dengan Pasal yang lain harus 

berkesinambungan. Dalam UU Perkeretaapian, terjadi ketidak 

konsistenan antara Pasal 157 dan Pasal 167 tentang tanggung 

jawab penyelenggara sarana perekeretaapian. 

Pada Pasal 157 UU Perkeretaapian menyebutkan 

penyelenggara sarana perkeretaapian bertanggung jawab 

terhadap pengguna jasanya yang mengalami kerugian, 

sedangkan, Pasal 167 UU Perkeretaapian menyebutkan bahwa 

penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengasuransikan 

tanggung jawabnya kepada perusahaan asuransi.  

Apabila terjadi kecelakaan seperti kasus kecelakaan 

kereta api Argo Bromo Anggrek dengan kereta api Senja 

Utama lalu PT. KAI mengasuransikan tanggung jawabnya 

kepada perusahaan asuransi yaitu PT. Jasa Raharja (Persero), 

maka bisa saja PT. KAI lepas tanggung jawab kepada 

penumpang yang menjadi korban kecelakaan, karena tanggung 

jawab yang seharusnya diberikan yaitu berupa pemberian ganti 

rugi sudah tercover oleh PT. Jasa Raharja (Persero). Hal ini 

tentu dapat menjadi suatu penghambat untuk PT. KAI 
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melaksanakan tanggung jawabnya sebagai perusahaan 

pengangkut apabila terjadi kerugian terhadap penumpang. 

Menurut penulis upaya yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi tidak konsistennya Pasal demi Pasal mengenai 

tanggung jawab pada UU Perkeretaapian adalah dengan 

merevisi isi Pasal 157 dan Pasal 167 tentang tanggung jawab 

penyelenggara sarana perkeretaapian menjadi suatu aturan 

yang berkesinambungan satu sama lain. 

2) Kurangnya Pemahaman Penumpang Mengenai Prosedurdan 

SyaratKlaim Ganti Rugi 

Hambatan lain yang dialami PT. KAI Daop IV 

Semarang pada pelaksanaan tanggung jawab terhadap 

penumpang yang mengalami kerugian adalah tidak semua 

penumpangnya jika mengalami kerugian berupa kecelakaan, 

mengetahui tentang prosedur atau cara klaim ganti rugi kepada 

PT. Jasa Raharja (Persero). 

Jika terjadi kecelakaan kereta, unit kesehatan PT. KAI 

akan membantu pengajuan klaim ganti rugi kepada PT. Jasa 

Raharja (Persero). Untuk bisa mendapatkan ganti rugi dari PT. 

Jasa Raharja (Persero), harus melalui proses administrasi 
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dengan mengisi formulir dan mengumpulkan data dari 

penumpang korban kecelakaan seperti tiket penumpang, kartu 

identitas, surat keterangan dari rumah sakit, hingga buku 

tabungan.Jika salah satu data penumpang tidak lengkap, proses 

klaim tidak dapat dilakukan.Pengajuan klaim ganti rugi juga 

terbatas, dihitung dari 6 (enam) bulan semenjak hari 

kecelakaan, jika lebih dari 6 (enam) bulan maka uang ganti 

rugi tidak dapat diberikan. 

Apabila penumpang yang mengalami kecelakaan tidak 

mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengajuan 

klaim, atau bahkan sampai tidak mengajukan klaim ganti rugi 

dengan alasan tidak mengetahui prosedurnya, tentu 

pelaksanaan tanggung jawab dari PT. KAI sebagai perusahaan 

pengangkut terhadap penumpang yang mengalami kerugian 

tidak dapat terlaksana dengan baik. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan 

ini adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, 

mengenai prosedur pengajuan klaim ganti rugi, yang 

seharusnya dilakukan apabila terjadi kerugian dengan cara 

menempel gambar atau poster mengenai tata cara/langkah-

langkah mengajukan klaim ganti rugi di stasiun, yang nantinya 
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penumpang dapat melihat dan membaca prosedur-prosedur 

tersebut. 

3) Belum Ada Aturan Mengenai Batasan Pemberian Jumlah Ganti 

Rugi Kehilangan Barang Bawaan 

Ketika dalam proses pengangkutan, penumpang sering 

kali membawa barang bawaan yang tidak tentu jumlah dan 

nominalnya jika diuangkan, bahkan bisa saja membawa barang 

berharga seperti perhiasaan atau uang dalam jumlah yang 

sangat banyak. Apabila saat proses pengangkutan penumpang  

mengalami kehilangan barang bawaan, maka otomatis akan 

meminta tanggung jawab dari perusahaan pengangkutan. 

Sedangkan barang bawaan penumpang belum tentu dapat 

dihitung nominal pastinya, bahkan ada yang tidak bisa dihitung 

dengan uang seperti kehilangan laptop atau flashdisk yang 

berisikan data-data penting. 

Pada Pasal 157 UU Perkeretaapian, tanggung jawab 

sarana perkeretaapian adalah memberikan ganti rugi kepada 

penumpang yang mengalami luka-luka sampai kehilangan 

barang, tetapi belum menyebutkan berapa batasan jumlah uang 

ganti rugi yang harus diberikan kepada penumpang kehilangan 
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barang bawaan.. Karena apabila tidak ada batasan maka ini 

akan meperusahaan pengangkut untuk memberikan ganti rugi 

kepada penumpang yang sesuai dengan peraturan yang ada. 

Nominal barang bawaan penumpang juga sulit dibuktikan 

kepastian jumlahnya. Hal ini tentu akan menghambat 

pelaksanaan tanggung jawab dari penyelenggara sarana 

perkeretaapian terhadap penumpang yang mengalami kerugian 

terutama mengenai kehilangan barang bawaan. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan 

ini adalah dengan merevisi isi dari Pasal 157 UU 

Perkeretaapian menambahkan aturan mengenai jumlah batasan 

pemberian ganti rugi kepada penumpang yang kehilangan 

barang agar isi dari pasal tersebut lebih lengkap. 

4) Perbedaan aturan mengenai pemberian ganti rugi antara UU 

Perkeretaapian dengan Keputusan Direksi PT. KAI Nomor 

KEP.U/LL.003/XI/1/KA-2015. 

Terdapat perbedaan antara UU Perkeretaapian dengan 

aturan pelaksanaan yang ada pada PT. KAI. Pada UU 

Perekeretapian disebutkan penyelenggara sarana kereta api 

bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami penumpang 
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berupa pemberian ganti rugi kehilangan barang akibat dari 

pengoperasian kereta api. Tetapi padaPasal 87 ayat (6)  

Keputusan Direksi PT. KAI Nomor KEP.U/LL.003/XI/1/KA-

2015 mengenai Syarat dan Tarif Angkutan Kereta Api 

Penumpang, menyebutkan bahwa kehilangan barang 

bawaan/bagasi bukan menjadi tanggung jawab perusahaan.  

Pada kenyataannya, tidak setiap orang dapat membaca 

peraturan yang ada pada Keputusan Direksi.Sehingga 

penumpang beranggapan apabila terjadi sesuatu yang 

merugikan sudah pasti pengangkut akan bertanggung jawab.  

Jika pada saat perjalanan penumpang mengalami 

kehilangan barang bawaan/bagasi dan hal tersebut bukan 

menjadi tanggung jawab PT. KAI, maka hal tersebut akan 

sangat membebani penumpang. Walaupun sebelumnya sudah 

ada himbauan dari PT. KAI untuk menjaga barang bawaan dan 

penumpang sudah sangat berhati-hati membawa barang 

bawaanya, tetapi kehilangan barang bawaan belum tentu dapat 

dihindari penumpang. 

 

 

 


