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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ; 

1. Pelaksanaan tanggung jawab PT. KAI Daop IV Semarang terhadap 

penumpang yang mengalami kerugian dilihat dari beberapa contoh kasus 

kerugian yang dialami oleh penumpang, terutama untuk kasus kecelakaan 

kereta api dan kehilangan barang bawaantidak sesuai dengan Pasal 157 UU 

Perkeretaapianyang mengatur tentang tanggung jawab penyelenggara sarana 

perkeretaapian. Tetapi, untuk kasus pembatalan keberangkatan kereta api 

pelaksanaan tanggung jawab PT. KAI Daop IV Semarang sudah sesuai 

dengan Pasal 134 ayat (1) UU Perkeretaapian. 

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

pelaksanaan tanggung jawab terhadap penumpang yang mengalami kerugian 

diantaranya adalah; 

a. Tidak konsistennya Pasal 157 dan Pasal 167 dalam UU Perkeretaapian 

tentang tanggung jawab penyelenggara sarana perkeretaapian; 

b. Kurangnya pemahaman penumpang mengenai prosedur dan syarat 

klaim ganti rugi; 

c. Belum ada aturan mengenai batasan pemberian jumlah ganti rugi 

kehilangan barang bawaan; 
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d. Perbedaan aturan mengenai pemberian ganti rugi antara UU 

Perkeretaapian dengan Keputusan Direksi PT. KAI Nomor 

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

B. Saran  

1. Bagi PT. KAI sebaiknyasegera merevisi Keputusan Direksi tentang syarat 

dan tarif angkutan penumpang, agar aturan mengenai tanggung jawab 

penyelenggara sarana perkeretaapian yang ada berkesinambungan dengan 

UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian serta mempermudah 

pengguna jasa untuk bisa mengetahui mengenai kewajiban, hak, maupun 

prosedur dan syarat pengajuan klaim apabila terjadi kerugian dengan cara 

menempel poster atau tulisan distasiun agar penumpang dapat 

membacanya . 

2. Bagi penumpang kereta api sebaiknya mengetahui tentang kewajiban, hak, 

serta tanggung jawabnya sebagai salah satu pihak dalam proses 

pengangkutan. Dengan cara membaca ketentuan yang ada sehingga 

apabila terjadi kerugian bisa mendapatkan ganti rugi yang sesuai dengan 

yang dialami. 

3. Bagi pemerintah sebaiknya segera merevisi UU Nomor 23 Tahun 2007 

tentang Perkeretaapian,terutama Pasal 157 UU Perkeretaapian agar lebih 

lengkap dan tegas mengenai pemberian ganti rugi kepada penumpang 

yang mengalami kerugian. 


