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Rekapitulasi Pemberitaan PT Kereta Api (Persero) Daop 4 Habisnya Tiket 

Libur Nasional 2016 

                                                             
75  “Tiket Kereta Liburan Natal Habis” .2016. [Online]. Available: http://metrosemarang.com/tiket 

kereta-liburan-natal-habis. [Accessed: 07-Dec-2016]. 

76
  N. Kafifah. “Tiket Kereta Mudik Lebaran di Tanggal Favorit Ludes Terjual!”.2016. [Online]. 

Available: https://news.detik.com/berita/3200392/tiket-kereta-mudik-lebaran-di-tanggal-

favorit-ludes-terjual. [Accessed: 30-Apr-2016] 

Tanggal Judul Kasus Peran KAI 

07/12/2016 Tiket Kereta 

Liburan Natal Habis 

 

Tiket Kereta Api untuk 

libur Natal dan Tahun 

Baru sudah habis.  

Manajer Humas PT KAI 

Daop IV Semarang, Edy 

Koeswoyo menyatakan 

puncak penumpang untuk 

natal adalah pada 21 dan 

22 Desember, sedangkan 

untuk tahun baru berada 

di puncaknya pada 20 dan 

30 Desember.75  

30/04/2016 Tiket Kereta Mudik 

Lebaran di Tanggal 

Favorit Ludes 

Terjual! 

 

PT KAI membuka 

penjualan tiket kereta 

tambahan sejak pukul 

24.00 WIB malam tadi. 

Ada 14.080 tiket kereta 

api yang dijual untuk 

berbagai tujuan mudik, 

namun baru beberapa 

jam dibuka, mayoritas 

tiket kereta telah habis 

terjual.76 

Tidak ada 

03/05/2016 Liburan Panjang 

Tiket KA Jarak 

Jauh Ludes 

Libur panjang bertepatan 

dengan tanggal merah, 

pada 5-6 Mei 2016 (Hari 

Kenaikan Yesus Kristus 

dan Isra Miraj) serta 

Manager Humas PT KAI 

Daop IV Semarang, Gatut 

Sutiyatmoko mengatakan, 

libur panjang kali ini minat 

masyarakat untuk 

http://metrosemarang.com/tiket
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77 A. Sismanto.“Liburan Panjang Tiket KA Jarak Jauh Ludes”. 2016. [Online]. Available: 
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1462276090. [Accessed: 03-May-2016] 
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  D. Kencana. “Puncak Arus Balik, Tiket Kereta Jarak Jauh di Semarang Habis Terjual”.2016. 

[Online]. Available: 

 http://jateng.metrotvnews.com/read/2016/01/03/207534/puncak-arus-balik-tiket-kereta-

jarak-jauh-di-semarang-habis-terjual. [Accessed: 03-Jan-2016]. 
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  H. CS. “Sambut Lebaran, PT KAI Daop 4 Tambah 7 Kereta”. 2016. [Online]. Available: 

 https://www.radioidola.com/sambut-lebaran-pt-kai-daop-4-tambah-7-kereta/. [Accessed: 

03-Jun-2016]. 

akhir pekan Sabtu-

Minggu, membuat 

banyak masyarakat yang 

berlibur ke luar kota. Tak 

ayal, penjualan tiket 

KA jarak jauh habis 

terjual. 

menggunakan moda 

transportasi KA 

mengalami peningkatan.77 

03/01/2016 Puncak Arus Balik, 

Tiket Kereta Jarak 

Jauh di Semarang 

Habis Terjual 

 

Puncak arus balik liburan 

Tahun baru 2016, Minggu 3 

Januari, seluruh tiket kereta 

api di Daerah Operasi IV 

Semarang, Jawa Tengah, 

habis terjual. Tercatat, 

sebanyak 20 ribu 

penumpang diberangkatkan 

dari 16 stasiun kereta api di 

wilayah Daop IV 

Semarang.
78 

Tidak ada 

03/06/2016 Sambut Lebaran. 

PT KAI Dop 4 

Tambah 7 Kereta 

Antisipasi membludaknya 

penumpang kereta pada 

mudik lebaran tahun 

2016 ini, PT KAI Daop 4 

Semarang menyediakan 

7 kereta tambahan 

Manager Humas PT KAI 

Daop 4 Semarang, Gatut 

Sutiyatmoko menyatakan, 

tiket kereta api untuk 

lebaran sudah banyak 

terjual. Tujuh kereta api itu 

bisa menampung kurang 

lebih 9 ribu penumpang 

untuk memenuhi 

kebutuhan.79 

02/05/2016 KERETA PT Kereta Api Indonesia Manajer Humas PT KAI 
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  I. Y. Saputra.“KERETA TAMBAHAN Argo Muria & Sindoro Beroperasi Lebaran”.2016. [Online]. 

Available:  http://semarang.bisnis.com/read/20160502/13/86905/kereta-tambahan-argo-

muria-sindoro-beroperasi- lebaran. [Accessed: 02-May-2016] 
81

  “KAI Semarang Siapkan 3 KA Tambahan Lebaran 2016”. 2016. [Online]. Available: 
 http://m.semarangpos.com/2016/06/26/info-mudik-2016-kai-semarang-siapkan-3-ka-
tambahan-lebaran- 2016-732704. [Accessed: 26-Jun-2016] 

TAMBAHAN Argo 

Muria & Sindoro 

Beroprasi Lebaran 

(KAI) memprediksi akan 

terjadi lonjakan 

penumpang pad masa 

Lebaran 2016 nanti. 

Demi mengantisipasi 

lonjakan penumpang itu, 

PT KAI pun menambah 

rangkaian kereta. 

Daerah Operasional 

(Daop) IV Semarang, 

Gatut Sutyatmoko, 

mengatakan Ada 

sebanyak tujuh kereta 

tambahan yang 

disediakan oleh PT KAI, di 

mana dua di antaranya 

akan tersedia di Stasiun 

Tawang, Semarang.80 

26/06/2016 KAI Semarang 

Siapkan 3 KA 

Tambahan Lebaran 

2016 

 

PT Kereta Api Indonesia 

(KAI) Daerah Operasi 

(Daops) IV Semarang  

menyiapkan tiga kereta 

api (KA) tambahan untuk 

melayani penumpang 

pada masa arus balik 

Lebaran 2016.,  

Kepala PT KAI Daop IV 

Semarang Andika Tri 

Putranto di Semarang  

mengatakan ketiga KA 

tambahan yang disiapkan 

PT KAI Daops IV 

Semarang  melayani rute 

Semarang-Jakarta PP, 

baik di Stasiun Pasar 

Senen maupun Stasiun 

Gambir.81 

09/06/2016 Inilah Kereta 

Tambahan PT KAI 

dari Stasiun 

Tawang Semarang 

ke Jakarta 

 

PT KAI Daop IV 

melakukan berbagai 

persiapan untuk 

mengantisipasi lonjakan 

arus penumpang kereta 

api di Kota Semarang 

pada saat arus balik 

lebaran.  

Humas PT Kereta Api 

Indonesia (KAI) Daop IV, 

Gatut Sutiyatmoko, 

menuturkan,  PT KAI 

mempersiapkan kereta api 

tambahan untuk arus balik 

lebaran terdiri dari tiga 

kereta api tambahan 

keberangkatan Stasiun 

Tawang dan empat kereta 

api yang melawati Daop 

http://semarang.bisnis.com/read/20160502/13/86905/kereta-tambahan-argo-muria-sindoro-beroperasi-
http://semarang.bisnis.com/read/20160502/13/86905/kereta-tambahan-argo-muria-sindoro-beroperasi-
http://m.semarangpos.com/2016/06/26/info-mudik-2016-kai-semarang-siapkan-3-ka-tambahan-lebaran-
http://m.semarangpos.com/2016/06/26/info-mudik-2016-kai-semarang-siapkan-3-ka-tambahan-lebaran-
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Kronologis Perkara 

 Pada tahun 2015 tepatnya pada tanggal 21 Maret telah terjadi MOU oleh 

kementerian perhubungan tentang reaktifasi pengaktifan kembali jalur rel kereta 

api  dari Stasiun Tawang ke Semarang Gudang menuju Pelabuhan Tanjung Mas 

yang ditandatangani oleh 4 Pejabat Negara yaitu Menteri Perhubungan, 

Gubernur Jawa Tengah, Direktur Utama PT. PELINDO III, dan Direktur PT.KAI. 

Di pasal 2 dalam MOU tersebut menjelaskan tentang maksud dari kesepakatan 

bersama ini adalah dalam rangka melaksanakan reaktifasi jalur kereta api 

menuju Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Kemudian adapun tujuannya dari 

kesepakatan ini adalah beroperasinya jalur KA menuju Pelabuhan Tanjung Mas 

Semarang untuk system transportasi di Propinsi Jawa Tengah.  

 Arti dari Reaktifasi adalah mengaktifkan jalur KA lama dan masih ada dari 

Stasiun Tawang - Semarang Gudang – Pelabuhan Tanjung Mas, yang sampai 

saat ini jalur tersebut masih ada tetapi karena tidak dirawat dengan baik oleh PT. 

KAI hingga tergenang air rob sedalam 4 meter dan lahannya luas tidak dihuni 

warga sehingga dampak sosialnya kecil.  

 Kemudian pada tahun 2016 tepatnya pada tanggal 20 Februari terjadi 

penandatanganan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh 5 Pejabat Deputi 

Kementerian yaitu  Dirjen perkeretaapian kementerian perhubungan, Dirjen 

Perhubungan Laut, Kadishubkominfo Jateng, Direktur Operasional dan 

Pengembangan bisnis PT. Pelindo III dan Dirut PT. KAI.  

 Dalam perjanjian terebut PT. KAI melakukan pelanggaran atas MOU 

reaktifasi kementerian perhubungan dengan merubah reaktifasi menjadi shortcut 

yang menerjang rumah warga yang sebagian mempunyai SHM sehingga MOU 

reaktifasi kementerian  perhubungan perlu ditinjau kembali. Pada tanggal 20 April 

2015 BPN menyatakan syah atas sertifikat hak milik (SHM) warga Kebonharjo 

Kelurahan Tanjung mas Semarang menurut UU agraria. Pada tangga tersebut 

Dinas Tata Kota Semarang menyatakan belum menerima  desain engering 

development (DED) dari PT. KAI atas rencana real baru. Dinas biro hukum kota 

Semarang meninjau kembali kepada PT. KAI mengapa merubah perjanjian MOU 

rektifasi kementerian perhubungan dengan shortcut jalur pendek dari 2,9 km 

menjadi 400 m yang menerjang 118 rumah warga kebonharjo yang sebagian 



113 
 

memiliki SHM. Kemudian Komisi A Tingkat II Kota Semarang akan mengadakan 

rapat pleno kepada pimpinan atas perubahan perda Kota Semarang No 14 

Tahun 2011 yang merubah  wilayah pemukiman di kelurahan Tanjung Mas  

menjadi wilayah transportasi  pembangunan terminal c / peti kemas pelabuhan 

Tanjung Mas.  

 Pada tanggal 5 Mei 2015 datang ke gedung DPRD Tingkat I Jawa 

Tengah  dan telah diputuskan bahwa Komisi A DPRD Tingkat I Jateng akan 

memperjuangkan kepentingan warga Kebonharjo secara politisi, memberikan 

bantuan hukum atas agar dibuatkan analisis hukum untuk membuat rekomendasi  

hukum atas perkara ini, kemudian Komisi A DPRD Tingkat I Jateng akan 

meminta kepada ketua Komisi A DPRD Tingkat I Jateng untuk meninjau ulang 

perda Kotas Semarang  No 14 Tahun 2011 atas perubahan wilayah pemukiman 

di kelurahan Tanjung Mas  menjadi wilayah transportasi  pembangunan terminal 

c / peti kemas pelabuhan Tanjung Mas dan meninjau ulang MOU reaktifasi 

kementerian perhubungan atas pelanggaran yang dilakukan oleh PT. KAI. 

 Pada tanggal 27 Mei 2015 PT. KAI datang ke pemukiman Kebonharjo 

dengan membawa rombongan yang berjumlah 6 orang tanpa surat tugas dengan 

tujuan pengukuran ulang atas tanah milik warga Kebonharjo yang diakui milik PT. 

KAI terpaksa kami tolak karena  masyarakat merasa resah sedangkan dalam 

keputusan audiensi di DPRD Tingkat II Kotas Semarang sala satunya meminta 

pada PT.KAI untuk sementara tidak melakukan kegiatan yang membuat 

masyarakat resah.  

 Dari kegiatan penolakan warga Kebonharjo pada tanggal 23 Juni 2015 

dimuat di beberapa media massa bahwa PT.KAI Daop 4 Semarang tidak 

mengakui keabsahan sertifikat hak milik (SHM) sebanyak 3.360 yang dimiliki 

warga Kebonharjo yang dikeluarkan oleh BPN Kota Semarang.  Kemudian pada 

tanggal 7 Juli 2015 BPN Kota Semarang mengeluarkan pernyataan sebanyak 

3.360 sertifikat hak milik warga Kebonharjo sah berdasarkan UU agraria no 5 

tahun 1960 dan prosedur pengajuan ajudikasi kepemilikan yang diterbitkan pada 

tahun 2001. 

 Adanya upaya paska dari PT. KAI atas tanah yang sudah dimiliki oleh 

warga Kebohrajo pada tanggal 3 September 2015 PT. KAI menyatakan pada 
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media cetak bahwa akan melanjutkan proyek pembuatan rel baru revitalisasi 

dengan menghemat biaya seharusnya sepanjang 2,9 km menjadi 400m yang 

berakibat menerjang 118 rumah warga yang bersertifikat HM ada 59 SHM 1 

Masjid 3 Mushola 1 SD Kusuma dan 1 Sekolah Diniyah. 

 Pada tanggal 1 Oktober 2015 forum RW Kebobharjo mendapat undangan 

audiensi dari Dishubkominfo Jateng yang dihadiri oleh PT. KAI, BPN Kota 

Semarang, Balai Kementrian Perhubungan dimana PT. KAI diminta oleh 

Kadishub Jateng untuk tidak melakukan kegiatan yang mengganggu tanah milik 

warga Kebonharjo yang bersertifikat hak milik dan menyatakan dana pembuatan 

jalur reaktifasi di Kebonharjo sudah dikembalikan kembali ke kas negara karena 

PT. KAI tidak bisa membuktikan kalau tanah di Kebonharjo bukan miliknya, serta 

forum RW Kebonharjo meminta PT. KAI mencabut blokir atas sertifikat.  

 Pada tanggal 4 Januari 2016 PT. Pelindo III menyapaikan pesan kepada 

salah satu media cetak tentang siapkan area bongkar muat senilai 30 M untuk 

terminal peti kemas dan pernyataan Kebonharjo menghalangi PT. KAI. Kemudian 

pada tanggal 5 Januari 2016 di media cetak Tribun warga Kebonharjo tegaskan 

tak menentang rekaktifasi tetapi menolak rel baru. Pada tanggal 6 Januari 2016 

di media cetak Tribun BPN Kota Semarang menyatakan bahwa BPN pastikan 

sertifikat warga Kebonharjo sah. Kemudian pada tanggal 25 Februari 2016 di 

media cetak Tribun memuat berita tentang hasil pertemuan walikota Semarang 

yang menyatakan akan dilanjutkan pembuatan rel baru atau shortcut dengan 

sistem ganti untung yang akan dinilai oleh tim appraisal yang dibentuk oleh 

satker. Pada tanggal 7 Maret 2016 di media cetak Jawa Pos memuat 

kekecewaan Walikota Semarang atas tindakan yang dilakukan oleh PT. KAI yang 

tidak menepati putusan pada rapat di propinsi Jawa Tengah sehingga membuat 

warga marah.  
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Rekapitulasi Pemberitan Media Cetak dan Media Online  Terkait Permasalahan PT KAI 

dengan warga Kebonharjo  

Kronologi Kasus melalui pemberitaan media cetak dan internet 

Koran 
Tanggal / 

Halaman 
Judul Pemberitaan Ringkasan Pemberitaan 

Tribun Jateng 

5 Maret 

2016 hal 

13 

Jangan lewatkan rel KA 

ke tanah kami 

Warga kebonharjo adang 

petugas KAI 

Kuasa hukum kebonharjo 

Meskipun diganti dengan harga 

tinggi sesuai hitungan tim appraisal, 

warga tetap menolak. Manajer 

Humas PT KAI  Daop 4 Semarang, 

Gatut Sutiyatmoko menyatakan agar 

warga dapat meredam emosi 

menyikapi program reaktivitas jalur 

KA Semarang Tawang-Pelabuhan 

Tangjung Emas, Gatut 

menyampaikan bahwa pihaknya 

belum berkunjung kewilayahan 

Kebonharjo. Ada sejumlah warga 

yang menolak reaktivitas 

Suara Merdeka 
9 April 

2016 hal 2 

Pemkot Dinilai Setengah 

Hati 

PT. KAI  menilai Pemkot  Semarang 

setengah hati dalam mendukung 

reaktivasi jalur kereta api  Tawang-

Pelabuhan Tangjung Emas. Deputi  

Executive Vice President  PT KAI 

Daop 4 Semarang  permintaan 

bantuan fasilitas sosialisasi kepada 

pemkot sudah berdasarkan  SK 

Gubernur Jateng  No 550/64 Tahun 

2015 dimana dalam SK tersebut 

dalam tim ini PT KAI bertugas 

menertibkan tanah, sedangkan 

pemkot memfasilitasi.  

Metrotvnews.co

m 

(Media Online) 

9 April 

2016 

Pemkot Semarang 

Belum Respons 

Reaktivasi Rel KA 

Pelabuhan  

Jawa Pos 
9 April 

2016 hal 2 

Pemkot Cueki Surat 

Permohonan 

Metrosemarang.

con 

(Media Online) 

11 April 

2016 

Punya Sertifikat Tanah, 

Warga Kebonharjo 

Nekat Lawan KAI 

Ratusan warga Kebonharjo 

Kelurahan Tanjung Mas  Semarang, 

kembali menegaskan menolak 

penggusuran rumah mereka. Anggota 

kelompok Forum RW 10 mengaku 

rumah-rumah warga kini telah 

dibangun secara permanen seingga 

baginya tak ada hak bagi KAI untuk 

menggusurnya.  

Jateng Pos 
11 April 

2016 hal 1 

KPK Periksa Dokumen 

Tanah di Kebonharjo 

Sengketa tanah yang terjadi antara 

PT KAI dan warga Kebonharjo, KPK 

telah memeriksa dokumen-dokumen 
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terkait status sertifikat hak milik 

tanah yang dimiliki warga 

Kebonharjo. Deputi  Executive Vice 

President  PT KAI Daop 4 Semarang  

mengatakan bahwa hasil 

pemeriksaan oleh KPK  menyatakan 

sertifikat yang dimiliki oleh warga 

Kebonharjo tidak sah, karena itu 

BPN Kota Semarang  tidak memiliki 

landasan hukum untuk menerbitkan 

sertifikat  hak milik atas tanah  milik 

PT KAI.  

Suara Merdeka 

12 April 

2016 hal 

17-20 

3.600 Serifikat Tanah 

HM Ilegal 

Sebanyak 3.600 sertifikat hak milik 

di Kebonharjo dinyatakan cacat 

hukum oleh Kejaksaan Tinggi Jawa 

Tengah pada 2001 sebab merupakan 

tanah negara aset milik PT KAI  

karena itu PT KAI meminta BPN 

Semarang untuk tidak menerbitkan 

sertifikat di wilayah tersebut. Humas 

PT KAI Daop 4 mengatakan bahwa 

surat permohonan kepada BPN  

untuk tidak menerbitkan sertifikat 

tersebut sudah dikirim sejak 19 Juni 

2015  tetapi sebaliknya BPN telah 

menerbitkan sertifikat hak milik 

sebanyak 3.600.   

Obsessionnews.c

om 

(Media Online) 

12 April 

2016 

KAI Daop 4 Tawarkan 

Uang Ganti Rp 250 Ribu 

PT. KAI Daop 4 Semarang selaku 

stakeholder bersangkutan 

menyatakan bakal memberi uang 

kerahiman bagi ratusan warga yang 

terdampak reaktivasi.   Humas PT 

KAI Daop 4 Semarang mengatakan 

terkait uang kerohiman atau uang 

bongkar, sebagaimana SK Direksi PT 

KAI hitungan ganti rugi adalah Rp 

250 per meter untuk bangunan 

permanen  dan semi permanen Rp 

200 ribu dan non permanen Rp 175 

ribu, pihaknya juga menyediakan 

sewa lahan bagai yang terkena 

dampak dengan ketentuan tidak 

mengganggu operasional proyek. 

Jatengterkini.co

m 

(Media Online) 

12 April 

2016 

KAI Bantah Lahan 

Kebonharjo Milik 

Warga 

Kepala Humas PT KAI Daop 4 

Semarang menegaskan kawasan 

Kebonharjo  merupakan tanah milik 
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PT KAI , selain itu 130 bangunan 

yang termasuk zona proyek rektivasi 

akan diberi uang kerohiman atau 

uang bongkar sebanyak uang 

bangunan penghuni yang akan 

mendapat uang bongkar antara lain 

118 bangunan rumah, 2 masjid, 2 

musala, 2 sekolah/TPQ serta 6 

bangunan pos kampling.  

Tribun Jateng 
13 April 

2016 

KAI  Jangan Semena-

mena 

Wali Kota Semarang membantah 

bahwa Pemkot Semarang setengah 

hati dalam mendukung proyek 

reaktivais rel Tawang-Pelabugan 

Tanjung Emas. Pemkot Semarang 

tetap mendukung program 

pemerintah pusat asalkan PT KAI 

menjalankan kesepakatan.  

Suara Merdeka 
13 April 

2016 

PT KAI Lapor KPK dan 

Polisi 

PT KAI melibatkan penegak hukum 

dalam mengurangi persoalan 

kepemilikan tanah di Kebonharjo, 

kasus tersebut dilaporkan ke polisi 

dan komisi pemberantasan korupsi 

(KPK).  Humas PT KAI Daop 4 

mengatakan bahwa mantan Kepala 

Humas PT KAI Daop 4 Semarang 

pada tahun 2000 Diding Sukaryat  

menjadi terlapor karena telah 

menyalah gunakan wewenang yang 

telah menyerahkan aset PT KAI 

kepad Walikota Semarang pada 

tahun 2000  yakni Sukawi Sutarip. 

Jawa Pos 
13 April 

2016 hal 1 

Tak Direspon Pemkot 

PT KAI Jalan Terus 

PT KAI Daop 4 Semarang akan tetap 

merealisasikan beberapa tahapan 

pembangunan rel Tawang-Tanjung 

Emas. Meski Pemkot Semarang tidak 

menggubris surat permohonan 

fasilitasi untuk sosialisasi reaktivasi 

dan revitalisasi rel Semarang  

Tawang-Pelabuhan Tangjung Emas 

yang telah dikirimkan sebanyak dua 

kali. PT KAI berniat  tetap 

menggelar sosialisasi. 

Metrosemarang.

com 

(Media Online) 

13 April 

2016 

Warga Kebonharjo Long 

March Tolak Proyek 

Real Pelabuhan 

Warga kampung Kebonharjo  Rabu  

(13/4) melakukan long march dari 

Gereja  Immanuel ‘Belenduk’  

menuju Marabunta untuk menentang 
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upaya PT KAI Daop 4 Semarang 

mengatifkan lagi jalur perlintasan 

perkeretaapian yang melewati 

Tawang hingga Pelabuhan Tanjung 

Emas. Ratusan warga mula-mula 

berjalan di depan Gereja Immanuel 

lalu mereka membentangkan 

sepanduk penolakan  

Tribunnewes.co

m 

13 April 

2106 

PT KAI : Penerbitan 

SHM Cacat 

Administrasi dan Cacat 

Hukum 

Kepala Daop 4 Semarang Andika 

Putranto tidak memungkiri adanya 

penerbitan SHM oleh BPN. Andika 

kembali mempertanyakan 

mekanisme penerbitan SHM itu yang 

dinilai cacat hukum dan administrasi 

Kepala Daop tidak memiliki 

wewenang  melepas aset milik 

BUMN pelepasan aset hanya dapat 

dilakukan oleh pihak yang 

berwenang  yaitu Kementerian 

Keuangan. 

Suaramerdeka.co

m 

13 April 

2016 

Warga Kebonharjo 

Perbanyakan Bukti 

Kepemilikan Tanah 

Oleh PT KAI 

Aksi emosional warga Kebonharjo 

mewarnai sosialisasi rektivasi rel 

kereta Stasiun Tawang ke Pelabuhan 

Tanjung Emas di Gedung Marabunta, 

mereka tetap tidak setuju 

diadakannya rekativasi degan 

menggusur rumah warga Kebonharjo 

Semarang karena menurut warga 

sejak pertama kali dilakukan 

perjanjian kerjasama hanya 

menyebutkan reaktivasi bukan 

merevitalisasi dengan penggusuran 

rumah warga. 

Jawa Pos 
14 April 

2016 

Warga Kebonharjo Walk 

Out 

Sosialisasi rencana rekativasi dan 

pembangunan rel baru dari Stasiun 

Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas  di 

Gedung Marabunta belangsung a lot  

Pertemuan PT KA dengan warga 

Kebonharjo tidak mengasilkan 

kesepakatan bahkan diwarnai aksi 

walk out warga yang menolak 

rencana tersebut sebelum pertemuan.  

Suara Merdeka 

14 April 

2016 hal 

17 

BPN nyatakan Sertifikat 

Warga Sah 

BPN Kota Semarang menyatakan 

sertifikat yang dimiliki warga 

Kebonharjo RW10  adalah sah 

karena sertifikat tersebut sudah 
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dibuat melalui prosedur dan 

ketentuan yang berlaku. 

Okezone.com 

(Media Online) 

14 April 

2016 

KAI : 130 Lahan 

Terdampak 

Pembangunan Rel 

Pelabuhan  

PT. KAI Daop 4 Semarang 

menyebutkan pembangunan rel 

pelabuhan hanya berdampak 

terhadap 130 bidang lahan di 

kawasan Kebonharjo Semarang. 

Kepala Humas PT KAI Daop 4 

Semarang Gatut Sutiyatmoko 

mengatakan berdasarkan hasil 

mapping yang kami lakukan 

sebanyak 130 yang terdiri dari 118  

rumah atau temapt tinggal, 2 sekolah 

atau tempat pendidikan Alquraan 

(TPQ) , padahal lahan yang mereka 

tempati itu merupakan aset PT KAI 

Metrosemarang.

com 

(Media Oline) 

14 April 

2016 

Sengketa Lahan di 

Kebonharjo, Warga 

Didukung Pemkot 

Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang 

hingga saat ini masih mengakui 

status kepemilikan tanah warga 

Kebonharjo yang terkena rencana 

reaktivasi jalur Sourcut Kereta api 

menuju Pelabuhan Tangjung Emas. 

Kabag Hukum Setda Pemkot 

Semarang Abdul Haris menyebutkan, 

sosialisasi yang dilakukan PT KAI 

bersama masyarakat diharapkan 

sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Antaranews.com 
14 April 

2016 

Rel Pelabuhan 

Gabungkan Jalur Lama 

dan Baru  

PT KAI Daop 4 Semarang 

menjelaskan pembangunan rel 

pelabuhan dilakukan dengan 

menggabungkan jalur lama dengan 

jalur baru, Kepala Humas  PT KAI  

menjelaskan penggunaan jalur lama 

menuju Pelabuhan Tanjung Emas 

tidak bisa dilakukan sepenuhnya 

karena beberapa faktor antara lain 

sebagian jalur rel lama sudah 

terendam rob (limpasan air laut), 

kemudian jarak tempuh dengan 

menggunakan rel lama juga cukup 

jauh sehingga kurang efisien dan 

sudah banyak pula didirikan 

bangunan sehingga tidak bisa 

sepenuhnya menggunakan jalur 

lama.  

Tribun Jateng 14 April Warga minta kai Warga Kebonharjo, Kelurahan 
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2016l hal 

9 

tunjukan bukti dulu 

 

Tanjungmas, Kecamatan Semarang 

Utara, bersikukuh menolak rencana 

reaktivitas rel kereta api jalur Stasiun 

Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas, 

yang akan menerjang kampung 

mereka pada saat sosialisasi  yang 

dilakukan oleh PT KAI Daop 4 

Semarang. 

Saya tidak menemukan 

sepotong surat pun dari 

kementrian keuangan 

Kepala PT KAI Daop 4 Semarang, 

Andika Tri Putranto, tidak 

memungkiri adanya penerbitan 

sertifikat hak milik (SHM) tanah di 

Kebonharjo, Kelurahan Tanjungmas, 

Semarang Utara oleh BPN, menurut 

dia penerbitan SHM  harus dirunut 

sejarahnya. Andika memaparkan 

kepala Daop tidak memiliki 

wewenang  melepas aset milik Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) 

pelepasan hanya bisa dilakukan oleh  

pihak yang berwenang yaitu 

kementerian keuangan. Jadi SHM 

yang dimiliki oleh warga Kebonharjo 

cacat hukum dan admintrasi. 

  

Warga Siap Blokade 

Penertiban 

 

PT. KAI Daop 4 Semarang akan 

menertibkan ratusan lahan tak 

bersertifikat di Kebonharjo, 

Kelurahan Tanjungmas Semarang 

Utara untuk reaktivitas jalur rel 

kereta api Tawang-Tangjung Emas 

pada pertengahan bulan ini. Warga 

pun pasang kuda-kuda, semua warga 

sudah saga mereka siap menghadang 

proses penertiban. 

Metrosemarang.

com 

(Media Online) 

15 April 

2016 

Sengketa Lahan 

Kebonharjo, Dewan 

Sayangkan Sikap PT 

KAI 

DPRD Kota Semarang 

menyayangkan sikap PT KAI yang 

menilai Sertifikat Hak Milik (SHM) 

tanah warga Kebonharjo, Semarang 

Utara, cacat hukum karena tidak 

sesuai prosedur padahal keluarnya 

SHM sudah dinyatakan sah oleh 

BPN  Kota Semarang.  

Hariansemarang.

com 

(Media Online) 

15 April 

2016 

Sengketa Pembangunan 

KAI, Siapakah 

Semarang Tampung 

Gembel? 

PT KAI Semarang mengadakan 

sosialisasi  penataan rel KA kepada 

warga Kebonharjo. Sosialisasi yang 

dihadiri oleh ratusan warga 
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Kebonharjo, oleh KAI akan di 

adakan penertiban jalur kereta api ke 

arah pelabuhan, beberapa memprotes 

akan hal itu. 

Beritajateng.net 

(Media Online) 

15 April 

2016 

Dewan Minta PT KAI 

Hormati SHM Warga 

Kebonharjo 

DPRD Kota Semarang meminta PT 

KAI menghormati status kepemilikan 

lahan warga Kebnharjo, terutama 

yang sudah bersertifikat hak milik 

(SHM) . Politikus PDI Perjuangan 

mengatakan SHM yang dimiliki 

warga Kebonharjo adalah sah karena 

diterbitkan oleh BPN sehingga status 

kepemilikan lahan oleh warga harus 

dihargai.  

Suaramerdeka.co

m 

(Media Online) 
15  April 

2016 

PT KAI Optimis 

Menang 

PT KAI optimis menangkan kasus 

sengketa tanah Kebonharjo. 

Groundkaart atau peta tanah yang 

dimiliki PT KAI sudah cukup 

sebagai buti sah kepemilikan tanah.  
Suara Merdeka 

Jawa Pos 

15 April 

2016 hal 

1-11 

Pemkot Akui 

Kepemilikan Tanah 

Warga Kebonharjo 

Kepala Bagian Huum Setda Pemkot 

Semarang menyatakan hingga saat 

ini Pemkot Semarang masih 

mengakui status kepemilikan tanah 

warga Kebonharjo 

  

PT KAI Akan 

Koordinasi dengan 

Gubernur 

Pasca melakukan sosialisasi dengan 

warga kebonharjo PT KAI akan tetap 

melanjutkan program pemerintah 

pusat. PT KAI akan melanjutkan 

koordinasi dengan Pemprov Jateng 

serta melakukan konsolidasi dengan 

pihak yang terkait, terutama fasilitas 

yang tertuang dalam Surat Keputusan 

Gubernur pada 13 November tahun 

2015. Humas PT KAI Daop 4 

Semarang Gatut  Sutiyatmoko 

mengatakan kami akan berkoordinasi 

dan terkonsolidasi dengan pihak 

terkait terutama dengan tim fasilitas 

yang didalamnya juga ada Gubernur 

Jawa Tengah.   

Wawasan 
15 April 

2016 

Pemkot Minta Sesuai 

Prosedur 

Pemkot Semarang berharap proses 

pembebasan lahan milik warga 

Kebonharjo dilakukan secara 

prosedur dengan membayar ganti 

rugi yang sesuai. Warga harus dapat 

ganti rugi  bila lahannya akan 
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digusur akibat proyek rel baru dari 

Stasiun Tawang-Pelabuhan Tanjung 

Emas 

 

 

Mediajateng.net 

(Media Online) 

 

 

 

16 April 

2016 

Ganjar : PT. KAI , 

Tunjukan Keabsahan 

Kepemilikan Lahan! 

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar 

Pranowo menyayangkan sikap PT. 

KAI dalam usaha pembebasan 

proyak revitalisasi jalur Tawang-

Tangjung Emas di Kebonharjo  usaha 

pengembalian aset plat merah atas 

130 bangunan sudah ditolak warga, 

terlebih sebagian warga telah 

memiliki sertifikat hak milik (SHM) 

dan di sisi lain PT.KAI Daop 4 tidak 

bisa menunjukan bukti lain atas 

kepemilikan lahan kecuali groundcart 

. Ganjar menyampaikan bahwa 

dalam proyek ini mendorong agar 

PT.KAI mematuhi prosedur hukum 

yang berlaku.  

Wawasan 

Suara Merdeka 

16 April 

2016 hal 

17 

Kebonharjo Akan 

Ditertibkan 

Warga  Kebonharjo Tanjungmas , 

Semarang Utara yang saat ini 

menempati tanah aset milik negara 

diminta bersiap-siap untuk 

mengembalikan kepada  PT.KAI . 

Ketua Humas PT. KAI Daop 4 

Semarang , Gatut Sutiyatmoko 

mengatakan tanah seluas 201.786.07 

meter persegi yang saat ini 

bermasalah kerena BPN 

mengeluarkan sertifikat hak milik 

kepada 3.600 warga nantinya akan 

ditertibkan, namun saat ini PT KAI 

fokus menertibkan lahan yang akan 

digunakan untuk reaktivasi jaulur 

KA  Tawang menuju Pelabuhan 

Tanjung Emas. 

Tribunjateng.co

m 

(Media Online) 

17 April 

2016 

KPK dan Polisi Telusuri 

Penerbitan SHM Lahan 

di Kebonharjo 

Sengketa kepemilikan lahan di 

Kebonharjo, Tangjungmas antara 

PT.KAI denga warga yang 

mengklaim telah memiliki SHM kian 

sengkarut. PT KAI melibatkan 

penegak hukum untuk mengusut  

proses penerbitan SHM warga 

Kebonharjo yang dinilainya cacat 

hukum dan adminitasi. Kini PT.KAI 

tengah menunggu hasil penyelidikan 
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Tipikor Polrestabes Semarang atas 

laporan PT.KAI dengan terlapor 

mantan  KA Daop 4 Semarang 

Diding Sukaryat. 

Tribunnews.com 

(Media Online) 

28 April 

2016  

PT.KAI Ajukan 

Pembatalan 17 

Bangunan Berstatus 

SHM di Kebonharjo  

Manajer Aset  PT. KAI Daop 4 

Semarang Eaman Sulaiman 

mengatakan, pihaknya tidak akan 

mengadakan sosialisasi lebih dari 

tiga kali . Pekan depan PT.KAI akan 

kembali mengundang warga untuk 

mengikuti sosialisasi terakhir. 

Selanjutnya  pertengahan Mei  

PT.KAI akan melakukan penertiban 

lahan di Kebonharjo, sementara itu 

17 hunian akan ditunda 

pembongkarannya karena berstatus 

SHM namun meski berstatus SHM  

PT.KAI enggan menghargai lahan 

tersebut sebagaimana permintaan 

warga.  

Koran Sindo 
28 April 

2016 

Bulan Depan PT KAI 

Mulai Bongkar 

Bangunan di Kebonharjo 

PT. KAI Daop 4 Semarang akan 

mulai membongkar bangunan di 

Kampung Kebonharjo yang terkena 

proyek reaktivasi rel Tawang-

Tanjung Emas pertengahan bulan 

depan, sementara itu sikap warga 

yang menolak makin mengeras 

dengan memboikot  sosialisasi. 

Senior Aset  PT.KAI Daop 4 

Semarang, Eman Sulaiman 

mengatakan bangunan yang akan 

dibongkar adalah bangunan yang 

tidak memiliki sertifikat  sementara 

17 bangunan lainnya PT.KAI 

menunggu proses hukum. 

Wawasan  

29 April 

2016 hal 

18  

Nego Ganti Rugi A lot  

Negoisasi yang dilakukan PT kAI 

Daop 4 Semarang dengan warga 

Kebonharjo atas lahan terkena 

proyek rel dari Stasiun Tawang-

Pelabuhan Tanjung Mas berlangsung 

alot, negosiasi itu tak banyak dihadiri 

warga Kebonharjo Warga 

Kebonharjo meminta dibeli dengan 

harga 10 juta per meter 

Tribun Jateng 
29 April 

2016 hal 

Sosialisasi kami takkan 

lebih dari 3 kal 

Sosialisasi kedua proyek reaktivitas 

jalur rel kereta api Stasiun Tawang-
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23 Pt kai akan gugat 17 

sertifikat tanah warga 

kebonharjo 

Pelabungan Tanjung Emas 

berlangsung sepi, ratusan kursi 

peserta lebih banyak tak terisi hanya 

ada beberapa warga yang datang. 

Exceuttive Vice President PT KAI 

Daop 4 Seemarang, Andika Putranto 

menyayangkan sikap warga 

Kebonharjo yang tak menghadiri 

undangan sosialisasi, tujanya mereka 

diundang untuk diajak bicara 

membuka saluran komunikasi, justru 

dengan mereka tidak menghadiri 

sosialisasi merak yang menyumbat 

sendir saluran komunikasi dan 

mereka menyia-nyiakan 

bermusyawarah untuk mencari titik 

temu. 

-Manajer Aset PT KAI Daop 4 Eman 

Sulaiman, mengatakan pihaknya 

tidak akan mengadakan sosialisasi 

sebanyak tiga kali. 

Bpn hormati langkah pt 

KAI 

Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan 

Perkara Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) Kota Semarang menilai 

langkah PT KAI yang akan 

mengajukan gugatan pengadilan atas 

penerbitan SHM warga Kebonharjo 

sudah tepat sesuai prosedur 

 

Tribun Jateng 

30 April 

2016 hal 

13 

PT kai persilakan warga 

sewa lahan untuk 

relokasi 

PT KAI memberikan solusi bagi 

warga Kebonharjo yang khawatir 

bakal kehilangan tempat tinggal, 

phaknya mempersilahkan warga 

untuk mengajukan permohonan sewa 

tanah milik KAI  untuk dibangun 

tempat tinggal. Exceuttive Vice 

President PT KAI Daop 4 

Seemarang, Andika Putranto 

mengatakan PT KAI 

mempersilahkan warga warga untuk 

mengajukan permohonan sewa tanah 

milik KAI  untuk dibangun tempat 

tinggal, pihaknya masih punya lahan 

luas. 

Suara Merdeka 
3 Mei 

2016 hal 

Warga Tolak Sosialisasi 

Ketiga 

Warga memutuskan tidak akan 

menghadiri sosialisasi PT.KAI Daop 
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17 4 karena menurut warga dalam 

pertemuan awal PT KAI tidak bisa 

menunjukkan bukti kepemilikan 

secara sah 

Metrosemarang.

com 

(Media Online) 

3 Mei 

2016 

Ribuan Warga Semarang 

Sepakat Menolak Proyek 

Rel Pelabuhan  

Warga Semarang yang menolak 

pelepasan lahan untuk proyek rel 

kereta menuju pelabuhan kembali 

terjadi Selasa (3/5) terdapat ribuan 

warga Kebonharjo yang sepakat 

menentang proyek tersebut mereka 

membentangkan spanduk serta 

membubuhkan tandatangan 

sepanjang 50 meter. Terdapat seribu 

lebih tandatangan yang 

menandatangani kesepakatan 

menolak pelepasan aset dan spanduk 

besar dibentangkan didepan kantor 

Kelurahan Tanjungmas sebagai aksi 

penolakan. 

 

 

Metrosemarang.

com 

(Media Online 

 
3 Mei 

2016 

Warga Kebonharjo 

Jawab Tudingan PT KAI 

Sosialisasi sertifikat hak milik 

(SHM)  lahan warga Kebonharjo 

terkait reaktivasi jalur rel Pelabuhan 

Tanjung Emas-Stasiun Tawan digelar 

dihalaman kelurahan Tanjung Mas. 

Dalam sosialisasi tersebut hadir 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota 

Semarang yang hadir mewakili Wali 

Kota Semarang mengatakan bahwa 

jajaran (Pemkot) menyatakan sikap 

yang sama dengan Pemerintah 

Provinsi menghormati hak warga 

Kebonharjo. 

Suaramerdeka.co

m 

(Media Online) 

Koran Sindo  

3 Mei 

2016 hal 

14 

Warga Siap Lawan 

Kebonharjo  

Warga Kebonharjo Kelurahan 

Tanjungmas Semaran Utara Kota 

Semarang menolak rencana PT.KAI 

yang akan membangun rel baru di 

wilayahnya.  Warga tetap konsisten 

bahwa sertifikat hak milik (SHM) 

yang dimiliki asli dan sah dimata 

hukum. Selain itu mereka akan 

melawan jika PT.KAI nekat 

melakukan penggusuran pertengahan 

Mei ini.  

Jawa Pos 

4 Mei 

2016 hall 

1 

Warga Bersikukuh 

Menolak Digusur 

Kami memboikot sosialisasi dari 

PT.KAI hingga mereka suart sah atau 

bukti yang sah, bukan sekedar 
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ground cart . pemboikotan tersebut 

tealh dilakukan pada sosialisasi yang 

kedua. Menurut warga pernyataan 

PT.KAI yang menawarkan sewa 

lahan karena mengandalkan ground 

cart sangat tidak etis kalau diminta 

pergi warga menuntut PT.KAI 

menyediakan lahan dan perumahan 

yang layak huni.   

Jawa Pos 
5 Mei 

2016 hal 1 

40 Warga Setuju Ganti 

Rugi 

Pembangunan dan reaktivasi jalur 

KA Stasiun Tawang-Pelabuhan 

Tanjung Emas akan tetap dilakukan 

PT KAI Daop 4 Semarang pada 

pertengahan Mei mendatang  

dikhususkan pada tanah warga yang 

tidak memiliki SHM.  Kepala Daop 4 

Semarang mengatakan bahwa sudah 

ada 40 warga Kebonharjo yang 

menyepakati uang bongkar sebilai 

Rp 250 per meter persegi untuk 

bangunan permanen dan Rp 200 ribu 

per meter persegi untuk bangunan 

semipermanen. Besaran uang 

bongkar sendiri telah disampaikan 

melalui tahapan-tahapan sosialisasi 

yang dilakukan. 

Tribun Jateng 

7 Mei 

2016  hal 

14 

 

 

Kami akan terus 

rapatkan barisan 

Hubungan PT KAI Daop 4 Semarang 

dengan warga Keboharjo Kelurahan 

Tanjungmas Searang Utara memanas 

lagi dikarenakan KAI mengklaim ada 

40 warga Kebonharjo yang sepakat 

ganti untung dan mengajukan 

permohonan uang bongkar.Manajer 

Humas PT KAI  Daop 4 Semarang, 

Gatut Sutiyatmoko menyatakan saat 

ini ada 40 warga yang telah 

mengajukan permohonan 

pembayaran uang bongkar. KAI 

memang memberikan solusi kepada 

warga Kebonharjo yang bersikap 

kooperatif bahwa warga boleh 

memanfaatkan lahan KAI di luar 

lokasi proyek, mereka boleh 

memakainya untuk mendirikan 

tempat tinggal dengan sistem sewa.   

Tribun Jateng  7 Mei Warga Siap Blokade PT. KAI Daop 4 Semarang bakal 



127 
 

2016 hal 

14 

Penertiban  menertibkan ratusan lahan yang tak 

bersertifikat di Kebonharjo untuk 

proyek reaktivasi jalur rel KA 

Tawang-Tanjung Emas pada 

pertengahan bulan ini. Ketua Forum 

RW mengaku telah mengantisipasi 

jika sewaktu-waktu ada penertiban 

warga sudah siap siaga, mereka siap 

menghadang proses penertiban.  

Koran Sidno 

9 Mei 

2016 hal 

13 

PT KAI Diminta Beli 

Lahan Warga 

Sebelumnya dikabarkan sebagian 

warga Kebonharjo yang terdampak 

proyek itu menerima uang ganti rugi 

pembongkaran dari PT.KAI Daop 4 

Semarang, namun pemkot belum 

mengetahui apakah mereka pemilik 

sertifikat atau bukan. Pada dasarnya 

pemkot telah menyetujui program 

pemerintah pusat dalam reaktivasi rel 

ini, masyarakat yang terdampak juga 

sudah bersedia menerima proyek itu 

asal ada ganti rugi sesuai dengan 

aturan. 

Jawa Pos  
11 Mei 

206 Hal 4 

Warga Kebonharjo 

Ngotot Tolak Penertiban  

Warga kebonharjo bersikukuh 

melakukan perlawanan dalam 

penertiban yang dilakukan PT KAI 

pada pertengahan bulan Mei ini. 

Jawa Pos 
13 Mei 

2016 hal 1 

Penertiban Lahan Warga 

Kebonharjo Ditunda 

Direktur Intelkam Polda Jateng 

mendatangi kampung Kebonharjo 

untuk melihat kedaan warga 

sekaligus memberikan informasi 

penting bahwa penertiban lahan yang 

dilakukan PT. KAI yang 

direncanakan pada pertengahan bulan 

Mei ini belum bisa dilaksanakan, 

karena surat izin penertiban belum 

masuk ke pihak polda Jateng maupun 

Polrestabes. 

Wawasan 

14 Mei 

2016 hal 

17 

Warga Kebonharjo 

Diminta Tak Cemas 

Pemkot Semarang akan tetap 

memberikan dukungan terhadap 

warga Kebonharjo. Hal ini 

disampaikan  Walikota Semarang 

Hendrar Prihadi usai audiensi dengan 

warga. Dukungan diberikan terutama 

untuk warga yang memiliki Sertifikat 

Hak Milik (SHM) 
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Koran Sindo 
15 Mei 

2016 hal 8 

PT. KAI Ngoto Gusur 

Warga Kebonharjo 

Bulan Ini 

PT. KAI memastikan tidak ada 

penundaan penggusuran bangunan di 

Kebonharjo, penggusuran akan tetap 

dilakukan bulan ini sesuai rencana 

yang telah ditentukan .  Humas 

PT.KAI Daop 4 Semarang Gatut 

Sutiyatmoko mengatakan rencana 

penertiban bangunan di Kebonharjo 

tidak akan dibatalkan kalau tidak ada 

halangan akan ditertibkan pada 

tanggal 18-19 bulan Mei ini. 

Suara Merdeka 

16 Mei 

2016 hal 

17 

PT KAI Jadwalkan 

Eksekusi 

PT.KAI Daop 4 Semarang berencana 

melakukan eksekusi terhadap rumah 

warga Kebonharjo pada Kamis 

(19/5). Manager Humas PT.KAI 

Daop 4 Semarang Gatut Sutiyatmoko 

mengaku telah mengajukan surat 

permohonan izin pembongkaran ke 

Poda Jateng.  

Wara Kebonharjo 

Pasang Bendera 

Setengah Tiang 

Warga RW 10 Kebonharjo 

Kelurahan Tanjungmas Kecamatan 

Semarang Utara memasang bendera 

merah putih setengah tiang sebagai 

bentuk penolakan pembangunan rel 

menuju Pelabuhan Tanjung Emas. 

Tribun Jateng 

16 mei  

2016 

hal13 

Harus ada kejelasan 

ganti untung 

Warga kebonharjo 

pasang benddera 

setengah tiang 

Walikota Semarang Hendrar Prihadi 

mengungkapkan sertifikat hak milik 

(SHM) warga kebonharjo sah secara 

hukum. Walikota Semarang juga 

mengatakan bahwa penertiban yang 

dilakukan KAI hrs setelah ada 

kejelasan ganti untung kepada warga 

kebonharjo, baik bersertifikat atau 

tidak kalu belum selesai ya, jangan 

dulu ditertibkan 

Warga Kebonharjo memasang 

bendera sebagai aksi keprihatinan. 

Manajer Humas PT KAI  Daop 4 

Semarang, Gatut Sutiyatmoko 

menyatakan akan menertibkan 113 

bangunan tak bersertifikat dan 

beberapa bangunan yang bersertifikat 

yang telah ngeajukan permohonan 

bongkar kepada PT KAI. Sebelum 

melaksanakan penertiban pihak PT 

KAI akan mengirimkan surat 
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pemberitahuan penertiban kepada 

warga Kebonharjo. 

Wawasan  

17 Mei 

2016 hal 

17 

Warga Kebonharjo 

Tolak Selebaran 

Pembongkaran 

Tim pelaksanaan pembangunan real 

Stasiun Tawang-Pelabuhan Tanjung 

Emas Semarang melakukan 

membagikan surat pemberitahuan 

pelaksanaan penertiban. Surat yang 

berisi informasi batas akhir 

pembongkaran bangunan yang 

diberikan oleh PT.KAI kepada warga 

ditolak oleh warga saat menghadang 

petugas. Manager Humas PT.KAI 

bahwa surat yang diberikan tim 

kepada warga yang terkena dampak 

ditolak oleh warga. 

Wawasan  

18 Mei 

2016 hal 

17  

Warga Bersikeras 

Melawan  

Jelang penggusuran pemukiman 

Kebonharjo  oleh PT.KAI Daop 4 

Semarang, suasan kampung 

Kebonharjo mencekam. Pasalnya, 

para warga telah mendapatkan 

ultimatum oleh pihak PT.KAI untuk 

membongkar rumah namun hingga 

kini warga menolak dan bersikeras 

akan tetap melawan penggusuran 

tersebut.  

Tribunnews.com 

(Media Online) 

19 Mei 

2016 

Warga Kota Semarang 

Bentrok Melawan PT 

KAI dan Aparat Polisi  

Kamis (19/05/2016) pagi kericuhan 

terjadi di Kampung Kebonharjo 

Kelurahan Tanjungmas Kecamatan 

Semarang Utara. Warga secara 

kompak melawan PT. KAI selaku 

pihak yang menginginkan 

penggusuran  di rumah-rumah 

kampung setempat, mesti sebagian 

besar warga sudah memiliki sertifikat 

kepemilikan, ratusan aparat 

kepolisian dan Polrestabes Semarang 

membantu PT.KAI melakukan 

proses eksekusi. 

Okezone.com 

(Media Online) 

19 Mei 

2016 

Ribuan Aparat Kawal 

Penggusuran Rel KA 

Pelabuhan Tanjung 

Emas 

Ribuan aparat gabungan menyerbu  

pemukiman Kebonharjo Semarang 

Jawa Tengah . Mereka mengawal 

upaya penggusuran PT. KAI 

terhadap rumah warga Kebonharjo 

yang terkena dampak proyek 

pembangunan rel kereta api Stasiun 

Tawang-Pelabuhan Tanjung 
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Emas.Sebanyak 1.500 personil 

Brimob, 400 Polsuska, 300 Intel.  

118 rumah warga yang terkena 

dampak dari utara kampung sampai  

bantaran rel sisi selatang yang 

panjangnya 400 meter dan lebarnya 

30 meter.  

Okezone.com  

(Media Online) 

19 Mei 

2016 

PT KAI Gusur Rumah 

Warga Semarang, Satu 

Orang Meninggal  

Seorang warga Kebonharjo 

Semarang Jawa Tengah meninggal 

dunia setelah penggusuran PT KAI 

menggerakan aparat gabungan untuk 

menggusur pemukiman warga yang 

terkena dampak pembangunan rel 

kereta  api Stasiun Tawang- 

Pelabuhan Tanjung Emas. Korban 

meninggal diduga terkena serangan 

jantung mengetahui upaya 

penggusuran benar-benar dilakukan. 

Bisnis.com 

(Media Online) 

19 Mei 

2016 

Penertiban Kawasan 

Kebonharjo Oleh KAI 

Menyisakan 17 Rumah  

Penertiban lahan milik PT.KAI di 

kawasan Kebonharjo akhirnya 

dihentikan dengan menyisakan 17 

rumah yang belum sempat 

dibongkar. Penghentian tersebut 

dilakukan setelah tercapai 

kesepakatan antara pihak-pihak 

terkait bahwa warga pemilik 

bangunan akan membongkar sendiri 

rumahnya.  

Tribunnews.com  

(Media Online) 

19 Mei 

2016 

Ini Hasil Kesepakatan 

Walikota dan PT KAI 

Untuk Mengakhiri 

Kericuhan di 

Kebonharjo  

Walikota Semarang Hendrar Prihadi 

membeberkan hasil kesepakatan 

antara Pemkot Semarang, 

Masyarakat, Polrestabes, PT.KAI 

untuk mengakhiri kericuhan saat 

eksekusi di Kebonharjo. Pemkot 

Semarang dan tokoh masyarakat 

bakal mengakomodir pembongkaran 

rumah tidak bersertifikat dalam 

waktu seminggu. Terkait warga yang 

sudah tergusur pihaknya segera 

meminta Lurah untuk mendata 

Pemerintah Kota menyediakan 

rusunawa di wilayah Kudu dan bisa 

ditempati minggu depan. 

Liputan6.com 

(Media Online) 

20 Mei 

2016 

Usai Bongkar, Wali 

Kota Semarang 

Bebaskan 11 Warga 

Walikota Semarang Hendrar Prihadi 

berupaya menengahi keributan antara 

warga dan kepolisian terkait 
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Kebonharjo pembongkaran Kampung 

Kebonharjo. Walikota Semarang 

memberikan dua jaminan. Pertama, 

memberikan jaminan akan 

melakukan pembongkaran 17 sisa 

bangunan di Kampung Kebonharjo 

dengan jaminan warga akan 

membongkar rumahnya sendiri 

maksimal tujuh hari setelah mediasi 

dilakukan. Kedua, membebaskan 

sebanyak 11 warga dan kuasa hukum 

warga yang ditahan di 

Mapolrestabes.  

Liputan6.com 

(Media Online) 

20 Mei 

2016 

Nasib Warga 

Kebonharjo Setelah 

Pembongkaran Rumah 

Paksa 

Sebayak 58 warga Kebonharjo 

Semarang kehilangan tempat 

berteduh mereka setelah rumah 

mereka dirobohkan untuk jalur KA 

Tawaang-Pelabuhan Tanjung Emas . 

Rumah warga yang sudah 

dirobohkan sementara istirahat di 

masjid dan untuk tidur sementara di 

tampung di rumah-ruamh tetangga, 

kemudian untuk kebutuhan makanan 

dan kesehatan BPBD Kota Semarang 

membangun dapur umum dan 

Pemkot membangun posko 

kesehatan. Dalam bentrok antara 

polisi dan warga lemparan batu 

menghujani polisi yang 

mengamankan proses pembongkaran, 

sebanyak tujuh polisi luka yang 

diantaranya dua terluka parah dan 

satu orang warga Kebonhrajo  diduga 

meninggal dunia karena sakit 

jantung.  

Tribun Jateng 

20 mei 

206 

 hal 1 

Satu warga kebonharjo 

meninggal saat 

berlangsung 

penggusuran 

Ratusan warga Kebonharjo  Kota 

Semarang kamis (19/05) pukul 08.00 

WIB mereka beraksi menolak  

penertiban rumah yang dilakukan PT 

KAI Daop 4 Semarang.  Aksi 

bentrok terjadi menyebabkan 

jatuhnya korban baik di pihak warga 

dan dan aparat keamanan. Seorang 

warga meninggal saat proses 

eksekusi berlangsung sedangkan 

sedikitnya tujuh personil aparat 
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mengalami luka akibat lemparan 

batu. Warga Keboharjo yang 

meninggal mempunyai riwayat 

penyakit jantung. Pada saat itu warga 

sempat memblokade jalan untuk 

membendung tim eksekutor yang 

dibantu oleh aparat kepolisian dan 

Polsuska 

Hal1 

dilanju hal 

11 

Siswi Histeris Lihat 

Rumahnya dihancurkan 

Sebanyak   74 siswa SD Kusuma 

Bhakti terganggu saat melaksanakan 

Ujian Sekolah di tengah penggusuran  

pemukiman warga di Kebonharjo. 

Konsentrasi siswa mulai pecah saat 

alat berat memasuki perkampungan, 

kondisi siswa ada yang menangis 

histeris saat alat berat menggempur 

rumah warga. 

Hal 1 
Warga Sendiri Bongkar 

Rumah 

Bentrok antara warga Kebonharjo 

dan aparat sebenarnya sempat 

mereda setelah kedatangan anggota 

DPRD Kota Semarang ke lokasi 

kejadian untuk memediasi.  PT KAI 

sepakat membongkar rumah warga 

yang tak bersertifikat sehingga warga 

mau menghentikan perlawanan. Tapi 

kemudian bentrok terjadi kembali 

ketika aparat memberi tanda silang 

ke rumah warga yang bersertifikat 

dan bentrok kedua ini semakin sengit 

aparat kembali menambahkan gas air 

mata bahkan menembakkan peluru 

karet untuk membubarkan massa 

Tribun Jateng 
20 Mei 

Hal 15 

Mereka pertahankan 

kampung kebonharjo 

Setelah proses sosialisasi yang a lot, 

akhirnya PT KAI membongkar 

sejumlah rumah di Kampung 

Kebonharjo. Penertiban diwarnai 

ketegangan dan bentrok antara warga 

dan polisi yang mengawal saat proses 

penertiban. Beberapa korban jatuh 

baik dari wraga maupun dari aparat 

kepolisian 

Tribun Jateng 
21 mei hal 

1 

Kapolda perintahkan 

tangkap demonstran 

anarkis di kebonharjo 

Perseturuan antara warga Kebonharjo 

dengan manajemen PT KAI Daop 4 

Semarang masih memanas. PT KAI 

laporkan warga Kebonharjo kepada 

pemilik akun twitter Purwo Sumirat 
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ke polisi. 

Manajer Humas PT KAI  Daop 4 

Semarang, Gatut Sutiyatmoko 

mengatakan bahwa PT KAI Daop 4 

melaporkan Sumirat karena telah 

melaporkan teror kepada PT KAI. 

Teror melalui media sosial itu 

meresahkan pegawai PT KAI. 

Pemkot siapkan 

rusunawa dan pondok 

boro  

Pemkot Semarang siapkan rumah 

susun sederhana sewa (Rusunawa) di 

Klurahan Kudu dan Pondok Boro, 

Kelurahan Trimulyo, Kecamatan 

Genuk bagi warga kampung 

Kebonharjo yang terkena penertiban 

KAI 

Lindungi pemilik 

sertifikat  

Mengenai persoalan penertiban lahan 

PT KAI di kawasan Kebonharjo  

warga yang tidak memiliki sertifikat 

hak milik (SHM) harus rela 

meninggalkan rumah, tetapi mereka 

yang memiliki hak milik harus 

dilindungi. 

Tribun Jateng 

 

23 Mei 

2016 

hal 13 

26 keluarga di 

kebonharjo siap jadi 

penghuni rusunawa kudu 

26 kepala keluarga di Kampung 

Kebonharjo Semarang Utara yang 

rumahnya terdampak dengan 

penertiban PT KAI berniat menghuni 

Rumah Susun Sewa (Rusunawa) 

Kudu, Genuk dengan cara 

mendaftarkan diri sebagai calon 

penghuni rusunawa 

Tribunnews.com 

(Media Onlie) 

23 Mei 

2016 

Rumah-rumah 

Dihancurkan, Anak-anak 

dan Perempuan 

Kebonharjo Masih 

Trauma 

Penertiban ruah warga Kebonharjo 

yang terkena dampak proyek 

reaktivasi  jalur rel KA Stasiun 

Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas 

masih menyisakan duka mendalam 

bagi warga. Kondisi psikologis 

warga terutama perempuan dan anak-

anak pasca penertiban sangat 

memprihatinkan.  

Tribunnews.com 

(Media Online) 

23 Mei 

2016 

Kapolda Jateng: Kami 

Dorong PT KAI Berikan 

Santunan Kepada Warga 

Kebonharjo yaang 

Tergusur 

Kapolda Jateng menegaskan 

koordinasi di Kebonharjo Kota 

Semarang pasca eksekusi rumah 

yang berakhir bentrok antara warga 

dan polisi sudah kondusif. Kapolda 

Jateng juga mendorong PT. KAI agar  

berkomunikasi dengan warga terkait 
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santunan kepada warga yang 

rumahnya dibongkar.  

Tribun Jateng 
24 Mei 

2016 hal 9 

Nasib rumah bersetifikat 

tunggu putusan 

pengadilan 

Warga Kebonharjo Semarang Utara 

yang mengantongi sertifikat hak 

milik (SHM) kini bisa sedikit 

bernapas lega. Kapolda Jateng 

menyatakan, warga yang terkena 

dampak reaktivitas rel kereta api 

yang memiliki sertifikat tidak akan 

digusur hingga keluar putusan 

pengadilan. 

Suara Merdeka 

24 Mei 

2016 hal 

17 

Warga Kebonharjo 

Tempati Rusunawa 

Kudu 

Sebanyak 102 keluarga warga 

Kebonharjo mendapatkan fasilitas 

gratis menempati Rusunawa Kudu 

selama enam bulan.  

Koran Sindo  
25 Mei 

2016 hal 9 
PT KAI Diminta Ganti 

Fasilitas Umum  

Warga Kebonharjo Kecamatan 

Semarang Utara meminta PT KAI 

Daop 4 Semarang membuat 

perjanjian fasilitas umum yang 

dibongkar setidaknya ada 12 Fasilitas 

umum yang rencananya akan 

dibongkar oleh PT.KAI menyatakan 

siap membangun ulang fasilitas 

umum yang terkena dampak proyek 

rekativasi  rel. 

Tribun Jateng 
25 Mei 

2016 hal 1 

Surat ganjar bikin was 

was warga kebonharjo 

 

Beredar surat gubernur 

minta percepatan lahan 

rel KA tawang 

pelabuhan 

Beredarnya surat Gubernur Jawa 

Tengah  pada tanggal 11 Mei 2016 

yang berisi harapan agar Direktur 

Utama PT KAI Daop 4 Semarang 

melakukan percepatan dalam 

penertiban lahan pada trase jalur 

kereta api  Stasiun Tawangg-

Pelabuhan Tanjung Emas membuat 

warga Kebonharjo tergaket-kaget 

sekaligus was-was. Masalahanya, 

dalam beberapa kesempatan Ganjar 

menunjukkan kepeduliannya dan 

dukungannya kepada warga 

Kebonharjo. 

Tribun Jateng 

27 Mei 

2016 hal 

13 

Warga minta pemkot 

bantu bongkar rumah 

Supriyadi ketua DPRD didepan 

warga Kebonharjo menegaskan 

pihaknya akan membantu warga 

yang memiliki sertifikat hak milik 

(SHM) atas tanah mendapatkan ganti 

rugi. Kemudian warga yang terlanjur 

rumahnya dibongkar kami usahakan 
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dapat ganti untung. 

Manajer Humas PT KAI  Daop 4 

Semarang, Gatut Sutiyatmoko 

mengatakan bahwa sesuai 

kesepakatan pasca eksekusi hari 

pertama, 17 bangunan yang tidak 

bersertifikat akan dibongkar 

pemiliknya dalam waktu satu 

minggu.  Apabila bangunan belum 

dibongkar maka pembongkaran akan 

dilakukan oleh Satpol PP Kota 

Semarang 

Suara Merdeka 

2 Juni 

2016 hal 

23 

PT KAI Daop 4 Dekati 

Warga  

PT.KAI Daop 4 Semarang akan 

melakukan upaya untuk 

membebaskan lahan Kebonharjo 

untuk proyek rel menuju Pelabuhan 

Tanjung Emas salah satunya 

melakukan pendekatan ke warga 

yang lahanya terkena proyek 

tersebut. Kadop PT.KAI Daop 4 

Semarang Andika Tri Putranto 

mengatakan pihaknya saat ini terus 

melakukan bagi seluruh warga yang 

terkena dampak dengan harapan agar 

semua pihak bisa memahami  

pekerjaan tersebut. Kemudian 

pihaknya  bakal melakukan 

pendekatan juga kepada warga  yang 

memilih sertifikat hal milik.  

Koran Sindo  

3 Juni 

2016 hal 

10  

Bukti Aset PT KAI 

Hanya Groundkaart  

PT.KAI mengaku hanya memiliki 

groundkraat  sebagai bukti 

kepemilikan aset tanah di kawasan 

Kebonharjo Semarang Utara. 

Groundkraat sendiri adalah cacatan 

aset Staats Spoorwegen perusahaan 

kereta api milik pemerintahan 

kolonia Belanda. Kepala Daop 4 

Semarang Andika Tri Purtanto 

megatakan  groundkraat bisa menjadi 

bukti yang kuat sebagai alasan hak 

PT KAI atas aset tertentu.  

Jawa Pos  
5 Juni 

2016 hal 1 

Warga Kebonharjo 

Laporkan PT.KAI ke 

Komnas Ham 

Pasca penertiban yang dilakukan 

PT.KAI di wilayah Kebonharjo 

beberapa waktu lalu, ternyata warga 

masih berusaha mempertahankan 

rumah dan tanah miliknya. Bahkan 
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warga menuduh jika penertiban yang 

dilakukan oleh PT.KAI melanggar 

hak asai manusia (HAM) warga 

melalui kuasa hukum pun 

melaporkan PT.KAI  ke Komisi 

Nasional Hak Azasi  

Tribunnwes.com 

(Media Online) 

6 Juni 

2016  

73 Warga Gugat PT.KAI 

di PN Semarang 

Sebanyak 73 warga Kebonharjo Kota 

Semarang yang lahannya digusur 

PT.KAI Indonesia menggugat 

BUMN tersebut.  Karena menurut 

warga  PT.KAI telah melakukan 

penggusuran terhadap puluhan rumah 

milik warga Kebonharjo tanpa izin 

eksekusi dari pengadilan disimpang 

itu ada warga yang memiliki 

sertifikat hak tanah. Atas 

penggusuran tersebut warga meminta 

ganti rugi Rp 71 miliar ganti rugi 

materiil  sebesar Rp 41 miliar dan 

ganti rugi immaterial Rp 57 miliar.  

Jawa Pos 
7 Juni 

2016 hal 1 

PT KAI dan Polrestabes 

Semarang Digugat Rp 

57 M  

Tak terima rumahnya digusur oleh 

PT.KAI pada tanggal 19 Mei lalu, 73 

warga Kebonharjo menggugat 

PT.KAI Daop 4 Semarang dan 

Polrestabes Semarang ke Pengadilan 

Negeri . Gugatan tersebut diajukan 

warga dengan dampingi oleh 29 tim 

kuasa hukum yang tergabung dalam 

Tim Pembelaan Kebonharjo 

Semarang yang berasal dari Ikatan 

Advokat Indonesia (Ikadin) 

 

 

 

 

 

Suara Merdeka  
7 Juni 

2016 hal 

17  

PT.KAI Digugat Rp 71 

M  

Penggusuran atas warga Kebonharjo, 

warga mengajukan ganti Rp 71 M. 

Dalam gugatan yang didaftarkan ke 

Pengadilan Negeri nama  

Kapolrestabes Semarang Kombes 

Burhanudin juga masuk dalam daftar 

tergugat.  Adapun gugta tersebut 

terkait dugaan perbuatan sewenan-

wenang terkait penggusuran yang 

sempat diwarnai konflik hingga 

membuat delapan anggota polisi 

terluka.  

Tribun Jateng 

Jateng Pos 
9 Juni 

2016 hal 9  

Kebonharjo Kembali 

Gugar PT. KAI  

Kisruh atas hak kepemilikan tanah 

antara warga Kebonharjo dengan 

PT.KAI Daop 4 Semarang masih 
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memanas, kembali berujung pada 

rencana aksi warga Kebonharjo 

mengajukan gugtan ke Pengadilan 

Negeri  Semarang, selain menggugat 

kerugian materil dan non materil 

yang totalnya Rp 71 M gugatan juga 

akan dilayangkan berdasarkan atas 

hak kepemilikan sertifikat  hak milik 

(SHM) warga Kebonharjo yang 

dinilai oleh PT.KAI tidak 

berkekuatan hukum. 
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Transkrip Wawancara 

Nama   :  Edy Kuswoyo 

Jabatan  :  Manajer Humas PT. KAI Daop 4 Semarang 

Tempat  :  Ruang unit Humas PT. KAI Daop 4 Semarang 

Tanggal : 23 Mei 2017 

Waktu   : 18:13 WIB 

Bagaimana Humas memahami permasalahan yang terjadi di PT. KAI 

khususnya di Daop 4 Semarang?  
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Semua permasalahan yang ada di PT KAI khususnya di Daop 4 Semarang bisa 

diselesaikan dengan baik dengan tenang, sabar, baik permasalahan internal 

maupun eksternal. 

Fenomena atau permasalahan apa saja yang teridentifikasi oleh Daop 4 

pada bulan September-Desember 2016? 

Permasalahan yang terjadi pada bulan september – desember 2016 adalah 

penertiban  tanah milik PT KAI di stasiun depan stasiun pemalang, penertiban 

tanah yang diduduki oleh pedagang di pasar grobokan selanjut permasalahan 

diserahkan oleh pemda untuk penataan kota. 

Fenomena atau permasalahan apa saja yang teridentifikasi Humas dengan 

cara monitoring media cetak, radio, televisi? 

Semua permasalahan berkaitan baik dalam media, cetak, radio maupun salin 

berkaitan yaitu penertiban, reaktivasi, pelayanan,  komersial Media cetak lebih ke  

permasalahan penertiban asset milik PT KAI, tiket kereta hari libur nasional juga 

salah satu yang sering di muat di media cetak. Radio lebih ke harga tiket kereta, 

promo tiket kereta. Televisi lebih pelayanan seperti pelayanan di stasiun. 

Fenomena atau permasalahan apa saja yang teridentifikasi Humas dengan 

cara kotak opini publik / kotak saran? 

Permasalahan yang teridentifikasi dengan cara kotak saran di PT KAI lebih 

mengidentifikasinya di kotak saran dari keluhan masyarakat langsung yang ada 

di media cetak dan permasalahannya lebih cenderung ke pelayanan dan 

komersial. Pelayanan cenderung ke petuags customer service, fasilitas, 

keamanan. Kemudian komersial cenderung jadwal kereta api, harga tiket kereta 

api. 

Fenomena atau permasalahan apa saja yang teridentifikasi Humas dengan 

cara FGD ? 

FGD dengan wartawan lebih ke penertiban asset milik kereta api, tetapi dengan 

dewan lebih ke persiapan perusahaan seperti  resiko keselamatan yang ada di 

unit humasda dan diskusi mempersiapkan pelayanan untuk hari libur nasional   
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Fenomena atau permasalahan apa saja yang teridentifikasi Humas melalui 

media sosial? 

Humas tidak memilki media sosial yang digunakan media sosial dari pusat yaitu 

121 dan kereta api kita dan permasalahannya sama lebih ke pelayanan dan 

komersial 

Bagaimana strategi Humas dalam menangani permasalahan yang 

teridentifikasi tersebut? 

Strategi yang dilakukan oleh Humas yang pertama kita pasti kumpulkan bahan – 

bahan infromasi dan saling koordinasi untuk menjawab permasalahan yang 

teridentifikasi baik melaui kotak saran ataupun melalui media massa yang 

meliputi cetak, radio maupun televisi  

Tindakan apa yang dilakukan Humas sebelum menangani suatu 

permasalahan? 

Tindakan yang dilakukan sebelumnya, kita melihat dari permasalahannya dulu 

misal permasalahan mengenai pelayanan kita mengonfirmasi dahulu dari pihak 

kami  kemudian baru kita tindak lanjut  

Apakah permasalahan mengenai habisnya tiket kereta pada hari libur 

nasional menjadi permasalahan yang utama? Mengapa? 

Iya, karena kereta api sekarang ini menjadi moda transportasi utama untuk 

angkutan penumpang yang berjumlah banyak terutama  pada hari libur nasional, 

banyaknya masyarakat yang ingin berlibur ke semua penjuru kota semisal dari 

Semarang, menuju Semarang ataupun melewati Semarang.  

Tindakan apakah yang dilakukan Humas guna mencegah dampak negatif 

dari permasalahan mengenai habisnya tiket kereta pada hari libur nasional?   

Untuk mencegah terjadinya lonjakan penumpang tindakan yang kita lakukan 

yang pertama sosialisasi kepada masyarakat melalui media massa cetak 

maupun internet 90 hari sebelumnya disemua menjelang hari libur baik itu libur 

lebaran, sampai liburan tahun baru. Sosialisasi yang dilakukan seperti ajakan 

masyarakat untuk membeli tiket melaui media internet sebelumnya tanpa harus 
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datang ke stasiun. Kemudian sosialisasi selanjutnya adalah akan adanya kereta 

tambahan sebelum dan sesudah pada hari libur nasional tersebut. 

Bagaimana Humas memahami tentang isu? 

Isu merupakan permasalahan yang belum jelas kebenaran dan kebanyakan 

terjadi di area publik kemudian Humas juga melakukan manajemen isu seperti 

adanya kereta api tambahan untuk hari libur nasional, adanya kereta api baru, 

adanya penerimaan pegawai baru, adanya kereta api cepat. 

Di Daop 4 sendiri pernahkah mengalami permasalahan yang sangat serius 

atau bisa dikatakan dengan krisis ? 

Iya sebelumnya pernah terjadi suatu permasalahan yang sangat serius di Daop 4 

yaitu pembangunan jalur rel ganda lintas utara di tahun 2015 yang sekarang 

menjadi dobel trek  mendatangkan masalah dengan masyarakat karena sebagian 

rumah berada di tanah milik PT KAI, pembangunan rel ganda yang di maksud 

pembangunan rel dari tegal, pekalongan hingga cepu. 

Pembangunan rel baru dari Pelabuhan Tanjung Mas menuju stasiun 

Semarang Tawang di tahun 2016 mendatangkan konflik dengan masyarakat 

sekitar apakah termasuk permasalahan yang serius yang dialami Daop 4 

Semarang pada tahun 2016 ? Bagaimana kronologis peristiwa tersebut ? 

Iya itu termasuk masalah serius, karena tanah ini memiliki lahan yang cukup luas 

sekitar 20 hektare yang diduduki oleh masyarakat kemudian oleh PT KAI 

ditertibkan untuk pembangunan rel baru atau sour cut dari Stasiun Semarang 

Tawang menuju ke Pelabuhan Tanjung Emas ada beberapa yang terkena 

dampak dari pembangunan shortcut tersebut sekitar 130 rumah warga yang 

sebagian memilki sertifikat hak milik atau SHM padahal jelas itu tanah milik PT 

KAI karena itu sudah ada dasar-dasarnya yang masuk dalam neraca perusahaan 

dan tercatat sebagai asset perusahaan, sebenarnya warga Kebonharjo juga 

mendukung, tetapi permasalahannya di sini warga meminta ganti untung,  dari 

kami sendiri tidak bisa melakukannya karena dalam proses ganti untung 

dilakukan dimana  tanah yang  kita gunakan adalah benar-benar dari tanah 

warga, tetapi di kasus ini tanah yang dimiliki warga Kebonharjo jelas-jelas tanah 

asset dari PT KAI dan pihak kami punya buktinya yaitu groundcat jadi kita tidak 
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bisa memberikan ganti untung namun kita memberikan uang kerohiman untuk 

warga Kebonharjo yang terkena dampak dalam proyek tersebut, tetapi warga 

Kebonharjo tidak terima disini konflik sebenarnya.  

Bagaimana situasi permasalahan itu terjadi?  Apakah  terjadi tiba-tiba atau 

diawali dengan gejala-gejala tertentu? 

Dalam masalah ini memang tidak terjadi begitu saja awalnya permasalahan ini 

muncul pada tahun 2015 no 590/005572 dimana terdapat SK atau surat 

keputusan gubernur untuk menindaklanjuti perjanjian kerjasama antara Direktorat 

Jendral Perkereta Apian, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah, PT Pelabuhan Indonesia III dan PT Kereta Api Indonesia 

tentang reaktivasi jalur kereta api dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Emas 

Semarang yang telah ditandatangani pada tanggal 20 Februari 2015 yang 

kemudian pada bulan Maret 2015 pihak kami PT KAI melakukan Mapping di 

Kelurahan Tanjung Emas dari situlah kami mendapatkan data sekitar 130 rumah 

warga yang harus kena dampak dari proyek ini 

Tindakan apa saja yang dilakukan oleh Humas ketika mengetahui gejala-

gejala tersebut? 

Tindakan yang kami lakukan sebelumnya kita suda memprediksi akan adanya 

kejadian yang cukup besar, kita sebaik mungkin melakukan sosialisasi terhadap 

warga Kelurahan Tanjung Emas yang terkena dampak sosialisasi kita lakukan 

sebanyak tiga kali namun pada sosialisai ke dua dan ketiga tidak ada warga yang 

datang dalam sosialisasi tersebut.  

Pada saat mendapatkan perlawanan dari masyarakat Kebonharjo tindakan 

apa saja yang dilakukan Humas dalam menangani situasi tersebut? 

Tiga hari sebelum melakukan penertiban pada tanggal 19 Mei 2016 kita 

memberikan infromasi kepada warga kebonharjo yang terkena dampak tetapi 

warga tetap tidak peduli.  Kemudian pada hari H eksekusi Kita mencoba 

menenangkan warga membuka komunikasi dengan warga sebaik mungkin dan 

terus berkomunikasi kepada media menyampaikan hal yang sebenarnya terjadi 

bahwa kami akan mengeksekusi rumah yang belum mempunyai sertifikat dahulu 
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selanjutnya untuk rumah yang mempunyai sertifikat kami sepakat akan 

menunggu proses pengadilan  

Pihak-pihak mana saja diluar Daop 4 yang terlibat dalam situasi tersebut? 

Pihak yang terlibat di luar Daop 4 banyak ada Pemkot Semarang, Kementerian 

Perhubungan Gubernur Jawa Tengah, PT. Pelindo III  

Dalam permasalahan tersebut  fenomana apa yang terjadi ketika masalah 

mulai menurun? Serta tindakan apa yang dilakukan Humas dalam 

menangani situasi tersebut? 

Fenomena saat permasalahan mulai menurun adalah ketika ada persetujuan 

warga dengan kami yaitu warga diminta membakar rumahnya sendiri dengan 

jangka waktu yang telah ditentukan untuk rumah yang tidak bersertifikat yang 

belum di eksekusi kemudian untuk rumah yang mempunyai sertifikat kami akan 

tunggu proses pengadilan. Tindakan yang kami lakukan mengontrol informasi 

yang ada di media baik media cetak, online radio, televisi, membuka komunikasi 

dengan media, menyampaikan informasi bahwa kami akan menghormati proses 

pengadilan 

Solusi apa yang akan dilakukan PT. KAI terkait masalah tersebut? 

Solusinya kita akan tetap meminta dukungan dari pusat karena ini adalah 

termasuk proyek bersama proyek dari pusat yang harus dijalankan dan PT KAI 

hanya ditugaskan sebagai penyediaan lahan untuk jalur rel kereta dan lahannya 

yang digunakan tersebut adalah lahan milik PT KAI yang sebenarnya.  

Bagaimana Humas memahami tentang krisis? 

Kemudian Humas PT KAI memahami krisis sendiri adalah ketika suatu 

permasalahan terjadi adalah kelalaian dari pihak perusahaan terjadi misalnya 

kecelakaan kereta yang menimbulkan korban banyak karunia kelalaian pihak 

perusahaan kami, itu yang dimaksud dengan krisis, tetapi dalam kasus 

Kebonharjo sebenarnya kasus ini tidak menjadi masalah karena ini proyek 

bersama yang sudah disepakati, hanya dalam kasus ini adanya campur tangan 

dari politik yang menjadikan kasus ini menjadi nasional. 
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Transkrip Wawancara 

Nama   :  Amin Sugiarto 

Jabatan  :  Asisten Manajer Aset PT. KAI Daop 4 Semarang 

Tempat  :  Ruang unit Aset PT. KAI Daop 4 Semarang 

Tanggal : 30 Mei 2017 

Waktu   : 14:30 WIB 

Apa peran unit aset PT. KAI Daop 4 Semarang dalam pembangunan rel dari 

Stasiun Semarang Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas yang mendapat 

perlawanan dari warga Kebonharjo ? 

Jadi dulunya lahan di Kebonhajo itu lahan PT KAI yang disewakan oleh 

masyarakat, hanya sebagai pendapatan tambahan bukan menjadikan satu 

tumpuan. Sewa lahan itu ada batasannya, salah satu pasalnya ada berbunyi 

“apabila ada sewaktu-waktu lahan dimanfaatkan untuk kepentingan maka 

istilahnya akan diminta kembali” nah masalahnya warga Kebonharjo 

mengabaikan perjanjian sewa lahan ini. Perlu di pahami dulu bahwa Peran PT 

Kereta Api itu adalah operator yang menangani pengembangan dan 

pembangunan perkeretaapian. Kemudian dari pihak aset sendiri perannya 

ditugaskan untuk menyelamatkan dan mempertahankan asset Negara. Yang 

perlu disadari bahwa semua asset kereta api itu adalah bagian harta Negara 

yang dibukukan secara sendiri dan diikutsertakan sebagai modal PT kereta api. 

Jadi dalam kasus kebonharjo kami pihak aset sebagaimana mungkin harus 

menyelamatkan dan mempertahankan aset lahan yang di Kebonhajo adalah 

salah satu aset dari PT KAI karena kami telah memiliki bukti yang sejak zaman 

dulu. 

Tindakan apa saja  yang dilakukan pihak Aset dalam kasus tersebut? 

Tindakan yang dilakukan Kita memberikan uang bongkar kalo terkait dengan 

asset kereta api dan itu sudah ada di SK direksi yang jumlahnya 250.000 per 
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meter persegi bangunan permanen dan bangunan semi permanen 200.000. itu 

untuk orang-orang yang menempati lahan PT kereta api itu seperti itu, 

tahapannya kemudian ada tahap sosialisasi dan sosialisasi itu juga ada 

tahapannya yang pertama siapa saja yang terkena dampak, sosialisasi untuk 

mapping di lapangan, dan sosialisasi untuk uang ganti rugi. Kemudian untuk 

sekarang ini yang kita lakukan dengan kasus Kebonharjo kita masih menunggu 

dan mengikuti proses hukum sudah berjalan kurang lebih 5 persidangan kurang 

menunggu 2 persidangan lagi yaitu gugatan dari warga Kebonharjo di pengadilan 

negeri tingkat 1 dimenangkan PT KAI dan gugatan PT KAI untuk BPN di PTUN 

tingkat 1. Kemudian untuk ke depannya kita lebih ke penjagaan asset berupa 

pemasangan patok dan plang. Patok tanah dan plang, dituliskan “tanah milik 

kereta api”. Tapi kita juga sudah mencoba dengan menggunakan titik koordinat. 

Kalo sudah ketemu titik koordinat tidak mungkin geser. 
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Transkrip Wawancara 

Nama   : Suparjo 

Jabatan  : Ketua Forum RW warga Kebonharjo Semarang 

Tempat  : Dirumah Bapak Suparjo 

Tanggal : 13 Mei 2017 

Waktu   : 14:15 WIB 

 Dalam konflik yang terjadi antara PT. KAI Daop 4 Semarang dengan 

warga Kebonharjo Semarang terkait reaktifasi pengaktifan kembali jalur rel lama 

dari Stasiun Semarang Tawang menuju Pelabuhan Tanjung mas, tentunya 

mendatangkan banyak pihak yang pro dan kontra antara PT. KAI Daop 4 

Semarang ataupun dengan warga Kebonharjo. Dalam masalah ini masyarakat 

Kebonharjo merasa tidak terima atas tindakan yang dilakukan oleh PT.KAI Daop 

4 Semarang yang akan melakukan penertiban terkait hal tersebut. Suparjo 

adalah salah satu masyarakat Kebonharjo yang rumahnya menjadi sasaran 

penertiban oleh PT. KAI Daop 4 Semarang. Dalam wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti pada 13 Mei 2017 di rumah bapak Suprajo menjelaskan bagaimana 

kronologi konflik tersebut terjadi, tindakan apa saja yang dilakukan oleh PT. KAI 

Daop 4 semarang dan  bagaimana peran pemerintah Kota Semarang.  

Wawancara tersebut menjelaskan awalnya bahwa pada tanggal 23 Maret 

2015 PT. KAI Daop 4 melakukan mapping di daerah Kebonharjo. Mapping yang 
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dilakukan oleh PT. KAI ini dilakukan tanpa pemberitahuan atau sosialisasi 

terhadap masyarakat Kebonharjo terlebih dahulu. Mapping yang dilakukan oleh 

PT. KAI Daop 4 Semarang dari area Stasiun Tawang ke Pelabuhan Tanjung mas 

yang terdiri dari 130 rumah warga dan  fasilitas umum. Dari 130 rumah sebanyak 

118 memiliki fasilitas warga diantaranya 59 rumah yang memiliki Sertifikat Hak 

Milik (SHM) dan 59 tanpa memiliki SHM.  Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dimiliki 

warga Kebonharjo adalah SHM yang dikeluarkan resmi oleh BPN Kota 

Semarang tahun 2001 yang melaui proyek ajudikasi kepemilikan bersama 

Walikota Semarang dan Kepala PT. KAI Daop 4 Semarang pada waktu itu 

sebanyak 3.360 SHM. Kemudian untuk area yang terkena dampak dari 

pembangunan real tersebut sebanyak 59 rumah termasuk fasilitas umum. 

Sebelum melakukan penertiban PT.KAI Daop 4 Semarang melakukan sosialisasi 

kepada warga Kebonharjo dan sosialisasi akan dilakukan sebanyak tiga kali.  

Menurut Suparjo itu bukan sosialisasi tetapi diskusi karena pada saat itu warga 

meminta PT.KAI menunjukkan bukti terkait kepemilikan tanah di Kebonharja 

seperti Nomor Induk Barang, HGB, HBL atau HM tetapi pada saat itu PT. KAI 

Daop 4 Semarang tidak memiliki bukti tersebut sehingga warga merasa 

sosialisasi tersebut tidak penting dan tidak perlu dilakukan lagi.  

Selanjutnya Suparjo mengatakan penertiban yang  dilakukan PT. KAI Dao 

4 Semarang pada tanggal 19 Mei 2016 belum ada penetapan pengadilan. 

Sebanyak 1.200 personil yang digerakkan oleh PT. KAI Daop 4 Semarang yang 

meliputi aparat Brimob, TNI, dan Polrestabes Semarang untuk mengeksekusi 

tanah di Kebonharjo. Pada saat terjadi eksekusi tersebut warga mengaku belum 

jelas kaitan eksekusi yang mana yang dilakukan oleh PT. KAI Daop 4 Semarang. 

Padahal tiga hari sebelum eksekusi terjadi tepatnya pada tanggal 16 Mei 2016 

warga dikumpulkan oleh kapolda yaitu Direktur Intel Polda Jateng Kota 

Semarang warga diminta tidak boleh resah, bersikap tenang saja, pemerintah 

tidak akan merugikan rakyatnya nanti akan ada ganti adil. Itu yang dikatakan oleh 

Direktur Intel Polda Jateng Kota Semarang kepada warga Kebonharjo. Kemudian 

satu hari sebelum eksekusi terjadi, Bapak Walikota Semarang juga 

menenangkan warga Kebonharjo bahwa eksekusi tidak akan terjadi. Namun 

ternyata pada tanggal 19 Mei 2016 pada pukul 09.00 WIB eksekusi tetap terjadi 

dan terjadilah bentrok oleh aparat dan warga Kebonharjo. Sebanyak 13 aparat 

yang terluka pada saat eksekusi  dan 1 korban meninggal warga Kebonharjo 

karena serangan jantung. Kemudian total rumah yang terkena eksekusi saat ini 

adalah 30 rumah yang terdiri dari 5 rumah yang memiliki SHM dan 25 rumah 

yang tidak memiliki SHM. Sisanya menurut Suparjo masih menunggu proses 

pengadilan.  

  Menurut Suparjo BPN dapat mengeluarkan SHM oleh warga Kebonharjo 

karena BPN mengacu kepada UU No 1 Tahun 1958 yang berkaitan tentang 

penghapusan tanah partikelir dan disusul dengan UU agraria No 5 Tahun 1960 

tantang pengajuan ajudikasi kepemilikan yang diterima oleh warga Kebonharjo 
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pada tahun 2001. Kemudian terdapat juga Keputusa Presiden atau Kepres No 32 

Tahun 1979 tentang pokok-pokok kebijakan dalam rangka pemberian hak baru 

atas tanah asal konversi hak-hak barat.  Inilah yang menjadi landasan warga 

Kebonharjo bahwa SHM yang dimiliki sah secara hukum.  

Untuk warga Kebonharjo sendiri, Suparjo mengatakan kebanyakan 

masyarakat Kebonharjo adalah masyarakat pendatang tidak asli penduduk 

Semarang. Bantuan dari pemerintah menurut Suparjo, pemerintah  cuma janji-

janji saja.  Pada saat itu pemerintah mengaku akan membantu secara hukum 

dengan memberikan dampingan pengacara untuk proses pengadilan tetapi 

sampai saat ini tidak ada pengacara dari pemerintah. Warga Kebonharjo memiliki 

pengacara sendiri yang selama ini mendampingi proses pengadilan. Kemudian 

Rusunawa yang ditawarkan pemerintah sebagian warga Kebonharjo kesulitan 

untuk kembali ke Rusunawa tersebut karena kuncinya diganti oleh petugas 

rusunawa.  

Akibat dari permasalahan ini Suparjo mengaku banyak warga Kebonharjo 

yang mengalami trauma yang amat dalam khususnya anak-anak. 
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1.    TUJUAN 

Prosedur ini disusun sebagai panduan penerbitan Tabloid Kontak sebagai media internal 

PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang berfungsi menjadi media informasi dan sosialisasi 

mengenai kebijakan dan program perusahaan, media edukasi untuk menyosialisasikan 

budaya perusahaan bagi seluruh karyawan, media persuasi agar karyawan dari berbagai 

unit memiliki integritas dan semangat untuk membangun perusahaan, sebagai media 

hiburan dan penyegaran serta bentuk pencitraan perusahaan di mata publik internalnya. 

 

2.    RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup prosedur ini mencakup pembaca Tabloid Kontak yang tidak hanya pegawai 

PT KAI maupun anak perusahaan, tapi juga stakeholder yang berhubungan dengan 

proses kerja dan bisnis PT KAI seperti Kementerian  Perhubungan  dan  mitra  kerja  PT  

KAI  lainnya.  Hal  ini bertujuan agar setiap pihak yang terkait dengan proses kerja 

dan bisnis PT KAI dapat mengetahui perkembangan terbaru perseroan. 

3.    DEFINISI 

3.1   Media   Internal   adalah  media  yang  digunakan  oleh  Public Relations 

sebagai saluran penyampaian informasi mengenai kebijakan, kegiatan atau 

program kerja yang akan, sedang dan telah dilakukan, sehingga kalangan 

publik internal dapat mengetahuinya; 

3.2   Tabloid Kontak (Komunikasi Antar Karyawan) adalah media 

internal perusahaan berupa tabloid bulanan yang diterbitkan oleh Humas PT. 

KAI (Persero). 
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4.  TANGGUNG JAWAB 

4.1  Manager  Humas  selaku  Pimpinan  Redaksi  Tabloid  Kontak  dan 

penanggungjawab  materi  Tabloid  Kontak  untuk  lingkup  Daop  4 Semarang; 

4.2  Assman Humas bertugas mengoreksi dan memeriksa redaksi materi 

Tabloid Kontak; 

4.3  Pelaksana Humas bertugas membuat materi Tabloid Kontak. 

5.    REFERENSI 

5.1   Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers; 

5.2   Kode Etik Jurnalistik. 

6.    PROSEDUR 

6.1   Penerbitan Tabloid Kontak 

6.1.1  Humas Pusat sebagai Tim Redaksi Tabloid Kontak, melakukan rapat redaksi 

setiap bulannya untuk menentukan tema atau topik utama dan rencana 

profile pegawai untuk Rubrik Sosok; 

6.1.2 Tim Redaksi bekerjasama dengan unit Humas Daop/Divre melakukan liputan 

serta pengumpulan data sesuai tema dan rubrikasi; 

6.1.3  Tim  Redaksi  sebagai  penanggung  jawab  rubrik  bertugas 

mengolah  data,  membuat  tulisan,  mengoreksi  tulisan,  dan 

mengumpulkan  tiap  tulisan  dan  foto  penunjang  (sesuai kebutuhan 

rubrik) yang sudah siap naik cetak selambatnya tanggal 9 di bulan 

penerbitan berjalan; 
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6.1.4 Unit  Humas  Daop/Divre  sebagai  perwakilan  redaksi mengirimkan 

berita, artikel atau foto ke redaksi Kontak, mulai tanggal 10 di bulan 

sebelumnya hingga tanggal 7 di bulan penerbitan berjalan; 

6.1.5  Setiap tanggal 10 dalam bulan penerbitan berjalan, materi Kontak yang 

sudah siap naik cetak diserahkan kepada pihak ketiga untuk proses desain 

dan lay out; 

6.1.6  Desain  dan  layout  dilakukan  selama  2  hari.  Setelah  itu desainer 

mengirimkan melalui email hasil lay out untuk di- review dan dikoreksi tim 

redaksi Kontak; 

6.1.7  Jika ada revisi, tim redaksi Kontak akan menginformasikan koreksi kepada 

desainer untuk kemudian diperbaiki. Hasil perbaikan dikirim melalui email 

kembali kepada tim redaksi Kontak untuk di-review; 

6.1.8  Jika sudah benar, pihak percetakan akan mengirimkan dummy Tabloid 

Kontak yang sudah siap cetak untuk final review oleh Pemimpin Redaksi 

Kontak sekaligus persetujuan untuk naik cetak; 

6.1.9  Setiap tanggal 20 dalam bulan penerbitan berjalan, Tabloid Kontak 

sebanyak 10.000 eksemplar dikirim ke kantor Public Relations PT KAI 

untuk dilakukan proses pengujian barang oleh tim penguji. Apabila 

sudah dinyatakan baik dan sesuai spesifikasinya, maka dilakukan 

pendistribusian ke unit-unit Kantor Pusat/Daop/Divre/Mitra kerja PT KAI. 
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6.2   Isi Rubrikasi Tabloid Kontak 

6.2.1   Tata bahasa : 

6.2.1.1  Ejaan sesuai Ejaan yang Disempurnakan/EYD dan Kamus Besar 

Bahasa Indonesia/KBBI (terkecuali pada rubrik “Kabin 

Tawa”; 

6.2.1.2   Penerapan kutipan (jika ada) dan sumber tulisan jika 

disadur/bukan ditulis sendiri oleh tim redaksi. 

6.2.2 Gaya bahasa (tulisan mudah dimengerti, namun tidak kaku/monoton dan 

terdapat „rasa bahasa‟ ); 

6.2.3  Mengutamakan ketelitian data dan fakta (sumber yang dapat 

dipertanggungjawabkan). Rubrik yang berisikan berita harus memiliki 

unsur 5W+1H (What, Who, Where, When, Why & How); 

6.2.4  Setiap foto yang dipergunakan harus disertai caption; 

6.2.5  Legalitas dan kesopanan. 

6.3  Spesifikasi Tabloid Kontak 

6.3.1  Tabloid Kontak 2015 terdiri dari 28 halaman; 

6.3.2  Kertas untuk cover depan dan belakang menggunakan art paper dan 

fullblock. Sedangkan kertas bagian isi berupa HVS 

80 gr; 

6.3.3  Ukuran 28 x 37 cm; 

6.3.4  Block halaman dalam : block atas (2,0 cm), kiri (1,5 cm), bawah (1,5 

cm), dan kanan (1,5 cm); 

6.3.5  Font body text dan judul sama menggunakan “Cabin”, ukuran 

font 10;  

6.3.6  Warna background rubrik soft dan tidak mencolok. 

 

 Halaman   :  3      dari     13 
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6.4  Rubrik Yang Ada Dalam Tabloid Kontak 

6.4.1 Cover, foto yang mewakili dan menceritakan tema/topik utama yang 

diangkat; 

6.4.2  Boarding, feature  atau  artikel  khas  redaksi  menyangkut ulasan 

terhadap topik utama dalam Laporan KA (laporan utama tiap bulannya). 

Tulisan seperti Tajuk Rencana atau Editorial di koran umum (pandangan 

Redaktur); 

6.4.3  Dari  Redaksi,  berisikan  salam  dari  redaksi  dan  ulasan singkat 

mengenai isi-isi rubrik yang menarik untuk diketahui pembaca; 

6.4.4 Laporan   KA,   reportase   atau   laporan   mendalam menyangkut tema 

yang telah ditetapkan dan issue-issue terhangat di perusahaan yang 

bernilai news pada periode penerbitan; 

6.4.5  Sinyal  Utama,  feature  yang  membahas  satu  hal  yang sifatnya 

unik/menarik yang masih berkaitan dengan tema/topik dalam Laporan 

KA; 

6.4.6  Sosok, feature mengenai profil seorang pegawai sebagai pengambil 

kebijakan pada unit kerjanya yang dipandang layak untuk di-ekspose 

sesuai dengan tema/topik yang diangkat. Tulisan juga berisikan 

pengalaman, prestasi kerja dan cerita personal/keluarga; 

6.4.7  Keretasiana, artikel mengenai perkembangan yang terjadi 

dalam  dunia  perkeretaapian.  Tidak  terikat  pada  tema bulanan. 

Tulisan bisa dibuat oleh redaksi atau berasal dari pegawai PT 

KAI/praktisi yang kredibel; 
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6.4.8  Kelas  Si  Loko, artikel bebas berisikan pengetahuan dan informasi 

unik/menarik seputar perkeretaapian baik di Indonesia maupun luar 

negeri dan tidak terikat dengan tema/topik yang diangkat; 

6.4.9  Inovasi, artikel berisikan inovasi produk, jasa dan layanan yang ada di PT 

KAI. Materi tulisan berasal dari bahan presentasi para peserta ajang 

Innovation & Improvement Awards yang setiap tahunnya 

diselenggarakan di PT KAI; 

6.4.10 Kesehatan, artikel mengenai dunia kesehatan dan berisikan tips sehat 

yang dapat mendukung produktivitas kerja; 

6.4.11 Rambu, artikel yang membahas regulasi dan aturan baru dalam   

sistem   perkeretaapian   maupun   kebijakan   yang berlaku di PT KAI; 

6.4.12 Tips  &  Trik, berisikan berbagai kiat, tips dan trik yang sangat 

bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari dan mendukung produktivitas 

kerja; 

6.4.13 Lintas  Berita,  berita  mengenai  berbagai  kegiatan  atau aktivitas 

penting di lingkungan PT KAI, mencakup Kantor Pusat, Daop dan Divre; 

6.4.14 Album, foto dinamika PT KAI baik pusat maupun daerah, 

khususnya  kegiatan  penting  dan  dilengkapi  keterangan caption 

yang berunsur 5W+1H; 
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6.4.15 Heritage, reportase mengenai kegiatan yang bersangkutan dengan   

pelestarian   cagar   budaya   dan   sejarah   yang dilakukan oleh PT KAI; 

6.4.16 CSR,   reportase   mengenai   kegiatan   Corporate   Social 

 Responsibility  PT KAI; 

6.4.17 Lentera, feature atau artikel tentang psikologi, motivasi dan inspirasi 

kehidupan yang diasuh oleh psikolog ataupun motivator; 

6.4.18 Subsidiaries,    reportase    yang    membahas    mengenai 

perkembangan dan kinerja terbaru dari anak perusahaan PT KAI; 

6.4.19 SDM    &    IT,    artikel    mengenai    penggunaan    dan 

perkembangan informasi teknologi dan SDM di PT KAI. Tiap edisi 

membahas salah satunya secara bergantian; 

6.4.20 Seputar  SPKA,  berita  seputar  kegiatan  terkait  serikat pekerja 

kereta api (SPKA) baik pusat maupun daerah; 

6.4.21 Asah Otak, kuis berhadiah berupa teka-teki, tebak gambar, acak kata, 

dan permainan lainnya yang diprioritaskan berkaitan dengan kereta api; 

6.4.22 Kabin Tawa, cerita-cerita humor; 

6.4.23 Jeprat-jepret, berisi kumpulan foto dengan caption yang dikirimkan 

oleh pembaca/pihak internal PT. Kereta Api Indonesia (Persero); 

6.4.24 Kontakwa, artikel menyangkut pembinaan keagamaan atau 

religius; 

6.4.25 Berita Duka, informasi berita duka mengenai pegawai PT KAI yang 

meninggal dunia; 

6.4.26 Crew,  feature  berisikan  profil  pegawai  yang  memiliki prestasi 

dan pengalaman unik selama bekerja di PT KAI. Bisa juga 

mengangkat profil anggota komunitas pecinta kereta api, khususnya 

yang memberikan kontribusi langsung terhadap pelayanan kereta api; 
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6.4.27 Reservasi,  feature  mengenai  profil  public  figure/pejabat 

pemerintahan yang memiliki pengalaman unik/menarik berkaitan dengan 

kereta api di Indonesia; 

6.4.28 Info   Kita,   iklan   sosialisasi   yang   berisikan   informasi menyangkut 

pelayanan maupun produk baru dari PT KAI. 
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1.    TUJUAN 

 

Prosedur ini disusun untuk memberikan informasi mengenai kegiatan yang 

telah dilaksanakan di lingkungan PT. KAI (Persero) Daop 4 Semarang 

melalui email broadcast. 

 

 

2.    RUANG LINGKUP 

 

Ruang lingkup prosedur ini berkaitan dengan hal-hal yang harus dilakukan 

untuk melakukan pengiriman Email broadcast (milis.broadcast@kereta- 

api.co.id) mulai dari penulisan keterangan kegiatan,   menampilkan foto 

kegiatan dan merilisnya ke dalam email broadcast. 

 

 

3.    DEFINISI 

 

3.1   Kegiatan adalah dapat berupa pembinaan, pelantikan, sosialisasi, 

edukasi, peliputan media/pers, kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Direksi,  VP/DVP 4 Sm, kegiatan Manajeman, serta kegiatan insidentil 

yang dilaksanakan oleh tiap-tiap unit; 

3.2   Email Broadcast adalah metode pengiriman pesan elektronik yang 

dikirimkan ke banyak penerima sekaligus; 

3.3 milis.broadcast@kereta-api.co.id adalah fasilitas grup email 

corporate PT. KAI (Persero) yang memungkinkan seluruh anggota 

yang tergabung dalam grup email tersebut untuk bertukar informasi; 

3.4   5W + 1 H adalah Who, What, Where, When, Why + How. 

 

 

 

mailto:broadcast@kereta-
mailto:broadcast@kereta-api.co.id
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4.2  Assman Humas bertugas mengoreksi redaksi email broadcast dan 

lampiran foto kegiatannya; 

4.3  Pelaksana Humas bertugas menyusun redaksi email dan lampiran 

foto kegiatannya. 

 

5.    REFERENSI 

 

5.1   Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers; 

 

5.2   Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  Tentang  Keterbukaan 

 

Informasi Publik; 

 

5.3   Kode Etik Jurnalistik. 

 

6.    PROSEDUR 

 

6.1   Format yang digunakan 

 

6.1.1  Font : Sans; 

 

6.1.2  Size  : 12 pt. 

 

6.2   Konten 

6.2.1  Judul harus singkat padat dan jelas. Judul mencerminkan isi 

kegiatan. Jumlah kata pada judul adalah 7 kata atau kurang; 

6.2.2  Isi tidak terlalu panjang namun singkat padat dan jelas; 

 

6.2.3  Isi tetap harus berunsur 5W+1H yaitu : 

 

6.2.3.1 Who: siapa saja yang melakukan kegiatan tersebut. 

 

Jika pegawai KAI tidak perlu menggunakan nama 

lengkap, cukup Nomenklaturnya / Jabatannya. Jika 
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6.2.3.4 When: kapan kegiatan dilakukan; 

 

6.2.3.5 Why: kenapa kegiatan dilakukan (tujuan); 

 

6.2.3.6 How: bagaimana jalannya kegiatan. 

 

6.3   Menampilkan foto kegiatan 

6.3.1  Foto yang ditampilkan dalam kualitas yang baik, misalnya 

objek foto jelas, cahayanya terang; 

6.3.2  Caption  foto  menerangkan  kegiatan  dengan  singkat  dan 

jelas; 

6.3.3 Setiap foto diawali dengan nomor kemudian dilanjutkan 

dengan captionnya. Tujuannya agar alur kegiatan terlihat, 

karena di beberapa smartphone, foto yang terbuka bisa tidak 

berurutan. Contoh Caption: 

1. EVP Daop 1 sedang melakukan pembinaan; 

 

2. Sesi tanya jawab dengan peserta; 

Dst... 

6.3.4 Dilakukan resize pada foto sehingga ukuranya menjadi 

maksimal 80 KB perfoto namun ukuran terpanjang image 

tidak dibawah 500 px, akan mengakibatkan foto terlalu kecil. 

Resize dapat dilakukan dengan berbagai program. Berikut 

adalah beberapa carany 
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MENGGUNAKAN PC 

Silahkan unduh Photoscape di link : 

http://goo.gl/XBR1JG 

Install 

Jalankan, Pilih bahasa Inggris (agar lebih mudah) 

Editor ->PilihFoto -> Resize 

Pilih “Reduce The Longer Length : 600px” 

Save 

Atur Quality sesuaikan dengan size foto -> OK 

 

MENGGUNAKAN ANDROID 

 

Silahkan unduh Compress Image di link 

 

:http://goo.gl/TfOa7j 

 

Install 

 

Jalankan 

 

Klik icon dibagian bawah untuk memilih foto 

 

Pilih foto bias langsung beberapa foto 

 

Jika sudah klik centang di pojok kanan atas 

 

Setelah selesai jangan klik delete old, karena akan 

menghapus file asli. Klik Ok 

http://goo.gl/XBR1JG
http://goo.gl/TfOa7j
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Klik Resize 

Tentukan folder yang diinginkan untuk menyimpan file hasil 

resize 

Klik Save 

6.3.5  Jumlah foto yang dikirimkan maksimal 6 foto. Pilihlah foto yang   

dianggap   paling   penting   dan   mewakili   kegiatan tersebut secara 
umum; 

6.3.6  Sesuai arahan dari EMI pada Sabtu 14 Nov 2015, agar di 

 

akhir broadcast dicantumkan nama dan nipp penulis / pemeriksa / 
Manager Humas masing-masing daerah / anak perusahaan sebagai 

penanggungjawab isi email broadcast. 

 

 

Dibuatkan Redaksi email broadcast 

Kegiatan yang                                         dan lampiran foto kegiatannya oleh 

telah dilaksanakan                                      Staff Humas berdasarkan 5W+1H 

 

 

Redaksi email broadcast dan 
lampiran foto kegiatannya diperiksa 

Manager Humas selaku penanggung                          oleh Assman Humas untuk 

jawab redaksi Broadcast melakukan                           dilaporkan kepada Manager Humas 
koreksi ulang dan persetujuan di rilis ke 

email Broadcast 
milis.broadcast@kereta-api.co.id 

Jika tidak setuju 

Jika setuju                     Dilakukan 
pengiriman ke 

Pelaksana humas hanya                                                           email broadcast 

melakukan pengarsipan                                                                     KAI 

dokumentasi dan redaksi 

kegiatan 

mailto:broadcast@kereta-api.co.id
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7.    LAMPIRAN 

 

7.1   Contoh Email Broadcast Kegiatan 
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1.    TUJUAN 

Prosedur ini disusun  untuk melakukan pemantauan pemberitaan pada sejumlah 

media cetak dan online terkait perkembangan isu yang berkembang di masyarakat 

mengenai perkeretaapian di Indonesia dan mengarsipkannya dalam bentuk kliping berita. 

2.    RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup prosedur ini meliputi pemberitaan terkait Kereta Api khususnya untuk 

lingkup Daerah Operasi 4 Semarang. 

3.    DEFINISI 

 

3.1   Media Cetak adalah sarana informasi dalam bentuk cetak; 

 

3.2   Media  Online adalah sarana informasi yang ditampilkan dengan menggunakan 

teknologi internet. 

4.  TANGGUNG JAWAB 

 

4.1   Manager  Humas  sebagai  penanggung  jawab  dan  memberikan supervisi pada 

Assman humas dan pelaksana untuk melakukan monitoring berita setiap pagi 

/sore; 

4.2   Assman  Humas  bertugas  mengoreksi  dan  melakukan  pengiriman berita melalui 

email; 

4.3   Pelaksana Humas bertugas melakukan monitoring berita, kliping, dan pengarsipan. 

5.    REFERENSI 

 

5.1   Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers; 

 

5.2   Kode Etik Jurnalistik. 
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6.    PROSEDUR 

6.1   Monitoring Pemberitaan Media Cetak 

6.1.1 Pelaksana   Humas   dan   Assman   Humas   melakukan pengecekan 

sejumlah media cetak yang menjadi sumber berita dan memastikan 

tanggal terbit sesuai dengan waktu pelaksanaan monitoring dilakukan; 

6.1.2  Pemeriksaan  diawali  dengan  pengecekan  isu  di  bagian lembar berita 

utama pada setiap media cetak dan dilanjutkan kepada lembaran 

selanjutnya s.d lembaran akhir; 

6.1.3  Pemeriksaan di utamakan dengan melihat judul pemberitaan dan tetap 

dilakukan pada bagian surat pembaca dan galeri foto. Pemeriksaan isi 

berita tetap dilakukan terutama pada pemberitaan yang mengandung 

unsur transportasi; 

6.1.4  Berita  yang  dinilai  sesuai  dengan  kualifikasi  pemberitaan 

untuk   monitoring   akan   dipisahkan   dengan   melakukan 

pengguntingan pada kolom pemberitaan; 

6.1.5  Lembar berita yang telah digunting ditempel dalam formulir kliping dan di 

analisa (positif/netral/negatif) kemudian diketik ulang dalam formulir 

media monitoring 

6.2   Monitoring Pemberitaan Media Online 

6.2.1  Petugas  Monitoring  melakukan  pengecekan  satu  persatu media online 

yang telah di tetapkan sebagai sumber untuk monitoring. Pengecekan 

dilakukan dengan diawali melalui pengecekan waktu pemberitaan dari  

online; 

6.2.2  Pengecekan pada media online dapat menggunakan menu pencarian 

dengan memasukkan kata kunci terkait klasifikasi 
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pemberitaan atau isu terbaru tentang transportasi khususnya 

 

Daerah Operasi 4 Semarang; 

 

6.2.3 Pemberitaan  yang  masuk  klasifikasi  pada  kegiatan monitoring akan di 

simpan dengan mencantumkan keterangan nama media, dan isi berita 

lengkap diketik dalam formulir kliping berita untuk kemudian dianalisa 

(positif/netral/negatif)  dan resume beritanya diketik ulang dalam 

formulir media monitoring. 

6.3   Penyebaran Hasil Monitoring 

 

6.3.1  Waktu Penyebaran 

 

6.3.1.1  Monitoring Pagi :Pengiriman dilakukan selambatnya pukul 10.00 

WIB; 

6.3.1.2  Monitoring Sore :Pengiriman dilakukan selambatnya pukul 17.00 

WIB. 

6.3.2  Metode Penyebaran 

 

6.3.2.1   Pengiriman  hasil  monitoring  menggunakan  email resmi 

humas Daop 4 Semarang yaitu humasda4@kereta-api.co.id ke 

email Humas Pusat humaska@kereta-api.co.id; 

6.3.2.2   Jika  terdapat  pemberitaan  yang  sama  lebih  dari satu  media  

maka  yang  akan  dilaporkan  adalah media  dengan  nilai  

berita  yang  lebih  jelas  dan akurat  sedangkan  berita-berita  

serupa  tersebut akan dijadikan catatan serupa. 

mailto:humasda4@kereta-api.co.id
mailto:humaska@kereta-api.co.id
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6.3.2.3 Humas  Pusat  akan  merekap  keseluruhan pengiriman berita 

dari Daop dan Divre kemudian merilisnya  dalam  bentuk  

Kliping  berita  harian melalui  milis.broadcast@kereta-api.co.id. 

 

6.4   Laporan dan Tindak Lanjut 

 

6.4.1    Setiap bulan dilakukan analisis terhadap laporan monitoring harian baik 

cetak maupun online untuk pemberitaan netral, positif dan negatif; 

6.4.2    Hasil media monitoring harian dijadikan dasar untuk laporan; 

 

6.4.3    Apabila terdapat surat pembaca berupa keluhan, saran dan kritik pada 

media cetak maupun online maka unit Humas mempunyai hak jawab 

terhadap media tersebut; 

6.4.4    Apabila terdapat media cetak maupun online membuat berita 

 

yang tidak  sesuai dengan  informasi dari  PT KAI Daop 4 Semarang, 

maka unit Humas mempunyai hak jawab terhadap media untuk 

mengklarifikasi pemberitaan tersebut. 

mailto:broadcast@kereta-api.co.id
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7.    LAMPIRAN 

7.1   Formulir Media Monitoring 
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7.2   Formulir Kliping
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7.3   Tabel Analisa Media Monitoring 
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1.    TUJUAN 

Sebagai tindakan untuk mengambil langkah-langkah agar Manajemen berfikir positif, 

kreatif, dan inovatif untuk dapat menemukan cara atau sistem  dalam  mengantisipasi  

atau  mengatasi  krisis  manajemen  yang belum atau sudah terjadi. 

2.    RUANG LINGKUP 

Metode Research, Action Plan, Communication and Evaluation di Daop 4 

Semarang. 

3.    DEFINISI 

3.1 Krisis Manajemen adalah situasi yang merupakan titik balik yang dapat 

berimbas baik/buruk bagi kelangsungan perusahaan. 

4.  TANGGUNG JAWAB 

4.1  Manager Humas : Merencanakan tindakan-tindakan strategis untuk 

mengantisipasi dan mengatasi terjadinya “Krisis Manajemen”; 

4.2   Assman humas dan pelaksana humas : Mencari data update dan dokumentasi 

pendukung terkait “Krisis Manajemen”. 

5.    REFERENSI 

5.1   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian; 

5.2   Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP (Keterbukaan 

Informasi Publik); 

5.3   Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers; 

5.4   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 

5.5   Kode etik jurnalistik. 
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6.    PROSEDUR 

6.1   Research 

Unit   Humas   Daop   4 Semarang menggumpulkan   data   yang 

berhubungan dengan “Krisis Manajemen”. Data bisa bersumber dari 

internal PT KAI maupun dari pihak eksternal. 

6.2   Action Plan 

Unit Humas Daop 4 Semarang merencanakan tahapan–tahapan 

strategis dalam menangani “Krisis Manajemen” dengan selalu 

berkoordinasi dengan Vice President Daop 4 Semarang dan Vice 

President Public Relations PT. KAI (USP). Tahapan strategis ini mulai 

dari materi yang akan disampaikan kepada publik, nara sumber, 

jenis media yang akan digunakan, dan pendanaan. 

6.3   Communication 

Unit  Humas  Daop  4 Semarang berkoordinasi  dengan  Unit  Humas 

Kantor Pusat PT. KAI melaksanakan Siaran Pers seputar “Krisis 

management” tersebut. Media komunikasi bisa melalui media cetak, 

media elektronik (televisi ataupun radio), media online atau melalui 

media sosial (Website, Twitter, Facebook, Instagram, dll). 

6.4   Evaluation 

Unit Humas Daop 4 Semarang melaksanakan evaluasi seputar Opini 

Publik tentang citra PT KAI baik pra maupun pasca “Krisis 

Management” terjadi. Sampel opini publik bisa berupa opini publik di 

media cetak maupun opini publik berdasarkan hasil survei. 
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1.    TUJUAN 

Prosedur ini disusun sebagai panduan untuk menyelenggarakan kegiatan temu  

wartawan  guna  menyampaikan  berita   atau  publikasi   terkait informasi 

perkeretaapian dengan tujuan untuk meningkatkan corporate image 

2.    RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup prosedur ini adalah pemberitaan kegiatan perusahaan yang perlu 

dikomunikasikan kepada masyarakat seperti program promosi kereta api, kebijakan dan 

layanan terbaru perusahaan, launching KA baru, kegiatan CSR, crisis manajemen, 

klarifikasi pemberitaan yang tidak berimbang atau tidak benar, dlsb. 

3.    DEFINISI 

3.1   Press Release atau Siaran Pers adalah tulisan yang dibuat oleh perusahaan 

sebagai siaran berita resmi yang disebarkan kepada media dengan tujuan 

mendapatkan publisitas. 

3.2   Press Conference atau Konferensi Pers adalah pertemuan dengan 

wartawan karena diundang kehadirannya untuk menyampaikan berita 

kepada publik 

4.  TANGGUNG JAWAB 

4.1   Manager Humas :    bertanggungjawab  terhadap  isi  press  release serta 

melakukan kordinasi dengan VP dan manager lainnya terkait pemberitaan yang 

akan dimuat dalam pelaksanaan press conference 
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4.2   Assman Humas  :  melakukan  koreksi  draft  press  release  dan melakukan 

pengajuan dana untuk perencanaan dan pelaksanaan press conference 

4.3   Pelaksana Humas : menyusun draft press release dan melakukan 

 

persiapan   tempat   serta   koordinasi   dengan   wartawan   untuk pelaksanaan 

press conference 

5.    REFERENSI 

5.1   UU No. 40 Th 1999 Tentang Pers; 

5.2   UU No. 14 Th 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

5.1   Instruksi   Direksi   Nomor   17/UM.501/KA-2011   tentang   Layanan 

Informasi Publik. 

6.    PROSEDUR 

6.1   Format Penulisan Press Release 

6.1.1    Bagian atas berisi tulisan siaran pers, Daop, dan tanggal 

Penyiaran 

6.1.2    Head (judul) 

6.1.3    News body (teras berita, isi berita dan penutup) 

6.1.4    Informasi contact person yang bisa dihubungi 

6.2   Pelaksanaan press conference 

6.2.1    Assman humas memastikan penyelenggaraan press conference seperti 

pembuatan press release, pengajuan dana, tempat pelaksanaan, waktu 

pelaksanaan, pembelian souvenir (jika ada), jamuan dan akomodasi 

untuk wartawan 
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6.2.2   Pelaksana humas melakukan kordinasi dan memberikan undangan 

kepada wartawan terkait pelaksanaan press conference, 

mengirimkan press release via email kepada wartawan yang 

berhalangan hadir serta melakukan dokumentasi selama 

pelaksanaan kegiatan 

6.2.3 Manager Humas dapat menjadi narasumber dengan melakukan kordinasi 

dengan VP maupun manager lainnya terkait pemberitaan yang akan 

disampaikan dalam press conference dan bertanggungjawab 

terhadap pemberitaan yang dilaksanakan 

6.2.4   Unit humas melakukan media monitoring pasca pengiriman press 

release maupun pasca pelaksanaan press conference 
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7.    LAMPIRAN 

7.1   Formulir Siaran Pers 
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Foto Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto bersama Manajer Humas PT. KAI Daop 4 Semarang, pada tanggal 23 

Mei 2017 pukul 16:15 di PT. KAI Daop 4 Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto bersama Manajer Humas PT. KAI Daop 4 Semarang, pada tanggal 23 

Mei 2017 pukul 16:15 di PT. KAI Daop 4 Semarang 
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oto bersama  Asisten Manajer Humas PT. KAI Daop 4 Semarang, pada 

tanggal 23 Mei 2017 pukul 16:15 di PT. KAI Daop 4 Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto bersama  Staff Humas PT. KAI Daop 4 Semarang, pada tanggal 6 Juni 

2017 pukul 15:11 di PT. KAI Daop 4 Semarang 
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Foto bersama  Bapak Suparjo Ketua Forum RW warga Kebonharjo , pada 

tanggal 13 Mei 2017 pukul 15:00 di Rumah Bapak Suparjo 
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