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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Eksistensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia sebagai salah satu 

instrumen pemerintahan dalam pembangunan dirasakan sangat penting 

peranannya, tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat luas. 

Dari sisi pemerintah, BUMN sering kali digunakan sebagai salah satu 

instrumen penting dalam pembangunan ekonomi khusunya pembangunan 

dibidang industri-industri strategis seperti telekomunikasi, transportasi, 

industri-industri manufaktur dan lain sebagainya. Sementara dari sisi 

masyarakat, BUMN merupakan instrumen yang penting sebagai penyedia 

layanan yang cepat, murah dan efisien. Namun demikian BUMN dalam 

perjalanannya telah banyak mengalami pasang surut usaha. Terjadinya pasang 

surut usaha tersebut tidak lain disebabkan adanya perubahan iklim usaha yang 

dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor eksternal yaitu 

keadaan ekonomi nasional maupun internasional, sedangkan faktor internal 

yaitu pengurus perusahaan, termasuk di dalamnya penggunaan sumber daya 

yang kurang efektif dan efesien. Hal inilah yang menjadikan kondisi BUMN 

saat ini masih belum seperti yang diharapkan, seperti pada pelayanan yang 

diberikan BUMN selama ini belum optimal. 
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PT Kereta Api Indonesia (KAI) merupakan satu-satunya BUMN yang 

memiliki sejarah panjang dan mengalami semua bentuk BUMN yang dikenal 

di Indonesia. Sebelum perang dunia kedua angkutan kereta api di Indonesia 

dikelola oleh perusahaan swasta Belanda. Selanjutnya pada tahun 1950 

pengelolaan diserahkan kepada Kementerian Komunikasi Republik Indonesia 

melalui DKA (Djawatan Kereta Api). Kemudian secara berturut-turut 

pengelola kereta api mengalami beberapa kali perubahan nama dan status, 

yaitu PNKA (Perusahaan Negara Kereta Api ) pada tahun 1963, PJKA 

(Perusahaan Jawatan Kereta Api ) pada tahun 1971, PERUMKA (Perusahaan 

Umum Kereta Api) pada bulan Januari tahun 1991, dan terakhir pada bulan 

Juni tahun 1999 berubah menjadi PT KAI - Kereta Api Indonesia (Persero). 

Dengan bentuk persero, PT KAI memiliki peluang yang besar untuk 

meningkatkan keuntungan, karena penyelenggaran transportasi darat kereta 

api masih menjadi monopoli pemerintah. (Sumber: diakses pada website 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_Api_Indonesia pada tanggal 4 September 

2014 pukul 18.00 WIB) 

Perkeretaapian sebagai salah satu sarana transportasi tidak dapat dipisahkan 

dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi 

nasional, mempunyai karakteristik pengangkutan secara massal dan 

keunggulan sendiri, perlu lebih dikembangkan potensi dan ditingkatkan 

peranannya sebagai penghubung wilayah baik nasional maupun internasional, 

sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak pembangunan demi 

peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam kaitannya dengan kehidupan 

manusia, transportasi memiliki peranan yang signifikan dalam berbagai aspek 
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kehidupan seseorang baik dalam aspek sosial, ekonomi, lingkungan, politik, 

pertahanan dan keamanan (Widyaningtyas, 2010:1). 

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang 

Perkeretaapian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, kondisi perkeretaapian yang masih 

bersifat monopoli dihadapkan pada berbagai masalah, antara lain kontribusi 

perkeretaapian terhadap transportasi nasional masih rendah, sarana dan 

prasarana yang belum memadai, jaringan masih terbatas terutama untuk 

daerah Sumatera, kemampuan pembiayaan terbatas, tingkat kecelakaan masih 

tinggi, dan tingkat pelayanan yang masih kurang dari harapan. Berikut adalah 

grafik indeks kepuasan pelanggan angkutan kereta api di Indonesia: 

Gambar 1. Indeks Kepuasan Pelanggan Kereta Api di Indonesia 

Sumber: Laporan Tahunan PT KAI Tahun 2013 (Annual Report) 

Berdasarkan grafik diatas, pada tahun 2013 terjadi penurunan indeks kepuasan 

pelanggan. Padahal ditahun-tahun sebelumnya terjadi peningkatan yang 

signifikan. Penurunan kepuasan pelanggan tentunya disebabkan oleh beberapa 

faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu ketepatan jadwal keberangkatan 

kereta api penumpang yang masih sering mengalami keterlambatan, keamanan 
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dan kenyamanan baik di stasiun dan dikereta yang masih kurang memadai, 

ketersediaan petugas-petugas untuk membantu pelanggan dalam proses 

pelayanan jasa, juga ketersediaan informasi dan layanan pendukung lainnya 

yang belum tersedia secara memadai. Akibat pelayanan yang belum memadai, 

tentunya masyarakat enggan untuk menggunakan angkutan kereta api dan 

menggunakan moda tranportasi yang lain. Sehingga mengakibatkan 

berkurangnya jumlah penumpang di hari-hari biasa selain libur mudik. 

Tercatat pada 2007 PT KAI mengalami kerugian sebesar Rp38,6 milyar, dan 

pada 2008 kerugian meningkat menjadi 82,6 milyar. (Sumber: diakses pada 

website http://www.majalahglobalreview.com/home/korporat/4-korporat/214-

pt-kereta-api-indonesia-persero-evolusi-ala-jonan-kuatkan-keyakinan-

optimisme-a-hope.html pada tanggal 18 Oktober 2014 pukul 21:00 WIB). 

Bagi masyarakat di Sumbagsel, ini bisa dilihat dari cara pandang yang 

berbeda. Bagi masyarakat Lampung dan Sumatera Selatan, terutama sekali 

bagi masyarakat Lampung, langkah penertiban aset telah menimbulkan 

kecemburuan sosial dan ekonomi. Sebab, dominasi angkutan KA di daerah ini 

adalah perangkutan barang. Trip penumpang jauh dibawah trip barang. 

(Sumber: diakses pada website 

http://m.kompasiana.com/post/read/634195/1/ketidakadilan-pt-kai.html pada 

tanggal 4 September 2014 pukul 19:00 WIB). Selain itu, semakin padatnya 

kereta api pengangkut batu bara melintasi jalur kereta penumpang 

menyebabkan jadwal keberangkatan maupun kedatangan menjadi terlambat. 

(Sumber: diakses pada website http://lampungprov.go.id/pemprov-lampung-
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minta-pt-kai-tingkatkan-pelayanan.html pada tanggal 4 September 2014 pukul 

19:30 WIB). 

Jika melihat jadwalnya, perjalanan dengan KA Ekspres Rajabasa hanya sekitar 

12 jam dan dengan KA Limex Sriwijaya hanya sekitar 9 jam, namun pada 

kenyataannya lebih lama dari itu. Menurut pengamatan dengan kedua kereta 

penumpang itu, perjalanannya hampir selalu tidak tepat jadwal. 

Keterlambatan-keterlambatan itu biasanya karena menunggu langsir dengan 

kereta dari arah berlawanan. Jalur KA di Sumatera Selatan merupakan jalur 

utama kereta barang terutama angkutan batu bara, sehingga sepanjang 

perjalanan kereta akan langsir dengan setidaknya 8 rangkaian kereta barang 

dari arah yang berlawanan. Setiap langsir tidak jarang kereta penumpang 

mengalah untuk kereta barang itu. Ini dikarenakan lebih dari 85% keuntungan 

PT. KA Divre III Sumsel berasal dari kereta barang. Selain karena langsir, 

keterlambatan juga karena hampir dari semua 38 stasiun antara yang ada 

digunakan untuk kereta berhenti mengangkut atau menurunkan penumpang. 

Kondisi medan yang masih berupa hutan dan perkebunan yang sarana 

transportasinya kurang jadi tidak banyak dimanfaatkan warga untuk 

berpergian. Selain itu jalur yang masih single track, sedangkan multiple track 

hanya ada di stasiun untuk keperluan langsiran. 

PT KAI Sub Divre III.2  Tanjung Karang sebagai salah satu unit pelayanan 

publik memiliki kewajiban memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan 

bagi masyarakat. Hal ini didasarkan pada setiap warga negara memiliki hak 

untuk mendapatkan pelayanan dari aparat pemerintah secara baik. Hak ini 

berlaku kepada siapa saja, baik ia anggota organisasi yang berkewajiban 
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melayani atau orang luar yang harus dilayani. Jadi hak atas pelayanan ini 

sifatnya sudah universal berlaku terhadap siapa saja yang berkepentingan atas 

hak tersebut. 

PT KAI Sub Divre III.2  Tanjung Karang sebagai perusahaan yang 

menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum, memberikan pelayanan jasa 

angkutan dalam rangka memperlancar arus perpindahan orang atau barang 

secara massal, dan menjadi perusahaan monopoli kereta api diharapkan dapat 

memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat seperti pelayanan 

penjualan tiket sesuai waktunya, pemberangkatan kereta api sesuai jadwal, 

keamanan dan keselamatan penumpang dan lain sebagainya. Sebagai 

perusahaan BUMN persero, PT KAI dituntut untuk memberikan pelayanan 

publik sekaligus mendapat keuntungan dari angkutan penumpang dan 

angkutan barang. 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pendapatan tentunya PT Kereta 

Api Indonesia melakukan reformasi pelayanan berdasarkan situasi dan kondisi 

yang ada. Sejalan dengan upaya pemerintah untuk melakukan reformasi 

BUMN, reformasi telah dimulai pada tahun 1980-an melalui penerbitan 

Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 1988 yang dijabarkan lebih lanjut dengan 

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 740 dan 741 tahun 1989. Regulasi 

ini memberikan wewenang kepada BUMN untuk menggunakan berbagai 

perangkat reformasi seperti restrukturisasi, penggabungan usaha (merger), 

kerjasama operasi (KSO) dan bentuk-bentuk partisipasi swasta lain termasuk 

penawaran saham kepada masyarakat dan penjualan strategis. Sektor-sektor 

yang dibuka bagi partisipasi pihak swasta tidak saja dalam sektor yang 
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kompetitif, tetapi juga dimungkinkan dalam bentuk kerjasama usaha di sektor 

infrastruktur, transportasi dan energi. Reformasi BUMN telah menjadi progam 

negara dengan dimasukkannya masalah pengelolaan dan privatisasi BUMN 

pada butir 12 dan 28 Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999 – 

2004. 

Seiring dengan arah pengembangan strategis perusahaan, dan perubahan pada 

lingkungan bisnis internal & eksternal, PT KAI memerlukan reformasi 

kebijakan yang mendukung penciptaan iklim persaingan antarmoda yang lebih 

kondusif bagi peningkatan peran KA dan reformasi kebijakan pada 

restrukturisasi pengelolaan yang mengarah pada kemandirian, transparansi, 

akuntabilitas, kompetisi, peningkatan aset & penetapan kejelasan fungsi 

owner, regulator, & operator sehingga dapat meningkatkankapasitas angkut, 

efisiensi & pelayanan. (sumber: www.kereta-

api.co.id/media/document/annual_report_2012.pdf diakses pada 12 September 2014 

pukul 13:00 WIB) 

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, maka peneliti ingin mengetahui 

lebih mendalam mengenai bagaimana “Reformasi Pelayanan PT Kereta Api 

Indonesia” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang 

akan diungkapkan dalam penelitian ini adalah: 
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“Bagaimana Reformasi Pelayanan yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia, 

khususnya di Sub Divre III.2  Tanjung Karang Tahun 2014?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan hasil Reformasi Pelayanan yang sudah dilakukan PT Kereta Api 

Indonesia, khususnya di Sub Divre III.2  Tanjung Karang Tahun 2014. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan serta 

kepustakaan untuk melakukan penelitian lanjutan terkait dengan 

tema dan topik dalam penelitian ini. 

b. Sebagai bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis reformasi 

PT KAI dalam meningkatkan kualitas pelayanan sehingga 

pelayanan yang diharapkan masyarakat dapat terwujud. 
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2. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan masukan bagi PT KAI dalam mengkaji, mengevaluasi, 

dan merevisi peningkatan kualitas pelayanan transportasi kereta api. 

 


