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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

A. Sejarah Perkeretaapian Indonesia 

 

Kehadiran kereta api di Indonesia ditandai dengan pencangkulan pertama 

jalan KA di desa Kemijen, Jum’at tanggal 17 Juni 1864 oleh Gubernur 

Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.A.J Baron Sloet van den Beele. 

Pembangunan diprakarsai oleh Naamlooze Venootschaap Nederlansch 

Indische Spoorweg Maatschappij (NV. NISM) yang dipimpin oleh Ir. J.P 

de Bordes dari Kemijen menuju desa Tanggung (26 km) dengan lebar 

sepur 1435 mm. Ruas jalan ini dibuka untuk angkutan umum pada hari 

Sabtu, 10 Agustus 1867. 

 

Keberhasilan swasta, NV. NISM membangun jalan KA antara Kemijen-

Tanggung, yang kemudian pada tanggal 10 Februari 1870 dapat 

menghubungkan kota Semarang-Surakarta (110 km), akhirnya mendorong 

minat investor untuk membangun jalan KA  di daerah lainnya. Tidak 

mengherankan, kalau pertumbuhan panjang jalan rel antara 1864-1900 

tumbuh dengan pesat. Kalau tahun 1870 menjadi 110 km, tahun 1880 

mencapai 405 km, tahun 1890 menjadi 1.427 km dan pada tahun 1900 

menjadi 3.338 km.  

 



58 

 

Selain Jawa, pembangunan jalan KA juga dilakukan di Aceh (1874), 

Sumatera Utara (1886), Sumatera Barat (1891), Sumatera Selatan (1914), 

bahkan tahun 1922 di Sulawesi juga telah dibangun KA sepanjang 47 Km 

antara Makassar-Takalar, yang pengoprasiannya dilakukan tanggal 1 Juli 

1923, sisanya Ujungpandang-Muros belum sempat diselesaikan. 

Sedangkan di Kalimantan, meskipun belum sempat dibangun, studi jalan 

KA Pontianak-Sambas (220 Km) sudah diselesaikan. Demikian juga di 

pulau Bali dan Lombok, pernah dilakukan studi pembangunan jalur KA. 

 

Sampai dengan tahun 1939, panjang jalan KA di Indonesia mencapai 

6.811 Km. Tetapi, pada tahun 1950 panjangnya berkurang menjadi 5.910 

km, kurang lebih 901 Km raib, yang diperkirakan dibongkar semasa 

pendudukan Jepang dan diangkut ke Burma untuk pembangunan jalan KA 

disana. 

 

Jenis jalan rel KA di Indonesia semula dibedakan dengan lebar sepur 

1.067 mm; 750 mm (di Aceh) dan 600 mm di beberapa lintas cabang dan 

tram kota. Jalan rel yang dibongkar semasa pendudukan Jepang (1942-

1943) sepanjang 473 Km, sedangkan jalan KA yang dibangun semasa 

pendudukan Jepang adalah 83 km antara Bayah-Cikara dan 220 km antara 

Muaro-Pekanbaru. Ironisnya, dengan teknologi yang seadanya, jalan KA 

Muaro-Pekanbaru diprogramkan selesai pembangunannya selama 15 bulan 

yang mempekerjakan 27.500 orang, 25.000 diantaranya adalah Romusha. 

Jalan yang melintasi rawa-rawa, perbukitan, serta sungai yang deras 
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arusnya ini, banyak menelan korban yang makamnya bertebaran sepanjang 

Muaro-Pekanbaru.  

 

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 

1945, karyawan KA yang tergabung dalam Angkatan Moeda Kereta Api 

(AMKA) mengambil alih kekuasaan perkeretaapian dari pihak Jepang. 

Peristiwa bersejarah tersebut terjadi pada tanggal 28 September 1945. 

Pembacaan pernyataan sikap oleh Ismangil dan sejumlah anggota AMKA 

lainnya menegaskan bahwa mulai tanggal 28 September 1945 sebagai Hari 

Kereta Api di Indonesia, serta dibentuknya Djawatan Kereta Api Indonesia 

(DKARI). 

 

Tabel 3 

Ringkasan Sejarah Perkeretaapian Indonesia 

Periode Status Dasar Hukum 

Than 1864 Pertama kali dibangun jalan rel 

sepanjang 26 km antara Kejimen-

Tanggung oleh Pemerintah Hindia 

Belanda. 

 

1864-1945 Staat Spoorwegen (SS) 

Venerigde Spoorwegenbedrifj (VS) 

Deli Spoorwegen Maatschappij 

(DSM) 

IBW 

1945-1950 DKA IBW 
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1950-1963 DKA-RI IBW 

1963-1971 PNKA PP No.23 Th.1963 

1971-1991 PJKA PP No.61 Th.1971 

1991-1998 PERUMKA PP No.57 Th.1990 

1998-2010 PT. KERETA API (Persero) PP No.19 Th.1998 

Keppres No.39 

Th.1999 

Akte Notaris Imas 

Fatimah 

Mei 2010-

Sekarang 

PT. KERETA API INDONESIA 

(Persero) 

Instruksi Direksi 

No.16/OT.203/KA 

2010 

Sumber: PT. Kereta Api Indonesia 

 

B. Tentang PT KAI Divisi Regional III.2 Tanjung Karang 

Sub Divre III.2 Tanjung Karang merupakan salah satu bagian dari Divre 3 

Sumatera Selatan yang wilayah kerjanya berada di dua provinsi, yaitu 

Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung. Adapun jumlah stasiun yang 

menjadi wilayah kendali operasinya berjumlah total 33 stasiun. Stasiun-

stasiun tersebut tersebar mulai dari Stasiun Tanjung Rambang yang 

menjadi batas dengan Subdivre 3.1 Kertapati (Km 318 +500), hingga ke 

Stasiun Tarahan yang menjadi stasiun unung Provinsi Lampung dan 

merupakan akses penghubung ke kawasan RCD (Rottary Car Dumper), 

tempat pembongkaran muatan batubara PT. BA Tarahan yang bias 
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membalikkan gerbong KKBR hingga 180 derajat, sehingga isi gerbong 

bias lebih cepat tumpah ke tempat penampungan. 

 

Kondisi emplasemen 33 stasiun tersebut, secara garis besar 

dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu: pertama, kondisi emplasemen 

“regular” yang mempunyai panjang sepur kurang dari 700 meter sebanyak 

5 stasiun. Kedua, kondisi emplasemen kategori “Long siding” yang 

mempunyai panjang sepur antara 700-900 meter sebanyak 1 stasiun. 

Ketiga, kondisi emplasemen kategori “Longer siding” yang mempunyai 

panjang sepur diatas 900 meter sebanyak 27 stasiun. 

 

Dengan jumlah pegawai kurang lebih 1.767 personil dan panjang lintasan 

rel sepanjang 327,835 Km, diharapkan subdivre III.2 Tanjung Karang ini 

bias menjadi salah satu pilar bagi napas kemajuan perkeretaapian 

Indonesia dimasa yang akan dating, mengingat potensi dari pendapatan 

angkutan barang khususnya angkutan batubara yang mempunyai prospek 

menjanjikan.dari sector tersebut, diharapkan bias menjadikan tumpuan 

bagi keuntungan laba PT. KAI secara keseluruhan.  

 

Guna mendukung program angkutan batubara pada tahun 2014 sebesar 

22,7 ton per tahun, Sub divre III.2 Tanjung Karang yang terkenal dengan 

ikon KA Babaranjang (batubara rangkaian panjang) ini, terus berbenah 

dalam segala lini. Hal ini tidak lepas dari program investasi sebesar 7 

triliun yang disiapkan oleh pihak manajemen PT. KAI dalam 



62 

 

merevitalisasi angkutan KA barang. Penambahan jumlah sarana dan 

peningkatan kapasitas lintas lewat penambahan jumlah stasiun dan 

panjang emplasemen sedang dilakukan di Sub divre III.2 Tanjung Karang. 

 

Penambahan sarana di subdivre III.2 ini diantaranya adalah dengan 

didatangkannya gerbong baru KKBW batubara sebanyak 737 unit, dimana 

gerbong KKBW tersebut berasal dari produk INKA berjumlah 170 dan 

produk China berjumlah 254. Selain itu dalam sarana lokomotif, dilakukan 

penambahan 6 lok jenis CC 204 yang berasal dari Pulau Jawa dan 6 lok 

jenis CC 205 yang didatangkan langsung dari Kanada. Diharapkan dengan 

penambahan sarana-sarana tersebut, dapat menaikkan daya angkut dari 

angkutan batubara di Subdivre III.2 Tnk yang sebelumnya berhasil 

mengangkut batubara sebanyak 8.712.100 ton dari Tanjung Enim Baru ke 

Tarahan di tahun 2010 yang lalu dan 11,5 ton pada tahun 2011. 

Sebelumnya armada yang yang dipunyai oleh Subdivre III.2 Tnk adalah 

657 KKBW dengan daya muat 50 ton dan 46 lokomotif dari berbagai 

jenis. 

 

Sedangkan untuk bagian prasarana sebagai bagian dari program 

peningkatan kapasitas lintas, Subdivre 3.2 Tnk melakukan berbagai usaha 

diantaranya adalah pembangunan 7 stasiun baru (Stasiun Giham Baru, 

Martapura Baru, Kotabumi Baru, Pidada Baru, Air Asam Baru, Metur 

Baru, dan Tiga Gajah Baru), melakukan pengembangan Stasiun Tarahan 
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dan memperpanjang Emplasemen di Stasiun Rejosari serta Stasiun 

Tanjungkarang. 

 

C. Profil PT Kereta Api Indonesia 

 Visi dan Misi 

Visi 

Menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang focus pada 

pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan stakeholder 

Misi 

Menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha 

penunjangnya, melalui praktek bisnis dan model organisasi terbaik 

untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi stakeholder dan 

kelestarian lingkungan berdasarkan 4 pilar utama: Keselamatan, 

Ketepatan Waktu, Pelayanan, dan Kenyamanan 

 

 Budaya Perusahaan 

a. Integritas 

Kami insan PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) 

bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai kebijakan organisasi 

dank ode etik perusahaan. Memiliki pemahaman dan keinginan 

untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan dan etika tersebut dan 

bertindak secara konsisten walaupun sulit untuk melakukannya. 
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b. Profesional 

Kami insan PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) memiliki 

kemampuan dan penguasaan dalam bidang pengetahuan yang 

terkait dengan pekerjaan, mampu menguasai untuk menggunakan, 

mengembangkan, membagikan pengetahuan yang terkait dengan 

pekerjaan kepada orang lain. 

 

c. Keselamatan 

Kami insan PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) memiliki 

sifat tanpa kompromi dan konsisten dalam menjalankan atau 

menciptakan sistem atau proses kerja yang mempunyai potensi 

resiko yang rendah terhadap terjadinya kecelakaan dan menjaga 

aset perusahaan dari kemungkinan terjadinya kerugian. 

 

d. Inovasi 

Kami insan PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) selalu 

menumbuh kembangkan gagasan baru, melakukan tindakan 

perbaikan yang berkelanjutan dan menciptakan lingkungan 

kondusif untuk berkreasi sehingga memberikan nilai tambah bagi 

stakeholder. 
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e. Pelayanan Prima 

Kami insan PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) akan 

memberikan layanan yang terbaik yang sesuai dengan standar mutu 

yang memuaskan dan sesuai harapan atau melebihi harapan 

pelanggan dengan harapan memenuhi 6 A unsur  pokok : Ability 

(Kemampuan), Attitude (Sikap), Appearance (Penampilan), 

Attention (Perhatian), Action (Tindakan), dan Accountability 

(Tanggung jawab).  

 

 

  

 


