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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

Dari hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-

hal sebagai berikut : 

1. Implementasi kebijakan privatisasi yang telah ditetapkan pemerintah pada  

PT. Kereta Api Indonesia adalah reformasi sektor perkeretaapian melalui 

hubungan antara pengelola kereta api (operator) dengan pemerintah 

sekaligus membangun landasan dalam mendorong partisipasi swasta, 

rasionalisasi investasi modal sektor perkeretaapian, pengembangan 

manajemen dan operasional perkeretaapian, dan peningkatan kapasitas fisik 

pada koridor utama kereta api telah memberikan peningkatan terhadap 

penerimaan Laba PT. Kereta Api Indonesia dibandingkan sebelum adanya 

kebijakan privatisasi tersebut. 

2.      Secara rata-rata kontribusi PT. Kereta Api Indonesia setelah privatisasi 

(2002-2011) mengalami peningkatan sebesar 2.09% jika dibandingkan 

sebelum privatisasi (1992-2001) sebesar 1.09%. Sehingga dengan adanya 

kebijakan privatisasi dapat memberikan efek yang cukup baik bagi 

perkembangan perkeretaapian di Indonesia, khususnya dalam peningkatan 

Penerimaan Laba Bagi Hasil BUMN. 
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B. Saran 

1. Sebagai perusahaan yang telah terprivatisasi, PT. KAI adalah satu-satunya 

perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa perkeretaaapian, perlu 

memprioritaskan aspek pelayanan, kenyamanan, dan keamanan para 

pengguna jasa perkeretaapian maupun masyarakat yang berada dalam 

lintasan kereta api. Sehingga, selain memperoleh keuntungan (laba) PT. KAI 

juga turut membantu dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.  

2.    Adanya privatisasi telah banyak membantu perusahaan-perusahaan milik 

negara yang hampir mengalami likuidasi (bangkrut). Proses privatisasi 

membuat banyak perusahaan bangkit dari keterpurukannya. Sebagai 

perusahaan yang mengelola jasa perkeretaapiaan, PT. KAI juga telah  

menjadi salah satu BUMN yang turut serta dalam proses privatisasi tersebut. 

Sistem pengelolaan (manajemen) yang baik dalam sebuah BUMN menjadi 

salah satu indikator penting dalam pelaksanaan privatisasi, selain itu aspek 

permodalan juga menjadi faktor yang sangat dominan dalam pengembangan 

perusahaan. Untuk itu, diharapkan PT. KAI perlu memaksimalkan jalur 

akses transportasi hingga sampai di seluruh daerah sebagai salah satu upaya 

dalam pengembangan PT. KAI. Hal ini juga mengingat bahwa tidak semua 

daerah di wilayah Indonesia terdapat akses jalur kereta api. Sehingga dengan 

adanya akses jalur kereta api disetiap daerah PT. KAI mampu 

memaksimalkan potensi keuntungan dan tidak menghilangkan identitasnya 

sebagai BUMN yang hadir di seluruh daerah. 
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3. Kurangnya perawatan dan palang pembatas serta pemantauan dari pihak PT. 

KAI terhadap jalur-jalur lintasan di setiap daerah membuat sering terjadinya 

kecelakaan yang banyak menelan korban jiwa di berbagai daerah juga perlu 

adanya perhatian yang serius dari pihak PT. KAI. hal ini mengingat bahwa 

hampir diberbagai lintasan kereta api PT. KAI tidak semua ada palang 

pembatas jalan sehingga kecelakaan pun tidak dapat dihindarkan. Oleh 

karena itu, perlu adanya pengawasan lebih khusus untuk mengawasi jalur-

jalur kereta api dan terus mengupayakan palang pembatas di setiap jalan 

raya yang dilintasi kereta api.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


