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BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat

membantu dalam aktivitas sehari-hari. Transportasi sendiri dibuat untuk

memudahkan masyarakat apabila ingin bepergian pada jarak dekat maupun jarak

jauh. Masyarakat bebas memilih transportasi mana yang mereka inginkan sesuai

dengan kebutuhan. Kenyamanan sebagai penumpang menjadi prioritas yang harus

diperhatikan oleh penyedia jasa angkutan umum.

Menurut Herman, permasalahan umum yang terjadi adalah kinerja sektor

transportasi yang tidak memadai atau tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Permasalahan ini dapat diakibatkan oleh beberapa hal, dan satu di antaranya

adalah keterbatasan dana. Keterbatasan dana ini akan menyebabkan permasalahan

berikutnya, yang meliputi pemeliharaan prasarana yang kurang memadai,

penyediaan layanan yang tidak efisien, dan respon terhadap peningkatan

permintaan transportasi tidak dilakukan dengan baik (World Bank, 1996).

Penyelesaian permasalahan transportasi umumnya tidak dapat dilakukan dalam

jangka pendek. Penyelesaian tersebut harus diselenggarakan dalam jangka

panjang dan dilakukan secara simultan dengan program-program ekonomi,

lingkungan, dan sosial yang berkelanjutan. Keberlanjutan dalam bidang ekonomi

berhubungan dengan sumber daya dan pemeliharaan prasarana yang ada. Dalam

bidang lingkungan berhubungan dengan udara, kebisingan, polusi, dan pemanasan

global. Sedangkan dalam bidang sosial berhubungan dengan pengurangan

kemiskinan dan penyediaan layanan sistem transportasi yang adil bagi masyarakat

kaya dan miskin. Permasalahan transportasi seperti yang telah diuraikan tersebut

merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh negara-negara sedang

berkembang, seperti Indonesia. Untuk itu perlu dirumuskan strategi

pengembangan transportasi yang tepat dan untuk melakukan evaluasi terhadap

strategi pengembangan transportasi tersebut dibutuhkan indikator-indikator yang
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memadai, sehingga pengembangan transportasi dapat terwujud secara

berkelanjutan. Indikator-indikator ini dapat dikelompokan berdasarkan tiga aspek,

yaitu ekonomi, lingkungan, dan partisipasi masyarakat. (Jurnal transportasi Vol.

11 No. 1 April 2011 : 39-50)

Sedangkan menurut Prima, perubahan status dari Perumka menjadi PT. KAI

pada Juni 1999, menandai sejarah baru perkembangan perkeretaapian di

Indonesia, di mana mereka mulai memperhatikan aspek bisnis, walalupun tetap

memiliki misi sosial. PT KAI mulai mengalami perkembangan yang cukup pesat

pada tahun 1994, sejak dikembangkannya kereta api komersial seperti Argo

Parahyangan, Argo Bromo, Argo Gede, dan Argo Anggrek. (Jurnal Komunikasi

Vol. 9 No. 1 Juni 2008 : 113-121)

Salah satu perusahaan kereta api terbesar di Indonesia adalah PT Kereta Api

Indonesia (Persero). Hingga saat ini kurang lebih selama 70 tahun lamanya, PT.

Kereta Api Indonesia (Persero) terus berbenah diri dengan meningkatnya

kebutuhan publik yang semakin tinggi akan jasa transportasi yang aman dan

nyaman. Perkembangan yang cukup pesat terlihat di perkeretaapian Indonesia.

Keberhasilan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dalam menciptakan inovasi

teknologi informasi dan jasa produk telah memberikan manfaat bagi pengguna

jasa kereta api, terutama upaya PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam

meningkatkan kualitas pelayanan. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) juga terus

melanjutkan pembangunan dan pengembangan jalur dan layanan kereta api,

sehingga merubah wajah kereta api di Indonesia menjadi moda transportasi yang

nyaman, aman, tepat waktu, dan modern. (Sumber : kereta-api.co.id)

Menurut Yuli, perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi

dengan karakteristik massal dan keunggulan lainnya perlu dikembangkan potensi

dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung antarwilayah secara nasional

maupun internasional dalam menunjang, mendorong dan menggerakkan

pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat (UU No.

23/2007). Angkutan kereta api mempunyai kemampuan untuk mengangkut

penumpang maupun barang dalam jumlah besar, hemat energi, lebih rendah

tingkat polusinya dan tidak menimbulkan kemacetan. Angkutan ini dapat

diandalkan untuk angkutan jarak dekat, jarak menengah, jarak jauh, antarkota,
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antar propinsi bahkan antar negara. Pemerintah harus memastikan bahwa

pelayanan kereta api memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan

merata, serta manfaat yang seimbang untuk semua pihak bagi operator maupun

pengguna jasa kereta api. (Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 23 No. 1,

April 2012, hlm. 19 – 36)

Keinginan untuk memperoleh kenyamanan fasilitas dan pelayanan sudah

dapat dirasakan oleh masyarakat saat ini. Kereta api sebagai penyedia layanan jasa

angkutan umum melakukan perubahan yang cukup membuat pengguna kereta api

merasa senang. Selain itu, antusiasme masyarakat untuk menggunakan kereta api

semakin besar, hal itu karena kereta api merupakan sarana transportasi darat

dengan harga yang cukup terjangkau dan menjadi solusi untuk menghindari

kemacetan lalu lintas di jalan raya.

Untuk menjadi moda transportasi yang nyaman dan aman masih menjadi

pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Di

wilayah Daerah Operasi (DAOP) 1 Jakarta saja yang merupakan pusat kota di

wilayah Indonesia, masih banyak kejadian-kejadian yang mengganggu perjalanan

penumpang kereta api. Salah satunya adalah pelemparan terhadap kereta api.

Tercatat ada beberapa kasus yang terjadi akibat dari pelemparan kereta api

disekitar pinggir rel tempat kereta api melintas. Korbannya tidak hanya petugas

kereta api namun juga penumpang. Berikut data kasus pelemparan kereta api yang

tercatat oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 1 Jakarta :

(Sumber : Divisi Pengamanan PT KAI DAOP 1 Jakarta)

Gambar 1 Jumlah Kasus Pelemparan
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Berdasarkan gambar diatas diperoleh informasi bahwa selama tahun 2015

tercatat terjadi 12 kasus pelemparan kereta api. Berbeda dengan tahun 2016,

terjadi peningkatan pelemparan kereta api mulai dari bulan Januari hingga Juni

2016 tercatat terjadi 19 kasus pelemparan kereta api. Hal ini harus nya menjadi

sorotan bagi Humas PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta

untuk lebih aktif lagi melakukan kegiatan kampanye ke daerah-daerah yang

dianggap rawan terjadi pelemparan, khusus nya daerah sekitar Cikampek,

Krawang, dan Parung yang tercatat banyak terjadi aksi pelemparan tersebut.

Berdasarkan berita online, Korban pelemparan batu ke rangkaian kereta api

Rangkasbitung-Merak, Banten, semakin banyak dalam sebulan terakhir. Salah

satu korban bahkan hampir buta akibat ulah orang tidak bertanggung jawab

tersebut."Kami sudah beberapa kali melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada

masyarakat agar tidak ada pelemparan batu terhadap perjalanan KA," kata Kepala

Stasiun Rangkasbitung, di Lebak, Minggu, 2/08/2015.

Menurut KS Rangkasbitung, selama sebulan terakhir ini, jumlah korban

pelemparan batu mencapai puluhan orang. Banyak yang luka bocor kepalanya dan

telinga berdarah. "Bahkan, di antara penumpang yang kena batu itu luka parah

bagian mata hingga terancam buta," ungkap Urip.

Suryadi, seorang penumpang yang mengaku menjadi korban pelemparan batu saat

menuju Stasiun Cilegon-Karangantu, harus dilarikan ke Klinik Pengobatan PT

KAI Rangkasbitung karena kepalanya berdarah.

"Kami tidak menyangka menjadi korban pelemparan saat duduk terdengar brak

dan melukai bagian kepalanya," tukas Urip.

Pelemparan batu itu biasa terjadi mulai dari perjalanan Stasiun Catang, Pasir

Manggu, Cikeusal, Walantara, Serang, Karangantu, Cilegon hingga Merak. "Kami

berharap masyarakat tidak melakukan pelemparan perjalanan KA karena bisa

melukai penumpang yang tidak berdosa juga merusak kereta," ujar Urip. Dia

menilai pelempar batu itu tidak memiliki rasa iba kepada orang lain. Oleh karena

itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan berkoordinasi dengan kepolisian dan

tokoh masyarakat untuk mencegah pelemparan.
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Pelaku dapat diancam dengan pasal-pasal dalam UU Nomor 23 Tahun 2007

tentang Kereta Api, terutama Pasal 180.

Pasal 180 menyatakan setiap orang dilarang menghilangkan, merusak, atau

melakukan perbuatan yang mengakibatkan rusak dan atau tidak berfungsi sarana

dan prasaran perkeretaapian. Pelempar batu itu bisa dikenakan hukuman penjara

paling lama 15 tahun. (Sumber: http://news.liputan6.com/read/2284821/jumlah-

korban-pelemparan-batu-ke-ka-rangkasbitung-merak-meningkat).

Lokasi terjadinya pelemparan kereta api cukup beragam, tapi umumnya area

yang rawan berada di lingkungan padat penduduk dan berdekatan dengan rel

kereta api. Yang membuat miris adalah pelaku pelemparan ini sebagian besar

masih anak- anak, hanya sebagian kecil remaja dan orang dewasa. Mereka jelas

tidak mengetahui dampak dan bahaya melakukan pelemparan. Di mata mereka,

melempar kereta adalah hal yang menyenangkan, apalagi bisa tepat mengenai

sasaran.

Dirut PT KAI Edi Sukmoro mengatakan budaya melempari kereta api

dengan batu biasanya dilakukan oleh anak-anak. "Rata-rata pelakunya anak kecil,

masih kelas 4 SD. Jadi tolong budaya melempari kereta api yang sedang melintas

ini diakhiri," ujar Edi dalam jumpa pers di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat,

Senin (27/7/2015). Edi akan menindak tegas bocah-bocah tersebut. Meski

demikian, Edi mengatakan PT KAI berhasil mencapat target zero accident dalam

pelaksanaan angkutan Lebaran tahun ini. "Kalau kecelakaan selama operasi

Lebaran nihil. Seperti tabrakan antar kereta api, anjlok keluar, keluar jalur atau

guling tidak ada. Tapi aksi pelemparan batu tetap akan ditindak tegas," kata Edi.

Aksi pelemparan batu hingga kaca retak itu terjadi di jendela gerbong 8 KA Argo

Anggrek pada Kamis (23/7). Saat itu Menhub Ignasius Jonan sedang dalam

perjalanan dari Semarang ke Surabaya. (Sumber :

http://news.detik.com/berita/2976290/dirut-kai-pelaku-pelemparan-batu-ke-

kereta-anak-kelas-4-sd)

PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan berbagai upaya untuk

meminimalisir dampak pelemparan. Mulai dari pemasangan tralis pada lokomotif

untuk melindungi masinis dalam menjalankan tugasnya, penggantian jendela

gerbong menggunakan akrilik, hingga upaya hukum. Mereka pun berkoordinasi
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dengan kepolisian, tokoh masyarakat dan komunitas untuk terus menerus

mengadakan sosialisasi. Sosialisasi di rasa sangat efektif untuk memberikan

informasi dan memberikan pesan persuasif untuk tidak lagi melakukan

pelemparan terhadap kereta api.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) bersama komunitas pecinta kereta api,

Indonesian Railway Preservation Society (IRPS) menggelar kampanye sosialisasi

cinta kereta api di sekolah-sekolah di Bekasi, Senin, 19 Oktober 2015. "Kita pilih

sekolah SDN Mekarsari 01/02 dan SMK Budi Perkasa di Tambun, Bekasi karena

lokasinya dekat dengan rel kereta api yang tercatat paling sering terjadi insiden

pelemparan batu ke kereta," kata bagian humas IRPS Ifan Triyanto di Bekasi,

Senin,19/Oktober/2015.

Cara sosialisasi dikemas menarik dengan penyuluhan yang dipadukan

dengan berbagai permainan menarik dan pemutaran video para korban

pelemparan, salah satunya adalah masinis yang matanya buta karena cidera akibat

pelemparan batu. Menyaksikan video para korban dan aksi teatrikal yang

dibawakan para anggota IRPS di dalam kelas membuat anak-anak mengaku kapok

melakukan pelemparan kereta api. "Saya sedih melihat pak masinis bisa sampai

buta karena terlempar batu. Saya janji tidak akan lagi melempari kereta dengan

batu," kata Abdul Rizky (10), siswa kelas V SDN Mekarsari 02. Rizky mengaku

iseng melempari kereta yang sering melintas di rel belakang sekolah karena "ikut-

ikutan teman". "Saya cuma ikut-ikutan teman yang lempar batu ke kereta, batunya

juga kerikil kecil-kecil. Kadang-kadang kita juga pakai es batu, tapi sekarang

nyesel. Saya tidak mengira akan membuat orang terluka," kata Rizky.

Sementara pihak sekolah SD tempat Rizky belajar mengaku tidak tahu

menahu soal tindakan anak didiknya. "Kami terkejut tahu soal ini, karena kami

para guru terus terang tidak bisa mengawasi murid-murid 24 jam. Kami tidak bisa

mencegah, namun setelah ini kami akan mengajari anak-anak kami lebih baik dan

mengambil langkah berikutnya," kata kepala sekolah SDN 02 Mekarsari, Edi

Sugardi. Hampir 60 persen anak-anak SD mengangkat tangan saat ditanya apakah

mereka pernah melempari kereta dengan batu. Sejak bulan Mei hingga Agustus

2015 telah terjadi delapan peristiwa pelemparan dengan dampak mulai dari pecah

kaca hingga korban terluka parah. "Dengan edukasi dan sosialisasi seperti ini,
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kami berharap anak-anak,sebagai pelaku yang paling sering melakukan

pelemparan, menjadi lebih cinta kereta api. Kalau cinta sudah timbul maka

mereka tak akan lagi merusak," kata Ifan. Sosialisasi dan edukasi cinta kereta api

di sekolah-sekolah sudah dilakukan beberapa kali oleh IRPS dan PT KAI. Dalam

setahun, ditargetkan kegiatan akan dilakukan dua kali.

(Sumber:https://m.tempo.co/read/news/2015/10/19/079710975/kai-kampanyekan-

cinta-kereta-api-kepada-anak-anak).

Dengan telah dilaksanakannya program tersebut maka penulis ingin

mengetahui dan menggambarkan tentang strategi humas PT Kereta Api Indonesia

(Persero) DAOP 1 Jakarta pada kampanye pencegahan pelemparan kereta api

untuk menjaga keselamatan petugas dan penumpang, apa saja tahapan dari teori

humas dan strategi humas benar-benar berfungsi dalam pelaksanaan kegiatan

kampanye pencegahan pelemparan kereta api yang telah dilaksanakan.

Sehubungan permasalahan tersebut yang telah diuraikan diatas,

melatarbelakangi penulis untuk mengambil judul “Strategi Humas PT Kereta Api

Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta Pada “Kampanye Pencegahan

Pelemparan Terhadap Kereta Api” Untuk Menjaga Keselamatan Petugas dan

Penumpang.“

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas dan untuk memberikan arah yang

jelas dari penelitian ini, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah dari penelitian

ini adalah: “Bagaimana Strategi Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI)

Persero Daerah Operasi 1 Jakarta pada “Kampanye Pencegahan

Pelemparan Kereta Api” untuk Menjaga Keselamatan Petugas dan

Penumpang?”

Kampanye yang dilaksanakan oleh Humas PT KAI DAOP 1 Jakarta

berkaitan dengan pencegahan pelemparan terhadap kereta api oleh masyarakat di

sepanjang jalur kereta api.
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I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penulisan ilmiah ini adalah untuk mengetahui

dan menggambarkan tentang Strategi Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI)

Persero Daerah Operasi 1 Jakarta pada “Kampanye Pencegahan Pelemparan

Kereta Api” untuk Menjaga Keselamatan Petugas dan Penumpang.

I.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dengan optimal, baik secara

akademis maupun praktis. Adapun penelitian ini memiliki manfaat  sebagai

berikut :

1. Manfaat Akademis

Bagi ilmu pengetahuan, yaitu untuk dapat membuktikan teori

komunikasi dan teori kampanye humas yang dikemukakan para ahli

dapat diterapkan dalam kegiatan komunikasi.

2.  Manfaat Praktis

A. Manfaat Untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 1 Jakarta

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada

PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 1 Jakarta dalam rangka

membina hubungan harmonis dengan masyarakat, serta penelitian

ini dapat menjadi masukan yang mungkin dapat digunakan dalam

pelaksanaan kegiatan Kampanye Humas.

B. Manfaat Untuk Masyarakat

Membentuk karakter positif masyarakat terhadap kampanye yang

diselenggarakan, khususnya menjaga keselamatan pengguna kereta

api dengan tidak melakukan pelemparan kereta api .

I.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika

penelitian.
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BAB II  : KAJIAN TEORITIS

Pada bab  ini  berisi mengenai teori-teori komunikasi yang

berhubungan terhadap masalah yang akan diteliti, definisi

konseptual dan kerangka pikir.

BAB III : METOGOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi mengenai jenis penelitian, sifat penelitian,

penentuan key informan dan informan, teknik pengumpulan data,

teknik analisis data, teknik keabsahan data, tempat penelitian dan

fokus penelitian.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi hasil dari penelitian dan analisa data, serta

pembahasan mengenai hasil penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan uraian tentang kesimpulan yang dapat

diambil dari analisis hasil pebelitian. Saran berisi masukan ilmiah

positif tentang masalah yang diteliti dan dapat menjadi acuan

untuk penyempurnaan strategi yang dilakukan oleh Humas PT

Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta dan juga

pada program Kampanye Pencegahan Pelemparan Kereta Api

kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN
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