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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1. Sejarah PT. Kereta Api Indonesia 

Kehadirankeretaapi di Indonesia 

ditandaidenganpencangkulanpertamapembangunanjalan KA di desaKemijen, 

Jum'attanggal 17 Juni 1864 olehGubernurJenderalHindiaBelanda, Mr. L.A.J 

Baron Sloet van den Beele. Pembangunan 

diprakarsaiolehNaamloozeVenootschapNederlandschIndischeSpoorwegMaatscha

ppij (NV. NISM) yang dipimpinoleh Ir. J.P de 

BordesdariKemijenmenujudesaTanggung (26 Km) denganlebarsepur 1435 mm. 

RuasjalaninidibukauntukangkutanumumpadahariSabtu, 10 Agustus 1867. 

Keberhasilanswasta, NV. NISM membangunjalan KA antaraKemijen - 

Tanggung, yang kemudianpadatanggal 10 Februari 1870 

dapatmenghubungkankota Semarang - Surakarta (110 Km), 

akhirnyamendorongminat investor untukmembangunjalan KA di daerahlainnya. 

Tidakmengherankan, kalaupertumbuhanpanjangjalanrelantara 1864 - 1900 

tumbuh de-nganpesat. Kalautahun 1867 baru 25 Km, tahun 1870 menjadi 110 

Km, tahun 1880 mencapai 405 Km, tahun 1890 menjadi 1.427 Km danpadatahun 

1900 menjadi 3.338 Km. 

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

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

tahun 1922 di Sulawasi juga telah dibangun jalan KA sepanjang 47 Km antara 

Makasar-Takalar, yang pengoperasiannya dilakukan tanggal 1 Juli 1923, sisanya 

Ujungpandang - Maros belum sempat diselesaikan. Sedangkan di Kalimantan, 

meskipunbelumsempatdibangun, studijalan KA Pontianak - Sambas (220 Km) 

Pembelian Tiket Kereta Api Melalui KAI Accsses 
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Sampai dengan tahun 1939, panjang jalan KA di Indonesia mencapai 6.811 

Km. Tetapi, pada tahun 1950 panjangnya berkurang menjadi 5.910 km, kurang 

Iebih 901 Km raib, yang diperkirakan karena dibongkar semasa pendudukan 

Jepang dan diangkut ke Burma untuk pembangunan jalan KA di sana. 

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 arusnya ini, banyak menelan korban yang makamnya 

bertebaran sepanjang Muaro- Pekanbaru. 

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamir-kan pada tanggal 17 Agustus 

1945, karyawan KA yang tergabung dalam Angkatan Moeda Kereta Api (AMKA) 

mengambil alih kekuasa-an 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 kekuasaan perkeretaapian berada di tangan bangsa 

Indonesia. Orang Jepang tidak diperbolehkan campur tangan lagi urusan 

perkeretaapi-an di Indonesia. Inilah yang melandasi ditetapkannya 28 September 

1945 sebagai Hari Kereta Api di Indonesia, serta dibentuknya Djawatan Kereta 

Api Republik Indonesia (DKARI). 

 

 

Tabel 2.1 
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Sejarah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

Periode Status Dasar Hukum 

1864 

Pertama kali dibangun Jalan Rel 

sepanjang 26 km antara Kemijen 

Tanggung oleh Pemerintah Hindia 

Belanda 

 

1864 s.d 1945 

Staat Spoorwegen (SS) Verenigde 

Spoorwegenbedrifj (VS) Deli 

Spoorwegen Maatschappij (DSM) 

IBW 

1945 s.d 1950 DKA IBW 

1950 s.d 1963 DKA - RI IBW 

1963 s.d 1971 PNKA PP. No. 22 Th. 1963 

1971 s.d.1991 PJKA PP. No. 61 Th. 1971 

1991 s.d 1998 PERUMKA PP. No. 57 Th. 1990 

1998 s.d. 2010 PT. KERETA API (Persero) 

PP. No. 19 Th. 1998 

Keppres No. 39 Th. 1999 

Akte Notaris Imas Fatimah 

Mei 2010 s.d 

sekarang 

PT. KERETA API INDONESIA 

(PERSERO) 

Instruksi Direksi No. 

16/OT.203/KA 2010 

Sumber : PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 2017 

 

2.2. Visi & Misi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 
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VISI 

Menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang fokus pada pelayanan 

pelanggan dan memenuhi harapan stakeholders 

MISI 

Menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha penunjangnya, melalui 

praktek bisnis dan model organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang 

tinggi bagi stakeholders dan kelestarian lingkungan berdasarkan 4 pilar utama : 

Keselamatan, Ketepatan waktu, Pelayanan dan Kenyamanan 

2.3.  Logo PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) 

Gambar 2.2 

Logo Perusahaan 

 

Sumber : PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 201 

Keterangan : 

3 Garis melengkung melambangkan gerakan yang dinamis PT KAI dalam 

mencapai Visi dan Misinya. 

2 Garis warna orange melambangkan proses Pelayanan Prima (Kepuasan 

Pelanggan) yang ditujukan kepada pelanggan internal dan eksternal. Anak panah 
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berwarna putih melambangkan Nilai Integritas, yang harus dimiliki insan PT 

KAI dalam mewujudkan Pelayanan Prima. 

1 Garis lengkung berwarna biru melambangkan semangat Inovasi yang harus 

dilakukan dalam memberikan nilai tambah ke stakeholders. (Inovasi dilakukan 

dengan semangat sinergi di semua bidang dan dimulai dari hal yang paling kecil 

sehingga dapat melesat.) 

2.4. Budaya Perusahaan 

Gambar 2.3 

Budaya Perusahaan 

 

Sumber : PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 2017 

 

Keterangan: 

5 Nilai UTAMA 

INTEGRITAS 

Kami insan PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) bertindak konsisten 

sesuai dengan nilai-nilai kebijakan organisasi dan kode 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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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. 

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. 

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. 

 

PELAYANAN PRIMA 

Kami insan PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) akan memberikan 

pelayanan yang terbaik yang sesuai dengan standar mutu yang memuaskan dan 

sesuai harapan atau melebihi harapan pelanggan dengan memenuhi 6 A unsur 

pokok: Ability (Kemampuan), Attitude (Sikap), Appearance (Penampilan), 

Attention (Perhatian), Action (Tindakan), dan Accountability (Tanggung jawab). 

2.5. Fungsi PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) 

 Dalam setiap perusahaan memiliki fungsi yang berperan di dalam 

masyarakat. Fungsi setiap perusahaan ada yang sama dan ada juga yang tidak. 

Adapun fungsi-fungsi yang dimiliki PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) 

sebagai penyedia jasa layanan transportasi adalah sebagai berikut : 
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1. Penyedia, pengoperasian, pendayagunaan, pemeliharaan, perbaikan, 

pengendalian dan pengembangan sarana angkutan atau jalan rel maupun 

saranan angkutan bukan diatas rel, yang merupakan kelanjutan angkutan 

kereta api, 

2. Penyedia, pemeliharaan, perbaikan dan pendayagunaaan prasarana jalan 

rel, jembatan, terowongan, instalasi sinyal, telekomunikasi, instalasi listrik 

umum dan listrik atas bangunan stasiun, bangunan dipo serta bangunan 

gedung lainnya yang diperlukan untuk menunjang kereta api. 

3. Pengoperasian, pendayagunaan, pengendalian, penguasaan stasiun, 

penurunan atau angkutan penumpang barang, serta jasa angkutan lain yang 

terkait. 

4. Pengolahan dan pendayagunaan keuangan perusahaan. 

5. Pengolahan, pendayagunaan dan pengembangan SDM. 

6. Pengawasan internal. 
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2.6. Sejarah Stasiun Semarang Poncol 

Pada 6 Agustus 1914, meresmikan stasiun baru di kawasan Poncol yaitu, 

stasiun semarang west. Dinamakan stasiun semarang west karena lokasinya 

berada di bagian barat kota semarang. Stasiun semarang west ini dirancang  oleh 

Herry Maclain, seorang arsitek. Belanda yang banyak berkiprah pada dunia 

arsitektur di Indonesia. Beberapa detail elemen bangunan yang unik coba 

ditampilkan oleh sang perancang antara lain bagian tengah bangunan bangunan 

stasiun yang merupakan pintu masuk utama dihiasi dengan ubin berwarna hitam 

dan abu-abu. Pada panel sebelah kiri dan kanan bangunan bangunan terdapat 

tulisan SCS (Semarang-cheribon stroomtram maatschappi) dan angka tahun 1914 

terbuat dari ubin hitam dan kecemasan. Meski berada pada ujung jalur Semarang-

Cirebon, stasiun Semarang West berbentuk stasiun parallel. Sejak semula memang 

direncanakan stasiun ini akan dihubungkan dengan stasiun tawang sebagai stasiun 

utama di Semarang. Tapi baru pada tahun 1940 setelah pecah perang Dunia II atas 

desakan pihak militer, rencana itu betul betul menjadi kenyataan. Pihak militer 

melihat bahwa tidak adanya hubungan antara stasiun semarang west dan stasiun 

tawang merupakan titik lemah dalam pertahanan pantai utara jawa yang ketika itu 

terancam serbuan Jepang. Saat ini stasiun semarang west berubah menjadi stasiun 

semarang poncol  yang merupakan stasiun pemberangkatan dan kedatangan untuk 

KA kelas ekonomi. 
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2.7. Struktur Organisasi Stasiun Semarang Poncol DAOP IV Semarang 

Gambar 2.4 

Struktur Organisasi Stasiun Semarang Poncol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 2017 

 

 

 

Keterangan : 

KEPALA STASIUN 

SEMARANG PONCOL 

WAKIL KEPALA 

STASIUN SEMARANG 

PONCOL 

SPV PELAYANAN 

STASIUN 

OTC 

CLEANING 

SERVICE 

SPV PERKA DAN 

ADM.STASIUN 

PAP 

JRR JRR PJL 

SPV 

KOM.STASIUN 

PKWT 

LOKET 

CHECKER 

SPV 

CC 

CSOS 

ANNOUNCER 
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1. Kepala stasiun semarang poncol (KS) 

Pimpinan tertinggi di stasiun, mempunyai tugas mengkoordinasi serta 

mengendalikan pelaksanaan angkutan penumpang dan barang serta 

pengamanan kegiatan angkutan kereta api di stasiun. 

2. Wakil kepala stasiun semarang poncol(WKS) 

Mempunyai tugas mewakili atau membantu kepala stasiun semarang 

poncol, menerima laporan pertanggung jawaban dari supervisor yang 

kemudian disampaikan kepada kepala stasiun semarang poncol. 

3. Supervisor pelayanan stasiun 

Mempunyai tugas untuk pengecekan kebersihan stasiun dan pengawasan 

barang-barang yang berhubungan dengan pelayanan. 

4. Supervisor Perka dan Adm Stasiun 

Mempunyai tugas untuk melakukan mengurus jadwal PPKA, administrasi 

surat menyurat dan memastikan bahwa perka aman. 

5. Supervisor Kom.Stasiun 

Mempunyai tugas untuk membawahi loket di stasiun yang berhubungan 

dengan penjualan tiket 

6. Supervisor customer care 

Mempunyai tugas untuk membawahi customer service di stasiun yang 

berhubungan dengan pelayanan. 

7. PAP (Pengawas Peron) 

Mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan yang bersangkutan dengan 

urusan perjalanan kereta api dan urusan langsir di stasiun. 

8. JRR (Juru Rangkai/Juru Langsir) 

Mempunyai tugas menyusun rangkaian kereta api yang akan berangkat 

atau memisah misahkan rangkain kereta api yang dating, memindahkan 

kereta, gerbong, dll. 

9. PJL (Penjaga Jalan Lintasan) 

Mempunyai tugas untuk pengamanan perjalanan kereta api, mengawasi 

jalur kereta api serta membuka dan menutup pintu perlintasan kereta api 

dalam hal pengamanan perjalanan kereta api. 
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10. Cleaning service 

Mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan kebersihan dan keindahan 

di area stasiun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. Sumber Daya Manusia 

Pada tahun 2016, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki karyawan 28.216 

orang untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan kereta api di Jawa dan 

Sumatera. Jumlah tersebut terbagi menurut pendidikan dan usia pegawai seperti 

pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2.2 

Sumber Daya Manusia Menurut Pendidikan 

URAIAN 2016 % 

SD 1.194 4,2 % 

SLTP 1.316 4,6 % 

SLTA 22.993 81,7 % 
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D3 658 2,3 % 

S1 1.978 7 % 

S2 77 0,2 % 

JUMLAH 28.216 100 % 

Sumber : www.kereta-api.co.id 

Keterangan : 

Dari keterangan tabel diatas bahwa Sumber Daya Manusia menurut 

pendidikan pada tahun 2016 dengan jumlah karyawan sebanyak 28.216 di PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) adalah paling banyak pendidikan tingkat 

SLTA sebanyak 81,7%, lalu SLTP sebanyak 4,6%, lalu D3 sebanyak 2,3%, 

lalu S1 sebanyak 7% dan yang terakhir adalah pendidikan menurut S2. 

http://www.kereta-api.co.id/
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Tabel 2.3 

Sumber Daya Manusia Menurut Usia 

URAIAN 2016 % 

<30 13.682 48,5 % 

31 – 40 5.000 17,7 % 

41 – 50 6.521 23,1 % 

51 – 56 3.013 10,4 % 

JUMLAH 28.216 100 % 

Sumber : www.kereta-api.co.id 

Keterangan :  

Dari keterangan di tabel bahwa Sumber Daya Manusia menurut usia pada 

tahun 2016 dengan jumlah karyawan 28.216 di PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) adalah paling banyak dengan umur <30 yaitu 48,5%, lalu 41 – 50 

yaitu 23.1%, lalu 31 – 40 yaitu 17,7%, dan yang paling sedikit yaitu 51 – 56 

yaitu 10.4% 

 

 

 

http://www.kereta-api.co.id/

