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BAB III 

PEMBAHASAN 

3.1 Sistem Reservasi Tiket Kereta Api 

 Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma) 

adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan 

bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai 

suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set 

entitas yang berinteraksi, dimana suatu model matematika seringkali bisa dibuat. 

Menurut (Kristanto, 2008) sistem merupakan jaringan kerja dari prosedur-

prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan 

suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. 

Reservasi tiket kereta api merupakan pemesanan tempat duduk kereta api 

yang ditandai dengan pertukaran informasi antara pihak konsumen dan produsen. 

Reservasi secara online adalah pemesanan tiket kereta yang dilakukan dengan 

cara menggunakan aplikasi online. PT. KAI (Persero) menyediakan layanan 

aplikasi untuk melakukan reservasi tiket kereta seperti website kereta api, KAI 

Access, tokopedia, Indomaret atau Alfamart, tiket.com, serta aplikasi lainnya. 

a) Pemesanan melalui website kereta api 

PT. KAI (Persero) menyediakan aplikasi layanan berupa website dimana 

aplikasi ini bisa diakses oleh masyarakat untuk melakukan reservasi tiket. 

Kelebihan melakukan pemesanan tiket kereta melalui website KAI : 

1. Praktis, tidak usah mengantri, semua pilihan kereta langsung keluar 

 setelah Stasiun asal dan tujuan dimasukkan. 
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2. Billingnya terhubung langsung dengan sistem dari PT. Kereta Api, 

 pembayaran melalui ATM atau Internet Banking sangat mudah, tinggal 

 masuk ke menu Pembayaran > Tiket > Kereta Api. 

Kekurangan melakukan pemesanan tiket kereta melalui website KAI : 

1. Tidak bisa memilih kursi, setelah pemesanan selesai, barulah kita tahu 

 tempat duduk dan nomor kereta. 

2. Pemesanan hanya bisa dilakukan maksimal 2 hari sebelum keberangkatan. 

 Dibandingkan dengan metode yang lain, ini adalah yang deadline-nya 

 paling cepat. 

3. Tidak bisa memesan tiket langsung pulang – pergi. 

Setelah pembelian dilakukan, kita akan menerima e-mail dengan attachment 

file pdf yang merupakan bukti pembayaran, file tersebut cukup di-print, 

kemudian nanti ditukar dengan tiket ketika hari keberangkatan. 

Gambar 3.1 

Halaman Website PT. KAI (Persero) 

 
 Sumber : kai.id 

https://1.bp.blogspot.com/-5bUcVnBVkNE/WoelGl7IAHI/AAAAAAAAAmg/yVzgJUuh1O4R6ZOoi8QHPjkqwrxokSliwCLcBGAs/s1600/Tampilan+Website+PT.+KAI.png
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1. Buka website reservasi tiket PT. Kereta Api Indonesia Persero di 

sini : https://kai.id, dan akan muncul tampilan website seperti gambar 3.1 

2. Pengisian Formulir Pemesanan 

 Isilah form pemesanan sesuai dengan data yang diminta : 

a) Stasiun Asal : Masukkan nama stasiun asal anda. 

b) Stasiun Tujuan : Masukkan nama stasiun tujuan anda. 

c) Tanggal Berangkat : Masukkan tanggal keberangkatan anda. 

d) Dewasa : Masukkan jumlah penumpang dewasa. 

e) Infant : Masukkan jumlah penumpang infant / anak dibawah umur 3 

tahun (jika ada). 

Pastikan data yang anda masukkan sudah benar, kemudian klik "Pesan & 

Cari Kereta". 

Gambar 3.2 

Formulir Pemesanan 

 
Sumber : kai.id 

 

 

 

https://kai.id/
https://2.bp.blogspot.com/-AnObQ4eD9NI/Woem-yL6IWI/AAAAAAAAAms/y7OKWC74mSoxXipgk29Q3ExQG0GsSENCgCLcBGAs/s1600/Pengisian+Form+Pemesanan++Tiket.png
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3. Pemilihan Kereta Api 

 Langkah selanjutnya akan muncul tampilan informasi perjalanan kereta 

 api berdasarkan informasi yang sudah anda masukkan sebelumnya pada 

 form pemesanan. Informasi tersebut antara lain :  

a) Nama Kereta Api : Berisi informasi Nama Kereta Api 

b) Berangkat : Berisi informasi tanggal dan jam keberangkatan dari stasiun 

asal. 

c) Datang : Berisi informasi tanggal dan jam kedatangan pada stasiun 

tujuan. 

d) Durasi : Berisi informasi lama perjalanan dari stasiun awal sampai 

stasiun tujuan. 

e) Harga : Berisi informasi harga tiket (diluar biaya administrasi). 

Ketersediaan Kursi : Berisi informasi ketersediaan kursi, Habis = Kursi 

sudah tidak tersedia, Pesan = Kursi masih tersedia dan dapat dilakukan 

pemesanan secara online, Tersedia = Kursi masih tersedia namun hanya 

dapat dilakukan pemesanan secara langsung di loket Stasiun karena sudah 

dalam kurun waktu 3 jam sebelum keberangkatan. 
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Gambar 3.3 

Tampilan Pemilihan Kereta Api 

 

 Sumber : kai.id 

Berdasarkan informasi yang ditampilkan, pilihlah Kereta Api yang anda inginkan 

kemudian klik "Pesan". maka untuk tampilan baru website PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) akan muncul pop up window dengan 3 pilihan yaitu : 

1) Masuk : Isikan nomor telepon/email dan password jika anda sudah 

mempunyai akun di website reservasi tiket PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero), kemudian klik "Masuk". 

2) Registrasi : Klik Registrasi jika anda ingin membuat akun terlebih dahulu, 

registrasi akun akan mempermudah anda untuk pemesanan tiket pada lain 

kesempatan karena data anda sudah tersimpan di akun yang sudah anda 

buat.  

3) Pesan Tanpa Daftar : Klik Pesan Tanpa Daftar jika anda menginginkan 

pemesanan tanpa membuat akun terlebih dahulu. 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-HCY52rTBDz8/Woeon-FaMZI/AAAAAAAAAm4/qYlbkrdC7woE6LVAlEQEh3KjKhKlL6dtwCLcBGAs/s1600/Tampilan+Pemilihan+Kereta+Api.png
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Gambar 3.4 

Pilihan Log in, Registrasi Akun atau Pesan Tanpa Daftar 

 

Sumber : kai.id 

4. Informasi Reservasi Kereta Api 

Langkah selanjutnya akan muncul tampilan informasi reservasi kereta api 

berdasarkan informasi yang sudah anda masukkan sebelumnya. Bacalah 

semua informasi yang ada mulai dari Informasi Kereta (Nama Kereta Api, 

Kelas Kereta Api, Stasiun Asal, Stasiun Tujuan, Jadwal Keberangkatan 

dan Jadwal Tiba), Harga Tiket, Jumlah Penumpang, Ketentuan 

Pembayaran serta Persyaratan dan Ketentuan Angkutan Penumpang 

Kereta Api.  

Jika semua data sudah Benar dan anda Setuju dengan Persyaratan dan 

Ketentuan yang diterapkan PT. Kereta Api Indonesia, langkah selanjutnya 

"Centang" kolom yang tersedia di samping "Dengan ini saya setuju dan 

mematuhi persyaratan dan ketentuan", kemudian klik "Lanjutkan". 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-ZDMVz53MlMI/Woeo5fP9mrI/AAAAAAAAAm8/NvtFsHDjwG8uciqKCx97jvREKDjwIhblACLcBGAs/s1600/Pop+Up+Window.png
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Gambar 3.5 

Tampilan Informasi Reservasi Kereta Api  

 

Sumber : kai.id 

5. Pengisian Data Penumpang dan Data Pemesanan 

Pengisian form data penumpang dan data pemesan pada kolom yang 

tersedia. (Jika anda sudah mempunyai akun dan sudah log in dengan akun 

anda, maka data pemesan sudah akan terisi secara otomatis). Anda akan 

diberi waktu pengisian selama kurang lebih 10 menit, jadi pastikan anda 

sudah menyiapkan Data Identitas Penumpang seperti Nama dan No. Kartu 

Identitas yang akan digunakan. 

https://3.bp.blogspot.com/-AWYNeWXj1KQ/WoesPZTo9GI/AAAAAAAAAnI/xiCapDkeSsUynND3qvOa0xOj8PB-EP-KQCLcBGAs/s1600/Tampilan+Informasi+Reservasi+Kereta+Api.png
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Data Penumpang : 

a) Nama : Masukkan  Nama Penumpang sesuai Identitas 

b) No Identitas : Masukkan No. Identitas Penumpang (KTP/SIM/PASPORT, 

untuk anak yang berusia dibawah 17 tahun yang belum memiliki Kartu 

Identitas dapat diisi dengan tanggal lahir dengan format "hhbbtttt"/ 

haribulantahun). 

Data Pemesan : 

a) Nama : Masukkan Nama Pemesan  

b) Email : Masukkan Email Pemesan (Pastikan alamat email yang anda 

gunakan aktif dan dapat digunakan, karena Bukti Pemesanan, Bukti 

Pembayaran dan E-Ticket anda akan dikirim ke alamat email tersebut). 

c) No. Telepon : Masukkan No Telepon Pemesan. 

d) Alamat : Masukkan Alamat Tempat Tinggal Pemesan. 

Pastikan semua data sudah terisi dan benar, jika sudah masukkan Kode 

Capctha dengan cara menulis ulang kata/huruf yang sama dengan Captcha 

pada kolom yang tersedia. Kemudian Klik "Selanjutnya", maka akan muncul 

pop up window "Apakah data yang anda masukkan sudah benar", jika sudah 

maka Klik "OK". 
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Gambar 3.6 

Formulir Pengisian Data Penumpang dan Data Pemesan 

 

Sumber : kai.id 

6. Pemilihan Kursi dan Metode Pembayaran 

Pemilihan kursi tempat duduk atau pindah kursi dapat dilakukan dengan 

cara mengklik tombol “Pindah” kemudian pilih gerbong dan nomor kursi 

(kursi berwarna merah=sudah ada yang menempati, kursi berwarna abu-

abu=kursi kosong, kursi berwarna biru=kursi yang dipilih), kemudian klik 

“Tutup”. 

Langkah selanjutnya adalah pilih metode pembayaran yang akan 

digunakan, kemudian klik selanjutnya. 

 

https://1.bp.blogspot.com/-K0TYxJ1VL8U/WoetsXu7U8I/AAAAAAAAAnU/7nitD6sByzMw807uqX3knodnCC7bxluKwCLcBGAs/s1600/Tampilan+Pengisian+Data+Penumpang+dan+Data+Pemesan.png
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Gambar 3.7 

Pemilihan Kursi dan Metode Pembayaran

 
 

Sumber : kai.id 

7. Pembayaran 

Langkah terakhir adalah print bukti pemesanan atau catat kode 

pembayaran. Selain itu bukti pemesanan dapat dicek melalui email yang 

digunakan saat melakukan pemesanan. Selanjutnya segera lakukan 

https://2.bp.blogspot.com/-Q97jlIHfh48/WoexC2jmjGI/AAAAAAAAAng/Q65wnw8wfCQPSLqLfihL2iWzjTw8xCwPwCLcBGAs/s1600/Tampilan+Pemilihan+Kursi+dan+Metode+Pembayaran.png
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pembayaran dengan metode pembayaran yang sudah dipilih dan pastikan 

pembayaran dilakukan sebelum batas waktu pembayaran berakhir. Setelah 

melakukan pembayaran, bukti pembayaran dan e-ticket akan dikirim 

melalui alamat email yang dicantumkan saat melakukan pemesanan. 

Gambar 3.8 

Tampilan Resume Reservasi Tiket Online Kereta Api 

 

Sumber : kai.id 

 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-ThXQwUnwg-E/WojPfLpFpdI/AAAAAAAAAn8/d6qGs_Q90P8dM8a1kXVyN4s2deZec2p0gCLcBGAs/s1600/Tampilan+Resume+Reservasi+Tiket.png
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b) Pemesanan melalui KAI Access 

PT. KAI (Persero) meluncurkan sebuah aplikasi untuk melakukan reservasi 

dengan efektif tanpa harus datang ke loket stasiun. 

Gambar 3.9 

Registrasi Aplikasi KAI Access 

 

Sumber : Sistem Knowledge Base KAI, 2019 

1. Begitu muncul tampilan halaman depan, klik More. Kemudian 

 klik Account. 

2. Pada halaman login, klik Register Kemudian masukkan email atau nomor 

 handphone, password (kombinasi huruf dan angka), serta lengkapi biodata. 

3. Selanjutnya verifikasi akun kamu dengan memasukkan kode atau link 

 aktivasi yang dikirimkan ke alamat email yang telah didaftarkan. 

4. Klik link di email untuk melakukan aktivasi 

5. Buka aplikasi KAI Access kembali untuk login dengan email serta 

 password yang telah didaftarkan. 

 

https://virustraveling.com/kai-access-cara-mudah-booking-tiket-kereta-api-via-smartphone/cara-registrasi-aplikasi-kai-access
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Cara melakukan pemesanan tiket kereta api melalui aplikasi KAI Access: 

Gambar 3.10 

Reservasi Tiket KAI Access 

 

 Sumber : Sistem Knowledge Base KAI, 2019 

1. Klik menu train yang terdapat di halaman depan. Kemudian akan muncul 

 panel pencarian. Isi Stasiun Asal, Stasiun Tujuan, Tanggal Berangkat, 

 Kelas, dan Jumlah Penumpang. Kemudian klik search ticket. 

2. Dilayar berikutnya departure, pilih kereta dan jadwal yang tersedia. 

 Jadwal kereta sudah cukup detail, lengkap dengan jam keberangkatan, 

 waktu tiba, kelas, sub-kelas, harga tiket dan jumlah tiket yang masih 

 tersedia. Kemudian klik pada salah satu kereta yang diinginkan. 

3. Halaman berikutnya akan muncul order confirmation atau detail informasi 

 jadwal kereta yang kita pilih. Cek ulang apakah jadwal sudah sesuai 

 dengan pilihan. Kemudian centang tanda setuju dan mematuhi segala 

 persyaratan dan ketentuan reservasi. Lalu klik next. 

4. Kemudian, akan keluar konfirmasi pemesanan kamu dan data pemesan. 

https://virustraveling.com/kai-access-cara-mudah-booking-tiket-kereta-api-via-smartphone/kai-access-cara-memesan-tiket-kereta-online
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Gambar 3.11 

Pengisian Data Reservasi KAI Access 

 

Sumber : Sistem Knowledge Base KAI, 2019 

5. Isi data penumpang sesuai dengan identitas yang berlaku. 

6. Pilih kursi. Dibagian ini, calon penumpang bisa mengganti kursi 

 default (dipilih sistem) sesuai dengan pilihannya jika persediaan masih 

 ada. Tanda merah menandakan kursi sudah terisi, sedangkan warna biru 

 adalah kursi kamu saat ini. Pengubahan dilakukan dengan klik warna biru 

 di kursi sebelumnya hingga berubah menjadi warna putih tanda kursi 

 kosong. Klik kursi yang diinginkan. Kemudian simpan dan next. 

7. Selanjutnya, pilih metode pembayaran yang diinginkan. Tersedia Klik pay 

 BCA, kartu kredit Visa/Master/JCB maupun pembayaran via ATM atau 

 Payment Point. KAI menerapkan biaya yang berbeda-beda untuk setiap 

 metode pembayaran. 

8. Setelah memilih metode pembayaran, berikutnya akan muncul dilayar 

 smartphone “Selamat Pemesanan Berhasil”. Finish dan bookingan sudah 

 jadi. Bookingan bisa dilihat di menu history. 

https://virustraveling.com/kai-access-cara-mudah-booking-tiket-kereta-api-via-smartphone/kai-akses-cara-pesan-tiket-kereta-online
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c) Pemesanan melalui tokopedia 

Reservasi tiket kereta melalui tokopedia dapat dilakukan dengan cara : 

1. Mengisi kota asal dan tujuan keberangkatan serta tanggal keberangkatan 

 kereta sesuai yang diinginkan. 

Gambar 3.12 

Reservasi Melalui Tokopedia 

 

Sumber : Sistem tokopedia, 2019 

2. Akan tersedia beberapa kereta dengan masing-masing jam, kelas, dan 

 harga. Pilih kereta yang sesuai kebutuhan. Isi data penumpang yang akan 

 melakukan perjalanan sesuai dengan nomor kartu identitas. 
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Gambar 3.13 

Pengisian Data Reservasi  

   

Sumber : Sistem Tokopedia, 2019 

3. Pilih kursi sesuai yang diinginkan. 

Gambar 3.14 

Tampilan Daftar Kursi  

  

Sumber : Sistem tokopedia, 2019 
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4. Kemudian lanjut ke metode pembayaran 

Gambar 3.15 

Metode Pembayaran Reservasi Tiket Kereta Api 

  

Sumber : Sistem tokopedia, 2019 

5. Lakukan pembayaran dengan kode pembayaran yang telah diterima. 

Gambar 3.16 

Kode Pembayaran Reservasi  

 

Sumber : Sistem tokopedia, 2019 
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d) Pemesanan melalui Indomaret atau Alfamart 

Indomaret dan Alfamart juga melayani pemesanan tiket kereta api, cukup 

datang ke kasir lalu menyampaikan bahwa kita akan membeli tiket kereta api, 

cara ini biasanya dilakukan oleh orang tua saya karena tidak ada ATM dan 

Internet Banking serta jarak rumah yang jauh dari stasiun kereta api. 

Kelebihan melakukan pemesanan tiket melalui Indomaret atau Alfamart : 

1. Tidak perlu ATM dan Internet Banking, tapi bisa juga dibayar dengan 

 kartu debit/kredit dengan mesin EDC yang ada di Indomaret/Alfamart. 

2. Bisa memilih tempat duduk, biasanya oleh kasir ditanya mau duduk di 

 sebelah mana. 

Kekurangan melakukan pemesanan tiket melalui Indomaret atau Alfamart: 

1. Hanya melayani pemesanan tiket kereta jarak jauh dan kereta lokal 

 tertentu saja (kalijaga dan kedung sepur tidak bisa dipesan melalui layanan 

 ini). 

2. Pemesanan paling lambat 1 hari sebelum keberangkatan. 

Pemesanan tiket kereta api melalui Indomaret atau Alfamart dapat dilakukan 

dengan langkah sebagai berikut: 

a. Memberitahukan kepada petugas Indomaret/Alfamart mengenai waktu 

keberangkatan serta relasi kereta yang akan dipesan. 

b. Menyerahkan kartu identitas dan nomor telepon untuk diinput oleh 

petugas Indomaret/Alfamart. 

c. Membayar harga tiket serta tambahan administrasi kepada petugas 

Indomaret/Alfamart. 
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d. Menerima struk berisi kode booking yang dilengkapi dengan nama 

penumpang serta nomor kursi dan gerbong kereta. 

e. Mencetak boarding pass di mesin check in counter dengan 

memasukkan kode booking yang tertera pada struk. 

e) Pemesanan melalui tiket.com 

Aplikasi tiket.com termasuk salah satu aplikasi online yang bisa digunakan 

untuk melakukan pemesanan tiket kereta api dengan efektif tanpa harus 

datang ke loket stasiun. Berikut adalah cara melakukan reservasi tiket kereta 

api melalui tiket.com : 

1. Cari rute perjalanan 

 Tentukan kota keberangkatan dan tujuan perjalanan. 

Gambar 3.17 

Menu Pencarian Jadwal Keberangkata Kereta 

 

  Sumber: Sistem tiket.com, 2019 
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Gambar 3.18 

Tampilan Daftar Kereta 

 

Sumber: Sistem tiket.com, 2019 

2. Pilih jadwal kereta api 

 Aplikasi ini menyediakan berbagai informasi tentang jadwal perjalanan 

 untuk setiap rute perjalanan yang calon penumpang pilih. Kemudian pilih 

 jadwal, tujuan, dan harga yang diinginkan. 

3. Detail penumpang 

 Detail informasi tentang harga dan jadwal keberangkatan perjalanan yang 

 sudah dipilih tertera dengan jelas dan lengkap dalam ringkasan pencarian. 

 Pastikan jadwal yang tertera sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 

 Lengkapi data penumpang yang akan melakukan perjalanan. 
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Gambar 3.19 

Formulir Biodata Calon Penumpang  

 

Sumber: Sistem tiket.com, 2019 

4. Pilihlah kursi sesuai dengan keinginan agar perjalanan terasa nyaman. 

Gambar 3.20 

Tampilan Kursi Kereta Api 

 

Sumber: Sistem tiket.com, 2019 



71 
 

 
 

5. Tersedia beragam metode pembayaran untuk kenyamanan transaksi calon 

 penumpang. Pilih metode pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan. 

Gambar 3.21 

Metode Pembayaran Reservasi Tiket Kereta 

 

Sumber: Sistem tiket.com, 2019 

6. Pengiriman voucher kereta api 

 Setelah pembayaran sukses diterima, penumpang akan menerima SMS dan 

 email berisi ringkasan voucher kereta api maksimum dalam 60 menit. 

Gambar 3.22 

Voucher Reservasi Tiket Kereta 

 

Sumber : Sistem tiket.com 
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3.2  Pelayanan Tiket Kereta Api 

Pelayanan secara umum adalah tindakan untuk menyediakan apa yang 

diharapkan dan dibutuhkan orang lain dalam hal organisasi pelayanan, sedangkan 

yang dimaksud orang lain dalam hal ini adalah pelanggan Stasiun Semarang 

Poncol. Di bagian pelayanan, petugas mempunyai tanggung jawab memberikan 

informasi jadwal keberangkatan kereta, melayani perubahan dan pembatalan tiket 

kereta, serta informasi atau kebutuhan lain yang dibutuhkan customer. 

3.2.1 Informasi Jadwal Kereta  

Aplikasi KAI Access menyediakan layanan informasi dan pembelian tiket 

kereta api jarak jauh dan lokal. Penjualan tiket kereta jarak jauh dapat dilihat atau 

dipesan h-90 sebelum keberangkatan pada menu intercity train. Penjualan tiket 

untuk kereta lokal dapat dilihat atau dipesan h-7 sebelum keberangkatan pada 

menu local train. Pilihan pembayaran tiket untuk kereta jarak jauh dapat dilakukan 

dengan transfer ataupun melalui Indomaret, Alfamart, serta Alfamidi.  

Tabel 3.1 

Informasi Jadwal Kereta Api 

No Nama 

KA 

Jam Kelas Rute 

1 Kalijaga 09.00 Ekonomi Semarang 

Poncol, 

Semarang 

Tawang, 

Brumbung, 

Kedungjati, 

Telawa, Gundih, 

Salem, Solo. 

2 Kedung 

Sepur 

05.45; 15.45 Ekonomi Semarang 

Poncol, 

Semarang 

Tawang, 

Alastua, 

Brumbung, 
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Gubug, 

Karangjati, 

Sedadi, 

Ngrombo 

3 Kaligung 05.10;08.55;14.00;16.35;19.40 Ekonomi Semarang 

Poncol, Weleri, 

Pekalongan, 

Pemalang, 

Tegal. 

4 Blora 

Jaya 

19.10 Ekonomi Semarang 

Poncol, 

Semarang 

Tawang, 

Ngrombo, 

Jambon, 

Kradenan, 

Doplang, 

Randublatung, 

Cepu 

 Sumber: Sistem RTS Stasiun Semarang Poncol, 2019 

3.2.2 SOP (Standar Operasional Prosedur) Perubahan Tiket Kereta 

 Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Supervisor Customer 

Care PT. KAI (Persero) DAOP IV Semarang, maka dapat digambarkan standar 

operasional prosedur PT. KAI (Persero) yang harus diperhatikan oleh penumpang 

kereta api dalam melakukan perubahan tiket. 
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Gambar 3.23 

Standar Operasional Prosedur Perubahan Tiket 

PT. KAI (Persero) DAOP IV Semarang 

 

 
Sumber: Data yang diolah, PT. KAI (Persero), 2019 

 

3.2.3 Alur Perubahan Tiket via KAI Access 

Gambar 3.24 

Pengecekan Kode Booking 

 

Sumber: Sistem Knowledge Base KAI, 2019  
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Gambar 3.25 

Tampilan Menu E-Ticket 

 

Sumber: Sistem Knowledge Base KAI, 2019 

Gambar 3.26 

Tampilan Menu Reschedule 

 

Sumber: Sistem Knowledge Base KAI, 2019  
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Gambar 3.27 

Daftar Jadwal Keberangkatan Kereta 

 

 Sumber: Sistem Knowledge Base KAI, 2019  

Gambar 3.28 

Tampilan Konfirmasi Pemesanan Tiket 

 

 Sumber: Sistem Knowledge Base KAI, 2019  
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Gambar 3.29 

Menu Detail Information 

 

Sumber: Sistem Knowledge Base KAI, 2019  

Gambar 3.30 

Tampilan Harga dan Biaya Layanan 

 

Sumber: Sistem Knowledge Base KAI, 2019  
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Gambar 3.31 

Kode Pembayaran 

 

Sumber: Sistem Knowledge Base KAI, 2019  

Gambar 3.32 

Daftar Kode Booking Lama dan Baru 

 

Sumber: Sistem Knowledge Base KAI, 2019  
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3.2.3.1 Syarat & ketentuan perubahan jadwal melalui KAI Access 

Perubahan  jadwal  dapat  dilakukan  untuk  jadwal  keberangkatan  

dengan kereta api yang sama atau perubahan jadwal keberangkatan dengan kereta 

api yang berbeda. Pemohon  perubahan  jadwal  adalah  penumpang  yang  

bersangkutan  atau salah  satu  penumpang  yang  data  dirinya  telah  terdaftar  

pada  aplikasi  kai access dan menggunakan akun kai access milik pemohon. 

Perubahan  jadwal  dapat  dilakukan  selambat-lambatnya  24  jam  sebelum 

jadwal  keberangkatan  ka  dan  kode  booking  yang  dimiliki  berstatus  paid 

serta belum dicetak sebagai boarding pass. Apabila perubahan  jadwal  tiket 

kurang dari waktu yang tersebut maka  proses  perubahan jadwal hanya dapat 

dilakukan di loket stasiun. 

Perubahan  jadwal  hanya  dapat  dilakukan  apabila  tempat  duduk  kereta  

api pengganti masih tersedia. Proses  perubahan  jadwal  dikenakan  biaya  

administrasi  sebesar  25%  dari tarif kereta api yang dibatalkan diluar bea pesan 

dengan pembulatan keatas kelipatan  Rp.  1.000,-  (Seribu  Rupiah),  dan  pada  

tiket  yang  baru  akan dikenakan biaya layanan dan tidak mendapatkan discount 

channel. Apabila kereta api dengan jadwal yang baru tarifnya lebih  tinggi, maka 

penumpang membayar selisih tarifnya. Bilamana kereta api jadwal yang baru 

tarifnya lebih rendah, maka tidak ada pengembalian bea atas selisih tarif.  

3.2.4 SOP (Standar Operasional Prosedur) Pembatalan Tiket Kereta 

 Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Supervisor Customer 

Care PT. KAI (Persero) DAOP IV Semarang, maka dapat digambarkan standar 
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operasional prosedur PT. KAI (Persero) yang harus diperhatikan oleh penumpang 

kereta api dalam melakukan pembatalan tiket. 

Gambar 3.33 

Standar Operasional Prosedur Pembatalan Tiket 

PT. KAI (Persero) DAOP IV Semarang 

 

Sumber: Data yang diolah, PT. KAI (Persero), 2019 
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3.2.5 Alur Pembatalan Tiket Via KAI Access 

Gambar 3.34 

Tampilan Menu My Trips 

 

Sumber: Sistem Knowledge Base KAI, 2019  

Gambar 3.35 

Tampilan Menu E-Ticket 

 

Sumber: Sistem Knowledge Base KAI, 2019 
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Gambar 3.36 

Menu Cancellation 

 

Sumber: Sistem Knowledge Base KAI, 2019 

Gambar 3.37 

Menu Bank Account 
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Sumber: Sistem Knowledge Base KAI, 2019 

Gambar 3.38 

Menu Konfirmasi Pembatalan Tiket 

 

 

Sumber: Sistem Knowledge Base KAI, 2019 
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Gambar 3.39 

Konfirmasi untuk Melanjutkan Proses Pembatalan Tiket 

 

Sumber: Sistem Knowledge Base KAI, 2019 

Gambar 3.40 

Tampilan Kode Booking Dibatalkan 

 

Sumber: Sistem Knowledge Base KAI, 2019 
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Gambar 3.41 

Konfirmasi Pengiriman Bukti Pembatalan  

 

Sumber: Sistem Knowledge Base KAI, 2019 

Gambar 3.42 

Tampilan Pembatalan Tiket Selesai 

 

Sumber: Sistem Knowledge Base KAI, 2019 
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3.2.5.1 Syarat dan ketentuan pembatalan tiket melalui KAI Access 

Pemohon pembatalan adalah penumpang yang bersangkutan atau salah 

satu penumpang yang data dirinya telah terdaftar pada aplikasi kai access serta 

menggunakan akun kai access milik pemohon. Pembatalan  tiket  dapat  dilakukan 

selambat-lambatnya 24 jam sebelum jadwal  keberangkatan  kereta  api  dan  kode  

booking  yang  dimiliki  berstatus paid, serta belum dicetak sebagai boarding pass 

jika  kurang  dari  24  jam maka  proses  pembatalan  hanya  dapat  dilakukan  di  

loket  stasiun pembatalan. Pembelian tiket melalui online dapat dilakukan proses 

pembatalan di aplikasi kai access, kode booking dapat ditambahkan melalui menu 

my trip. Nama yang terdapat di dalam tiket terdaftar sebagai user kai access, 

proses pembatalan tiket dikenakan biaya administrasi sebesar 25% dari tarif kereta 

api yang dibatalkan di luar bea pesan. 

Pengembalian  bea  dilakukan  setelah  hari  ke-30  hingga  ke-45  dan  

hanya melalui transfer bank, pengembalian bea dapat dikirimkan ke rekening 

salah satu penumpang yang ada di dalam kode booking tiket yang dibatalkan. 

Nama  dan  nomor  rekening  bank  yang  diinput  harus  sesuai  dengan  nama dan 

nomor pada buku rekening bank. Apabila  pada  saat  proses  awal  pembatalan  

melalui  KAI  Access  dinyatakan sukses   akan  tetapi  sampai  batas  waktu  yang  

ditentukan  bea  refund  belum masuk  ke  rekening  pemohon   dan  pemohon  

mendapatkan  pemberitahuan gagal  transfer  berupa  pesan  singkat  (SMS)  maka   

pemohon  dapat menghubungi  customer  service  stasiun  pembatalan  terdekat  

dengan mencetak  dan  menunjukan  bukti  pembatalan  yang  dapat  diunduh  dari 

aplikasi KAI  Access, menunjukan pesan singkat (SMS) gagal  transfer  kepada 
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petugas, serta membawa kartu identitas asli. Pengembalian  bea  pembatalan  tiket  

melalui  aplikasi  kai Access  yang mengalami gagal transfer tidak dapat dilakukan 

proses transfer ulang, hanya dapat dilakukan melalui pengambilan tunai. Tiket  

yang  dibatalkan  lebih  dari  satu  tetapi  dengan  nomor  kode booking  yang  

sama  maka  pengembalian  bea  secara  tunai  dapat  diwakilkan pada salah satu 

penumpang tersebut dan bukti identitas asli yang ditunjukan cukup salah satu dari 

penumpang yang dibatalkan. 

Pengembalian bea tiket pembatalan yang diwakilkan, harus membawa 

bukti pembatalan serta kartu identitas asli salah satu penumpang yang dibatalkan 

dan menyertakan  surat  kuasa  bermaterai  dari nama  yang  tercantum  pada  

bukti  pembatalan  kepada  pengambil  untuk mengambil bea tiket yang 

dibatalkan. Petugas mencetak history transaksi dari kode booking tiket yang 

dibatalkan sebagai lampiran bentuk pengembalian bea penumpang. Pergantian 

pengembalian refund secara tunai petugas harus memastikan  bahwa proses 

transfer telah gagal, yaitu mencocokan kode booking  dengan  laporan gagal 

transfer dan cetak bukti pembatalan sebagai arsip. 

3.2.6 Proses Pengurusan Gagal Transfer 

 Pengembalian uang refund tiket secara transfer sering mengalami 

kegagalan, maka berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan jika terjadi gagal 

transfer: 

a. Saat proses awal pembatalan melalui KAI Access dinyatakan sukses 

akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan bea refund belum 

masuk ke rekening pemohon dan pemohon mendapatkan 
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pemberitahuan gagal transfer berupa pesan singkat (SMS) maka 

pemohon dapat menghubungi customer service stasiun pembatalan 

terdekat dengan mencetak dan menunjukkan bukti pembatalan yang 

dapat diunduh dari aplikasi KAI Access, menunjukan pesan singkat 

(SMS) gagal transfer kepada petugas, serta membawa kartu identitas 

asli. 

b. Pengembalian bea pembatalan tiket melalui aplikasi KAI Access yang 

mengalami gagal transfer tidak dapat dilakukan proses transfer ulang, 

hanya dapat dilakukan melalui pengambilan tunai. 

c. Tiket yang dibatalkan lebih dari satu tetapi dengan nomor  kode 

booking yang sama maka pengembalian bea secara tunai dapat 

diwakilkan pada salah satu penumpang tersebut dan bukti identits asli 

yang ditunjukan cukup salah satu dari penumpang yang dibatalkan. 

d. Pengembalian bea tiket pembatalan yang diwakilkan, maka selain 

membawa bukti pembatalan serta kartu identitas asli salah satu 

penumpang yang dibatalkan juga harus dapat menyertakan surat kuasa 

bermaterai dari nama yang tercantum pada bukti pembatalan kepada 

pengambil untuk mengambil bea tiket yang dibatalkan. 

e. Petugas mencetak riwayat transaksi dari kode booking tiket yang 

dibatalkan sebagai lampiran bentuk pengembalian bea penumpang; 

f. Sebelum dilakukan refund secara tunai petugas memastikan bahwa 

proses transfer telah gagal dengan mencocokan kode booking dengan 

laporan gagal transfer dan cetak bukti pembatalan sebagai arsip. 
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3.2.7 Layanan E-Boarding Pass 

PT. KAI (Persero) resmi merilis sistem yaitu e-boarding pada Oktober 

2017 lalu, yang merupakan pembaruan dalam meningkatkan pelayanan boarding 

penumpang kereta api. E-boarding pass merupakan boarding pass elektronik 

yang diterbitkan PT. KAI (PERSERO) dalam peluncuran versi terbaru di aplikasi 

KAI Access. Penumpang kereta api yang menggunakan fasilitas ini harus 

menggunakan aplikasi KAI Access yang terbarukan di ponselnya. Adanya e-

boarding ini penumpang tidak perlu lagi mencetak boarding pass yang berada di 

stasiun, hanya dengan menunjukan e-boarding pass yang tertera pada layar 

smartphone penumpang. 

Pembaruan dalam sistem boarding pass ini bertujuan untuk mengurangi 

atau menghilangkan peredaran tiket palsu yang sebelumnya pernah terjadi. Karena 

dengan adanya penerapan sistem check-in, penumpang tidak akan bisa 

mendapatkan boarding pass tanpa ada kode pemesanan transaksi pembelian tiket, 

dan apabila ditemukan perbedaan antara tiket dengan identitas maka petugas 

berhak menolak dan meminta calon penumpang tidak masuk area stasiun. 

Penumpang tidak dikenakan denda, tetapi tiket akan hangus dan penumpang 

dilarang masuk. E-boarding pass hanya dapat diterbitkan khusus pemesanan tiket 

ka via KA Access versi terbaru dan dapat diunduh mulai dari 2 jam sebelum 

keberangkatan KA.  
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3.3  Hambatan dalam Reservasi dan Pelayanan Tiket Kereta Api pada 

Stasiun Semarang Poncol 

Berdasarkan hasil observasi di Lapangan dapat disimpulkan bahwa 

penerapan sistem reservasi dan pelayanan tiket kereta api melalui online memiliki 

beberapa hambatan, diantaranya adalah:  

a. Aplikasi KAI Access sering mengalami gangguan 

Aplikasi ini sering terjadi eror seperti setelah mengalami pembaruan aplikasi 

maka secara otomatis akun akan ke log out dengan sendirinya. Selain itu 

kadang saat sedang dilakukan pencarian rute perjalanan aplikasi tidak 

memberikan respon dan itu merupakan gangguan yang ditandai dengan 

gambar loading berwarna orange. Masalah lain yaitu tiket tidak bisa dicetak, 

di aplikasi tertulis lunas dan suskses transaksi tapi saat akan dicetak tiket tidak 

keluar. Dilakukan pengecekan melalui sistem RTS, keterangannya adalah tiket 

sudah dibatalkan. 

b. Kurangnya pemahaman mengenai aplikasi KAI Access 

Hambatan reservasi dan pelayanan tiket kereta berikutnya adalah kurangnya 

pemahaman mengenai aplikasi KAI Access, sehingga masih banyak kendala 

yang dialami oleh masyarakat seperti proses aktivasi akun aplikasi yang 

mengalami kegagalan yang berakibat aplikasi KAI Access tidak bisa 

digunakan. 

c. Batal sistem 

Batal sistem merupakan hambatan dalam reservasi tiket kereta api yang sering 

terjadi saat calon penumpang melakukan pemesanan tiket kereta api melalui 

aplikasi traveloka, tiket.com, Indomaret ataupun Alfamart. Batal sistem bisa 
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terjadi karena uang transaksi tidak sampai kepada pihak KAI, maka secara 

otomatis tiket akan mengalami batal karena sistem. Selain dari aplikasi online 

tersebut, batal sistem juga bisa terjadi melalui Bank BNI/BCA. Sama dengan 

aplikasi online diatas, batal sistem melalui kedua bank ini terjadi karena 

transaksi tidak diterima oleh pihak KAI sampai waktu yang telah ditentukan. 

d. Gagal transfer uang refund 

Gagal transfer pengembalian uang refund sering terjadi karena ada kesalahan 

saat melakukan pengisian nomor ataupun nama rekening pada proses 

pembatalan tiket. 

3.4  Alternatif Solusi Untuk Menyelesaikan Hambatan dalam Reservasi 

dan Pelayanan Tiket Kereta Api pada Stasiun Semarang Poncol 

Berdasarkan hasil observasi di Lapangan dan wawancara dengan 

Supervisor Customer Care PT. KAI (Persero) DAOP IV Semarang, ada beberapa 

alternatif solusi dalam menyelesaikan hambatan sistem reservasi dan pelayanan 

tiket kereta api adalah : 

a. Aplikasi KAI Access sering mengalami gangguan 

Menangani hal ini maka pihak customer service memasukkan data 

penumpang yang mengalami permasalahan tentang aplikasi KAI Access ke 

dalam data laporan CRM dengan keterangan status kasus yang high seperti 

gagal aktivasi akun aplikasi KAI Access. Penanganan kasus dengan cara 

tersebut akan langsung direspon oleh pusat selang 5-10 menit setelah kasus 

dilaporkan. Pihak pusat akan menghubungi nomor telepon penumpang yang 

tertera dalam data laporan CRM mengenai kasus tersebut untuk 

menyelesaikan kasusnya. 
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b. Kurangnya pemahaman mengenai aplikasi KAI Access 

Bagian pelayanan pelanggan akan membantu memberikan pemahaman 

mengenai aplikasi KAI Access, dengan cara membuat akun media sosial yang 

berisi langkah-langkah penggunaan aplikasi. 

c. Batal sistem 

Penumpang harus datang ke bagian customer service stasiun untuk 

mengkonfirmasi kembali mengenai tiket kereta yang bermasalah tersebut. 

Kemudian pihak customer service melakukan pengecekan melalui sistem 

RTS, jika sudah pasti tertulis tiket telah dibatalkan oleh sistem maka petugas 

customer service mencetakkan manifes sebagai bukti jika tiket sudah batal 

sistem. Setelah mendapatkan manifes, penumpang harus mengurus dengan 

pihak terkait saat melakukan pemesanan tiket kereta api tersebut untuk bisa 

mendapatkan uang refund. 

d. Gagal Transfer Uang Refund 

Permasalahan gagal transfer bisa terjadi saat penumpang melakukan proses 

pembatalan melalui aplikasi KAI Access, penumpang memasukkan nama 

rekening tidak sesuai dengan identitas penumpang yang tiketnya dibatalkan. 

Sehingga aplikasi menolak dan terjadi gagal transfer. Pengurusan gagal 

transfer harus datang ke stasiun besar untuk mengubah sistem pengembalian 

uang refund dari transfer menjadi diambil tunai langsung melalui loket 

stasiun. 


