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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Transportasi merupakan salah satu kebutuhan yang menunjang kegiatan 

masyarakat dalam berpergian. Peran transportasi, yaitu sebagai sarana dalam 

perpindahan masyarakat dari satu tempat ke tempat yang lainnya (aksesibilitas). 

Transportasi menjadi penting, karena kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat 

tidak selamanya dapat dilakukan pada lingkungan tempat tinggalnya. Kegiatan 

yang dilakukan sebagai pemenuhan kebutuhan yang membutuhkan ruang bagi 

pergerakan masyarakat menjadikan transportasi sebagai pemenuhan kebutuhan 

ekonomi.1 

Pada transportasi, terdapat suatu keterikatan antara penumpang, barang, 

sarana, dan prasarana yang berinteraksi dalam suatu perpindahan orang dan barang. 

Keterikatan yang dimaksud, yaitu adanya sistem transportasi.2 Sistem transportasi 

diselenggarakan dengan tujuan penumpang dan barang dapat melalui proses 

transportasi secara optimum, dengan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, 

dan efisiensi waktu maupun biaya.3 Keterikatan ini akan mampu mempengaruhi 

intensitas karena adanya sistem transportasi yang baik dan optimal akan 

meningkatkan intensitas baik dari segi jumlah maupun kepuasan dari pemakai 

 

 

 
1 Rudi Aziz dan Asrul, Pengantar Sistem dan perencanaan trasnportasi, (Yogyakarta: CV Budi 

Utama, 2018), hal. 1 
2 Ibid., hal. 2 
3 Ibid. 
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moda transportasi, serta dapat menciptakan pertumbuhan dalam bentuk manfaat 

lainnya seperti pertumbuhan roda ekonomi karena interaksi perpindahan barang 

yang baik dan lancar. 

Sistem transportasi secara umum dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu sistem 

transportasi udara, sistem trasnportasi laut, dan sistem transportasi darat.4 

Transportasi darat berperan penting dalam menyediakan jasa pengangkutan bagi 

masyarakat. Bentuk dari transportasi darat yang sering digunakan masyarakat, yaitu 

dengan menggunakan kereta api, bus, mobil, ataupun motor.5 Salah satu 

transportasi darat yang digunakan oleh masyarakat adalah kereta api, khususnya 

Kereta Rel Listrik (KRL). KRL sendiri banyak digunakan oleh masyarakat untuk 

melakukan kegiatannya khususnya di daerah DKI Jakarta. Berdasarkan data di 

dalam laman resmi http://www.krl.co.id/ selama 2019, rata-rata jumlah pengguna 

KRL per hari mencapai 979.853 pengguna pada hari kerja dengan rekor jumlah 

pengguna terbanyak yang dilayani dalam satu hari mencapai 1.154.080 pengguna. 

KRL yang dioperasikan saat ini melayani 80 stasiun di seluruh Jabodetabek, Banten 

dan Cikarang dengan jangkauan rute mencapai 418,5 km.6 Hal tersebut 

menunjukkan adanya ketergantungan dari masyarakat kepada KRL untuk 

melaksanakan aktivitas mereka sehari-hari. 

Pada kereta api, yang menjadi salah satu bagian terpenting dalam 

penyelenggaraan kegiatannya, yaitu penumpang yang dalam hal ini didefinisikan 

 
 

 

 
4 Ibid., hal. 3 
5 Siti Fatimah, Pengantar Transportasi, (Ponorogo: Myria Publisher, 2019), hal. 19 
6 <http://www.krl.co.id>, diakses 10 Maret 2020. 

http://www.krl.co.id/
http://www.krl.co.id/
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sebagai pengguna jasa. Pengguna jasa, yaitu setiap orang dan/atau badan hukum 

yang menggunakan jasa angkutan kereta api baik untuk angkutan orang maupun 

barang.7 Pemberian pelayanan oleh penyelenggara perkeretaapian sangat 

diperhatikan, demi kenyamanan, keselamatan, dan juga kemudahan bagi pengguna 

jasa. Salah satu cara untuk memberikan pelayanan yang baik, yaitu dengan 

memperhatikan fasilitas pada perkeretaapian. Fasilitas penunjang perkeretaapian, 

yaitu segala sesuatu yang menunjang penyelenggaraan angkutan kereta api yang 

dapat memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi pengguna jasa kereta api.8 

Fasilitas yang seharusnya didapatkan oleh pengguna jasa, yaitu fasilitas 

keselamatan, keamanan, kenyamanan, naik turun penumpang, penyandang 

disabilitas, kesehatan, fasilitas umum, fasilitas pembuangan sampah, dan fasilitas 

informasi.9 

Mendapatkan fasilitas merupakan suatu hak bagi setiap pengguna jasa, 

Pengguna jasa yang berkebutuhan khusus atau yang disebut dengan “penyandang 

disabilitas” berhak untuk mendapatkan perlakuan yang khusus dalam 

perkeretaapian.10 Perlakuan khusus yang didapatkan pada penyandang disabilitas 

dalam angkutan kereta api ini bersifat wajib. Kereta api wajib memberikan fasilitas 

khusus dan kemudahan bagi penyandang disabilitas, seperti adanya pembuatan 

jalan khusus di stasiun, sarana untuk naik kereta api, sarana bantu bagi orang sakit 

 

 
 

 
7 Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. 
8 Pasal 1 angka 8, Ibid. 
9 Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Jenis, Kelas, dan Kegiatan 

di Stasiun Kereta Api. 
10 Pasal 35 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian. 
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yang pengangkutannya mengharuskan dalam posisi tidur, penyediaan ruangan 

khusus bagi penempatan kursi roda,11 dan penyediaan personil atau sumber daya 

manusia yang dapat membantu pengguna jasa berkebutuhan khusus yang telah 

terlatih dalam pelayanan bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus.12 Pengguna jasa 

berkebutuhan khusus adalah pengguna jasa karena kondisi fisiknya dan/atau 

permintaan khusus pengguna jasa yang memerlukan fasilitas khusus, seperti 

penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.13
 

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas, penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami 

keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama 

yang berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan 

untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya 

berdasarkan kesamaan hak.14 Penyandang disabilitas merupakan masyarakat 

minoritas di dunia dimana terdapat sekitar 600 juta penduduk penyandang 

disabilitas dan menurut perhitungan yang diperkirakan WHO 10% dari penduduk 

Indonesia (24 juta) merupakan penyandang disabilitas.15 Keberadaan penyandang 

disabilitas yang masih di kategorikan sebagai minoritas dari masyarakat umum 

menjadi salah satu kendala bagi kelompok penyandang disabilitas terutama kendala 

 

 

 
11 Pasal 131 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. 
12 Pasal 13 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan 

Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api 
13 Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada 

Pelayanan Jasa Transportasi Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus 
14 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. 
15 <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo- 
jakarta/documents/publication/wcms_203503.pdf>, diakses 1 Maret 2020. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_203503.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_203503.pdf
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dalam memperoleh hak dalam mendapatkan fasilitas dalam menggunakan 

transportasi umum khususnya kereta api. Sesuai dengan ketentuan Pasal 28H ayat 

(2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: 
 

“setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk 

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan 

keadilan.” 

 
Bahwa dalam pasal tersebut mengartikan tidak adanya pembatas bagi 

seseorang yang berkebutuhan khusus dan/atau penyandang disabilitas untuk 

mendapatkan haknya dalam menggunakan fasilitas angkutan kereta api, sehingga 

setiap orang tanpa terkecuali dapat menikmati haknya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang ada. 

Konvensi hak-hak penyandang disabilitas menyebutkan secara jelas 

mengenai hak-hak penyandang disabilitas, seperti hak-hak untuk mendapatkan 

persamaan dan non-diskriminasi, hak mendapatkan aksesibilitas, hak untuk hidup, 

hak untuk mendapatkan kesetaraan pengakuan di hadapan hukum, hak untuk 

mendapatkan kebebasan dan keamanan, hak untuk mendapatkan keadilan, hak 

untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta akses terhadap informasi, hak 

untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan kesehatan.16 Hak-hak 

yang telah diatur dalam konvensi hak-hak penyandang disabilitas tersebut dapat 

menjadi dasar bagi kelompok penyandang disabilitas untuk mempertahankan 

 

 
 

 

 
16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right of Person 

with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) 
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hidupnya serta memperjuangkan hak yang dimilikinya, namun dalam kenyataannya 

di Indonesia masih terdapat hak-hak penyandang disabilitas yang masih terabaikan 

dan/atau masih belum sesuai dengan kebutuhannya, salah satunya dalam 

memperoleh fasilitas yang layak dalam menggunakan transportasi angkutan kereta 

api. Hak untuk memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas dalam konvensi hak-hak 

penyandang disabilitas merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan karena setiap 

orang berhak untuk berpartisipasi dan menikmati transportasi terhadap layanan 

dan/atau fasilitas yang telah disediakan oleh negara untuk publik.17
 

Contoh kasus yang dilansir dari beberapa berita yang Penulis dapatkan adalah 

pengalaman penyandang disabilitas (tuna daksa) yang mengalami kesulitan untuk 

mengakses angkutan kereta api rel listrik (KRL). Menurut penyandang disabilitas 

(tuna daksa), fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara fasilitas angkutan KRL 

belum semua stasiun di Jabodetabek menyediakan fasilitas yang ramah dan/atau 

masih sulit untuk diakses oleh para penyandang disabilitas (tuna daksa), seperti di 

Stasiun Tanah Abang hanya tersedia tangga atau eskalator. Menurutnya hal tersebut 

menjadi hambatan karena berbahaya bagi para penyandang disabilitas (tuna daksa), 

guiding block yang tersedia baik di KRL maupun di jalan umum masih belum 

ramah dan memadai, mengenai portable ramps yang tersedia masih memiliki 

kendala yaitu ukurannya terlalu pendek sehingga jalur penggunaan kursi roda untuk 

naik dan/atau turun dari KRL masih terlalu terjal.18 Kemudian menurut penyandang 

 

 

 
17 Pasal 9, Ibid. 
18    Fadiyah   Alaidrus,  “KRL   Di   DKI  dinilai  belum  Ramah   untuk  Penyandang  Disabilitas”, 
<https://tirto.id/krl-di-dki-dinilai-belum-ramah-untuk-penyandang-disabilitas-dhlX>,   diakses 29 

Februari 2020. 

https://tirto.id/krl-di-dki-dinilai-belum-ramah-untuk-penyandang-disabilitas-dhlX


7 

 

 

 

 

disabilitas (tuna daksa) yang telah menggunakan KRL yang berada di Bandara 

Soekarno-Hatta, mengemukakan masih sulit untuk mencari kursi khusus untuk 

penyandang disabilitas, lorong KRL terlalu sempit sehingga tidak bisa dilewat,19 

kurangnya space untuk duduk bagi pengguna kursi roda, loket yang tersedia 

menurutnya agak menyulitkan penyandang disabilitas karena tidak sejajar dan/atau 

tingginya tidak sesuai dengan kursi roda. begitu pula dengan petugas kereta yang 

masih belum ramah, bahkan tidak peduli dengan penyandang disabilitas yang 

sangat membutuhkan bantuan petugas.20
 

Menurut salah seorang pengguna kursi roda, penyediaan fasilitas KRL yang 

dilengkapi dengan trotoar-trotoar yang layak di daerah Jakarta hanya terdapat pada 

jalur kereta api tujuan Sudirman-Monumen Nasional. Namun pada trotoar-trotoar 

yang berada di daerah lainnya belum optimal dengan kata lain masih jauh dari yang 

diharapkan.21 Kemudian tidak tersedianya toilet yang ramah bagi penyandang 

disabilitas kursi roda di dalam gerbong kereta. 

Dapat dilihat dari beberapa uraian kasus di atas, penyediaan fasilitas di stasiun 

maupun di dalam KRL belum layak dan masih sulit untuk di akses bagi para 

penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas (tuna daksa), hal tersebut 

dapat   dikatakan   bahwa   hak-hak   penyandang   disabilitas   tidak   terpenuhi. 

 

 

 
19Ihsanuddin, “Jajal Kereta Bandara Jokowi dapat Keluhan dari Disabilitas”, 

<https://nasional.kompas.com/read/2018/01/02/15582101/jajal-kereta-bandara-jokowi-dapat- 

keluhan-dari-disabilitas>, diakses 29 Februari 2020. 
20 Dessy Aditya Ningrum, “Cerita Kereta Bandara & Petugasnya Yang Belum Ramah Pada 

Penyandang Disabilitas”, <https://m.merdeka.com/peristiwa/cerita-kereta-bandara-petugasnya- 

yang-belum-ramah-pada-penyandang-disabilitas.html>, diakses 29 Februari 2020. 
21 Sri Handayani, “Trotoar Jakarta Masih Belum Ramah Difabel”, 
<https://nasional.republika.co.id/berita/pj62y6330/trotoar-jakarta-masih-belum-ramah-difabel> 

diakses 29 Februari 2020. 

https://nasional.kompas.com/read/2018/01/02/15582101/jajal-kereta-bandara-jokowi-dapat-keluhan-dari-disabilitas
https://nasional.kompas.com/read/2018/01/02/15582101/jajal-kereta-bandara-jokowi-dapat-keluhan-dari-disabilitas
https://m.merdeka.com/peristiwa/cerita-kereta-bandara-petugasnya-yang-belum-ramah-pada-penyandang-disabilitas.html
https://m.merdeka.com/peristiwa/cerita-kereta-bandara-petugasnya-yang-belum-ramah-pada-penyandang-disabilitas.html
https://nasional.republika.co.id/berita/pj62y6330/trotoar-jakarta-masih-belum-ramah-difabel
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Pelanggaran hak bagi penyandang disabilitas (tuna daksa) terjadi dalam angkutan 

kereta api, dapat menjadi suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan 

oleh penyelenggara layanan angkutan kereta api rel listri (KRL), karena menurut 

peraturan perundang-undangan, penyandang disabilitas berhak mendapatkan 

fasilitas khusus dan kemudahan dalam menggunakan transportasi angkutan kereta 

api rel listrik (KRL). 

Berangkat dari uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk menyusun sebuah 

skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN 

HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG 

DISABILITAS (TUNA DAKSA) DALAM MENGGUNAKAN ANGKUTAN 

KERETA REL LISTRIK.” 

 
 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu: 

 

1. Bagaimana perlindungan atas hak-hak penyandang disabilitas (tuna daksa) 

sebagai penumpang angkutan kereta api oleh perusahaan angkutan kereta api rel 

listrik (KRL)? 

2. Bagaimana pelanggaran hak-hak penyandang disabilitas (tuna daksa) dalam 

angkutan kereta api rel listrik (KRL) dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan 

melawan hukum? 
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1.3 Tujuaan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka perlu diketahui tujuan penelitian 

ini adalah: 

1. Menganalisis perlindungan atas hak-hak penyandang disabilitas (tuna daksa) 

sebagai pengguna jasa angkutan kereta api rel listrik (KRL). 

2. Menganalisis pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum pada 

pelanggaran hak-hak penyandang disabilitas (tuna daksa) dalam menggunakan 

angkutan kereta api rel listrik (KRL). 

 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Adapun kegunaan yang diharapkan dalan penyusunan penelitian ini, yaitu: 

 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah dan memperkaya bahan 

referensi dalam dunia kepustakaan hukum perdata tentang peristiwa perbuatan 

melawan hukum, khususnya atas perlindungaan hak-hak penyandang disabilitas 

(tuna daksa) sebagai penumpang angkutan kereta api rel listrik (KRL) berdasarkan 

hukum di Indonesia. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan tambahan dan 

pengetahuan terhadap pihak-pihak terkait yang diantaranya lembaga hukum, pihak 

akademisi, serta masyarakat khususnya penyandang disabilitas (tuna daksa) yang 

berdampak pada perlindungaan hak-hak penyandang disabilitas sebagai 

penumpang angkutan kereta api rel listrik (KRL). 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 

Sistematika yang digunakan dalam skripsi ini adalah merupakan garis besar 

secara singkat tentang materi-materi yang dimuat dalam bab per bab dengan rincian 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 

Dalam bab ini, akan dipaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, sistematika penulisan dari penelitian tentang hak-hak 

penyandang disabilitas (tuna daksa) di Indonesia dalam bidang angkutan 

kereta api rel listrik (KRL). 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam bab ini dipaparkan mengenai pengertian mengenai pengaturan 

angkutan kereta api, pengertian fasilitas angkutan kereta api, pengertian 

penyandang disabilitas, dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 

Dalam bab ini, akan dipaparkan tentang jenis penelitian, prosedur perolehan 

bahan penelitian, bahan-bahan hukum yang digunakan, pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian, dan teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

 

Dalam bab ini menguraikan mengenai pembahasan dan hasil yang diperoleh 

dari proses meneliti. Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti terdapat hal 

pokok permasalahan yang dibahas dalam bab ini, yaitu menganalisis 

perlindungan atas hak-hak penyandang disabilitas (tuna daksa) sebagai 



11 

 

 

 

 

pengguna jasa angkutan kereta api rel listrik (KRL), serta menganalisis 

pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum pada pelanggaran hak- 

hak penyandang disabilitas (tuna daksa) dalam menggunankan angkutan 

kereta api rel listril (KRL). 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Isi bab ini adalah kesimpulan dan hasil analisis yang dibahas mulai dari BAB 

 

I. Selain itu, Penulis juga akan memberikan saran yang relevan dengan 

permasalahan. 
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