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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) adalah badan usaha yang bertugas untuk 

menyediakan, mengatur, dan mengurus jasa angkutan kereta api di Indonesia. 

Pada awal berdirinya (1945), PT. KAI bernama Angkatan Moeda Kereta Api 

(AMKA). Pada tanggal 13 September 1999, Perumka (Perusahaan Umum Kereta 

Api) berubah menjadi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sesuai dengan Surat 

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-17171 HT.01.01.TH.99 

dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Januari 2000 

No.4 Tambahan No. 240/2000 (PT. Kereta Api Indonesia (Persero), 2014). 

Sebagai perusahaan perseoran, PT. KAI merupakan lembaga bisnis yang 

berorientasi kepada laba. Akan tetapi, PT. KAI tetap menjalankan misinya sebagai 

organisasi pelayanan publik melalui dana Public Service Organization (PSO) 

yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, PT. KAI merupakan bagian dari 

perusahaan yang dikelola oleh pemerintah atau badan usaha milik negara 

(BUMN) dan merupakan badan usaha milik pemerintah yang menangani 

transportasi darat. 

Bagi perkembangan transportasi di Indonesia, PT. KAI memiliki peran 

penting dalam menciptakan moda angkutan darat yang aman, nyaman, dan efisien 
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bagi masyarakat. PT. KAI menjadi salah satu pilar yang mendukung program 

pembangunan pemerintah yang berfokus pada transportasi publik di darat dalam 

tujuannya untuk mengatasi kemacetan dengan menekan jumlah penggunaan 

kendaraan bermotor. Pembangunan transportasi ini termasuk di dalamnya 

pertambahan jumlah jalan raya dan menciptakan transportasi publik yang layak, 

aman, nyaman, terjangkau, dan efisien (Setkab 2014).  Pembangunan transportasi, 

baik transportasi darat, laut, maupun udara terus dilakukan oleh pemerintah 

karena sarana dan prasarana transportasi merupakan salah satu faktor penting 

yang mempengaruhi masyarakat untuk melakukan mobilitas penduduk. 

Kereta api menjadi salah satu moda transposrtasi darat vital karena 

mendukung mobilitas penduduk Indonesia yang terpisah dengan jarak. Mobilitas 

penduduk adalah proses perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain 

melewati batas wilayah administrasi yang dapat berupa desa/kelurahan, 

kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi (BPS 2011). Mobilitas penduduk ini ada 

yang bersifat sementara ataupun permanen. Contoh mobilitas penduduk yang 

bersifat sementara adalah perpindahan yang dilakukan penduduk ke suatu daerah 

hanya untuk bekerja, dan kemudian kembali ke daerah asalnya setelah selesai 

bekeja. Sementara transmigrasi menjadi salah satu contoh mobilitas penduduk 

yang bersifat permanen. Mobilitas penduduk dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan yang tidak tersedia di daerah asalnya (Hayati, Maryani, dan Manalu, 

2006, 40). Bagi bangsa Indonesia, mobilitas penduduk memiliki arti penting 

dalam mendukung pembangunan dan kesatuan negara, karena mobilitas ini 
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memungkinkan penduduk untuk melakukan hubungan sosial, ekonomi, dan 

budaya dengan penduduk daerah lain. 

Pada umumnya, kota besar menjadi tujuan mobilitas yang dilakukan oleh 

penduduk Indonesia, diantaranya Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, 

dan Batam (Pikiran Rakyat 2013). Di tahun 2014, lebih dari 50,000 orang datang 

ke Jakarta untuk bekerja dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik (Beritasatu 

2015). Hal ini menyebabkan kepadatan penduduk di kota-kota besar lebih tinggi 

dibandingkan dengan daerah lainnya (Widiantono dan Soepriadi, 2009). 

Menyadari akan pentingnya sarana dan prasarana trasportasi bagi 

pembangunan bangsa, dalam perkembangannya, selama hampir 70 tahun, PT. 

KAI melakukan berbagai perubahan dan perbaikan, mulai dari sarana dan 

prasarananya hingga pelayanan yang dilakukan oleh para petugas kereta api. PT. 

KAI berusaha untuk memenuhi harapan masyarakat untuk menciptakan sarana 

transportasi publik yang layak dan dapat dijadikan pilihan utama.  

Perubahan yang dilakukan oleh PT. KAI ini berdampak pada jumlah 

penumpang kereta api yang jumlahnya mencapai 26.275.000 penumpang pada 

bulan Desember 2014 (BPS  2014). Jumlah pengguna kereta api yang cukup besar 

merupakan sebuah pencapaian bagi PT. KAI. Hal tersebut dikarenakan industri 

jasa kereta api Indonesia sempat kehilangan kepercayaan publik akibat berbagai 

kasus yang menimpanya. Kondisi ini menciptakan citra negatif PT. KAI di mata 

masyarakat. Oleh karena itu, berbagai perubahan dan perbaikan yang dilakukan 
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oleh PT. KAI ditujukan untuk mengubah citra negatif menjadi citra positif di mata 

masyarakat dan mengembalikan kepercayaan publik terhadapnya. 

(Sumber : http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1417 diakses pada 11 Februari 2015) 

 

 

Penumpang kereta api sejak tahun 2008 mengalami pertambahan yang 

fluktuatif. Jumlah pengguna kereta api terbanyak, baik di Pulau Jawa maupun 

Sumatera, terjadi di tahun 2014. Sementara di tahun-tahun sebelumnya, jumlah 

penumpang kereta api cenderung mengalami penurunan. Hal ini pun 

 

Tabel 1.1 Jumlah Penumpang Kereta Api Juli 2014 – Desember 2014 

            

Bulan 

Jawa 

Sumatera Total 
Jabotabek 

Non 
Jabotabek 

Jabotabek + 
Non 

Jabotabek 

2014           

Juli 16.585 5.540 22.125 375 22.500 

Agustus 17.091 5.672 22.763 436 23.199 

September 18.253 4.966 23.219 374 23.593 

Oktober 19.079 5.424 24.503 420 24.923 

November 18.605 5.381 23.986 370 24.356 

Desember 20.080 5.711 25.791 484 26.275 

Tabel 1.2 Jumlah Penumpang Kereta Api tahun 2008 – 2014 
            

Tahun 

Jawa 

Sumatera Total 
Jabotabek 

Non 
Jabotabek 

Jabotabek + 
Non 

Jabotabek 

2014 208.496 64.108 272.604 4.904 277.508 

2013 158.483 53.532 212.015 3.995 216.010 

2012 134.088 63.707 197.795 4.384 202.179 

2011 121.105 72.936 194.041 5.296 199.337 

2010 124.308 73.720 198.028 5.241 203.270 

2009 130.508 68.913 199.422 4.119 203.070 

2008 125.451 64.688 190.138 3.939 194.076 

(Sumber : http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1417 diakses pada 11 Februari 2015) 
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mengindikasikan bahwa PT. KAI telah kehilangan kepercayaan dan kesetiaan 

konsumennya. Kondisi ini menyebabkan harus adanya upaya-upaya untuk 

meningkatkan pengguna kereta api supaya moda transportasi ini menjadi pilihan 

utama masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di kota besar dengan tingkat 

kepadatan pengguna transportasi jalan raya yang tinggi, sehingga dapat 

mengurangi kemacetan yang terus terjadi.  

1.2 Identifikasi Masalah  

Citra positif merupakan bagian yang sangat penting dalam kesuksesan sebuah 

perusahaan dan merupakan awal dari terbentuknya kepercayaan publik kepada 

perusahaan tersebut. Kepercayaan, kemudian, akan memberikan dampak langsung 

pada kesuksesan perusahaan (Center et al. 2008; 28). Citra yang positif tidak 

terbentuk dengan sendirinya, melainkan membutuhkan proses dan usaha yang 

berkelanjutan. Dalam perkembangannya, berbagai macam kasus, seperti; kasus 

pelecehan perempuan di dalam kereta api, kasus pencopetan, kasus kecelakaan 

kereta api yang disebabkan berbagai hal, mulai dari kesalahan pengoperasian 

kereta hingga tidak adanya palang pada pintu perlintasan kereta api di berbagai 

daerah, dan kasus pembelian gerbong bekas, membuat masyarakat memandang 

negatif terhadap angkutan kereta api Indonesia.  

Selain itu, kondisi kereta api ekonomi yang murah namun selalu penuh sesak 

dengan manusia, barang, dan hewan, keberadaan penumpang yang duduk di atas 

atap kereta api, dan perbandingan kedatangan dan keberangkatan kereta api yang 

tidak seimbang semakin memperburuk citra kereta api Indonesia. Oleh karena itu, 



 

6 
 

kereta api dianggap sebagai salah satu moda transportasi yang tidak aman, tidak 

nyaman, kumuh, dan tidak efisien. Sehingga, masyarakat enggan untuk 

menggunakan kereta api, terlebih untuk perjalanan jarak jauh. PT. KAI 

kehilangan kepercayaan publik sebagai pengelola kereta api di Indonesia. 

Masyarakat menganggap PT. KAI gagal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat 

akan angkutan publik yang layak. Hal ini mengakibatkan PT. KAI merugi 

sebanyak Rp83,4 milliar pada tahun 2008 (Kompas 2012). 

Sejak tahun 2009, PT. KAI mulai melakukan perubahan dan perbaikan untuk 

menciptakan angkutan kereta api yang lebih baik dan sesuai harapan masyarakat 

Indonesia. Hal ini dilakukan dengan menciptakan citra positif perusahaan dalam 

tujuannya mengembalikan kepercayaan dan kesetiaan konsumen dalam 

menggunakan kereta api.  Berbagai perubahan dan perbaikan ini juga menuntut 

peran dari departemen hubungan masyarakat PT. KAI sebagai penghubung antara 

perusahaan dengan publiknya, termasuk konsumen agar perubahan ini dapat tepat 

sasaran dan mencapai tujuan yang diharapkan.  

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, pertanyaan yang 

akan dijawab dalam penelitian ini adalah: 

1) bagaimana strategi departemen hubungan masyarakat PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) dalam menciptakan citra positif perusahaan di mata 

konsumen? 
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2) mengapa departemen hubungan masyarakat PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) menerapkan strategi untuk menciptakan citra positif perusahaan 

di mata masyarakat? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1) mengetahui strategi departemen hubungan masyarakat PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) dalam menciptakan citra positif perusahaan di mata 

konsumen. 

2) mengetahui alasan departemen hubungan masyarakat PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) menerapkan strategi tersebut untuk menciptakan citra 

perusahaan di mata konsumen.  

1.5 Kegunaan Penelitian 

1) Kegunaan Akademik 

a) sebagai masukan dan informasi bagi para peneliti dan pembaca 

dalam hal pengembangan penelitian yang akan datang tentang 

strategi public relations untuk menciptakan citra perusahaan, serta 

diharapkan dapat menjadi menambah pengetahuan mahasiswa/I 

Jurusan Ilmu Komunikasi. 

b) melihat penerapan dan menganalisa penerapan strategi public 

relations untuk menciptakan citra perusahaan berdasarkan konsep 

strategi public relations dalam menjawab permasalahan tentang 

pembentukan citra PT. Kereta Api Indonesia (Persero). 
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2) Kegunaan Praktis 

a) sebagai bahan masukan bagi PT Kereta Api Indonesia mengenai 

tanggapan masyarakat pengguna kereta api terhadap implementasi 

strategi untuk menciptakan citra positif perusahaan. 

b) penelitian ini berguna untuk menambah informasi dan pengetahuan 

tentang perubahan dan perbaikan yang dilakukan oleh PT. KAI 

untuk menciptakan angkutan publik yang layak, sehingga mampu 

mendorong masyarakat untuk menggunakan moda angkutan kereta 

api. 

1.6 Sistematikan Penelitian 

Sistematika dari penelitian ini mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan 

oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya Jurusan Ilmu Komunikasi. 

Sistematika tersebut terdiri atas enam bab sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

serta sistematika penelitian. 

BAB II  OBJEK PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan gambaran mengenai sejarah singkat, 

perkembangan, dan program kerja PT Kereta Api Indonesia.  
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BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat landasan teori sebagai acuan pemikiran dalam 

pembahasan dan sebagai dasar analisis mengenai masalah yang 

akan diteliti dalam skripsi ini. Bab ini diakhiri dengan kerangka 

pemikiran yang merupakan konstruksi logika dari masalah 

penelitian, baik ditinjau dari aspek teoritis maupun aspek 

konseptual. 

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan 

pada penelitian ini, sumber data, teknik pengumpulan data, unit 

analisis, keabsahan data, dan rencana analisis data. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini terdiri dari dua sub-bab, yaitu Hasil Penelitian dan 

Pembahasan. Sub-bab Hasil Penelitian menjelasakan tentang data 

yang diperoleh dari perusahaan yang menjadi objek penelitian. 

Kemudian, dalam sub-bab pembahasan diuraikan tentang jawaban 

dari rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh penliti, beserta kritik dan saran yang bermanfaat 

bagi para pembaca.  




