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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai mahluk sosial manusia tidak akan pernah terlepas dengan interaksi 

sosial, kebutuhan untuk bertahan hidup dan mencapai sesuatu, membuat manusia 

membutuhkan manusia lain untuk mencapai tujuannya. Dalam mencapai tujuannya 

manusia selalu membutuhkan komunikasi dengan manusia lainnya, akan sulit 

mencapai tujuan yang besar apabila manusia tidak berinteraksi atau tidak 

berkomunikasi dengan manusia lainnya. Dalam buku pengantar ilmu Komunikasi 

Hafied Cangara (2011: 19), Harold D. Lasswell mendefinisikan komunikasi adalah 

tindakan yang menjawab pertanyaan “Siapa yang menyampaikan, apa yang 

disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa dan apa pengaruhnya”. 

Ilmu komunikasi sendiri selalu berkembang sesuai dengan perkembangan 

jaman, apabila pada jaman dahulu komunikasi hanya bisa dilakukan dengan jarak 

yang dekat dan terbatas, saat ini sejak ditemukannya internet, komunikasi hampir 

mendekati cakupan tanpa jarak dan tak terbatas. Ilmu komunikasi juga memiliki 

sifat yang fleksibel, semua lini ilmu sosial dapat dibahas menggunakan pendekatan 

ilmu komunikasi, kefleksibelan ini juga membuat ilmu komunikasi selalu 

berkembang mengikuti perkembangan jaman, contohnya apabila pada jaman 

dahulu posisi manajerial seperti humas kurang begitu diperhatikan dalam tingkat 

manajerial, namun saat ini posisi humas mulai diperhatikan oleh organisasi.  
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Humas sendiri menurut Frank Jefkins dalam Gassing dan Suryanto (2016 :9) 

adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik ke 

dalam maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan khalayaknya dalam rangka 

mencapai tujuan-tujuan spesifik berlandaskan pada saling pengertian. Maka dari itu 

peran humas dalam sebuah organisasi besar termasuk ke dalam bagian manajemen, 

humas berhubungan erat dengan citra perusahaan, walaupun citra perusahaan 

merupakan tanggung jawab semua yang berada di dalam sebuah perusahaan atau 

lembaga, namun pertanggung jawaban utama masalah citra berada di tangan humas,  

salah satu peran Humas menurut Fayol dalam Ruslan (2016: 23) adalah sebagai 

pembangun identitas serta citra positif perusahaan. 

 Perusahaan atau lembaga akan selalu mencoba untuk menunjukkan hal hal 

positif agar opini publik terhadap mereka menjadi baik, Opini publik yang baik 

terhadap perusahaan akan mengkristal dan membentuk citra yang baik. Citra yang 

positif dapat membuat saluran komunikasi maupun pemasaran menjadi lancar, 

suatu produk maupun jasa yang diberikan perusahaan apabila perusahaan tersebut 

memiliki citra yang baik, maka calon konsumen akan lebih mudah mempercayai 

produk atau jasa tersebut. Apabila suatu perusahaan atau lembaga memiliki citra 

yang buruk, maka konsumen pun akan memandang sebelah mata produk ataupun 

jasa yang ditawarkan.  

Citra sendiri adalah kesan, perasaan dan gambaran diri publik terhadap 

perusahaan (Gassing dan Suryanto, 2016: 156). Karena citra terbentuk dari opini 

publik yang mengkristal, maka citra harus dijaga agar selalu baik dengan konsisten, 

komitmen perusahaan untuk terus menjaga citra positif merupakan kewajiban yang 

harus dilakukan perusahaan atau lembaga agar selalu dipandang positif oleh 
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stakeholder. Karena citra merupakan kristalisasi dari opini publik, maka citra dapat 

berupa citra positif atau baik, maupun citra negatif atau buruk. Citra positif akan 

memajukan perusahaan dalam segala aspek, sedangkan citra negatif akan 

menggerogoti perusahaan baik secara perlahan maupun cepat. Faktor pembentuk 

citra diantaranya adalah identitas fisik dan nonfisik, kualitas hasil, mutu dan 

pelayanan serta aktivitas dan pola hubungan (Gassing dan Suryanto, 2016 :158). 

Menurut Halaman Situs Internet milik PT Kereta Api Indonesia (kai.id)  

Sejarah Perkeretaapian Indonesia dimulai ketika pembangunan pertama kali jalur 

kereta api Semarang-Vortenslanden (Solo-Yogyakarta) di desa Kemijen oleh 

Gubernur Jendral Belanda Mr. L.A.J Baron Sloet van de Beele pada tanggal 17 juni 

1864. Pembangunan dilaksanakan oleh perusahaan swasta Noomloze Venootschap 

Nederlansch Indische Spoorweg Maatscappij (NV. NISM) dengan menggunakan 

lebar sepur standart Internasional 1435 mm. 

Sementara itu pemerintah belanda membangun jalur kereta api negara melalui 

Staatssporwegen (SS) pada tanggal 8 April 1875. Hal ini mendorong banyak 

perusahaan kereta api swasta belanda untuk melakukan pembangunan jalur kereta 

api di Indonesia. Melihat kondisi Topografi Indonesia yang kebanyakan memiliki 

kontur yang curam, perusahaan kereta api negara Belanda SS serta kebanyakan 

perusahaan kereta api swasta asal Belanda memutuskan untuk menggunakan lebar 

sepur narrow 1067, lebar sepur narrow memiliki kelebihan cocok dibangun di atas 

topografi yang cukup curam serta memiliki radius putar Lokomotif yang lebih kecil 

daripada lebar sepur Standart. 
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Pada masa pendudukan Jepang, Perkeretaapian Indonesia diambil alih jepang 

dan berubah nama menjadi Rikuyu Sokyuku (Dinas Kereta Api). Selama penguasaan 

jepang, kereta api diutamakan untuk kepentingan perang. Banyak Rel yang 

dibongkar untuk kepentingan militer Jepang.  Setelah Indonesia Merdeka pada 17 

Agustus 1945, beberapa hari kemudian dilakukan pengambil-alihan stasiun dan 

kantor pusat kereta api yang dikuasai Jepang. Puncaknya adalah pengambil-alihan 

Kantor Pusat Kereta Api Bandung pada tanggal 28 September 1945, kini hari 

tersebut diperingati sebagai hari Kereta Api Indonesia, hari tersebut ditandai pula 

sebagai hari berdirinya Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI).  

Berdasarkan perjanjian damai Konferensi Meja Bundar (KMB),  

dilaksanakan Nasionalisasi semua aset milik pemerintah Hindia Belanda, 

Nasionalisasi tersebut berupa penggabungan aset milik DKARI dengan SS, 

Penggabungan tersebut membuat Djawatan Kereta Api Republik Indonesia berubah 

nama menjadi DKA (Djawatan Kereta Api) pada tahun 1950. Pada tanggal 25 Mei 

DKA berganti menjadi Perusahaan Nasional Kereta Api (PNKA). Pada saat 

tersebut pula diperkenalkan lambang Wahana Daya Pertiwi yang mencerminkan 

transformasi Perkeretaapian Indonesia sebagai sarana Transportasi andalan guna 

mewujudkan kesejahteraan bangsa tanah air. Selanjutnya pada tahun 1971 

pemerintah mengubah struktur PNKA menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api 

(PJKA), Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa angkutan, PJKA berubah 

bentuk menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) pada tahun 1991. 

Perumka berubah menjadi Perseroan Terbatas, PT Kereta Api (Persero) tahun 1998. 

Pada tahun 2011 nama perusahaan PT Kereta Api (Persero) berubah menjadi PT 

Kereta Api Indonesia (Persero), pada tahun ini juga terjadi perubahan Logo yang 
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menjadi titik perubahan Citra Perkeretaapian Indonesia yang cukup Signifikan. 

Untuk lebih jelasnya tentang Perubahan bentuk perusahaan PT Kereta Api  

Indonesia, dapat melihat tabel dibawah ini : 

 

Tabel 1. Perubahan bentuk Perusahaan PT Kereta Api Indonesia dari masa ke masa  

Sumber: kai.id 

  

Periode Perusahaan 

1864 – 1864 Nederlansch Indische Spoorweg Maatschappij (NISM) 

1864 – 1864 Staatssporwegen (SS) 

1864 – 1864 Semarang Joana Stoomtram Maatschappij (SJS) 

1864 – 1864 Semarang Cheribon Stoomtram Maatschappij (SCS) 

1864 – 1864 Madoera Stoomtram Maatschappij (Mad.SM) 

1864 – 1864 Malang Stoomtram Maatschappij (MS) 

1864 – 1864 Modjokerto Stoomtram Maatschappij (MSM) 

1864 – 1864 Probolinggo Stoomtram Maatschappij (Pb.SM) 

1864 – 1864 Kediri Stoomtram Maatschappij (KSM) 

1864 – 1864 Pasoeroean Stoomtram Maatschappij (Ps.SM) 

1864 – 1864 Oost Java Stoomtram Maatschappij (OJS) 

1864 – 1864 Serajoedal Stoomtram Maatschappij (SDS) 

1864 – 1942 Deli Spoorweg Maatschappij (DSM) 

1942 – 1945 Rikuyu Sokyoku (Dinas Kereta Api) 

1945 – 1950 Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI) 

1950 – 1963 Djawatan Kereta Api (DKA) 

1963 – 1971 Perusahaan Nasional Kereta Api (PNKA) 

1971 – 1991 Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) 

1991 – 1998 Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA) 

1998 - 

sekarang 
PT Kereta Api Indonesia (Persero) 
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Perkeretaapian Indonesia saat ini masih hanya di operasikan oleh PT KAI, 

walaupun pemerintah telah membuka kran Investasi di bidang Perkeretaapian 

melalui Undang-Undang No 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian. Namun 

sampai saat ini belum ada perusahaan swasta yang berminat untuk menanamkan 

modalnya di pelayanan jasa perkeretaapian. 

Saat posisi direktur utama PT KAI di jabat oleh Ignasius Jonan, PT KAI 

mengalami perubahan yang sangat signifikan, mulai dari perubahan orientasi 

budaya perusahaan, hingga perubahan-perubahan yang bersifat teknis. Perubahan 

ini tentunya membuat perubahan citra perusahaan di mata stakeholdernya, dimana 

faktor pembentuk citra dapat ditentukan oleh beberapa faktor.  

Faktor pembentuk citra menurut Suryanto dan Gassing dalam buku Public 

Relations diantaranya terbentuk sebab identitas fisik, identitas nonfisik, kualitas 

pelayanan, serta aktivitas pola dan hubungan. Perubahan-perubahan aspek 

pembentuk citra membuat sebuah citra perusahaan dapat berubah menjadi lebih 

baik maupun lebih buruk. Kondisi PT KAI pada saat sebelum Jonan menjabat 

dilukiskan oleh Djuraid (2013 :31) bahwa: 

Permasalahan yang dihadapi oleh kereta api sebelum tahun 2009 amat 

berat. Bermasalah mulai dari aspek bisnis, kualitas sarana dan 

prasarana yang terus menurun, kualitas pelayanan yang rendah, serta 

regulasi yang tidak sepenuhnya mendukung transportasi massal kereta 

api. 

Sarana dan prasarana yang sudah uzur, jumlah lokomotif, rangkaian 

KA, dan gerbong barang yang terus berkurang. Terjadi backlog yang 

cukup parah, sehingga kinerja operasional tidak maksimal. Keamanan 

dan keselamatan penumpang dipertaruhkan. 

Rangkaian masalah yang mendera PT KA tersebut berimbas pada 

kinerja keuangan. Pada tahun 2005 dan 2006 KAI masih bisa 

membukukan laba bersih sebesar Rp 6,9 miliar dan 14,2 miliar. Tapi 

tahun berikutnya kinerja keuangan KA terjun bebas hingga 



7 

 

membukukan rugi sebesar Rp 38,6 miliar. Tahun 2008 kerugian 

melonjak hingga lebih seratus persen menjadi Rp 82,6 miliar. 

 

Hal ini berimbas kepada pelayanan yang diberikan perusahaan kepada 

stakeholder nya, dimana dengan kondisi ini menyebabkan kurang maksimalnya 

pelayanan yang diberikan. 

Sujadi (2015 :23)  menulis pengalaman penumpang KA sebelum era Ignasius 

Jonan yang mengaku Kapok menggunakan KA Ekonomi. 

Mereka mengaku kapok naik KA Ekonomi Serayu kalau 

pelayanannya masih karut-marut tidak ada pembatasan penumpang 

sehingga anak-anak tergencet sepanjang perjalanan, terutama 

setelah berangkat dari Stasiun Cipari dimana kereta telah penuh 

sesak. 

“Meskipun awalnya dapat tempat duduk dari Stasiun Kroya 

sebagai awal pemberangkatan KA, dalam perjalanan ke Jakarta 

penumpangnya semakin bertambah dan kereta semakin berjubel 

karena sejak Stasiun Maos tidak pernah berhenti penumpang 

memasuki gerbong. seperti diketahui, KA Serayu berhenti hampir 

di semua stasiun. Penumpang yang kesulitan naik lewat pintu dapat 

masuk ke dalam gerbong melalui kaca jendela yang pecah atau 

kacanya telah bolong sehingga di dalam kereta, penumpangnya 

mirip pepes ikan, berimpitan sepanjang perjalanan, keringat 

bercucuran seperti orang sauna,” tuturnya. 

 

Pemberitaan media pun pada saat sebelum masa Ignasius Jonan pun 

didominasi oleh pemberitaan negatif perusahaan, apalagi pada saat arus mudik 

lebaran, dimana terjadi perpindahan masal penduduk ke kampung halaman. 

menurut survei yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia 

(YLKI) pada saat angkutan lebaran 2006 dikutip dari hukumonline.com 

mengatakan bahwa layanan kereta api masih buruk. 

Layanan di bidang perkeretaapian tak habis-habisnya 

dipergunjingkan. Selama itu pula, pihak manajemen Kereta Api 

belum maksimal memperbaiki layanan tersebut. Alhasil, seperti 
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terungkap dari survey yang dilakukan Yayasan Lembaga Konsumen 

Indonesia (YLKI), pelayanan perkeretapai masih buruk, alias belum 

ada perubahan yang signifikan. 

Survey YLKI yang memfokuskan pada layanan perkeretaapian 

selama Lebaran lalu terungkap ada 3963 responden yang 

mengeluhkan buruhnya layanan di bidang perkeretaapian. Angka 

tersebut dihimpun dari pengaduan dari angkutan lebaran Semarang 

(131 responden), Kutoarjo (235), Surabaya (505), Jakarta (375) 

pengaduan KRL Jabodetabek (1332) dan pengaduan stasiun KRL 

Jabotabek (1395). 

Dari jumlah itu, kata Anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga 

Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo sebanyak 41 persen 

mengeluhkan masalah infrastruktur, 37 persen keluhan mengenai 

proses bisnis, 11 persen tentang kualitas SDM dan 11 persen 

masalah lainnya. 

 

Hal ini berimbas pada opini publik tentang perusahaan, opini tersebut 

tentunya mempengaruhi citra perusahaan.  Namun hal bersejarah terjadi dalam 

perkeretaapian Indonesia, pada Idul Fitri tahun 2012, apabila pada saat sebelum 

tahun 2012, merupakan ladang basah media untuk mencari kesulitan manusia dalam 

menggunakan transportasi umum, namun pada momen tersebut terasa benar-benar 

berbeda, antrian yang tertib, stasiun yang bersih, tidak adanya calo, penumpang 

menempati toilet kereta selama perjalanan, anak kecil menangis dan sahut sahutan 

pedagang, hampir tidak ditemui di pelaksanaan angkutan lebaran tahun 2012. 

Suasana angkutan lebaran 2012 digambarkan oleh Djuraid (2013 :132) 

sebagai berikut: 

Lebaran tahun 2012, pemandangan tahunan itu tidak terlihat. Tak ada 

gambar “sexy” di halaman depan surat kabar yang menggambarkan karut-

marut layanan kereta api. Televisi pun”mati gaya” karena tidak mendapat 

gambar-gambar dramatis di stasiun. 

Di stasiun Senen, “pusat kesemrawutan” angkutan lebaran selama bertahun-

tahun, suasana tertib dan rapi. Para penumpang menunggu di ruangan yang 

bersih. Tidak boleh ada pengantar masuk. Mereka antre dengan tertib untuk 

masuk kereta. Semua dapat tempat duduk, tidak ada yang berdiri. 
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 Peristiwa tersebut merupakan prestasi yang sangat membanggakan bagi PT 

KAI, hal ini juga melatarbelakangi opini-opini positif media serta publik, dimana 

opini-opini positif tersebut menciptakan citra positif bagi perusahaan.  

Penelitian ini akan meneliti perubahan kebijakan layanan yang telah 

dilakukan oleh PT KAI dalam pembentukan reputasi perusahaan, dengan batasan 

waktu penelitian sejak Ignasius Jonan menjabat sebagai Direktur Utama pada tahun 

2009 - 2014, maka penelitian ini akan mengambil judul tentang “Implementasi 

Perubahan Kebijakan Layanan PT Kereta Api Indonesia Dalam 

Pembentukan Reputasi Perusahaan Pada Masa Kepemimpinan Ignasius 

Jonan”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jabarkan ditatas, maka 

dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu, “Apa Saja Perubahan Kebijakan 

Layanan PT Kereta Api Indonesia Dalam Membentuk Reputasi Pada Masa 

Kepemimpinan Ignasius Jonan? ”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja kebijakan yang 

dilakukan perusahaan dalam upaya pembentukan reputasi perusahaan pada masa 

kepemimpinan Ignasius Jonan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan 

Komunikasi, khususnya berkaitan dengan perubahan kebijakan layanan dalam 

pembentukan reputasi perusahaan. 

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Jurusan Ilmu Komunikasi

Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dalam 

penelitian tentang perubahan kebijakan perusahaan dalam membentuk reputasi 

perusahaan. 

2. Bagi Humasda Daop 8 Surabaya

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada unit-unit yang terkait 

khususnya humas dan pemasaran dalam analisis kebijakan, serta dapat menjadi 

solusi dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pembentukan reputasi 

perusahaan. 
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