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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Gambaran umum penelitian berisi tentang pembahasan lokasi dimana 

penelitian dilakukan, dalam penelitian ini adalah PT Kereta Api Indonesia 

khususnya Humasda Daop 8 Surabaya. 

4.1 PT Kereta Api Indonesia (Persero) 

4.1.1 Sejarah Singkat 

Dalam perjalanannya, PT Kereta Api Indonesia mengalami perjalanan sejarah 

yang sangat panjang dalam pengelolaan perkeretaapian di Indonesia, mulai dari 

masa kolonial penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, dan Republik Indonesia 

sampai saat kini. Seiring perkmebangan jaman, banyak perubahan yang terjadi 

dalam pengelolaan perkeretaapian di Indonesia. 

a. Zaman Kolonial 

Sejarah mengenai perkeretaapian di Indonesia dimulai oleh pencangkulan 

pertama dalam proyek pembangunan rel kereta api pertama di desa Kemijen pada 

Jumat tanggal 17 Juni 1864 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.A.J 

Baron Sloet van de Beele. Pembangunan di awali oleh “Namlooze Venotschap 

nederlandsch Spoorweg Maatschaapij” (NV NISM) yang dipimpin oleh Ir. J.P de 

Bordes dari Desa Kemijen menuju Desa Tanggung dengan jarak 26 KM dan lebar 

sepur standart Internasional 1435 mm. Rel ini mulai dibuka untuk umum pada hari 

sabtu, 10 agustus 1867.  
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Setelah pembangunan perdana tersebut, pada tahun-tahun berikutnya 

mulailah dibuka anfkutan umum lintas Semarang, Kedung Jati, Surakarta, Gundih, 

Yogyakarta dan Lempuyangan, juga Bogor-Jakarta yang selanjutnya diambil alih 

oleh perusahaan Kereta Api SS (Staat Spoorweg) kemudian dilanjutkan ke lintas 

Bogor, Bandung, Sukabumi, Banjar, Yogyakarta dan Surabaya. 

Setelah pemasangan rel lintas Semarang dan Surabaya, pemerintah kolonial 

Belanda mengizinkan modal swasta untuk turut serta menginvestasikan modalnya 

dalam usaha perkertaapian Indonesia. Jumlah perusahaan yang menanamkan 

modalnya di perekeretaapian Indonesia berjumlah 12 perusahaan yang pada 

umumnya bermotif komersil. Pembangunan kemudian dilanjutkan dengan 

pemasangan rel di lintas Cilele dan Kotaraja (Banda Aceh) yang digunakan untuk 

perang Aceh, serta pemasangan rel di Makassar dan Takalar.  

Sampai tahun 1939, panjang rel kereta api di indonesia mencapai 6.711 km. 

Namun, pada tahun 1950 berkurang menjadi 5.910 km, kurang lebih rel sepanjang 

901 km berkurang semasa pendudukan Jepang karena diangkut ke Burma untuk 

pembangunan rel kereta api disana. Selain itu pada masa pendudukan Jepang (1942-

1943) sepanjang 473 km rel kereta dibongkar, sedangkan untuk pembangunan rel 

kereta pada masa tersebut sejumlah 83 km antara Bayah-Cikarang dan 220 km 

antara Muaro-Pekanbaru. Menjelang berakhirnya masa pemerintahan Belanda, 

daerah eksploitasi SS dibagi menjadi SS/GI (Jawa Bagian Timur), SS/WL (Jawa 

Bagian Barat), Aceh Tram (Aceh), Z.SS (Sumatera Selatan), W. SS (Sumatera 

Barat) dengan kantornya berpusat di Bandung. 

b. Masa Pendudukan Jepang 
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Tanggal 8 Maret 1942 pemerintahan kolonial Belanda menyerah pada 

Kekaisaran Jepang. Perusahaan kereta api SS dan VS pengelolaanya dijadikan satu 

oleh pemerintahan Jepang. Kereta api di jawa yang dikuasai oleh angkatan darat 

Jepang diberi nama Rikuyu Sok Yoku, dalam pengelolaannya dibagi kedalam tiga 

daerah pemanfaatan diantaranya: 

1) Seibu Kyoku di Jawa Barat. 

2) Chubu Kyoku di Jawa Tengah. 

3) Tobu Kyoku di Jawa Timur. 

Sedangkan untuk perkeretaapian di Sumatera dikuasai oleh Angkatan Laut 

Jepang dibagi menjadi 3 daerah eksploitasi, yaitu: 

1) Nambu Sumatora Tetsudo di Sumatera Selatan dan Lampung. 

2) Seibu Sumatora Tetsudo di Sumatera Barat. 

3) Kita Sumatora Tetsudo di Aceh serta Sumatera Utara. 

c. Zaman Kemerdekaan hingga Sekarang 

Pada tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia di proklamirkan, 

setelah proklamasi kemerdekaan, pegawai kereta api yang tergabung dalam 

“Angkatan Moeda Kereta Api” (AMKA) mengambil alih kekuasaan perkeretaapian 

dari pihak Jepang. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 28 September 1945, 

pembacaan sikap yang dilakukan Ismangil dan sejumalh anggota AMKA lainnya, 

menegaskan bahwa sejak tanggal 28 September 1945, perkeretaapian di Indonesia 

berada dibawah penguasaan bangsa Indonesia. Bangsa jepang tidak lagi 

diperkenankan lagi campur tangan dalam urusan perkeretaapian Indonesia. Tanggal 

28 September sendiri saat ini ditetapkan sebagai Hari Kereta Api di Indonesia, 
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selanjutnya berdasarkan maklumat Kementrian Perhubungan No. 1/KA Tanggal 23 

Oktober 1946 Perusahaan Kereta Api SS (Negeri) dan Kereta Api VS (Swasta) 

dikelola oleh Djawatan Kereta Api (DKARI). 

Pada masa perjuangan revolusi secara fisik dengan datangnya kembali 

Belanda beserta sekutu, kekuasaan kereta api terpecah menjadi dua. Di daerah-

daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia dioperasikan oleh DKARI, 

sedangkan untuk daerah yang diduduki Belanda kereta api dioperasikan oleh SS 

dan VS, setelah terjadi pengakuan kedaulatan Republik Indonesia, perusahaan 

kereta api kembali dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan surat 

keputusan Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum RI tanggal 6 Januari 

1950 No.2 Tahun 1950, terhitung 1 Januari 1950 DKARI dan SS serta VS digabung 

menjadi satu perusahaan dengan nama Djawatan Kereta Api (DKA). Selanjutnya 

terjadi perubahan perusahaan sampai menjadi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

seperti saat ini. 

Saat ini perkeretaapian Indonesia dikelola oleh PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) yang terbentuk berdasarkan peraturan pemerintah Nomor. 19 Tahun 1998 

tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api menjadi 

perusahaan dengan bentuk Perseroan dengan berkantor pusat di Bandung. 

Perubahan ini adalah langkah dari Loan Agreement nomor 4196-IND Tanggal 15 

Januari 1997 yaitu proyek efisiensi perkeretaapian yang merupakan  proyek dari 

bank dunia.  

4.1.2 Visi dan Misi 

Visi dan Misi PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut: 
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a. Visi 

Menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang fokus pada pelayanan 

dan memenuhi harapan stakeholders 

b. Misi 

Menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis penunjangya 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. 

4.1.3 Nilai Utama Perusahaan 

Dalam melaksanakan kegiatan perusahaan, PT KAI memiliki 4 prinsip yang 

selalu didepankan, prinsip tersebut disebut 4 pilar utama, prinsip-prinsip tersebut 

diantaranya: 

1. Keselamatan 

KAI memiliki sifat tanpa kompromi dan konsisten dalam menjalankan 

atau menciptakan proses atau sistem kerja yang memiliki potensi resiko 

yang rendah terhadap terjadinya kecelakaan dan menjaga aset 

perusahaan dari kemungkinan untuk terjadinya kerugian. 

2. Ketepatan Waktu 

KAI selalu berupaya maksimal untuk selalu mengoperasikan perjalanan 

kereta api tepat sesuai pada waktunya, baik jadwal keberangkatan 

maupun jadwal tiba demi kelancaran dan kepuasan pelanggan, hal ini 

sebagai bentuk solusi dari salah satu alternatif transportasi umum yang 

bebas dari kemacetan. 
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3. Pelayanan 

Dalam pelayanan, KAI akan memberikan yang terbaik sesuai standar utu 

yang memuaskan sesuai harapan atau melebihi harapan pelanggan 

dengan memenuhi unsur pokok : kemampuan, Sikap, Penampilan, 

Perhatian, Tindakan, dan Tanggung Jawab. 

4. Kenyamanan 

Kenyamanan akan muncul seiring dengan pelayanan prima, ketepatan 

waktu dan keselamatan yang diterapkan KAI sebagai pilar utama dalam 

mencapai kepuasan pelanggan. Perusahaan tidak akan pernah berhenti 

dalam menciptakan lingkungan yang kondusif baik di stasiun maupun di 

atas kereta api untuk meningkatkan rasa nyaman kepada para pelanggan. 

4.1.4 Budaya Perusahaan 

 

Gambar 1 :  5 Nilai Utama KAI 

Sumber:kip.kai.id 
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Budaya perusahaan merupakan nilai-nilai yang dipegang dan diterapkan oleh 

setiap jajaran serta jenjang pegawai di KAI, KAI memiliki 5 nilai yang harus 

dipatuhi dan dijalankan oleh insan KAI, nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Integritas 

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. 

2. Profesional 

Memiliki kemampuan dan penguasaan dalam bidang pengetahuan yang 

terkait dengan pekerjaan, mampu menguasai untuk menggunakan, 

mengembagkan serta membagikan pengetahuan yang terkait dengan 

pekerjaan kepada orang lain. 

3. Keselamatan 

Memiliki sikap tanpa kompromi dan konsisten dalam menjalankan atau 

menciptakan sistem atau proses kerja yang mempunyai potensi risiko 

yang rendah terhadap terjadinya kecelakaan dan menjaga aset perusahaan 

dari kemungkinan terjadi kerugian. 

4. Inovasi 

Selalu memunculkan gagasan baru, melakukan tindakan perbaikan yang 

berkelanjutan, dan menciptakan lingkungan kondusif untuk berkreasi 

sehingga memberikan nilai tambah bagi Stakeholder. 

5. Pelayanan Prima 
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Memberikan pengalaman yang terbaik yang sesuai dengan standar mutu 

yang memuaskan dan sesuai harapan atau melebihi harapan pelanggan 

dengan memenuhi enam unsur pokok ability (kemampuan), attitude 

(sikap), appearance (penampilan), attention (perhatian), action 

(tindakan), dan accountability (tanggung jawab). 

 

4.1.5 Logo Perusahaan 

 

Gambar 2 : Perubahan Logo PT KAI beserta tahunnya 

Sumber:kip.kai.id 

Dalam perjalanan perkembangan perusahaan KAI sendiri telah 4 kali berganti 

logo, dengan logo terbaru memiliki makna sebagai berikut : 

1. Tiga garis melengkung melambangkan gerakan yang dinamis PT KAI 

dalam mencapai Visi dan Misinya. 

2. Dua garis warna orange melambangkan proses Pelayanan Prima 

(Kepuasan Pelanggan) yang ditujukan kepada pelanggan internal dan 
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eksternal. Anak panah berwarna putih melambangkan Nilai Integritas, 

yang harus dimiliki insan PT KAI dalam mewujudkan Pelayanan Prima. 

3. Satu 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.) 

4.2 Daerah Operasi 8 Surabaya (Daop 8) 

Daerah operasi 8 Surabaya merupakan salah satu daerah operasi KAI, daerah 

operasi 8 mencakup beberapa daerah di Jawa timur, batas stasiun daerah operasi 8 

surabaya diantaranya adalah Stasiun Kapas, Stasiun Mojokerto, Stasiun Blitar, 

Serta Stasiun Bangil, kantor Daerah Operasi 8 berada di Jalan Gubeng Masjid, 

Gubeng, Surabaya. 

4.2.1 Struktur Organisasi Daop 8 Surabaya 

 

Gambar 3 Struktur Organisasi Daerah Operasi 8 Surabaya  

Sumber : Arsip Humas Daop 8 Surabaya 
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Dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, setiap wilayah kerja dipimpin oleh 

seorang kepala, dalam lingkup daerah operasi disebut KaDaop dan untuk lingkup 

Divisi regional, disebut KaDivre, dalam melaksanakan tugasnya seorang KaDaop 

dibantu oleh deputy dan manajer. 

4.2.2 Wilayah Cakupan Daerah Operasi 8 Surabaya 

Dalam pengelolaan manajemen, PT Kereta Api Indonesia membagi wilayah 

kerja ke dalam beberapa wilayah kerja. Stasiun stasiun yang berada dalam wilayah 

kerja daerah operasi 8 surabaya adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4 : Peta Wilayah Daerah Operasi 8 Surabaya 

Sumber : Arsip Humas Daop 8 Surabaya 

 

4.3 Humasda Daop 8 

Bidang Humasda (Hubungan Masyarakat Daerah) Daerah operasi 8 Surabaya 

dipimpin oleh seorang Manajer, dan beranggotakan 2 orang asisten manajer dan 3 

orang staf, Manajer Humasda dibantu oleh asisten manajer eksternal dan asisten 
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manajer internal. Asisten manajer dibantu oleh staf, dimana asisten manajer 

eksternal dibantu oleh 2 orang staf, dan asisten manajer internal dibantu oleh 1 

orang staf. Dalam menjalankan tugas untuk menjaga dan menciptakan citra positif 

perusahaan, setiap bagian Humasda memiliki tugas masing-masing namun dalam 1 

tujuan yang sama. 

 

4.3.1 Struktur Organisasi Humasda Daop 8 Surabaya 

Humas daerah operasi 8 surabaya memiliki struktur organisasi sebagai 

berikut : 

 

Gambar 5 : Struktur Organisasi Humas Daop 8 Surabaya 

Sumber : Arsip Humas Daop 8 Surabaya 
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Dalam melaksanakan tugasnya seorang manajer humas dibantu oleh asisten 

manajer, asisten manajer dibantu staf dalam melaksanakan tugasnya. 

4.3.2 Tugas Pokok Manajer dan Asisten Manajer 

1. Tugas Pokok Manajer Humasda 

 Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang berkaitan 

dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan Kantor 

Pusat di wilayah Daerah Operasi. 

 Melaksanakan fungsi Corporate Image Building 

 Mengelola informasi dan komunikasi di dalam perusahaan (internal) 

dan menjalin hubungan dengan media massa di luar perusahaan 

(eksternal). 

 Membantu melaksanakan program Corporate Social Responsibility 

(CSR) di wilayah Daerah Operasi. 

 

2. Tugas Pokok Asisten Manajer Eksternal 

 Menjalin hubungan baik dengan wartawan media massa. 

 Melakukan evaluasi terhadap pemberitaan di media massa secara 

rutin. 

 Membuat press release dalam setiap kegiatan perusahaan yang 

dipublikasi. 

 Mengkoordinasi dan mengatur kegiatan konferensi pers. 
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 Membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan corporate social

responsibility (CSR) perusahaan, mulai dari pembentukan,

pelaksanaan sampai dengan pendokumentasian.

 Merencanakan dan melaksanakan program komunikasi kepada

public eksternal melalui berbagai event pameran, ikaln, pengisian

program TV dan promosi kehumasan.

 Memberikan layanan informasi kepada masyarakat eksternal

termasuk pers yang membutuhkan.

3. Tugas Pokok Asisten Manajer Internal

 Melaksanakan kegiatan pembuatan kliping media massa.

 Melaksanakan kegiatan peliputan dan dokumentasi kegiatan

perusahaan.

 Mengidentifikasi layanan informasi kepada publik internal yang

membutuhkan.

 Bertanggung jawab mengurusi dan update berita media massa dan

media monitoring.

 Bertanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi keuangan

kehumasan Daerah Operasi 8 Surabaya.
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