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Sarana transportasi kereta api di Indonesia menjadi sarana yang banyak digunakan oleh 

penumpang untuk melakukan perjalanan ke tempat tujuan tertentu masing-masing 

penumpangnya. Selain karena faktor waktu perjalananya lebih cepat daripada angkutan 

kendaraan bermotor, tarifnya pun lebih murah. Apabila terjadi kecelakaan kereta api maka pihak 

pengangkutlah yang harus bertanggung jawab kepada penumpang. 

Obyek yang dikaji oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pelaksanaan hak dan kewajiban 

pengangkut dan penumpang kereta api, dan juga tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia 

apabila terjadi risiko kecelakaan kereta api pada penumpang berdasarkan asas keseimbangan 

yang ada dalam pengangkutan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak dan tanggung jawab penumpang dan 

pengangkut dalam pelaksanaan sehari-harinya, selain itu juga untuk mengetahui penerapan asas 

keseimbangan oleh PT. Kereta Api Indonesia dalam pertanggungjawaban risiko kecelakaan 

penumpang kereta api. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis Sosiologis. Sumber 

data yang di pakai adalah sumber data primer dan sumber data sekuder. Sumber data primer 

diperoleh dengan cara mengkaji buku-buku literatur dan Undang-Undang No. 13 tahun 1992 

tentang Perkeretaapian dan Undang-undang yang terkait dengan penelitian ini, dan juga data 

yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara meminta penjelasan maupun keterangan 

pada pihak yang terkait dalam pembahasan penelitian ini. Sumber data sekunder diperoleh dari 

PT Kereta Api Indonesia Daops VII yang berupa data-data kejadian gangguan kamtib kereta api 

pada bulan Januari-Mei 2007, dan juga melihat peraturan yang lain seperti keputusan Menteri 

Perhubungan dan Telekomunikasi No. 82 tahun 2000 tentang Penelitian Penyebab Kecelakaan 

Kereta Api dan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1998 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Kereta Api. Teknik pengumpulan data dianalisa dengan cara interview (wawancara), 

dokumentasi, dan studi kepustakaan. Interview yaitu mewawancarai pihak yang terkait dalam 

pembahasan penelitian ini, dokumentasi yaitu dengan mempelajari data-data dan undang-undang 

yang ada hubungannya dengan pemasalahan penerapan asas keseimbangan dalam 

pertanggungjawaban risiko kecelakaan penumpang kereta api, studi kepustakaan yaitu dengan 

mengumpulkan data-data dengan cara mempelajari teori-teori dari literature-literatur yang 

terdapat dalam buku yang ada hubungannya dengan penerapan asas keseimbangan dalam risiko 

pertanggungjawaban kecelakaan penumpang kereta api. Dalam penelitian ini digunakan metide 

deskriptif analisis yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan keadaan subyek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang 

tampak atau sebagaimana adanya. 

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa hak dan kewajiban pengangkut dan penumpang belum 



seluruhnya dilaksanakan. Tanggung jawab pengangkut dalam risiko kecelakaan penumpang 

kereta api tidak secara langsung dilakukan sendiri oleh PT. Kereta Api Indonesia, tetapi 

melimpahkan pelaksanaan tanggung jawab tersebut kepada PT. Jasa Raharja. PT. Kereta Api 

Indonesia hanya memberikan biaya untuk perawatan penumpang kereta api yang mengalami 

kecelakaan. Biaya itu diberikan oleh PT. Kereta Api setiap bulan.Penerapan asas keseimbangan 

dalam pertanggungjawaban risiko kecelakaan penumpang kereta api belum dilaksanakan. Hal ini 

terlihat dari adanya penumpang yang mengalami kecelakaan tidak mendapatkan perawatan 

sampai sembuh total karena keterbatasan biaya yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja, karena itu 

penumpang tersebut melanjutkan perawatan dengan biaya sendiri. PT. Kereta Api Indonesia 

sendiri tidak tahu bagaimana pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja. PT. 

Kereta Api Indonesia juga tidak berusaha untuk tahu bagaimana dan berapa biaya perawatan 

yang dikeluarkan untuk mengganti kerugian penumpang yang mengalami kecelakaan. 

Diharapkan PT. Kereta Api Indonesia sebagai pengangkut, dan penumpang kereta api dapat 

melakukan seluruh hak dan kewajibannya. Selain itu hendaknya PT. Kereta Api Indonesia dapat 

menerapkan asas keseimbangan dengan mengganti kerugian penumpang yang mengalami 

kecelakaan kereta api sampai penumpang tersebut sembuh total.  

 

 

The train transportation tool in Indonesia has become the most transportation tool that used by 

passengers to travel to their own destination. The passengers choose to travel by train because of 

the tariff is cheap and they don’t have to spend long time during the travel. And when-for some 

reason-the accident’s happened, the train’s transport will have to be responsible. 

The object of this research is the responsibility of PT Kereta Api Indonesia according to the 

accident’s risk on passengers, based on the equality in transportation. The purpose of this 

research is to know how is the realization of PT Kereta Api Indonesia of the accident’s risk on 

passengers based on equality in transportation. 

The method used in this research is Juridical and sociological method. All data in this research 

collected by interviewing, documentation and also from literatures. The responsibility to the 

passengers in train’s accident were not handled straight just by PT KAI, but PT KAI give in 

abundance the responsibility to PT Jasa Raharja. PT KAI were only gave the expenses to the 

passenger treatment (if accident were happened) every month. 

For some case, because of the limited cost, PT KAI didn’t fund the passenger’s treatment until 

they get well. So, the passengers have to depend their own money to occur themselves. PT KAI 

didn’t know how does PT Jasa Raharja do the responsibility. 

 

 


