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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA 

TRANSPORTASI KERETA API PRAMEKS  

(PRAMBANAN EKSPRESS) 

Abstrak 

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kendala dan perlindungan hukum yang di 

hadapi PT. Kereta Api Indonesia dalam memberikan hak konsumen untuk 

berkendara dengan aman dan nyaman bagi penumpang kereta api prameks. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan 

metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Kereta Api 

Indonesia telah memberikan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen kereta 

api prameks agar dapat berkendara dengan aman dan nyaman. Hal tersebut telah 

sesuai Peraturan Perundang-undang khusus mengenai kereta api yakni dalam 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian dan Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jasa Transportasi, Prameks. 

Abstract 

This article aims to know the constraints and legal protection in the face of 

Indonesian Railways Company(PT. KAI) in providing the right of consumers to 

drive safely and convenient for railway passenger prameks. Research methods 

used are empirical legal research with qualitative methods of analysis. The results 

showed that the train PT. KAI has granted a form of legal protection for 

consumers prameks train to be able to drive safely and comfortably. It would have 

been appropriate Laws special legislation concerning the train namely Law No. 23 

of 2007 about Railways and Law No. 8 of 1999 about the protection of 

consumers.  

Keywords: Legal Protection, Transportation Services, Prameks. 

1. PENDAHULUAN

PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) yang merupakan pengelola perusahaan 

transportasi kereta api turut berupaya untuk menyediakan transportasi yang 

aman, nyaman dan efisien bagi penumpang kereta api. PT. KAI memiliki visi 

dan misi untuk menjadi salah satu perusahaan penyedia jasa perkeretaapian 

yang memberikan pelayan terbaik bagi masyarakat.
1 

Kereta api memiliki 

keunggulan antara lain adalah tarif kereta api yang cukup terjangkau bagi 

masyarakat, aman, ramah lingkungan karena dapat mengurangi 85% polusi, 

hemat bahan bakar karena dapat mengurangi lebih 

1
 https://kereta-api.info/daftar-lengkap-alamat-kantor-pt-kereta-api-indonesia-3519.htm, diakses 

pada tanggal 21 April Tahun 2018, Pukul 16.30 WIB. 
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dari 70% bahan bakar, cepat sampai tujuan dan dapat mengurangi 

kemacetan.
2

PT.Kereta api menghadirkan berbagai jenis armada kereta api baik dari 

kelas ekonomi, bisnis, maupun eksekutif. PT.KAI Indonesia bahkan 

menyediakan kereta api dengan jarak dekat seperti kereta api prambanan 

ekspress (Prameks) yang menghubungkan kota Kutoarjo, Yogyakarta dan 

Solo dengan harga yang terbilang cukup murah yakni Rp.8.000,- (delapan 

ribu rupiah). Konsumen pengguna jasa kereta api prameks berasal dari 

berbagai kalangan dan tergolong tidak pernah sepi penumpang.  

 Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, konsumen pengguna 

jasa kereta api prameks rela berdiri karena meskipun konsumen pengguna 

jasa kereta api prameks mendapatkan tiket yang sah, namun konsumen 

pengguna jasa kereta api tersebut tidak mendapatkan kursi sebagai tempat 

duduk selama perjalanan.
3
  Berdasarkan hak konsumen sebagaimana yang

diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (UUPK), konsumen memiliki hak untuk atas 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa, sehingga dalam hal ini konsumen pengguna jasa kereta api 

yang memiliki tiket sah mempunyai hak untuk mendapatkan tempat duduk 

yang layak dan nyaman selama menempuh perjalanan dengan menggunakan 

kereta api. 

  Antusias konsumen pengguna jasa keretas api menggunakan jasa 

transportasi kereta api prameks pun sangat beragam, beberapa 

menggunakannya untuk perjalanan menuju kantor bagi pekerja swasta dan 

pegawai negeri, untuk berdagang bagi para  pedagang, dan/atau orang yang 

menggunakan jasa transportasi kereta api prambanan ekaspress untuk 

2
Indahwati Gozali, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Kereta Api 

Pengoperasian Tunggal (Commuter Line), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 

Januari 2012, diakses pada tanggal  21 April 2018, Pukul 16.40 WIB. 

3
Observasi kereta api Prambanan Ekspress bertempat di Stasiun Purwosari pada tanggal 16 April 

2018  Pukul 13.15 WIB. 
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bertamasya dari kota Kutoarjo dan Yogyakarta ke kota Solo ataupun 

sebaliknya, dari kota Kutoarjo dan Solo ke kota Yogyakarta. 

 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah 

upaya yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia dalam  memberikan hak 

konsumen untuk berkendara dengan aman dan nyaman bagi penumpang 

kereta api prameks dan  (2) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi 

konsumen kereta api prameks untuk dapat berkendara dengan aman dan 

nyaman. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui tentang upaya 

yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia dalam  memberikan hak 

konsumen untuk berkendara dengan aman dan nyaman bagi penumpang 

kereta api prameks dan (2) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum 

bagi konsumen kereta api prameks untuk dapat berkendara dengan aman dan 

nyaman. Peneltian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangsih kepada PT. 

Kereta Api Indonesia dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap 

penumpang (pengguna jasa kereta api). 

2. METODE 

Metode penelitian hukum yang penulis gunakan adalah penelitian hukum 

empiris. Jenis penelitian yang penulis pilih adalah penelitian deskriptif yang 

dapat terlihat dari permasalahan yang akan dibahas mengenai perlindungan 

hukum terhadap pengguna jasa transportasi prameks. Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data primer didapat 

secara langsung dari wawancara dengan Kepala Daerah Operasi (DAOP VI) 

Yogyakarta terkait dengan kendala yang di hadapi PT. KAI dan bentuk 

perlindungan hukum dalam memberikan hak konsumen untuk berkendara 

dengan aman dan nyaman bagi penumpang kereta api prameks. 
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3. HASIL dan PEMBAHASAN 

1. Upaya yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia dalam  memberikan

hak konsumen untuk berkendara dengan aman dan nyaman bagi

penumpang kereta api prameks,

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan 

Kereta Api Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2007 

mengatur bahwa  kewajiban pelayanan umum kereta api kelas ekonomi 

adalah kewajiban PT.Kereta Api Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 2 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2007 dalam 

melaksanakan pelayanan umum kereta api kelas ekonomi PT. KAI 

harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Persyaratan tersebut 

tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 

Tahun 2007 yakni: 

a. Mempunyai relasi/trayek yang berjadwal tetap;

b. Mempunyai standar dalam pemberian pelayanan kepada penumpang;

c. Menyediakan pelayanan tiket di stasiun yang melayani penumpang

kelas ekonomi.

PT.Kereta Api Indonesia sebagai pihak yang ditunjuk oleh peraturan

perundang-undangan sebagai pihak yang berkewajiban untuk

melakukan pelayanan umum kereta api kelas ekonomi berupaya

memberikan hak konsumen untuk berkendara dengan aman dan

nyaman dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan tersebut yakni sebagai berikut:

a. Menyediakan loket khusus penjualan tiket kereta api kelas ekonomi

termasuk kereta api prambanan ekspress;

b. Melakukan pembatasan kuota penjualan tiket,

c. Menetapkan prosedur pemesanan tiket,
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d. Menetapkan jadwal keberangkatan kereta api prambanan ekspress dan

memberikan ganti rugi kepada konsumen jika kereta api prambanan

ekspress datang terlambat;

e. Mempunyai standar dalam memberikan pelayanan kepada penumpang

yang didalamnya termuat unsur keamanan dan keamanan yakni:

menugaskan Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska), mengatur prosedur

perlindungan terhadap barang-barang milik konsumen, terkait dengan

barang yang hilang dan barang yang tertinggal didalam kereta,

mengatur prosedur pelaksanaan eksekusi penumpang tanpa tiket,

mengatur kenyamanan penumpang dalam hal sirkulasi udara dengan

menetapkan suhu ruangan dan memberikan ganti kerugian jika suhu

ruangan dalam kereta tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,

Meningkatan kebersihan dalam kereta, Memberikan sirkulasi udara

yang cukup.

2. Besarnya peran transportasi dalam kehidupan manusia membuat negara

ikut campur dalam mengatur perlindungan hukum terkait dengan sistem

transportasi terutama transportasi kereta api. Pengertian dari

perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi

manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan

kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang

diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah

berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak

hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik

dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.Negara telah

mengatur Peraturan perundang-undang khusus mengenai kereta api

yakni dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang

Perkeretaapian (UUKA) dan UUPK.

Dalam konsep perlindungan hukum yang berfungsi untuk memberikan

pengayoman kepada hak asasi manusia, penumpang dapat disebut pula 

sebagai konsumen berdasarkan pengertian konsumen dalam Undang-undang 
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Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen 

adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun 

makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Definisi konsumen tidak 

hanya sebatas pembeli, tetapi semua orang  baik perorangan maupun badan 

usaha yang mengonsumsi jasa dan/atau barang termasuk peralihan barang 

dan/atau jasa juga peralihan kenikmatan dalam menggunakannya. 

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni: 

a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum

sebagai tindakan pencegahan sebelum sesuatu yang tidak diharapkan

terjadi. Negara mengatur segala hal terkait dengan pengertian, asas,

tujuan, hak dan kewajiban terkait dengan transportasi, kereta api dan

konsumen dalam suatu brntuk peraturan perundang-undang sebagai dasar

atau landasan untuk bertindak.

b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana

lebih ditujukan dalam penyelesian sengketa. Perlindungan hukum

represif dalam kereta api dapat diselesaikan oleh Polsuska atau penegak

hukum lain yang berkaitan seperti polisi sektor, polisi resort dan/atau

pengadilan negeri.

Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 Angka 1 UUPK adalah segala 

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan 

kepada konsumen. Objek perlindungan konsumen sebagai pengguna kereta 

api adalah Jasa, Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau 

prestasi yang disediakan untuk masyarakat dan dimanfaatkan oleh konsumen. 

Hak Konsumen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 UUPK adalah 

sebagai berikut: 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalammengkonsumsi

barang dan/atau jasa.

Penumpang kereta api sebagai konsumen pengguna jasa kereta api 

memiliki hak untuk mendapatkan rasa nyaman, aman dan berhak 

mendapatkan keselamatan dalam menggunakan atau mengendarai kereta 
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api termasuk kereta api prambanan ekspress. Kenyamanan, keamanan 

dan keselamatan tersebut harus diupayakan dan diwujudkan oleh PT. 

Kereta Api Indonesia sebagai pelaku usaha. Dengan mewujudkan ketiga 

hal tersebut, maka PT. Kereta api Indonesia telah memenuhi 

perlindungan hukum terhadap hak konsumen dala Undang-undang 

Perlindungan Konsumen pada pasal 4 ini.PT. Kereta Api Indonesia 

memberikan perlindungan hukum terkait  upaya kenyamanan, keamanan 

dan keselamatan bagi penumpang. Salah satu wujud nyatanya adalah 

menjamin kebersihan dalam  kereta api dengan menempatkan setidaknya 

satu orang yang berperan sebagai petugas kebersihan juga tidak 

memperbolehkan pedagang untuk berjualan di dalam kereta api. 

Perlindungan Hukum lain yang diberikan oleh PT Kereta Api Indonesia 

berupa jaminan tidak adanya calo tiket, sehingga penumpang 

mendapatkan tiket yang legal Pada Standar Operasional Kereta Api 

Indonesia terdapat 3 jenis tingkatan kereta api yaitu ekonomi, bisnis, dan 

juga eksekutif. Akan tetapi, pada prambanan ekspress hanya ada 1 

tingkatan yaitu ekonomi hal ini dikarenakan prambanan ekspress 

merupakan kereta lokal. Namun, alangkah lebih baik jika prambanan 

ekspress memiliki variasi tingkatan, agar pengguna jasa mendapatkan 

kepuasan dan kenyamanan.Demi mempertahankan mutu dan 

meningkatkan kenyamanan penumpang kereta api prambanan ekspress 

melakukan pengecekan kereta api secara rutin setiap 250 jam. 

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang

dan/atau jasatersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan

yang dijanjikan.

Penumpang berhak untuk memilih menggunakan jasa kereta api 

prambanan ekspress. Penumpang bebas untuk memilih terkait dengan 

pemilihan waktu dan pemilihan gerbong kereta api prambanan ekspress. 

Penumpang berhak untuk mendapatkan fasilitas sesuai dengan jaminan 

yang diberikan.Namun, sering kali penumpang mengeluh kehabisan tiket 

prambanan ekspress. Prambanan ekspress memiliki kereta cadangan yang 
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mana kereta cadangan tersebut diisi oleh 800 penumpang. Pada kereta 

prambanan ekspress kapstas penumpang hanya 460 penumpang saja, 

apabila pada kereta cadangan 800 penumpang dirasa kurang nyaman 

untuk penumpang , kereta akan penuh dan sesak kejahatan juga dapat 

terjadi seperti pencurian , pencopetan, dan pelecehan seksual. Pada 

prambanan ekspress gerbong laki laki dan perempuan tidak dipisahkan, 

sehingga pelecehan seksual sangat bisa terjadi. 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa.

Penumpang kereta api prambanan ekspress berhak untuk 

mendapatkan informasi yang jujur dan jelas mengenai kondisi dan 

jaminan kereta api prambanan ekspress. Informasi yang dibagikan oleh 

kereta api prambanan ekspress melalui website dan melalui media 

lainnya harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.Penumpang berhak 

mendapatkan informasi mengenai jumlah tiket yang masih tersedia pada 

setiap jam keberangkatan, sehingga tidak banyak penumpang yang 

merasa kecewa akibat habisnya tiket prambanan ekspress. Informasi 

tersebut dapat dibagikan melalui media sosial dan juga website tidak 

hanya pada stasiun saja. 

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa

yang digunakan.

Penumpang kereta api prambanan ekspress berhak untuk 

menyampaikan kritik dan saran. PT. KAI harus bersikap bijaksana dalam 

menanggapi kritik dan saran dari penumpang. Apabila saran dan kritik 

dari penumpang dirasa cukup membangun, maka PT. KAI harus 

berupaya untuk memperbaiki kritik dari penumpang dan 

mempertimbangkan saran dari penumpang.PT Kereta Api Indonesia 

sangat terbuka terhadap pengguna jasa kereta api. Kritik dan saran dapat 

memberikan kritik dan saran melalui call center yang ada di Jakarta , dan 

PT Kereta Api Indonesia akan langsung merespon kritik dan saran yang 

diberikan. Pada gerbong 1 tertera nama terang dan nomor telepon 
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kondektur, apabila pengguna jasa PT Kereta Api Indonesia merasa 

kurang nyaman atau ada masalah selama perjaalanan menggunakan 

Kereta Prambanan Ekspress, pengguna jasa dapat langsung menghubungi 

kondektur. 

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian

sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 telah disebutkan bahwa setaip warga negara 

bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan waji 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 

Pasal tersebut merupakan pasal perlindungan hukum bagi setiap warga 

negara termasuk bagi konsumen, bahwa sesuai dengan pasal 4 Undang-

undang perlindungan konsumen, konsumen memiliki hak untuk 

mendapatkan advokasi atau pendampingan hukum, perlindungan, dan 

upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan dan 

pendidikan konsumen terkait dengan hak dan kewajiban konsumen, serta 

hal-hal lain yang berkaitan dengan konsumen. 

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif.

Konsumen memiliki hak untuk tidak mendapatkan perlakuan 

diskriminatif, perlakuan diskriminatif dapat berupa diskriminasi gender, 

orang-orang diffable, dan perlakuan diskriminatif lainnya.Terkadang ada 

penumpang yang tidak membeli tiket dan dapat naik kereta prambanan 

ekspress. Petugas hanya akan mencatat namanya dan menurunkan 

penumpang tersebut di pemberhentian selanjutnya. 

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian

atau tidak sebagaimana mestinya.
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Penumpang sebagai konsumen pengguna jasa kereta api prambanan 

ekspress memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila kondisi 

yang ditemukan konsumen dalam penggunaan jasa kereta api prambanan 

ekspress tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh PT. Kereta api 

Indonesia. Penumpang akan mendapatkan kompensasi sebesar 100% 

harga tiket apabila kereta api datang terlambat 1 jam dari waktu 

pemberangkatan dan juga Air Conditioner (AC) yang mati lebih dari 20 

menit dan suhunya lebih dari 20 derajat celcius. Menurut standar 

operasional prosedur kereta api pada waktu lebih dari 20 menit sejak 

pemberangkatan, seharusnya suhu di dalam kereta api kurang dari 20 

derajat celcius. 

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya.

Penumpang sebagai konsumen pengguna jasa kereta api memiliki 

hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain selain 

Undang-undang perlindungan konsumen seperti Undang-undang Dasar 

dan undang-undang lainnya. Hak adalah kepentingan hukum yang 

dilindungi oleh hukum. Hak dasar konsumen yang diakui secara 

internasional ada empat, yakni: 

1. hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety)

2. hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed)

3. hak untuk memilih (the right to choose)

4. hak untuk didengar (the right to heard)

Secara garis besar hak konsumen dapat dibagi dalam tiga hak yang 

menjadi prinsip dasar, yakni: 

a. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik

kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;

b. Hak penumpang kereta api prambanan ekspress dalam menggunakan jasa

kereta api prambanan ekspress termasuk pula hak untuk mencegah

konsumen dari kerugian;
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c. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar;danhak

untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang

dihadapi; dan

d. Hak untuk mendapatkan jasa dengan harga yang wajar dalam

penggunaan jasa kereta api prambanan ekspress diwujudkan oleh PT.

Kereta api Indonesia dengan menjual tarif dengan harga relatif murah

senilai Rp.8000,- (delapan ribu rupiah). hak untuk memperoleh

penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi

merupakan hak yang sama dengan yang telah tercantum dalam Pasal 4

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999  Perlindungan Konsumen.

Demikian uraian tentang perlindungan hokum bagi konsumen kereta api 

prameks yang sudah diatur oleh pemerintah secara komprehensif dalam satu 

undang-undang. Perlindungan ini mencakup seluruh hak-hak vital konsumen 

sehingga undang-undang ini memberikan proteksi bagi masyarakat atau 

konsumen dalam menikmati serta menggunakan fasilitas umum seperti kereta 

api prameks. Disisi lain, PT. KAI wajib tunduk dan patuh terhadap ketentuan 

rumusan undang-undang diatas dan berusaha mengimplementasikan secara 

konsisten ke dalam kurikulum perusahaannya. Setelah pemaparan 

perlindungan hokum terhadap hak-hak konsumen, undang-undang ini juga 

memberikan hak dan kewajiban bagi perusahaan seperti yang diatur dalam 

Pasal 6 UUPK, hak ini antara lain: 

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan

mengenai kondisidan nilai tukar barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan;

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang

beritikad tidak baik;

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian

hukum sengketa konsumen;

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa

kerugiankonsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan;
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e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya.

Rumusan dari Undang-undang diatas menggambarkan bahwa aturan ini 

juga memberikan hak bagi pihak perusahaan dari tindakan konsumen yang 

tidak bertanggung jawab.Regulasi ini memberikan semacam timbangan 

keadilan bagi kedua belah antara pihak konsumen dan perusahaan dengan 

memberikan perlindungan hokum kepada kedua belah pihak. Perlindungan 

hokum bagi konsumen kereta api prameks sudah diback up dengan kuat oleh 

sebuah Undang-undang dan demikian pula perlindungan hokum bagi pihak 

perusahaan juga mendapatkan perlindungan hokum yang tak kalah kuat dari 

undang-undang ini. Dengan adanya perlindunga hokum semacam ini 

diharapkan dapat meningkat kesadaran masyarakat untuk lebih tertib dan 

sopan dalam menggunakan angkutan umum terutama kereta apik kelas 

prameks sehingga masyarakat atau pihak konsumen dapat menikmati fasilitas 

yang berikan oleh pihak kereta api secara berkesinambungan dan maksimal, 

selain itu memberikan jaminan bahwa apabila pihak konsumen merasa 

dirugikan atau tidak dipernuhi hak-haknya oleh perusahaan maka pihak 

konsumen dapat melakukan tindakan hokum dan demikian pula pihak 

perusahaan. 

 4. 1. SIMPULAN
  

1. Upaya yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia dalam memberikan 

hak konsumen untuk berkendara dengan aman dan nyaman bagi 

penumpang kereta api prameks adalah dengan meningkatkan kualitas 

pelayanan terhadap konsumen. Sebagai berikut: Melakukan pembatasan 

kuota penjualan tiket, Menetapkan prosedur pemesanan tiket, Menetapkan 

jadwal keberangkatan kereta api prambanan ekspress dan member ganti 

rugi kepada konsumen jika kereta api prambanan ekspress datang 

terlambat, Meningkatan keamanan dalam kereta dengan menugaskan 

Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska), Meningkatan kebersihan dalam 

kereta, Memberikan sirkulasi udara yang cukup. Hal tersebut sudah sesuai

4. PENUTUP
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dengan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 

2007 dalam melaksanakan pelayanan umum kereta api kelas ekonomi PT. 

KAI harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan 

2. Bentuk perlindungan hokum bagi konsumen kereta api prameks untuk

dapat berkendara dengan aman dan nyaman. Dalam melayani konsumen

agar dapat berkendara dengan aman dan nyaman. PT. KAI telah

memberikan bentuk perlindungan hokum bagi konsumen kereta api

prameks. Hal tersebut telah sesuai Peraturan Perundang-undang khusus

mengenai kereta api yakni dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007

Tentang Perkeretaapian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen.

4. 2. SARAN 

Saran penulis adalah PT. KAI harus terus melakukan inovasi dalam 

menguapayakan kenyamanan dan keamanan bagi penumpang kereta api 

prameks dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Selain itu, bagi 

masyarakat turut menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan dalam 

menggunakan jasa kereta api prameks. 
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