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LAMPIRAN 17 

HARAPAN RESPONDEN 

 

Tuliskan Harapan, Saran, & Kritikan anda, selama anda bekerja di unit operasional. 

Kadang dalam pemilihan jabatan masih banyak melhat subyektifitas. Op belum berani 
memberi kesempatan  menjabat kepada orang yg dianggap nyleneh tanpa tahu keadaan 
yg sesungguhnya pada orang tsb.  
Menurut saya, Sebenarnya orang-orang tsb malah bisa bekerja dg baik dan terukur !!! 

Tekanan terlali tinggi,sehingga ada beberapa pekerja yang tidak nyaman di unit 
op..semoga hal seperti ini tidak ada 

Perlatan operasional yang handal untuk mejamin keselamatan perjalanan KA dan 
kenyamanan diruangan kerja 

Smga perka mancarli sll 

Unit operasional agar lebih obyektif dalam penilaian pegawai 

Tetap berpikir positif 

Semoga PI segra ada kembali 

Terus maju kereta api indonesia  

Di unit operasional membutuhkan SDM yang berkualitas teliti terampil dan jujur, karena di 
unit ini kerja tidak boleh salah, maka dari itu perlu dilakukan refresing regulasi/aturan 
secara berkala.  

Bekerja dengan tulus ikhlas dengan jam kerja yg enak tanpa menyimpang dari aturan 

inginnya tidak semua orang operasional harus tetap di operasional tapi bisa pindah ke unit 
lainnya..  

semoga op bisa menambah personil lg khususnya u/menutupi pgawai yg cuti 

Harapan: jam dinas untuk unit operasi seprti ks wks... Tdak melebihi standar jam kerja. Ks 
tdk harus stanby seharian di stasiun untuk libur deberikan libur sesuai pegawai pada 
umumnya.  
Saran: setingkat pelaksana atau ks stasiun kecil jangan di tempatkan jauh dari tempat 
tinggal..  Karna mempengaruhi kinerja, gaji yg di dapat habis untuk transport dan sewa 
tempat tinggal.  
# semoga tesisnya lancar lulus dengan predikat cumlaude Ilmunya bermanfaat untuk 
kemajuan perusahaan. Amin... # 

Tetap kompak. Dan utamakan solat 

Peraturan apapun di unit operasional dibuat baku&rigid.Jangan kalau ganti pejabat,ganti 
pula aturannya 

Harapan lebih baik dan sukses lagi, untuk semua pegawai bisa kompak dan disiplin dalam 
aktifitas demi kesuksesan KAI, semoga Perusahaan lebih lagi menyejahterakan dan 
mengayomi pegawainya.. 

Harapanya Tidak ada penambahan2 instruksi yang sifatnya inovasi yang tidak begitu 
penting padhal sudah ada peraturannya.. 

" Selamatkan perjalanan kereta api , selamatkan take homepay kita, berikan pelayanan 
prima kepada peumpang kereta api " 

Semoga selalu dilindungi Allah SWT, diberikan keselamatan, kesehatan dan kelancaran 
dalam bertugas. 

Harapan : semoga mutasi Jabatan tidak terlalu jauh dan di pertimbangkan perihal domisili 
Saran : di perbanyak pelatihan skill maupun knowledge untuk para pekerja 
Kritikan : tiada 

Beruntung itu baik tapi lebih baik membuktikan keberuntungan 
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Tiada 

Penilaian subyektif dari atasan yang pada akhirnya berimbas langsung pada pekerja 
dengan mutasi sebagai hukuman. Harapan saya, semoga atasan ataupun pejabat lain 
lebih bijak dalam bersikap dan mengambil keputusan. Thus, memenuhi hak-hak pekerja 
sebagaimana tertuang dalam PKB dan UU Ketenagakerjaan.  

Agar jam kerja sesuai dengan yang telah disepakati dalam PKB sebayak 40 jam tiap 
pekan. Dalam IJK juga dinyatakan bahwa sebanyak-banyak jam kerja adalah 160 jam 
selama 4 pekan berturut-turut. Tetapi kenyataan yang ada di lintas untuk PPKA stasiun 
kelas 3 menjalani pekerjaan 48 jam tiap pekan atau sama dengan 192 jam dalam 4 pekan 
berturut-turut.  
 
 
Sementara untuk dinasan PJL di stasiun yang sama jam kerja yang dijalani bisa sesuai 
dengan PKB yaitu 40 jam kerja tiap pekan.  
Kiranya jam kerja untuk PPKA yang bekerja distasiun kelas 3 agar ditinjau kembali dan 
disesuaikan dengan peraturan yang telah disepakati dalam PKB. 

Semua kembali kepada Allah SWT..Hidup di dunia hanya untuk berbekal diri untuk hidup 
kekal di akhirat..semoga pimpinan atau siapapun yang berkerja di PT KAI khususnya bisa 
meninggalkan kebiasaan maksiat dan bisa kembali kepada Allah SWT..Aamiin Aamiin 
Aamiin..tidak perlu ngoyo..Selalu ada ALLAH 

Semoga perKA kita selalu mancarli, sehingga pendapatan meningkat dan dengan tentu 
kesejahteraan pegawai juga akan meningkat. 
Kritik. 
Di unit operasi masih ada kelebihan jam kerja. 
Semoga bisa di tindak lanjuti. 

Pengurangan tanggungjawab yg tdk semestinya semua itu dibebankan kepada unit 
Op,karena jujur petugas lain dengan ijazah yg sama gaji/ tunjangan yg jauh lebih 
besar,akan tetapi tiada resiko. Ujung-ujungnya tanggungjawab dilimpahkan kepada unit 
Op. Kita juga manusia biasa sama seperti mereka bukan dewa. Padahal dr segi personil 
kita yg apa"harus melakukan, memastikan sendiri berbanding trbalik dengan unit lain yg dr 
segi personil dalam satu dinasan banyak personil akan tetapi tiada resiko dan dgn upah dr 
perusahan lebih banyak.. dan disitulah saya merasa sedih 

Saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa dan pekerjaan saya 
mempunyai resiko yang sangat besar.  Semoga Alloh SWT melindungi kita semua . Amiin 

Harapan saya semoga kita bisa tetap bekerja dengan baik, ikhlas dan penuh 
tanggungjawab pada apapun profesi jabatan kita saat ini. Karena proses yang baik akan 
membuahkan hasil yang baik. Aamiin 

Semoga semakin terjalin kerjasama yang lebih baik antar unit operasional 

Semoga semuanya berjalan lancar aman dan sesuai yg diharapkan, untuk hal baik dan 
menjadi lebih baik lagi. Amiin  

Pekerjaan yg diberikan akan lebih baik tidak mengandung unsur menekan mental 
pegawai. Tapi harus ada unsur menumbuhkan rasa antusias dan atmosfir lingkungan 
kerja yg baik 

jam kerja sesuai peraturan undang² maupun perjanjian kerjasama antara serikat pekerja 
dengan perusahaan belum dapat dipenuhi, saya masih kerja selama 48 per minggu 
(kelebihan 8 jam) tanpa premi lembur atau sejenisnya. 
alangkah lebih baik jika dapat terlaksana 40 jam perminggu 

Bekerja cermat tepat selamat dan tanpa maksiat 
 
Awal kesuksesan kita dan perusahaan 
 
Awali dri diri sendiri 

Jenjang karir selayaknya berdasarkan kompetensi yang dimiliki personil, tanpa pandang 
siapa yang senior siapa yang junior. Budaya lama PNS harus hilang dan menjadi budaya 
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perusahaan perseroan seutuhnya. Terima kasih 

Kekompakan team akan menentukan keberhasilan bekerja dalam unit operasional 

Harusnya lebih tau mana tugas masing2 atau tepatnya tupoksi masing2 pekerja jangan 
sampai ada pekerja melakukan yang bukan tupoksinya terimakasih 

Semoga pengelolaan sdm lebih baik lagi 

Alat alat pendukung yang masih kurang mohon untuk di tambah 

tingkat pendidikan kurang direspon oleh perusahaan, khususnya didapatkan dgn biaya 
sendiri. lebih membuka lowongan dr eksternal untuk jabatan medium keatas drpd mencari 
potensi internal lewat berbagai test. semoga ini bisa teratasi. 

Sesuaikan dinasan sesuai PKB  

Harapan selalu diberi kelancaran dalam bertugas,smg manajemen semakin 
memperhatikan dengan hak pegawai op kususnya... 

Harapan : semoga kedepanya jam kerja unit operasional bisa sesuai dg jam kerja dari 
disnakertrans, dan apabila ada kelebihan jam kerja ada kompensasi berupa lembur. 
 
Saran dan kritik : berdasarkan uu no 1 th 1970 pasal 14 butir c, maka perusahaan wajib 
menyediakan apd kepada pekerjanya, namun kenyataan di lapangan banyak pegawai 
kususnya unit operasi yang belum memiliki apd atau sudah memiliki apd tetapi rusak. 
Contoh lain pegawai baru, mereka tidak langsung diberi perlengkapan apd sesuai dengan 
bidangnya. 

Netral 

Potongan gaji bikin pusing. 

Harapan:Semoga semua stasiun terpenuhi sdm nya.......  

Semoga kereta api semakin jaya. Mancarli  

Semoga makin kompak dan berjaya untuk KAI dan untuk masa depan bersama..aamiin.. 

Penyesuain jam kerja... Penempatan sesuai domisili  

sudah bagus 

Jaga motivasi bekerja 

Hubungan antara atasan dengan anak buah diharapkan bisa menjadi lebih dekat tanpa 
harus dibatasi oleh faktor pangkat maupun senioritas. Karena, sering anak buah takut 
terhadap atasan karena bila berbuat kesalahan sekecil apapun akan diberikan 
punishment daripada solusi agar kesalahan tersebut tidak akan terulang lagi dan bisa jadi 
pembelajaran untuk semuanya. Kesimpulannya, hubungan kerja yang baik pasti akan 
menghasilkan kinerja yang lebih baik pula. Sekian. 

Gaji naik lg.. dekat dg domisili.. hehehehe 

Jam kerja sesuai PM 74 

Semoga kedepan unit operasional makin membaik dan cepat dalam perputaran karir 

Bekarja 40 jam dalam satu minggu.. 

untuk lebih beroreintasi kepada pegawai (employed oriented) sehingga pegawai akan 
menciptakan pegawai yang berorientasi kepada konsumen  

Semoga di perhatikan lagi keselamatan pekerja operasional khususnya sebagai juru 
langsir 
Karena banyak sekali resiko di lapangan 

Peralatan operasional dalam pekerja khususunya individu masing masing harus di dukung 
sepenuhnya seperti HT, sepatu safety, rompi, dll agar pekerjaan lancar dan terkendali 

Bekerja sama sesuai regulasi dan tidak saling menyalahkan antar unit  

Yes 

Jangan terlalu banyak instruksi...  
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Kereta api semakin jaya 

Semoga pelaksanaan jam kerja per pekan bagi pegawai operasional bisa terwujud, tidak 
melebihi aturan jam kerja. Kalau pun harus lembur, seharusnya diberikan premi lembur yg 
layak. Aamiin 

Harapan kedepan upt crew ka yk lebih baik lagi dalam mengemban tugas yg telah di 
amanatkan.... 

Dinas operasi lebih bisa memetakan pegawai - pegawainya, ada bermacam - macam 
pegawai dengan berbagai pasion, dan bisa menjadi good employee saat pasion2 pegawai 
tersebut di kembangkan atau dimaksimalkan. Lebih adil, terutama dalam pemetaan karir, 
jangan menilai orang dari masalalunya, setiap pegawi pernah melakukan kesalahan, 
tetapi jangan dijadikan sesuatu yang melekat selamanya. 

Unit operasional lebih memperhatikan kebutuhan karyawannya, keluarga, pendidikan, 
pengembangan diri. 

program tugas belajar untuk op dong pak........ 

Bekerja & bisa dekat dengan keluarga 

Bisa bekerja sesuai jam kerja 40jam dalam 1minggu, meminimalisir pembukuan dalam 
kegiatan pelayanan KA, Semoga kedepannya ada metode yang lebih modern  

operasional semoga menjadi semakin baik, dan lebih adil dalam pengembangan karir 
pelaksana 

Utamakan keselamatan pekerjaan dengan bekerja sesuai aturan  

bekerja dekat dengan keluarga 

Semoga lebih bisa memperhatikan karyawan yang bekerja lebih lama dan memiliki 
kualitas juga attitude 

Semoga perjalanan kereta api selalu MATMANCARI.. 

Saran saya, tetap jaga kekompakan dan kekeluargaan.. Karena dari sanalah pekerjaan / 
perusahaan kita dapat menghasilkan nilai yang lebih.. Itu sangat berpengaruh besar 
menurut saya.. 

Smoga smakin maju dan tetap jaya...sehingga pegawainya mnjadi sejahtera.... 

Jaya kai 

Semoga pt.kai melihat para karyawannya yg berbakat untuk dioptimalkn bakatnya 

Semoga ada lagi PI 

Kerja jangan cuma cari muka, dan menjatuhkan orang lain. 

Bisa bekerja untuk keluarga, dan mmberikan kontribusi yang baik untuk perusahaan. 

Bekerja dengan baik, orang lain yang akan menilai 

Bekerja dengan ikhlas 

Pekerja yg tekun dan terampil harus mendapatkan reward 

Mendapatkan kesempatan untuk menempuh pelatihan yang lebih tinggi. 

The right man, The right place. Bekerja tidak sesuai dengan pasion akan mnghasilkan 
kinerja yang tidak maksimal. Di unit tidak dihargai, di luar unit sangat dibutuhkan tetapi 
tidak di lepaskan. 

Unit operasional lebih care kepada anak2 muda yang memiliki pasion kuat untuk 
membanggakan op, pt.kai lbh bisa melihat pasion pekerjanya. 

 


