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AioUa- : "apa gang engkau Sexikan akan kexaxti kagi axang tain dita di aeiiap 
aengum mexeka akan ada pakaCa untukmu, maka di aeiiap tangia 
tnexeka akan ada daaa untukmu " 

JCapexaemkakkan uniuk.: 

*t* Qlmaxkum agakanda Cdwaxd dan iSanda 
texcinia Q)aguda gang menjadi maiaikat dalam 
aeiiap nafaa kidupka^ tak kiaa oka memkataa 
aemua gang telak di&exikan kepadaku, texima 
kaaik agak, texima kaaik i6u, kalian akan aetata 
ada di aeiiap da'a gang aha paajmikan. 

*l* Saudaxa-aaudaxaka Unugxak Jaga Jieauma 
dan Standu tDuU Saputxa aexia aetuxuk 
keiuaxgaku texcinia gang aelatu ntem&exikan 
dukungan aexia aetata menjadi tempat Sexkagi 
datam aeiiap ketukan, kaxna ketuaxga adatak 
tempat aka kemkatL 

*** yang texcinia Jne Cxiagianiif gang memSexi 
ufoxna kaxa di dalam kidapka. 

*•* Sakakal-aakaBai^ gang namanga tidak Biaa 
aka aeSaikan aemua, teximakaaik ataa dukungan 
gang kalian kexikan. 

<* Jeman-teman aepexjaangaa angkaian 2C12 
Jakultaa Jiukum. 

*!* Qtmamaiexka. 



A B S T R A K 

P E R L I N D U N G A N H U K U M B A G I P E N G G U N A JASA 
A N G K U T A N UMUM 

Teo Reksi Saputra 

Angkutan umum merupakan hal yang penting di dalam kehidupan masyarakat. 
angkutan umum merupakan sarana transportasi yang membantu masyarakat dalam 
kehidupan sehari-harinya. 
Tujuan peneiitian adalah untuk mengetahui dan mcndapatkan pengetahuan yangjelas 
tcntang perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan umum. Pcnnasalahan 
dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa 
angkutan umum dan apa upaya hukum yang dilakukan oleh penumpang akibat 
kesalahan pengangkut. 
Maka jenis penelitiannya menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat 
deskriptif dan tidak bennaksud untuk menguji hipotesa. Teknik analisis data di 
lakukan melalui peneiitian kepustakaan dalam rangka mendapatkan data sekunder 
dengan cara mcnyusun kcrangka tcoritis dan konsepsional dengan cara memlch 
bahan-bahan hukum seperti : Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang di dapat 
dari peraturan pemndang-undaiigan yang relevan. Bahan hukum sekunder, yaitu 
b;ih;in hukum cnng di dapat dari leon-teori, pcndapa' para ahli dan sehagain;'n yang 
ada relevansinya. Bahan hukum tersier, yaitu meaipakan bahan hukum pendukung 
dari bahan hukum primer dan sekunder, sepeili kamus hukum, eksiklopedia dan 
lainnya.Data primer dilakukan dengan cara wawancara dengan DISHUB, dari bagian 
kasi angkutan (LLAJ) kota Paiembang, pihak terkait. Teknik pengelolahan data dapat 
di lakukan dengan menerapkan mctode analisis isi ( contoit analisys ) terhadap data 
tekstular untuk selanjutnya dikonslruksikan ke dalam suatu kesimpulan. Berdasarkan 
penelusuran lebih jauh, temtama yang bersangkutan dengan pcnnasalahan, dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
Perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan umum telah diatur dalam 

pasal 234 ayat (1) yang secara garis besar menjelaskan bahwa pihak penyedia jasa 
angkutan umum wajib bcitanggung jawab atas kenigian yang dialami oleh 
penumpang yang diakibatkan olch kelalaian pengemudi. Pada prinsip-prinsip 
tanggung jawab ada salah satu ujsebutkan baliwa adanya prinsip "tanggung jawab 
mutlak" dan Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang akibat kesalahan 
dari pengangkut. Bila seorang penumpang mengajukan tuntutan ganti rugi karena 
luka atau lain-lainnya kepada pengangkut, cukuplah bila dia mendalilkan bahwa dia 
menderita luka disebabkan pengangkutan itu. Jika tuntutan itu dibantah oleh 
pengangkut, maka pengangkut hams membuktikan bahwa kelalaian atau kesalahan 
tidak ada padanya. Bila pembuktian pengangkut ini beihasil, maka giliran penumpang 
yang hams membuktikan adanya kelalaian atau kesalahan pada pengangkut. 



Pengangkut wajib secara pantas dan cukup berikhtiar untuk mcncegah kecclakaan. 
Bila terjadi apa-apa yang nicrugikan penumpang, maka pengangkut dianggap berbual 
melawan hukum terhadap penumpang. Dan penumpang yang menderita kerugian ilu 
dapat menuntut ganti rugi kepada pengangkut beidasar pasal 1365 KUHPER. 

Kata kunci: perlindungan hukum, pengguna jasa, ang'"'tan umum 
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B A B I 

P E N D A H U L U A N 

A. Latar Bclakang 

Angkutan umum memiliki peranan penting dalam pembangunan 

perckonomian. untuk menuju kcberlanjutan angkutan umum memerlukan 

penanganan scrius. Angkutan merupakan elemen pcnOng dalam 

perekonomian karena berkaitan dengan distribusi barang, jasa, dan tenaga 

kerja. serta merupakan inti dari pergerakan ekonomi di kota, berbagai 

bentuk moda angkulan umum dengan karakteristik dan tingkat pelayanan 

yang diberikan mcwamai perkembangan sistem angkutan umum kota yang 

seharusnya beronenlasi kepada kenyamanan dan keamanan sehingga dapat 

bersaing dengan angkutan pribadi. 

Angkutan merupakan sarana untuk memindalikan barang atau orang 

dari suatu tempat ke tempat lain yang dikehendaki, atau mengirim barang 

dari tempat asal ke tempat tujuan. Angkutan terdiri dari angkutan orang 

dengan kendaraan bennotor seperti scpeda motor, mobil penumpang, 

maupun tak bennotor dan angkutan barang. Dilihat dari kepeinilikannya 

angkutan dibedakan menjadi angkutan pribadi dan angkutan umum. 

Angkutan uniuin sebagai sarana angkutan untuk masyarakat kecil dan 

menengah supaya dapat melaksanakan kegiatannya sesuui dengan lugas dan 

flingsinya dalam masyarakat. Pengguna angkutan umum ini bei\ariasi. 

1 
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mulai dari buruh, ibu rumah tangga mahasiswa, pclajar. dan lain-lain. 

Pembangunan ekonomi membutuiikan jasa angkutan yang cukup serta 

memadai. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat 

diharapkan tercapainya hasil yang mcmuaskan dalam usaha pengembangan 

ekonomi suatu Negara. Angkutan mcmegang peranan yang sangat vital 

karena tidak hanya scbagai alat fisik. alat yang harus mcmbawa barang-

barang yang dijierdagangkan dari produscn ke konsumen, tetapi juga 

sebagai alat pcnentu harga dari barang-barang tersebut. Transportasi 

sebagai dasar untuk perkembangan ekonomi dan perkembangan masyarakat 

serta pertumbuhan industrialisasi menyebabkan adanya spesialisasi atau 

pcmbagian pekcrjaan mcnurut keahlian sesuai dengan budaya, adat istiadat 

dan bL:da)u suatu bangsa atau daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu negara 

atau bangsa tergantung pada tersedianya pengangkutan dalam negara atau 

bangsa yang bersangkutan. 

Tujuan yang dicapai dalam pengembangan ekonomi ada bebcrapa, 

seperti halnya untuk meningkatkan pendapatan nasional, bidang-bidang 

usaha dan daerah-daerah, meningkatkan jenis dan jumlah barang jadi dan 

jasa yang dapat di hasilkan para konsumen, induslri dan pemerintah. 

Industri nasional mengembangkan diri sehingga dapat menghasilkan devisa 

serta men-supply pasarair dalam negeri dan yang tcrakiiir untuk 

mcnciptakan dan menieliliara tingkatan kcscmpatan kerja bagi masyarakat. 

Masyarakat yang melakukan kegiatan dengan tujuan yang berbcda-beda 

membutuiikan sarana penunjang pergerakan berupa angkutan pribadi 
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(mobil, motor) maupun angkutan umum. Kebutuhan akan angkutan 

penumpang tergantung fungsi bagi kegunaan seseorang (personal place 

utility}. Seseorang dapat mengadakan perjalanan untuk kebutuhan pribadi 

atau untuk keperluan usaha. Angkutan umum harus memiliki alat 

pendukung yang didalamnya mcncakup berbagai unsur (subsistem) sebagai 

berikut : 

1. Ruang untuk gerak (jalan). 

2. Tempat awal atau akhir pergerakan (terminal). 

3. Yang bergerak (alat angkut/kendaraan dalam bentuk apapun) 

4. Pcngelolaan yang mcngorganisasikan ketiga unsur tersebut 

Unsur masing-masing yang tidak dapat hadir dan beroperasi sendiri-

sendiri. scmuanya harus tcrintegrasi secara serempak dan seandainya ada 

salah satu saja komponen yang tidak hadir. maka alat pendukung proses 

perpindahan (sistcm transportasi) tidak dapat bekerja dan berfungsi. Era 

modern seperti sckarang ini masyarakat sangat tergantung dengan angkutan 

a i l i . . . 1 . . . J I . . . . . . . . . . . . . ..ehtilulia.i . . . . . . . i . . . o . . J a, K.i.Ciui .>ebag..n. ajiai 

masyarakat masih mengaiiggap penting keberadaan angkutan umum karena 

sebagai aueniatif masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi atau 

juga para pedagang dalam mcmbawa barang dagangannya. Masyarakat 

yang masih tergantung dengan angkutan umum ini tidak di imbangi dengan 

penyediaan angkutan umum yang memadai, tcrutama ditinjau dari kapasitas 

angkut sehingga akihatnya hanipir scnuia angkutan iimLim yang terscdia 
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terisi pcnuh dan scsak olch penumpang. Hal ini menyebabkan para 

penumpang dalam memakai jasa angkutan umum terkadang kurang nyaman 

karena kondisi angkutan umum yang pcnuh dan sesak oleh penumpang. 

Kcjadian-kcjadian diatas dapat dikatakan bahwa transportasi saat ini sangat 

dibutulikan oleh masyarakat sehingga perlu mendapatkan peningkatan 

kualilas pelayanan transportasi. Peningkatan kualitas disini dari sisi sarana 

angkutan umum sendiri seperti halnya pcnambahan jumlah armada 

angkutan umum sehingga para penumpang dalam memakai jasa angkutan 

umum bisa merasa nyaman dan aman dalam menggunakan angkutan umum 

tersebut. 

Peningkatan kualitas sarana angkutan umum penting dilakukan 

sclain untuk membuat penumpang n\aman dan aman juga dcni 

meningkatkan minat masyarakat untuk memakai jasa angkutan umum. 

Selain itu perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkait dengan 

sistem transportasi tcrutama pengguna jasa transportasi sangat penting 

mengingat pentingnya peran lalulintas dan angkutan jalan bagi kehidupan 

orang banyak serta sangat penting bagi seluruh masyarakat, maka 

pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana pengangkutan perlu 

di tata dan di kembangkan serta kepentingan masyarakat umum sebagai 

pengguna jasa iranspoitasi perlu mendapatkan prioritas dan pelayanan yang 

baik dari pemerintah maupun penyedia jasa transportasi dan juga 

perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat sebagai konsumen 

transportasi juga harus mcndapatkan kcpastian. Pcnyelenggaraan lalu lintas 
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dan angkulan jalan Juga perlu dilakukan secara berkesinambungan dan terus 

ditingkalkan agar lebih luas jangkauan dan pelayanannya kepada 

masyarakat dan harus tetap nicmperhatikan kepentingan umum dan 

ketertiban masyarakat untuk mewujudkan sistem transportasi yang di 

inginkan masyarakat guna mcmenuiii kebutuhannya. Pembahasan 

pembangunan aspek hukum transportasi tidak terlepas dari efcktivitas 

hukum pengangkutan itu sendiri. 

Pengangkutan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang Undang 

Hukum Pcrdata pada Buku Ketiga tentang perikatan, kemudian dalam Kitab 

Undang Undang Hukum Dagang pada Buku I I titel ke V. Selain ilu 

pcmerinlaii telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu 

dengan dikeluarkanri>a Undang Undang N\». 22 Taliun 20!)9 lenlang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti Undang llndang No. 14 

Tahun 1992. Kenyataaniiya masih sering pengemudi angkutan melakukan 

tindakan yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang. baik 

itu kerugian yang secara nyata dialami olch penumpang (kerugian materiil), 

maupun kerugian yang secara immtncrii! seperti kekccewaan dan 

ketidaknyamanan yang dirasakan olch penumpang sepcili tindakan 

pengemudi yang mengemudi secara tidak wajar dalam arti saat menjalani 

tugasnya pengemudi dipengaruhi oleh keadaan sakii, lelah, meminum 

scsuatu yang dapat mcinpcngainhi kemampuannya mcngcmudikan 

kendaraan secara ugal-ugaian sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan 

dan penumpang yang menjadi korban. 
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Tindakan lainnya adalah pengcmiuh melakukan pcnankan tarif yang 

lidak sesuai dengan tarii" resmi. atau tindakan lain seperti mcnurunkan 

penumpang di sembarang teinpat yang dikehendaki tanpa suatu alasan yang 

jelas, sehingga tujuan pengangkutan yang scbenarnya diinginkan oleh 

penumpang menjadi tidak terlaksana dan juga adanya perilaku pengangkut 

yang mengangkut penumpang melebihi kapasitas maksimum kendaraan. 

Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tcntang Lalu Lintas Dan Angkutan 

Jalan di berlakukan agar dapat membantu mewujudkan kcpastian hukum 

bagi pihak-pihak yang terkait dengan pcnyelenggaraan Jasa angkutan, baik 

itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir/ pengemudi) serta penumpang. 

Kegiatan operasional untuk pcnyelenggaraan pengangkutan 

dilakukan olch pengemudi atau sopir angkutan diniana pengeniuJi 

mempakan pihak yang mcngikatkan diri untuk menjalankan kegialan 

pengangkutan atas perintah pengusaha angkutan atau pengangkut. 

Pengemudi dalam menjalankan tugasnya mcmpunyai tanggungjawab untuk 

dapat mclaksanakan kcwajibannya yaitu mengangkut penumpang sampai 

pada tcmpat tujuan yang telah disepakati dengan selamat, artinya dalam 

proses pcniindahan tersebut dari satu tcmpat ke teinpat tujuan dapat 

berlangsung tanpa hambatan dan penumpang dalam kcadaan sehat, tidak 

mengalami bahaya, luka, sakit maupun meninggal dunia sehingga tujuan 

pengangkutan dapat terlaksana dengan iancar dan sesuai dengan nilai guna 

masyarakat. Realita yang ada diatas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

angkutan umum terhadap penumpang masih sangat minim sehingga 



7 

penumpang mcrasa diiiigikan oleh ulah angkutan umum yang tidak 

bertanggungjawab.' 

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas. maka pcnulis tertarik 

untuk mcmpelajari, memahami. dan meneliti sccara lebih mendalam 

mcngenai bentuk perlindungan hukum bagi penumpang angkutan umum, 

dan juga kerugian yang dialami oleh ulah angkutan umum yang tidak 

bcrtanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian bagi penumpang. 

Selanjutnya penuiis menyusunnya dalam suatu penulisan hukum yang 

berjudul: Perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan umum. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian pada latar bclakang di atas. maka dapat diuraikan 

permasalahannya seh..eai berikut : 

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan umum ? 

2. Apa upaya hukum yang dilakukan oleh penumpang akibat kcsalahan 

oleh pengangkut ? 

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan 

Untuk mcinperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga scjalan 

dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi tilik berat 

pembahasan dalam peneiitian ini adalali yang bersangkutan dengan 

perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan umum. 

' lilIp7/w\vw.lonlar.ui.;ic.id tllc 'nic-digital/132750-T%2027Si)-4-Sislem''.,2()bus-I'endaluiiiKin.pdr 
di akst;s pada langgai 3 April 2016 
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1. Ruang lingkup clan lujuan pcnclilian ini hansa lurbalas kepada 

bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan uinuiu 

dan apa upaya hukum yang di lakukan oleh penumpang akibat 

kesalahan ideli pengangkut. 

2. Tujuan peneiitian, yaitu : 

a. Unluk mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna jasa 

angkutan umum. 

b. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan olch 

penumpang akibat kesalahan oleh pengangkut. 

D. Dcfcnisi Opcrasional 

Detlnisi operasional adalah scpcrangkat pclunjuk yang lengkap tentang 

apa ;ang di ant.iti d...i bagaiinan mengukur .-.aatu pariabel atau knnsep. 

Delinisi oprasional merupakan petunjung tentang bagaimana sualu kmiseji 

dapat di ukur dengan menggunakan indikator konkrii. dengan kala lain, 

depinisi oprasional bcrbieara tentang bagaimana mcnurunkan gagasan 

gagasan konsep abstrak kc dalam indikator cmpiris yang mudah tcrukur. 

Scjalan dengan judul peneiitian di atas maka yang akan di bahas sebagai 

definisi opcrasional peneiitian ini . yaitu: 

a. Perlindungan hukum adalah Pengertian perlindungan hukum adalah 

suaiii perlindungan yang diberikan terhadap subyck hukum dalam 

bentuk perangkat hukum baik yang bersifat 

prevenfi} maupun yang bersifat rcprcsif. baik yang terluiis maupun tidak 

tertulis. Dengan kata lam perlindungan hukum sebagai suatu gambaran 
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daii fungsi hukum,. >aitu konsep diniana luikum dapal niembenkan 

suatu keadilan. keleilihan. ke|iastiaii. kenianfaalan dan kedamaian." 

b. Pengguna jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang 

menggunakan jasa Penasahaan Angkutan uinum."^ 

c. Angkutan umum adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu 

tcmpat ke tcmpat lain dengan menggunakan kcndaraan di imang lalu 

lintas jalan dengan di pungut bayaran. 

E . Metodologi Peneiitian 

Dalam pengumpulan data penvusunan skripsi ini agar memiliki 

suatu kebenaran yang objcktif. penulisan menggunakan peneiitian ilmiah 

scbagai berikut. 

1. Jeni^ peneliliai. 

Peneiitian ini meiuiasarkan pada peneiitian hukum >'ang dilakukan 

dengan memakai iicndckatan yuridis nonnatif. Peneiitian Miridis normatif 

adalah Peneiitian hukum normatif atau peneiitian perpustakaan ini 

merupakan peneiitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan 

berbagai data sckundor seperti peraturan perundang-undangan. keputusan 

pcngadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.^ 

Peneiitian jenis nonnatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan 

' luips://prasxo.wordprcss.com 2011 ')2 17 definisi-perlindungan-hiikum diakses langgal 17 No\eniber 
2015 

http://penelitihukum.org/tag/dGfinisi-pengRuna-jasa/ diakses tanggal 5 April 2010 
^ https://ginairivani.wordpress-Com/2012/lC/24/pengertidn angkutan-umum/ diakses tanggal 5 April 

2016 
/aiiuiddiii Al i , M''io(lc i'ciieliiiaii lliikiiiii. Jakarta. Siiiar (irafika. 2000 

http://wordprcss.com
http://penelitihukum.org/tag/dGfinisi-pengRuna-jasa/
https://ginairivani.wordpress-Com/2012/lC/24/pengertidn
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menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pemyataan bukan 

dengan angka-aiigka. T'ang mcliputi . 

a. Peneiitian terhadap asas hukum; 

b. Peneiitian terhadap sistematika hukum; 

c. Peneiitian terhadap singkronisasi hukum; 

d. Peneiitian sejarah hukum; 

e. Peneiitian perbandingan hukum. 

2. Tipe /Sifat peneiitian ini menggunakan tipe Dcskriftif yaitu 

menggambarkan suatu kejadian kedalam tulisan sehingga tulisan yang 

di buat si penuiis mudah di pahami. 

3. Sumber data 

Data utamupokok u a l a m peneiitian ini di dasarkaii pada data skundi-i (data 

kepustakaan ) yang terdiri dari : 

1 ) bahan hukum primer, dalam bentuk : 

Peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan 

objek yang akan di teliti temtama peraturan undang undang 

lalulintas jalan. 

2 ) bahan hukum skunder, berupa : 

Buku-buku 

Hasil peneiitian 

Teknik pengumpulan data skunder itu di titik beralkan pada 

peneiitian keputusan / library research ) , dengan cara mengkaji bahan 
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hukum primer (peraturan pcrundang -- undangan) dan bahan hukum skunder 

(literalur) yang rcic\an serta di Icngkapi dengan data primer dengan 

melakukan peneiitian langsung ke lapangan dengan data primer yang di 

lakukan dengan cara wawancara terhadap pihak DISHUB. 

F. Sistcmatika penulisan 

Pembahasan skripsi ini lerbagi menjadi 4 (empat) bab dan setiap bab 

terdiri dari bebcrapa bagian. Pcmbagian tersebut di susuu secara sistematis 

sesuai dengan tahapan-tahapan uraiannya, sehingga tidak berdiri sendiri, 

tetapi berhubungan erat satu sama lain dan mciTipakan satu kesatuan yang 

menyeluruh. Adapun sistcmatika penulisan terdiri dari 4 (empat) bab yang 

terdiri dari sub-sub yang di rincikan sebagai bcrikut : 

BAB 1 : i-'eiidaluiluan. merupakan bab pendahuiuan yang terdin dari 

latar belakang, pcnnasalahan. ruang lingkup dan lujuan. 

Definisi Oprasional, mctode peneiitian dan sistematika 

penulisan. 

B A B II : Tinjauan Pustaka, mcnjpakan bab Tinjauan Pustaka yang 

terdiri dari pengertian lalu linlas dan angkulan jalan. Hak 

dan Kewajiban bagi pengguna jasa angkuutan jalan, standar 

pelayanan angkutan orang dan syarat-syarat angkutan orang. 

BAB i l l : Pembahasan. merupakan bab membalias tentang 

[leiiindungan iuikum bagi pengguna jasa angkulan umum 
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dan up:i>a huknni yang dapal dilakukan olch penumpang 

akilial kesalahan dari pengangkut. 

BAB IV; Penulup. mcniuat kesimpulan pcnulis mcngenai segala 

scsuatu yang telah diuraikan pada bab-hah yang terdaliulu 

sella saran-saran yang mungkin bennanlaal bagi pembaca 

skripsi ini . 



B A B II 

T I N J A L A N P U S T A K A 

A. Pengertian La lu Lintas dan Angkutan Jalan 

Lalu lintas {traffic) adalah kegiatan lalu lalang atau gerak kendaraan, orang 

atau hcwan di jalanan. Masalah yang di hadapi dalam pcrlalu-lintasan adalah 

keseimbangan antara kapasitas jaringan jalan dengan banyaknya kendaraan dan 

orang yang berlalu-lalang menggunakan jalan tersebut. Jika kapasitas jaringan 

jalan sudah hamper jcnuh apalagi terlampaui, maka yang terjadi adalah kemacetan 

lalu lintas perseoalan ini sering di rancukan sebagai pcrsoalan angkutan. 

Angkutan (transport) adalah kegiatan pcmindahan orang dan.'barang dari 

>alu icuipat (asal) ke tempat lain (lujuan) dengan menggunakan sarana 

(kendaraan) kendaraan yang harus dipcrhatikan adalah keseimbangan antara 

kapasitas moda angkutan dengan jumlah barang maupun orang yang memerlukan 

angkutan. Bila kapasitas armada lebih rendah dari yang dibutulikan. akan banyak 

barang maupun orang tidak tcrangkut, atau keduanya dijejalkan ke dalam 

kendaraan yang ada. 

Pengertian lalu lintas di dalam UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas 

dan Angkutan Jalan adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. 

Scdangkan pciigertian angkuian di dalam U U No.22 tahun 2009 Tentang lalu 

lintas dan angkutan jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu 

tcmpat kc tcmpat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. 

13 
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Dalam pcla^'anan angkutan umum di Indonesia membagi layanan 

angkulan umum dalam liga kaicgori utama yaitu: Angkulan antar kota yang 

pengertiannya adalah angkutan yang menghubungkan suatu kota dengan kota 

yang lainnya baik yang berada dalam satu wilayah administrasi propinsi, maupun 

yang berada di propinsi lain yang berarti angkutan antar daerah. Kebutuhan 

angkutan antar kota umumnya dilayani olch moda darat dan sebagian kccil oleh 

moda angkutan udara dan laut serta pcnyeberangan, angkutan pcrkotaan 

membentuk jaringan pelayanan antar kota yang berada dalam daerah kota raya, 

scdangkan angkutan kota adalah angkutan dalam wilayah administrasi kota, dan 

angkutan perdesaan, yang pengertiannya adalah pelayanan angkutan penumpang 

yang ditetapkan melayani trayek dari dan kc tenriinal. Ciri utama yang 

inembedakan angkutan pciuc.-^aaii dengan vang lainnya adalah pelayanan lambat, 

tetapi jarak pelayanan tidak ditentukan. Ciri pelayanan lambat juga dimil iki olch 

trayek ranting kota disamping pelayanan jarak pendck dalam kawasan 

permukiman. Ciri terakhir ini tidak dimil ik i oleh trayek perdesaan. 

Adapun fungsi dan manfaat perangkutan yaitu Pengangkutan mcmpunyai 

peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung, mendorong, dan 

mcnunjang segala aspek kehidupan dan pcnghidupan, baik di bidang ekonomi, 

sosial-budaya, politik. maupun pertahanan dan keamanan negara. Sistem 

perangkutan harus ditata dan terus menerus disempurnakan untuk mcnjamin 

mobilitas orang maupun barang dalam raiigka mcnjamin kcsejahteraan 

masyarakat, Di samping itu dalam upaya mcnunjang pengembangan wilayah dan 

mcmeratakan hasil-hasil pembangunan, perangkutan juga berperan sebagai 
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penunjang, pemacu, pendorong sekaligus pemicu pe-ikembangan wilayah. 

Prasarana dan sarana lalu linlas dan angkutan Jalan yang mcliputi jalan dan 

temiinal. Yang mana pengertian dari sarana tersebut yaitu Jalan adalah ruang lalu 

lintas tempat kendaraan dan orang bergerak untuk berpindah tempat, namun 

menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 definisi jalan adalah jalan yang 

diperuntukan bagi lalu lintas umum. 

Dalam penataan jaringan jalan, agar tersusun sistem jaringan yang baik, 

harus dipcrhatikan tata jenjang (hierarki) jaringan. Tata jcnjang jaringan jalan 

akan mengarah pada susunan sistcm pelayanan jasa angkut jalan yang kemudian 

menjadi sistcm sirkuiasi lalu lintas di jalan. Untuk mewujudkan keterpaduan 

antara lalu lintas dan angkutan jalan dengan moda angkutan lain, ditetapkan 

jaringan angkutan jalan vang niengliubungkan seluruh wilayah lanah air. Dan 

Temiinal berfungsi sebagai penunjang kclancaran mobilitas orang dan arus barang 

serta tempat perpaduan intra dan antannoda secara Iancar tertib. Pada hakikatnya 

tenninal merupakan simpul utamanya sebagai tempat pelayanan umum untuk naik 

turun penumpang dan bongkar muat barang, tempat pengcndalian lalu linlas dan 

angkutan kendaraan umum. serta sebagai tempat perpindahan intra dan antannoda 

angkutan.^ 

Angkutan umum yang ada di jalan merupakan pengaturan yang di lakukan 

Negara agar dapat memberikan prasarana untuk kesajetraan masyarakat. Dan 

angkutan umum tersebut kemudian di atur sebagaimana mcstinya, yang mana 

" Ahubiikkiir Iskaiidai", Mfiiiiiii Lulu I.iiiias ilaii Aiii^kiiiun ./uluii Yaiiii Tfriih. Jakaiia: 
OcpartciiiLMi I'ciluihuiiaan Iiutoiicsia. 1096. 
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pengertian dari Trayek sendiri adalah lintasan jalan umum untuk pelayanan jasa 

angkut orang dengan mobil bus, yang mempunv'ai asal dan tujuan teiap, lintasan 

tetap jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan trayck adalah kumpulan 

trayck yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayaan angkutan orang. Trayek tetap 

dan tcratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek 

secara tetap dan tcratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal. Dan Lintasan 

pelayanan adalah ruas jalan yang dilalui kendaraan umum yang melayani trayek 

bersangkutan. suatu trayek dapat memiliki lebih dari satu kcmungkinan lintasan 

bergantung pada jaringan prasarana atau jalan yang menghubungkan asal dan 

tujuan trayck tersebut. Hal ini mengandung arti bahwa beban lalu lintas dapat di 

bagi dalam beberapa lintasan. 

KcniuJian Moda angkutan. Dalam PP No. 41 Tahun 1993 tentang 

Angkutan Jalan diatur angkutan orang dengan kendaraan umum. Pasal 4 

menyebutkan, pengangkutan orang dengan kcndaraan umum dilakukan dengan 

menggunakan mobil bus atau mobil penumpang'. Jadi hanya disebutkan satujenis 

moda angkutan jalan, yakni mobil bus atau mobil penumpang. Di samping 

sebcnarnya masih ada kendaraan umum lain yaitu kereta api.' 

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, 

kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergcrakan kendaraan yang 

memenuhi pcrsyaratan kelayakan dikemudikan oleh pengemudi mengikuli aturan 

lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut 

lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang mcmenuhi persyaratan 

Imp: \\\\\\.kajianpusl;ika.coiii/20l2'IO/lalu-linlas-diin-;niukulitn.himl' I7iakses tanggal 
12 Januan 2016 
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geonicliik. Pengertian lebili jeias tenlang komponen tersebut yaitu Manusia 

sebagai pengguna dapal berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang 

dalam keadaan normal mcmputnai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda 

(waktu rcaksi. konsentrasi dll) . Pcrbedaan-perbcdaan tersebut masih dipengaruhi 

olch keadaan tisik dan pisikologi, umur serta jenis kelamin dan pcngaruh-

pengaruh luar seperti cuaca. pcnorangan/lampu jalan dan tata ruang. Kemudian 

kcndaraan digunakan oleh pengemudi mcmpunyai karakteristik yang berkaitan 

dengan kecepatan, perccpatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang 

membutuiikan ruang lalu lintas yang sccukupnya untuk bisa bermanuver dalam 

lalu lintas. Dan jalan merupakan lintasan yang dircncanakan untuk dilalui 

kendaraan bennotor maupun kendaraan tidak bennotor termasuk pejalan kaki. 

jalan ;.ci:.ebul di.eneanakan uniuk mampu iiicngalirkan aliian lalu bnlas dengan 

Iancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kcndaraan serta aman, 

sehingga dapat mcrcdain angka kecelakaan lalu lintas.^ 

Manajemen lalu lintas mcliputi kegiatan perencanaan, pengaturan. 

pcngawasan. dan pcngendalian lalu lintas. Manajemen lalu lintas bertujuaan untuk 

keselamatan, keamanan. ketertiban. dan kclancaran lalu lintas, dan dilakukan 

antara lain dengan : 

1. usaha peningkatan kapasitas jalan ruas, persimpangan, dan/atau jaringan 

jalan; 

2. jvcmberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pcmakai jalan tertentu; 

' lillps:/''id.wikipedia.orii wiki I alu linta'c di akscs tanyyal !2 lamian 2016 
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3. pciiycsuaian antara pcrniinlaan perjalanan dengan tingkat pelayanan 

tertentu dengan mempertinibangkan kctcrpaduan intra dan antar moda; 

4. penctapan sirkuiasi lalu linlas, larangan daiVatau perintah bagi peinakai 

jalan. 

Kegiatan perencanaan lalu lintas meliituii invcniui Au..,' dan evalitc"-' 

tingkat pelayanan. Maksud invcnuin'sasi antara lain untuk mengetahui tingkat 

pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan. Maksud tingkat pelayanan 

dalam ketentuan ini adalah merupakan kemampuan ruas jalan dan persimpangan 

untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan 

keselamatan. penctapan tingkat pelayanan yang diinginkan. Dalam menentukan 

tingkat pelavanan yang diinginkan dilakukan antara lain dengan memperhatikan : 

rencana umum jaiingan transportasi jalan: pcranan. kapasitas. dan karakteristik 

jalan, kclas jalan, karakteristik lalu lintas. aspek lingkungan. aspek sosial dan 

ekonomi.penetapan pemecahan pcnnasalahan lalu lintas, penyusunan rencana dan 

program pelaksanaan pcrwujudaimya. Maksud rencana dan program pcrwujudan 

dalam ketentuan ini antara lain mcliputi: pencntuan tingkat pelayanan yang 

diinginkan pada setiap ruas jalan dan pcisiiiipdngaii. «.i>..L.a atur.in-a'um 'a!u 

lintas yang akan ditetapkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan, usulan 

pengadaan dan pemasangan serta pemcliharaan rambu ramou lalu liih...s .narka 

jaian, alat peinberi isyarat lalu lintas, dan alat pcngcndali dan pengaman pemakai 

jalan; usulan kegiatan atau tindakan haik untuk keperluan penyusunan usulan 

maupun penyuluhaii kepada masyarakat. 
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Kegiatan penctapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas 

jalan tertentu. termasuk tialam pengertian penetapan kebijaksanaan lalu lintas 

dalam ketentuan ini antara lain penataan sirkuiasi lalu linlas, pencntuan kecepatan 

maksimum dan/atau minimum, larangan penggunaan jalan, larangan dan/atau 

perintah bagi pemakai jalan. Kegiatan pcngawasan lalu lintas mcliputi 

pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. 

Kegiatan pemantauan dan penilaian dimaksudkan unluk mengetahui efektifitas 

dari kebijaksanaan-kebijaksanaaan tersebut untuk mendukung pencapaian tingkat 

pelayanan yang telah ditentukan. Tennasuk dalam kegiatan pcmanatauan antara 

lain meliputi inventarisasi mengenai kcbijaksanaan-kebijaksanaan lalu lintas yang 

berlaku pada ruas jalan, jumlah pelanggaran dan lindakan-tindakan koreksi yang 

lelah dilakukan alas pelanggaran tersebut. iermasuk dalam kegiaiaii peailuidii 

aptara lain meliputi, pencntuan kriteria penilaian, analisis tingkat pelayanan, 

analisis pelanggaran dan usulan tindakan pcrbaikan. Tindakan korektif terhadap 

pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Tindakan korektif dimaksudkan untuk 

mcnjamin tercapainya sasaran tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk 

dalam tindakan korektif adalah pcninjauan ulang terhadap kebijaksanaan apabila 

di dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. 

Kegiatan pengcndalian lalu lintas meliputi pcmberian arahan dan petunjuk 

dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Pcmberian arahan dan petunjuk 

dalam ketentuan ini berupa penetapan atau pembcrian pedoman dan tata cara 

unluk keperluan pelaksanaan manajemen lalu lintas, dengan maksud agar 

diperoleh keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat dilaksanakan 
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sebagaimana mestinya untuk nienjamin tercapainya tingkat pelayanan yang telah 

ditetapkan. Pcmberian bimbingan dan pcnyuluhan kepada masyarakat mengenai 

hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. 

B. I lak dan Kewajiban Bagi Pengguna dan Penyedia Jasa Angkutan Umum 

Perjanjian pengangkutan dalam bahasa Belanda, perjanjian disebut 

juga oxereeiikomst clan hukum pcrjanjian disebut overecnkoinstenrcch Hukum 

perjanjian diatur dalam buku 111 BW (KUHPerdata). Pada pasal 1313 

KUHPerdata, dikcmukakan tentang defenisi daipada perjanjian. Menurut 

ketentuan pasal in i , "perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang 

atau lebih mcngikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". 

Pengangkutan sebagai perjanjian selalu didahului olch kescpakatan antara 

pihak pengangkut dai' piliak peiiuiiipang atau pengirim. Kesepakatan tersebut 

pada dasamya berisi kewajiban dan hak. baik pengangkut dan penumpang 

maupun pengirim. 

Perjanjian pengangkutan adalah persetujuan di mana pihak pengangkut 

mcngikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan/atau 

barang dari satu tempat ke teinpat tujuan tertentu dengan selamat dan penumpang 

atau pcmilik barang mcngikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan. 

Pasal 90 KUHD itu menentukan bahwa surat muatan {vrachtbrief) 

merupakan perjanjian antara pengirim dan pengangkut. .ladi, menurut pasal 90 

K U H D , perjanjian pengangkutan tidak bersifat konsensuil, tetapi tertulis. Padahal 

kcnyataannya perjanjian pengangkutan itu bersifat konsensuiL artinya untuk 

terjadinya perjanjian pengangkutan cukup bila ada persetujuan kehcndak antara 
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pengirim tiaii pengangkut, tidak perlu surat muatan atau akta lain. Surat muatan 

ini hanya merupakan salaii salu alat pembuktian tentang adanya perjanjian 

pengangkutan. 

Ada beberapa alasan yang mcnyebabkan para piiiak nienginginkan 

perjanjian pengangkutan dilakukan secara tertulis. yaitu: 

a. Kcdua belah piliak ingiii mcmperolch kcpastian mcngenai hak dan 

kewajiban masing-masing. 

b. Kejelasan rincian mengenai objek, tujuan, dan beban risiko para piliak. 

c. Kcpastian dan kejelasan cara pembayaran dan penyerahan barang. 

d. Mepghindari berbagai macam tafsiran arti kata dan isi pcrjanjian, 

c. Kcpastian mengenai waktu, teinpat dan alasan apa perjanjian berakliir. 

1. Menghiudari MMulik liciak.saiiaari peijanjian akibat kelidakjelasan 

maksud yang dikehendaki para pihak. 

Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum 

pengangkutan adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum 

pengangkutan. yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses 

perjanjian scbagai pihak dalam perjanjian pengangkutan. Pihak-pihak yang yang 

terlibat di dalam perjanjian pengangkutan antara lain: Pihak pcngangkut,Sccara 

umum. di dalam Kitab Undang-Undang Hukum dagang ( K U H D ) tidak dijumpai 

defenisi pengangkut, kccuali dalam pengangkutan laut. Akan tetapi, dilihat dari 

pihak dalam pcrjanjian pengangkutan. pengangkut adalah pihak yang 

mcngikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan orang (penumpang) 

dan/atau barang. Pihak Penumpang. Peraturan pengangkutan di Indonesia 
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menggunakan istilah "orang"" untuk pengangkutan penumpang. .Akan tetapi. 

rumusan mengenai "orang"" secara uiiuiin tidak diatur. Dilihat dari pihak dalam 

perjanjian pengangkutan orang. penumpang adalah orang yang mcngikatkan diri 

untuk membayar biaya pengangkutan dan atas dasar ini dia berhak untuk 

mempcroleh jasa pengangkutan. Pihak Pengirim, Kitab Undang-Undang Hukum 

dagang (KUHD) Indonesia juga tidak mcngatur defenisi pengirim secara umum. 

Akan tetapi, diiihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengirim adalah 

pihak yang mengikatkan diri untuk mcmbayar biaya pengangkutan barang dan 

atas dasar itu dia berhak memperoleh pelayanan pengangkutan barang dari 

pengangkut. Dalam bahasa inggris, pengirim disebut consigner, khusu pada 

pengangkutan perairan pengangkut disebnl shipper. 

iVlenurul i i . M . N i'ui u o^uij ipiu. kew ajiban-ke\^ ajiban dari pihak 

pengangkut adalah 

1. Menyediakan alat pengangkut yang akan digunakan untuk menyelenggarakan 

pengangkutan 

2. Menjaga keselamatan orang (penumpang) dan/ atau barang yang diangkutnya. 

Dengan demikian maka sejak pengangkut menguasai orang (penumpang) dan/ 

atau barang yang akan diangkut, maka sejak saat itulah pihak pengangkut 

mulai bertanggungjawab (Pasal 1235 KUHPerdata). 

3. Kewajiban yang disebutkan dalam Pasal 470 K U H D yang meliputi: 

Mcngusahakan pemcliharaan, pcricngkapan atau pcranakbuahan alat 

pengangkutnya. Mcngusahakan kesanggupan alat pengangkut itu untuk 

dipakai menyelenggarakan pengangkutan menurut persetujuan. 
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mcmperlakukan dengan baik dan melakukan peiijagaan atas muatan yang 

diangkut. 

4. Mcnycrahkan muatan ditempat tujuan sesuai dengan waktu yang telah 

ditetapkan dalam perjanjian. 

Menurut Pasal 124 ayat (1) U U No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, terdapat bebcrapa kewajiban yang harus dipcnuhi pcngenudi 

kendaraan bennotor umum, yaitu: 

1. Mengangkut Penumpang yang membayar sesuai dengan tarif yang telah 

ditetapkan; 

2. Mcmindahkan penumpang dalam perjalanan ke Kcndaraan lain yang 

sejenis dalam trayck \ang sama tanpa dipungul biaya tambahan j ika 

Kendaraan muguk, rusak. kecclakaan. atau alas peri.iiali pclugas, 

3. Menggunakan lajur Jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur 

paling k i r i , kccuali saat akan mcndahului atau mengubah arah; 

4. Mcniberhcntikan kcndaraan selama menaikkan dan/atau menurunkan 

Penumpang: 

5. Menutup pintu selama Kendaraan berjalan: dan 

6. Mcmatuhi batas kecepatan paling tinggi untuk angkutan umum.*^ 

Sclain itu di dalam UU No. 22 tahun 2009 terdapat bebcrapa kewajiban 

yang harus dipcnuhi oleh pcrusahaan angkutan umum, yaitu; Mcnycrahkan liket 

penumpang (Pasal 167 UU No. 22 Tahun 2009), Mcnycrahkan tanda bukti 

pembayaran pengangkutan untuk angkutan tidak dalam trayek (Pasal 167 UU No. 

' Ahdulk;i(iir Muhammad. Htikiim l'cuoomj,kuian A'luyu Manduim: Cilra .'\dii\:i 
Bakli.iOOS him. 37 
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22 Tahun 2009), Mcnycrahkan tanda pcngcnal bagasi kepada Penumpang (Pasal 

167 U r No. 22 Tahun 2009). Mcnycrahkan manifes kepada (icngcmudi 

Penumpang (Pasal 167 UU No. 22 lahun 2009), Pcrusahaan Angkutan Umum 

wajib mengangkut orang daa'atau barang setelah disepakati pcrjanjian angkutan 

dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh Penumpang dan/atau 

pengirim barang (Pasal 186 UU No. 22 tahun 2009), Pcrusahaan Angkutan Umum 

wajib mcngembalikan biaya angkutan yang telah dibayar olch Penumpang 

dan/atau pengirim barang j ika terjadi pembatalan pemberangkatan (Pasal 187 UU 

No. 22 tahun 2009), Pcrusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang 

diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan 

pelayanan angkutan (Pasal 188 UU No. 22 lahun 2009), Pcrusahaan Angkutan 

Umum u ajih mengasuransikan langgung jawabnya (Pasal 189 UU No. 22 lahuii 

2009). 

Di samping kewajiban yang dibebankan kepada pengangkut oleh undang-

undang, terdapat juga hak-hak yang diberikan kepada pengangkut. Hak-hak yang 

dimil iki oleh pihak pengangkut, antara lain: 

a. Pihak pengangkut berhak menerima biaya pengangkutan. 

b. Pembcritahuan dari pengirim mcngenai sifat, macani dan harga barang 

yang akan diangkut, yang disebutkan dalam Pasal 469, 470 ayat (2). 479 

ayat (1) KUHD. 

c. Peinerahan surat-sural >ang dipcriukan dalam rangka mengangkut barang 

yang discrahkan oleh pengirim kepada pengangkut berdasarkan Pasal 478 

ayat (1) KUHD. 
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Sckiin itu dalam UU Nii . 22 Tahun 2009 tcrdapat bebcrapa hak-hak dari 

pihak pengangkut, yaitu: Pcrusahaan angkutan umum bcrliak unluk mcnahan 

barang yang diangkut j ika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban 

dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan (Pasal 195 

ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009). Pcrusahaan angkutan umum berhak memungut 

biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan 

kesepakatan (Pasal 195 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009). Pcrusahaan angkutan 

umum berhak menjual barang yang diangkut sccara lelang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak 

memenuhi kewajiban (Pasal 195 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009). Jika barang 

angkutan tid.ik diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu 

yang lelah dl.^epakali. pcrusahaan angkui in umum bcihuk memuiiiahkan barang 

yang sifatnya berbahaya atau mongganggu dalam penyimpanannya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 196 UU No. 22 Tahun 2009). 

Adapun yang menjadi kewajiban utama pihak penumpang dalam 

perjanjian pengangkutan adalah membayar biaya pengangkutan. Setelah 

membayar biaya pengangkutan kepada pihak pengangkut maka secara otomatis 

pihak penumpang berhak atas pelayanan pengangkutan dari pihak pengangkut. 

yang menjadi kewajiban utama pihak pengirim dalam perjanjian pengangkutan 

adalah membayar biaya pengangkutan (Pasal 491 KUHD),selain itu pihak 

pengirim beikcwajiban untuk niembcritahukan tcntang sifat, inacam, dan harga 

barang yang akan diangkut (Pasal 469, 470 ayat (2). 479 ayat (1) KUHD). 



26 

mcnycrahkan surat-surat yang diiicriukan untuk pengangkutan barang tersebut 

(Pasal 478 ayat (1) KUHD) . 

Scdangkan hak-hak yang dimiliki oleh pihak pengirim barang antara lain 

menerima barang dengan selamat di tempat yang dituju, menerima barang pada 

saat yang sesuai dengan yang ditunjuk oleh perjanjian pengangkutan, dan berhak 

atas pelayanan pengangkutan barangnya. 

Tanggung Jawab Para Pihak dalam Perjanjian Pengangkutan yang 

dikcmukakan oleh Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. dalam bukunya Hukum 

Pengangkutan Niaga membagi tanggung jawab para pihak dalam perjanjian 

pengangkutan ke dalam 4 (empat) bagian yaitu tanggung jawab para pihak dalam 

pengangkutan kereta api, tanggungjawab para pihak dalam pengangkutan darat, 

tanggung jawab para piliak dalam pengangkutan perairan, Jan tanggung jawab 

para pihak dalam pengangkutan udara. Dan dalam bab ini yang akan dibahas 

adalah tanggung jawab para pihak dalam pengangkutan darat. Tanggung jawab 

pada hakikatnya terdiri dari dua aspek, yaitu tanggung jawab yang bersifat 

kewajiban yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya (responsibility) dan tanggung 

jawab ganti rugi (liability). 

Pcrusahaan pengangkutan umum bcrtanggung jawab atas kemgian yang 

diderita oleh penumpang, pengirim atau pihak ketiga karena kclalaiannya dalam 

melaksanakan pelayanan pengangkutan. Selama pelaksanaan pengangkutan, 

keselamatan penumpang atau barang yang diangkut pada dasamya berada dalam 

tanggung jawab pcrusahaan pengangkutan umum. Oleh karena i tu, sudah 

sepalutnya apabila kepada pcrusahaan pengangkutan umum dibebankan tanggung 
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jawab terhadap setiap kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim. yang 

timbul karcna pengangkutan yang dilakukannya {Pasal 234 UU No. 22 Tahun 

2009). Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dapat menumnkan penumpang 

dan/atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat j ika 

Penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan 

keselamatan angkutan (Pasal 190 UU No. 22 Tahun 2009). 

Perusahaan Angkutan Umum bcrtanggung jawab atas kerugian yang 

diakibatkan olch segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan 

penyclenggaraan angkutan. Selain itu Perusahaan Angkutan Umum bertanggung 

jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau 

luka akibat penyclenggaraan angkutan. kccuali disebabkan olch suatu kejadian 

yang lidak dapat dicegah atau dihindaii aiau karcna kcaalalian iVmumpang (Pasal 

191 dan Pasal 192 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009). 

Kedudukan Hukum Pengguna Jasa (Penumpang) Angkutan Umum Dalam 

pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang L L A J yang 

dimaksud penumpang adalah Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan 

selain Pengemudi dan awak Kendaraan. Dengan mengikatkan diri 

setelah membayar uang atau tiket angkutan umum sebagai kontraprestasi dalam 

perjanjian pengangkutan maka seseorang telah sah sebagai penumpang alat 

angkutan penumpang umum yang apabila mengalami kecelakaan dir i , yang 

diakibatkan olch penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang 

bersangkutan berada dalam angkutan tersebut. yaitu saat naik dari tempat 

pemberangkatan sampai turun di teinpat tujuan. 
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Tikct penumpang adalah tanda bukti bahwa seseorang tchiah membayar 

uang angkutan dan akihatnya berhak naik pcsawal udara scbagai penumpang. 

Tiket penumpang juga menjadi tanda bukti telah ditutupnya perjanjian angkutan 

udara antara pengangkut dan penumpang. Jadi penumpang adalah salah satu pihak 

dalam pcrjanjian pengangkutan darat, scdangkan pihak lawannya adalah 

pengangkut darat. Tiket penumpang merupakan syarat dalam perjanjian 

pengangkutan darat, tetapi bukan merupakan syarat mutlak sebab tidak adanya 

tiket penumpang tidak berarti tidak adanya perjanjian pengangkutan. 

Dengan adanya dasar hukum yakni : 

a. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

b. UU Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib 

Kecelakaan Penumpang 

c. .PP Nomor 17 Tahun 1965 tcntang Ketentuan Pelaksanaan Dana 

Pcrtanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang 

d. UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan 

e. PP Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana 

Kecclakaan Lalu Lintas Jalan 

Maka penumpang angkutan umum telah mendapat jaminan hukum atas 

keselamatannya jikalau pengangkut tidak dapat melaksanakan kcwajibannya 

dalam pengangkutan orang yakni inembawa atau mengangkut penumpang 

tersebut sampai di tempat tujuan dengan selamat. 

Hal-hal yang Dapat Menyebabkan Kerugian Bagi Pengguna Jasa 

(Penumpang) Angkutan Umum Akibat Kcsalahan dari Pihak Pengangkut. 
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Pada saal seseorang menjadi penumpang sah dari kendaraan bennotor 

umum, kcrela api. pesawat udara atau kapal dari pcrusahaan pengangkutan 

nasional. dia wajib mcmbayar iuran (jvcini) pcrtanggungan wajib kecelakaan 

penumpang melalui pengusaha atau pcmilik kendaraan yang bersangkutan (pasal 

3 ayat ( I ) huruf a UU 33/64). Pada saat itu penumpang yang bersangkutan tidak 

hanya menutup pcrjanjian pengangkutan saja, tetapi sekaligus juga menutup 

perjanjian pcrtanggungan wajib kecelakaan penumpang. Sifat wajib ini 

menunjukkan unsur dari pemerintah. Unsur paksaan ini tcrtuju pada sistem 

jaminan sosial. Unsur paksaan ini bila sudah menjadi kebiasaan. tidak terasa lagi, 

sebaliknya tujuan paksaan ini tercapai yakni suatau sistem jaminan sosial dalam 

masyarakat Indonesia."^ 

lelah dikatakan di atas bahwa penumpang pada saai yang sama menutup 

perjanjian pengangkutan dan perjanjian pcrtanggungan. Oalam hal menutup 

pcrjanjian pcrtanggungan, penumpang bcrtindak scbagai tcrtanggung, scdangkan 

yang bcrtindak scbagai pcnanggung adalah perum asuransi kerugian Jasa Raharja 

(Pasal 8 PP 17/65). Kewajiban tertanggung ialah membayar iuran {premi) kepada 

pcnanggung dengan melalui pengusaha pengangkutan (Pasal 1 ayat (1) PP 17/65), 

scdangkan hak tcrtanggung ialah ganti kerugian, kalau dia mcnderita kecelakaan 

dalam pengangkutan, yakni: 

a. Bila penumpang mati, atau 

b. Penumpang mendapat cacat tetap akibat dari kecelakaan penumpang. 

c. Penumpang mendapat luka-luka 

II, M. N. l\ir\\asiil|i|Mo, Pcn^aiUar Pokok Hukum l\iy,<iu-^ fiulonaiu 3 Hukum 
Pcni^amdmi'" i^Yunw: Djamhalan. 20nS. Iilm. 54 
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Kewajiban pcnanggung ialah memberi ganti kerugian kepada tcrtanggung 

(penumpang). bila dia mati atau mendapat cacat tela akibat kecelakaan 

penumpang. Scdangkan hak penaggung ialah mendapat premi dari tcrtanggung 

dengan melalui pengusaha pengangkutan bersangkutan . Berbeda dengan 

pcrtanggungan biasa yang sifatnya bebas bagi sctiap orang untuk menutup 

perjanjian pcrtanggungan atau tidak. maka menutup perjanjian pcrtanggungan 

wajib kecclakaan penumpang ini sifatnya mutlak bagi setiap penumpang 

kendaraan umum. Istilah ganti kerugian bagi penumpang yang mati itu 

sesungguhnya tidak tcpat, sebab hilangnya nyawa seorang peumpang tidak dapat 

dinilai dengan uang. jadi tidak dapat diganti rugi dengan uang. Mengenai istilah 

"ganti rugi"" bagi si mali tersebut saya Icbih suka menggantinya dengan istilah 

uang duKa . 

Mengenai pcristiwa yang sering terjadi akhir-akhir ini yakni pemerkosaan 

sopir angkutan umum terhadap pcnumpangnya di kendaraan angkutan mereka. 

Peristiwa ini merupakan tindak pidana yang kasusnya setelah dilaporkan akan 

ditindak olch kepolisian. Sang sopir melakukan pertanggung jawaban pidana 

secara pribadi. 

Upaya Pengguna Jasa Angkutan Umum dalam Mcndapatkan Perlindungan 

Hukum dan Ganti Rugi. Seperti dikatakan di atas, bahwa dengan melakukan 

kcwajibannya yakni mcmbayar uang atau tiket kepada pengangkut maka dengan 

sendiri nya penumpang tersebut dengan sendirinya tclali mendapat perlindungan 

atas keselamatannya yang dijamin oleh hukum. Bila seorang penumpang 

" Ihni. him. 64 
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mengajukan tuntutan ganti rugi karcna luka atau lain-lainnya kepada pengangkut, 

cukuplah bila dia mendalilkan bahwa dia mciuierita luka disebabkan 

pengangkutan itu. '"̂  Jika tuntutan itu dibantah oleh dibantah oleh pengangkut, 

maka pengangkut harus membuktikan hahwa kelalaian atau kesalahan tidak ada 

padanya. Bila pembuktian pengangkut ini bcrhasii, maka giliran penumpang yang 

harus membuktikan adanya kelalaian atau kesalahan pada pengangkut. Jadi kalau 

ada tuntutan ganti rugi dari penumpang yang menderita luka-luka, maka beban 

pembuktian tcrletak di atas pundak pengangkut, bahwa dia tidak lalai atau salah. 

Dari uraian tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan adanya azas bahwa 

pengangkut berkewajiban untuk mengangkut orang atau penumpang dengan 

selamat sampai di tempat tujuan (pasal 522 K U I I D ) , sehingga dia bcitanggung 

jawab atas i c g a l a kerugian alaU luka-luka ^ang diderita wlcli penumpang, )ang 

disebabkan karena atau berhubung dengan pengangkutan yang diselenggarakan 

itu, kccuali bila pengangkut dapat mcndiskulpir dirinya (pasal 1339 KUHPER 

bsd. Pasal 522 ayat (2) KUHD) . 

Di samping pendapat bahwa kewajiban pengangkut adalah mengangkut 

penumpang sampai di tcmpat tujuan dengan selamat atau dengan cara yang aman. 

Ada pendapat yang menetapkan kewajiban pengangkut hanya mengangkut 

penumpang sampai di tcmpat tujuan. Jadi, unsur "dengan selamat" atau "dengan 

cara yang aman" trdak termasuk dalam kewajiban pengangkut. Tetapi menurut 

pendapat yang kcdua in i . pengangkut wajib sccara pantas dan cukup berikhtiar 

untuk mcncegah kecclakaan. Bila terjadi apa-apa yang mciugikan penunipang, 

'hbid. him.52 
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maka pengangkut dianggap bcrbuat mclawan hukum terhadap penumpang. Dan 

penumpang yang mcnderita kerugian itu dapat mcnuntut ganti rugi kepada 

pengangkut berdasar pasal 1365 KUHPER. 

Ketentuan bahwa pengangkut wajib secara pantas dan cukup berikhtiar 

untuk mcncegah kecelakaan ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam 

pasal 1602-w, ayat (1) KEHPER yang berbunyi "Majikan diwajibkan untuk 

mengatur dan memelihara ruangan-ruangan, alat-alat atau perkakas-perkakas, 

dalam mana atau dengan mana ia menyeluruh melakukan pekerjaannya, begitu 

pula mengenai hal melakukan pekerjaan, majikan wajib mengadakan aturan-

aturan dan memberikan petunjuk-petunjuk scdemikian rupa, sehingga si buruh 

teilindung terhadap bahaya-bahaya uang mcngancam j iwa. kchonnatan dan harta 

bcndaii>a, begitu jauh bagaimana dapat dituntul scpaiUasiija Iwilmbung dengan 

sifat pekerjaan yang dihadapinya". Dari ketentuan itu dapat disimpulkan bahwa 

majikan berkewajiban secara pantas dan cukup berikhtiar untuk mcncegah 

kecelakaan. Sedang pasal 1602-w ayat (2) KUHPER berbunyi "Apabila majikan 

tidak memenuhi kcwajibannya seperti tersebut dalam ayat {!) di atas, dan 

kelalaian mana mcngakibatkan kerugian bagi si buruh, maka majikan wajib 

memberi ganti rugi, kecuali bila majikan dapat membuktikan bahwa 

wanprestasinya itu disebabkan karena kelalaian si buruh sendiri. Jadi, beban 

pembuktian ada pada majikan, untuk mcndiskulpir dirinya". Syarat mutlak yang 

harus ada pada seliap tuntutan ganti rugi terhadap pengangkut ialah bahwa 

kerugian itu disebabkan oleh pengangkutan atau hal yang erat hubungannya 

dengan pengangkutan. 
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Mengenai besamya jumlah ganti rugi, helaku azas-azas yang tercantum 

dalam pasal 1246, 1247, dan 1248 KUHPER, yang pada pokoknya mengganti 

yang hilang dan laba yang tidak diperolehnya, dengan batasan bahwa kerugian itu 

layak dapat diperkirakan pada saat perjanjian pengangkutan itu dibuat dan lagi 

pula kerugian itu harus merupakan akibat langsung dari wanprestasi pengangkut. 

Bagi kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang, misalnya cacat badan, cacat 

pada mukanya dan lain-lain, bekas penumpang itu tetap berhak untuk menuntut 

ganti mgi kepada pengangkut. Sudah tentu kalau perselisihan tentang besamya 

jumlah ganti mgi, hanya hakimlah yang berwenang menentukannya. 

Tuntutan untuk pembayaran asuransi dari kewajiban kita membayar tiket 

atau iuran kepada pengangkut yang disetor kepada Jasa Raharja ditujukan kepada 

Perum Asurai^si Kerugian Jasa Raharja aiau kepada instansi pemerintah lain yang 

ditunjuk oleh menteri keuangan (pasal 16 PP 18/65). Adapun peraturan 

pembuktian dalam hal tuntutan pembayaran dana menumt hukum acara perdata 

biasa, kecuali dalam hal-hal: 

1. Dalam hal ada kematian 

Proses perbal polisi lalu lintas atau pejabat lain yang berwenang tentang 

kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan lalu lintas jalan yang 

bersangkutan, yang mcnyebabkan kematian si pewaris menuntut Putusan 

hakim atau pihak berwajib Iain yang benvenang tcntang pewarisan yang 

bersangkutan. Surat keterangan dokter dan bukti lain yang dianggap perlu 

guna pengesahan fakta kematian yang terjadi. Hubungan sebab musabab 

kematian tersebut dengan penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan dan hal-
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hal lain yang bcrguna bagi pencntuan junilali pembayaran dana yang harus 

diberikan (pasal 17 ayat (2) PP 18/65). 

2. Dalam hal si korban mendapat cacat tetap atau cedera 

Proses perbal dari polisi lalu lintas atau pejabat lainnya yang berwenang 

tentang memproses perbal kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan 

lalu lintas jalan yang bersangkutan yang mcngakibatkan cacat tetap pada si 

korban atau pcnuntut. Surat keterangan dokter tentang jenis cacat tetap atau 

cedera yang telah terjadi sebagai akibat kecelakaan lalu lintas jalan. Surat-

surat bukti lain yang diangga perlu untuk pengesahan fakta cacat tetap atau 

cedera yang terjadi. Hubungan sebab musabab antara cacat tetap dengan 

penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan dan hal-hal lain yang bcrguna bagi 

peneniuan jumlah pembayaran dana yang harus diberikan kepada si korban 

(pasal l 7 a y a t ( 2 ) b P P 18/65) 

Tuntutan ganti rugi ini ada pengccualiannya, yaitu: Jika korban atau ahli 

warisnya telah memperoleh jaminan berdasarkan U U 34/1964. Bunuh diri , 

percobaan bunuh diri atau sesuatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahli 

waris. Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang dalam 

kcadaan mabuk atau tak sadar, melakukan perbuatan kejahatan ataupun 

diakibatkan olch atau terjadi karena korban memiliki cacat badan atau keadaan 

badaniah atau rohaniah biasa lain. 



C . Standar Pelayanan Angkutan Oiang 

Standar pelayanan minimal angkutan umum Pcnyelenggaraan angkutan 

umum untuk memenuhi kebutuhan sarana j^ergerakan manusia, wajib memenuhi 

berbagai persyaratan, sehingga manusia yang menggunakan angkutan dapat 

memenuiii kebutuhan pergerakannya untuk berbagai keperluan dengan aman. 

merasa nyaman, tersedia setiap saat (terjadwal), 31 dan terjangkau oleh seluruh 

masyarakat. sehingga memerlukan standar pela^'anan minimal. 

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu 

pelayanan dasar dalam pelayanan angkutan umum. Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 menentukan bahwa perusahaan angkutan umum wajib memenuhi 

standar pelayanan minimal, seperti diatur dalam Pasal 141 UULLAJ , yaitu : 

a. Perusaiiaan /vngkuian L inum \\d\io memenuhi standar pelayanan minim-'l 

yang mcliputi : Keamanan, Keselamatan, Kenyamanan, Keterjangkauan, 

Kesetaraan dan Keteraturan. 

b. Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) 

ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan; 

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang 

bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 

Dalam pcnyelenggaraan angkutan umum, scbagai penjabaran dari 

ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah ditetapkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 fahun 2005 tcntang Pedoman Penyusunan dan 

file:////d/io


36 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya dijaharkan dalam 

Peraturan Monclcri Pcihubungan Nomor ; PM. 81 Taiiun 2011 tcntang Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah 

Kabupaten/Kota. Direktorat Jcndcral Perhubungan Darat, Kementerian 

Perhubungan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Rcpublik Indonesia 

Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal . 32 Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 

P M . 81 Tahun 2011, menetapkan bahwa Standar Pelayanan Minimal scbagai 

berikut. Standar Pelayanan Minimal bidang Perhubungan selanjutnya disebut 

SPM Perhubungan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar 

dalam penyediaan akscsibilitas transportasi yang mempakan urusan wajib 

Pemermlah Daerah >ang berhak di|)eiuieii seliap warga secara iiiauinal. 

SPM Perhubungan ini mengatur standar pelayanan minimal untuk bidang 

perhubungan, meliputi angkutan jalan, angkutan sungai dan danau, angkutan 

pcnyeberangan, angkutan laut, yang dibedakan untuk Daerah Provinsi dan Daerah 

Kabupaten/Kota. 

Dasar hukum Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan, adalah 1) 

Pasal 141 U U L L A J 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 65 

Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Minimal; 3) 

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM. 8l Tahun 2011 

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota; 4) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : 

PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar 
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Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Dacrah Provinsi dan Dacrah 

Kabupaten Kola. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 81 Tahun 2011 

selanjutnya dijaharkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor : PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah 

KabupatciTKota, terutama mengenai muatan SPM Bidang Perhubungan (dalam 

hal in i Angkutan Jalan untuk Daerah Provinsi, 

Meliputi : 

Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan. 

1. Angkutan adalah perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain 

dengan menggunakan kendaraan umum di ruang lalu lintas jalan. 

2. Angkutan Umunr adalah angkulan orang menggunakan kendaraan umum 

dengan dipungut bayaran. 

3. Jaringan jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang 

saling terhubungkan unluk penyclenggaraan lalu lintas dan angkutan 

jalana 

Definisi Operasional Tcrscdianya angkutan umum yang melayani wilayah 

yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Provinsi, adalah persentase 

jumlah jaringan jalan provinsi yang telah terlayani olch angkutan umum terhadap 

jumlah total jaringan jalan dalam suatu provinsi. Jaringan Prasarana Angkutan 

Jalan. prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah naang lalu lintas, temiinal, 

dan pcricngkapan jalan mcliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, 

alat pcngcndali dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung. Terminal adalah 
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pangkalan kcndaraan bennotor uniuni \ang digunakan untuk mengatur 

kedatangan dan kcberangkatan. menaikkan dan mcnurunkan orang dan/atau 

barang serta perpindahan moda angkutan. Tenninal Penumpang Tipe A adalah 

tenninal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota 

antar provinsi dan/atau angkutan lintas batas negara. angkutan antar kota dalam 

provinsi, angkutan pcrkotaan dan angkutan perdesaan. Tersedianya tenninal 

angkutan penumpang tipe A pada seliap Provinsi, adalah persentase jumlah 

tenninal penumpang tipe A dalam suatu provinsi yang melayani angkutan umum 

dalam trayek angkutan antar kota antar provinsi dan/atau angkutan lintas batas 

negara, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan pcrkotaan dan angkutan 

perdesaan. 

basiiiias perlengkapan jaian meiijiuti rambu Lalu Linias adalah bagian 

perlengkapan jalan yang berupa lambang. huruf, angka, kalimat, dan/atau 

pci-paduan yang berflingsi scbagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk 

bagi pengguna jalan, marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan 

jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang 

membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang 

berfungsi unluk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan 

lalu lintas, alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang 

menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi 36 untuk 

mengatur lalu lintas orang dan;'atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas 

jalan. iampu Pcnerangan Jaian Umum adalah lampu yang berfungsi memberi 

penerangan pada ruang lalu lintas. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan 
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(rambu. Marka. dan guanlrail) dan pcnerangan jalan unuiin (PJU) pada jalan 

provinsi adalah persentase jumlah tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu. 

Marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada suatu jalan 

provinsi disertai penetapan kebijakan berupa penetapan pengaturan lalu lintas 

yang bersitat perintah, larangan, petunjuk dan peringatan pada setiap ruas jalan 

dengan Keputusan Gubernur terhadap total kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan 

pada suatu jalan provinsi. 

D. Syarat-Syarat Pcnyelenggaraan Angkutan Umum 

Syarat-syarat penyelenggaraan angkutan umum Ketentuan Pasal 7 ayat (1) 

UULLAJ menetapkan bahwa "penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkulan Jalan 

dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan olch 

Pemerintah, Pemerintah Dacrah, badan hukum. dan/atau masyarakat". 

Angkutan umum, diatur dalam Pasal 137 UULLAJ : 

1. Angkutan Orang dan/atau barang dapat menggunakan Kendaraan 

Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor; 

7. Angkiitin 'n'ang \'3"e mcn'j"iin'9-:'V'i Kcndnrann Bcrnntor bcninn '̂ epedn 

motor, mobil penumpang atau bus; 

3. Mobi l barang dilai,..ig digunak..n untuk angkutan orang. kecuali : 

a. Rasio kendaraan hermotcn- untuk angkutan oiung. kondisi geografis, 

dan prasarana jaian di provinsi/kabupaten/kota belum memadai; 

b. Untuk pcngerahan atau pclatihan Tentara Nasional Indonesia daiu/atau 

Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau 
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c. Kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia tlaii atau Pemerintah Daerah. 

Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa angkutan umum untuk 

orang, digunakan kendaraan bennotor baik berupa sepcda motor, mobil 

penumpang atau bus, yang dalam peneiitian ini lebih difokuskan pada angkutan 

umum dengan mobil penumpang dan bus. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam 

U U L A J , yaitu. 

1. Pasal 138 

a. Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan 

angkutan yang selamat. aman, nyaman, dan terjangkau: 

b. Pemerintah bertanggungjawab alas penyclenggaraan angkutan umum 

sebagaimana dimak.sud pada a>L.L yi g 

c. Angkutan umum orang dan-'atau barang hanya (.tilakukan dengan 

kendaraan bennotor umum. 

2. Pasal 139 : 

a. Pemerintah wajib mcnjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa 

angkutan orang dan/atau barang antar kota antar provinsi serta lintas hatas 

Negara; 

b. Pemerintah daerah provinsi wajib mcnjamin tersedianya angkutan umum 

untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam provinsi; 

c. Pemerintah daerah kabupaten'knta wajib mcnjamin tcrscdianya angkutan 

umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah 

kabupaten/kota; 
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d. Penyediaan jasa angkulan umuin dilaksanakan oleh badan usaiia milik 

Negara. badan usaha inilik daerah dan'atau badan hukum lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

3. Pasal 140 Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bennotor umum terdiri 

atas : 

a. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayck; 

b. Angkutan orang dengan kendaraan bennotor umum tidak dalam trayck. 

Dari ketentuan di atas, angkutan umum untuk mengangkut orang wajib 

digunakan kendaraan bennotor umum, terdiri atas angkutan umum dalam 

trayek. dan angkutan umum tidak dalam trayek. Pcngelolaan usaha 

angkulan umum dapat dilakukan oleh pemerintah (badan usaha milik 

Negara, badan usaha milik daerah) dan badan hukum lain ^c::lual dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kendaraan bermotor yang digunakan untuk sarana angkutan umum, harus 

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. di mana kcndaraan dikelompokkan 

menjadi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor (Pasal 47 ayat (1) 28 

UULLAJ . 

Kendaraan bennotor terdiri dari sepeda motor, mobil penumpang. mobil 

bus, mobil barang dan kendaraan khusus. Pasal 48 mengatur sebagai berikut: 

a. Setiap kcndaraan bennotor yang dioperasikan di jalan harus memenuiii 

persyaratan teknis dan laik jalan. 

• b. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 

Susunan, Perlengkapan. Ukuian. Karoseri, Rancangaii teknis kcndaraan 



42 

sesuai dengan peruntukannya, Pcmuatan, Penggunaan. Penggandengan 

kcndaraan bermotor dan Penempelan kendaraan bermotor. 

e. Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) ditentukan 

oleh kincrja minimal kendaraan bennotor yang diukur sekurang-

kurangnya terdiri atas: Emisi gas buang, Kcbisingan suara, Efisiensi 

system rem utama. Efisiensi system rem parker, Kincup roda depan. 

Suara klakson, Daya pancar dan arah sinar lampu utama, Radius putar, 

Akurasi alat penunjuk kecepatan, Kesesuaian kinerja roda dan kondisi 

ban. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap penggerak berat 

kendaraan. 

Disamping persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan seperti yang telah 

ditentukan dalam U U L L A J . kendaraan vang dioperasikan unluk melavani 

angkutan umum. juga wajib diuji, yang dimaksudkan untuk mcnjamin bahwa 

kendaraan tersebut mcmenuhi pcrsyaratan seperti yang ditentukan dalam 

UULLAJ . Pengujian tersebut dilakukan sccara berkala, oleh instansi yang 

berkompcten, yang dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota. 29 

Persyaratan lain yang wajib dipcrhatikan oleh pengusaha angkutan adalah 

mcngenai pcrizinan pcngopcrasian kendaraan, yang diatur sebagai berikut : Pasal 

173, mengatur : 

1. Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang/dan/ 

atau barang wajib memiliki : 

a. 1/in pcnyelenggaraan angkulan orang dalam trayck: 

b. l / i u pcnyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayck: dan/atau 
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c. Izin pcnyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat. 

2. Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) lidak berlaku 

untuk : pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulance; 

ataupengangkutan jenazah. 

Pasal 174, mengatur: 

a. Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) bcimpa dokumen kontrak 

dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas surat keputusan, surat pemyataan, 

dan kartu pcngawasan; 

b. Pcmberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui 

scleksi atau pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan 

pemndanguniiangan; 

e. 1/111 sebagaimana dimaksud pada ayai ( i ) dapil berupa i /m pada 1 (salu) 

trayck atau pada beberapa trayek dalam satu kawasan. c. Pasal 175, mengatur : 

a. Izin pcnyelenggaraan angkutan umum berlaku untuk jangka waktu 

tertentu; 

b. Perpanjangan izin harus melalui proses seleksi atau pelelangan 

sebagaimana dimaksud dalam 174 ayat (2). 

d. Pasal l76, mengatur : Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a diberikan oleh : 

1. Menteri yang bertanggungjaw ab di bidang sarana dan prasarana lalu hntas 

dan angkutan jalan unluk menyelenggarakan angkulan orang yang 

melayani : a) Trayek lintas batas negara sesuai dengan perjanjian antar 

negara; b) Trayek antar kabupaten/kota yang melampaui 1 (satu) provinsi; 
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c) Trayek angkulan pcrkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi; 

dan d) Trav ek perdesaan yang inelewati wilayah I (satu) pro\ insi. 

2. Gubernur untuk penyclenggaraan angkutan orang yang melayani : a) 

Trayek antar kota yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam 

1 (satu) provinsi; 30 b) Trayek angkutan pcrkotaan yang melampaui 

wilayah 1 (satu) kabupaten kota dalam 1 (satu) provinsi; c) Trayek 

perdesaan yang melamnaui wilayah 1 (satu) kabupaten dalam satu 

provinsi. 

3. Bupati untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani : a) Trayek 

perdesaan yang berada dalam 1 (sate) wilayah kabupaten; dan b) Trayek 

perkotaaii yang berada dalam 1 (salu) wilayah kabupaten. 4) Wahkota 

uniUK peiiveienggaraan aiigkuiaii uraiig yang melayani iravek perkotaan 

yang berada dalam satu wilayah kota. 

e. Pasal 177, mengatur : Pemcgang izin penyclenggaraan angkulan orang dalam 

trayek wajib : 

Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan; 

Mengoperasikan kendaraan bennotor umum sesuai dengan standar pelayanan 

minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat ( I ) t". Izin Penyclenggaraan 

Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, diatur dalam Pasal 179 : (1) izin 

penyelenggaraan angkulan orang lidak dalam trayek sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 173 ayat (1) imruf b diberikan uleh ; 

I . Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan 

angkutan jalan untuk angkutan orang yang mcliputi : I . .Angkutan taksi yang 
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wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi; 2. Angkutan dengan 

tujuan tertentu; 3. Angkulan pariwisata. 

2. Gubernur untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 

1 (satu) dacrah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; 

3. Bupati/Walikota untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah 

operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut 

mengenai tata cara dan persyaratan pembcrian izin sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggungjawab di 

bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. 



BAB Ml 

P E M B A H A S A N 

PciTindimgaii Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Dnuiin 

Transportasi merupakan sarana yang penting dan strategis dalam 

melancarkan roda perekonomian, memperkukuh pcrsatuan dan 

kesatuan serta mempengaruhi aspek bangsa dan Negara. Di samping 

itu transportasi juga beiperan scbagai penunjang, pendorong. dan 

penggerak bagi daerah yang berpotensi. namunn belum berkembang 

dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan. 

Mcnyadari peranan transportasi. maka lalu lintas menentukan jalan 

harus ditata dalam satu system transportasi nasional agar dapat 

me\vu|udkan lalu lintas yang lertip. selamat, nyaman. copal, tepat. 

teraturglan lancer. Namun dalam kenyataan dalam kehidupan schari-

hail masih banyak saja terjadi pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran 

inilah yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang 

banyak menimbulkan kerugian. Menurut C.S.T. Kansil adapun jenis-

jenis pelanggaran lalu lintas adalah sebagai berikut : 

1. Pengemudi kcndaraan beimotor pada waktu mcngcmudikan 

kendaraan bennotor di jalan tidak mampu mengeinudikan 

kcndaraannya sehingga mcngakibatkan kecclakaan. 

46 
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2. Tidak dapat mciuinjukkau sural tanda bukti pendaftaran 

kendaraan bennotor. surat i/.in mengemudi dan tanda bukti 

lulus uji, atau tanda bukti lain yang sah. 

3. Tidak mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-

rambu dan marka jalan. alat pemberi isyarat lalu lintas, 

beihenli dan parker. persyarataan teknis dan lain jalan 

kendaraan bermotor, penggunaan kendaraan bermotor, 

melanggar kecepatan maksimum dan atau minimum, tata 

cara mengangkut orang dan barang. tata cara pcngandengan 

dan penempelan dengan kendaraan lain. 

4. Tidak mengena'-un >aDuk pengaman dan atau memakai 

helm bagi pengguna kendaraan beroda dua.'"^ 

Perlindungan hukum bagi penumpang angkutan umum di darat 

telah di atur dalam Undang Undang No. 22 tahun 2009 Tcntang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan tersebut yang menjadi pedoman 

untuk mclindungi kepentingan penumpang j ika hak nya ada yang 

diianggar oleh penyedia jasa angkutan umum. Seperti pada pasal 234 ayat 

(!) Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sccara garis 

besar menjelaskan bahwa pihak penyedia jasa angkutan umum wajib 

bertanggung jawab atas kcRigian yang dialami oleh penumpang >ang 

" C.S.T. Kansil.1989. peiiganiar ilniii hukum ilan tata luikum hulimesi;i, Italai 
Custakn takarla. Ii!m.3fv 
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diakibatkan olch kelalaian pengemudi. Pada prinsip-prinsip tanggung 

jawab ada salah satu disebutkan hahwa adanya prinsip "tanggung jawab 

mutlak" diniana prinsip tersebut di jelaskan pada Pasal 24 UndangUndang 

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bahwa pengangkut dapat membebaskan 

diri dari tanggungjawab apabila 27 ia dapat membuktikan bahwa kerugian 

hukan timbul karena kesalahannya. 

K c ajiban dari pengangkut terhadap penumpang adalah mcmbawa 

penumpang kc tempat tujuan dalam kcadaan selamat. Pengangkutan akan 

dibcbaskan dari tanggung jawabnya apabila dalam kcadaan ovennacht, 

ovcrmacht yang di maksud yaitu : 

1. Kejadian-kejadian yang di luar perkiraan pengangkut/ di 

luar kemampuan pengangkut sehingga terjadi hal yang 

tidak di inginkan oleh penumpang. 

2. Ovcnnachi tennasuk tindakan/ kejadian yang dilakukan 

oleh penumpang i tu sendiri. 

3. Ovcrmacht : sarana ialan iembatan vanu tidak layak untuk 

di gunakan. 

Pengangkutan ya..g baik adv.!al. pengangkutan yang memiliki izin 

usaha. Izin usaha dapat di keiuarkan oleh bupati. walikolamadya dan 

guheniur, izin usaha di berlakukan bagi pcrusahaan-perusahaan yang 

bergerak di bidang bisnis pengangkutan yaitu: 

1. Memil ik i NPWP 

2. Memil ik i akta pcndiriaii perusahaan/akta penditian koprasi 
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3. Memil iki keterangan dimiisili perusahaan 

4. Memiliki surat i / i n tcmpat usaha 

5. Pemyataan kesanggupan untuk menyelenggarakan 

usahanya secara berkala baik itu dalam hal penyediaan 

maupun perawataan dari alat angkut-angkul tersebut. serta 

kesanggupan untuk memiliki alat angkut tersebut. 

Perjanjian Secara Umum Menurut KUHPerdata. Pengertian dan 

Dasar Hukum Perjanjian Perjanjian merupakan sumber tcrpcnting yang 

melahirkan perikatan. Perikatan yang berasal dari pcrjanjian dikehendaki 

olch dua orang atau dua pihak yang membuat perjajijian. scdangkan 

perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehcndak yang 

berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua nihak.' ' 

Dalam bahasa Belanda, perjanjian disebut juga ovcreenkomst dan hukum 

perjanjian disebut overeenkomslcnrech}^ 

Para Sarjana Hukum Perdata umumnya berpcndapat bahwa defenisi 

perianiian yani; terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap 

dan juga terlalu luas. Hukum pcrjanjian diatur dalam huku 111 BW ( 

KUHPerdata). Pada pasal 1313 KUHPerdata, dikcmukakan tentang 

defenisi daipada perjanjian. Menurut ketentuan pasal ini, "pcrjanjian 

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 

Suhanioko, Hukum Perjiuijum. Prciuitla Media. Jakarta. 20114. hliii. 1 I 7. 
C.S.T, Kansil. Mndul llukuin iV-rtkna Tennasuk .Asas-.Asas iliikum Penlaia. 

F T . Pradnya Paramita. Jakarta. 2006 
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dirinya icrliadap satu orang atau lebih". Adapun kclcmahan-keicmahan 

dari defenisi di alas adalali seperti diuraikan berikut ini : 

a. Hanya menyangkut pcrjanjian sepihak saja. Hal ini 

diketahui dari perumusan "satu orang atau lebih 

menguikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih 

lainnya". Kata kerja "mengikatkan" sifatnya hanya dating 

dari satu pihak saja. tidak dari kcdua belah pihak. 

Seharusnya perumusan itu "saling mengikatkan d i r i " , jadi 

ada konsensus antara pihak-pihak. Seperti misalnya pada 

pcrjanjian jual-beli , sewa-mcnyewa. 

b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus dalam 

pengertian "perbuatan" tennasuk juga tindakan 

melaksanakan tugas tanpa kuasa {zaakwarucming). 

tindakan melawan hukum {onrechtmaligedaad) yang tidak 

mengandung konsensus, seharusnya digunakan kata 

persetujuan. 

c. Pengertian perjanjian tcrlalu luas. Pengertian perjanjian 

dalam pasal tersebut terlalu luas. karena mcncakup juga 

pelangsungan perkawinan. janji kawin, yang diatur dalam 

lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah 

hubungan antara debitor dan kreditur dalam lapangan iiarta 

kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki Huku i l l 
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KUHPerdata sebcnarnya hanyalah perjanjian yang bersifat 

kebendaan bukan perjanjian yang bersifat personal, 

d. Tanpa menycbut tujuan. Dalam perumusan perjanjian 

tersebut tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, 

sehingga pihak-pihak >'ang mengikatkan diri itu tidak jelas 

untuk apa. Atas dasar alasan-alasan yang dikcmukakan di 

atas maka perlu dirumuskan kembali apa yang dimaksud 

dengan perjanjian itu. "Perjanjian adalah suatu persetujuan 

dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri 

untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta 

kekayaan". 

"Perjanjiun adalah : Suatu peristiwa dimana seseorang berjanji 

kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal". Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu 

rangkaian kata-kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang 

diucapkan atau tertulis. '^ 

Menurut R. Subckti yang dimaksud dengan perjanjian adalah 

scbagai berikut : "Sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda 

antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji 

untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, scdangkan 

pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. 

Kdmanah, Hukum Perdab. ( 'MM Press. Making. 2008. him.169, 
' R. Subekli. Hukum PerjantKin. F T , Inlermasa, Bandung. I9S7. lilni.9. 
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Menurut Wirjono Projodikioro, yang dimaksud dengan pcrjanjian 

adalah : ••Porjanjian atau verbintcnis mengandung suatu hubungan hukum 

kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, >ang memberi 

kekuatan hak pada satu pihak untuk mempcroleh prestasi dan sekaligus 

mcwajibkan pada pihak lain untuk mcnunaikan prestasi". 

Mcnurut M . Yahya Harahap mengemukakan : "Pcrjanjian atau 

verbintcnis mengandung suatu hubungan hukum kekayaan atau harta 

benda antara dua orang atau lebili, yang memberi kekuatan hak pada satu 

pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mcwajibkan pada pihak 

lam untuk mcnunaikan prestasi".''' 

Menurut Tirtodiningrat menyatakan bahwa: "Perjanjian adalah 

suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau 

lebihuntuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh 

undangundang". "Pcrjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua 

orang atau lebih mengikatkan din untuk mclaksanakan scsuatu dalam 

lapancan harta kekavaan".'*' 

WiijoiK) I'rojodikuro. Asiis-Asiis Hukum Pcrjanjian, Suniur, iiaiidung. 1981, 
hlm9. 

''' M Yahya Harahap. Scgi Scgi Hukum Perjanjian. Pencrhit Miiinni. Bandung, 
1986. him. 6. 

I irludmiiigrat. Iklitisar Ilukum Perdata dan Hukum Dagang. PT. 
Pembangunan. Jakaria. 1986. him,8.3 
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Mcnurut Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahw a: "Pcrjanjian 

adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau Icbih mengikatkan 

diri unluk melaksanakan scsuatu dalam lapangan harta kekayaan"."' 

Perbedaan-perbcdaan pendapat para sarjana mengenai defenisi dari 

pcrjanjian memang berbcda-beda. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar 

sebab dalam mengemukakan defenisi dari perjanjian itu, para pakar hukum 

tersebut memiliki sudut pand;:ng yang saling berbeda satu sama lain. 

Namun dalam setiap defenisi yang dikcmukakan oleh paia sarjana tersebut 

tetap mencantumkan secara tegas bahwa dalam perjanjian tcrdapat pihak-

pihak yang menjadi subjek dan objek dari pcrjanjian tersebut yaitu adanya 

hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak yang menyangkut 

pemenuhan prestasi dalam bidang kekayaan. Adapun >ang menjadi dasar 

hukum dari perjanjian ini antara lain Buku kc Tiga Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata tcntang perikatan. 

Prinsip-prinsip tanggung jawab merupakan salah satu unsur penting 

dari segi perlindungan hukum baei konsumen jasa anekutan Prinsip-

prinsip tanggung jawab tersebut antara lain : 

a. Prinsip tanggung jawab berd...,arkan p,..d..ga bersalah 

(presumplion of liability) Menurut prinsip ini setiap pengangkut 

dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang 

timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Tetapi j ika 

pihak pengangkut dapat membuktikan bahwa dirinya tidak 

"' Alidiilkadir MiihaiHiiKuf llukLini Pcrjanjian. Cilra .AdiUa liakli. HanduiiL!. 
1990. hlni. 78. 
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bersalah. maka ia dapal dibebaskan dari kewajiban membayar ganti 

rugi kerugian tersebut Yang dimaksud dengan tidak bersalah 

adalah tidak melakukan kelalaian. telah mengambil tindakan yang 

perlu untuk nienghindari kerugian, atau peristiwa yang 

msenimbulkan kerugian itu tidak mungkin dapat dihindari. Beban 

pembuktian (onus of proof) diberikan kepada pihak pengangkut, 

bukan kepada yang dirugikan dalam pengangku'nn yang 

diselenggarakan oleh pengangkut. 

Prinsip tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata 

Menurut prinsip ini , setiap pengangkut harus bertanggung jawab 

atas kesalahannya dalam penyelenggaraan pengangkutan dan 

mcmbayar ganti rugi alas segala kerugian vang timhul akibat 

kesalahannya itu. Menurut prinsip in i , beban pembuktian diberikan 

kepada pihak yang dirugikan dan bukan kepada pengangkut 

Prinsip tanggung jawab mutlak Menurut prinsip in i , pengangkut 

hams bertanggung jawab atas sctiap kerugian yang timbul dalam 

pengangkutan yang diselenggarakan tanpa kchamsan pembuktian 

ada tidaknya kesalahan pengangkut. Prinsip ini menitikberatkan 

pada penyebab bukan kesalahannya. 

Prinsip pcmbatasan tanggungjawab Prinsip pembatasan tanggung 

jawab adalah prinsip yang membatasi tanggung jawab pengangkut 

sampai jumlah tertentu. 
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Prinsip mi mcmpunyai 2 (dua) variasi. yaitu: Variasi mungkin 

dilnmpau! Variasi ini memberikan kcmungkinan bahwa batas ganti rugi 

dilampaui apabila pihak yang dirugikan dapat membuktikan bahwa 

kerugian ditimbulkan karena perbuatan sengaja atau kesalahan atau 

kelalaian berat dari pihak pengangkut. Dan Variasi tidak mungkin 

dilampaui Variasi ini tidak memberikan kemungkinan batas ganti rugi 

dilampaui, karcna dianggap bahwa batas tanggung jawab pengangkut 

ditetapkan sudah cukup tinggi yakni US. $. 100.000 (scratus ribu dolar 

Amcrika) untuk sctiap penumpang. Menurut H .M.N Purwosutjipto. prinsip 

tanggung jawab berdasarkan praduga tak bersalah {presumplion of 

liahilily) memiliki 3 (tiga) variasi, yakni sebagai bcrikut: 

1. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggungjawab apabila ia 

dapat membuktikan bahwa kerugian ditimbulkan olch hal-hal di luar 

kckuasaannya (Pasal 522 K U H D untuk angkutan laut). 

2. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggungjawab apabila ia 

dapat membuktikan bahwa ia telah mengambil semua tindakan vang 

dipcriukan untuk menghindarkan timbulnya kerugian (Pasal 24 j o Pasal 30 

Ordonansi Pengangkutan Udara). 

3. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab apabila la 

dapat membuktikan bahwa kerugian bukan timbul karena kesalahannya 

(Pasal 24 UU Lalu Lintas dan angkutan Jalan Raya). 

Pada ketiga variasi di atas herlaku juga ketenluan hahwa pengangkut 

tidak bertanggungjawab apabila kerugian ditimbulkan olcli kcsalahan atau 
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kelalaian penumpang sendiri atau karena sital atau mutu barang yang 

diangkut. 

Tanggung Jawab Para Pihak dalam Perjanjian Pengangkutan dalam 

hal ini Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. dalam bukunya Hukum 

Pengangkutan Niaga memhagi tanggung jawab para pihak dalam 

pcrjanjian pengangkutan ke dalam 4 (empat) bagian yaitu tanggungjawab 

para pihak dalam pengangkutan kereta api. tanggung jawab para pihak 

dalam pengangkutan darat, tanggung jawab para pihak dalam 

pengangkutan perairan, dan tanggung jawab para pihak dalam 

pengangkutan udara."" Dan dalam bab ini yang akan dibahas adalah 

tanggungjawab para pihak dalam pengangkutan darat. 

Tanggung jawab pada hakikatnya terdiri dari dua aspek. yaitu 

tanggungjawab yang bersifat kewajiban yang harus dilaksanakan sebaik-

baiknya (responsibility) dan tanggung jawab ganti rugi (liahilily). 

Perusahaan pengangkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang 

diderita olch penumpang. pengirim atau pihak ketiga karcna kclalaiannya 

dalam melaksanakan pelayanan pengangkutan. Selama pelaksanaan 

pengangkutan, keselamatan penumpang atau barang yang diangkut pada 

dasarnya berada dalam tanggungjawab pcrusahaan pengangkutan umum. 

Oleh karcna itu. sudah sepalutnya apabila kepada perusahaan 

pengangkutan umum dibebankan tanggung jawab terhadap setiap kerugian 

yang diderita olch penumpang atau pengirim, yang timbul karcna 

Mxliilkadir Mutianiiuad. op.cit. hlni. 37. 
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pengangkutan yang dilakukannya (Pasal 234 U U No. 22 Tahun 2009). 

Pengemudi Kcndaraan Bennotor Umum dapat menurunkan penumpang 

dan/atau barang yang diangkut jiada tempat pcmbcrhentian terdekat jika 

Penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan 

keamanan dan keselamatan angkutan (Pasal 190 U U No. 22 Tahun 2009). 

Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang 

diakibatkan oleh ^egala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan 

penyelenggaraan angkutan. Selain itu Perusahaan Angkutan Umum 

bcrtanggung jawab atas kerugian yang diderita olch Penumpang yang 

meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan. kecuali 

disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari 

atau karena kesalahan Penumpang (Pasal 191 dan Pasal 192 ayat ( I ) UU 

No. 22 Tahun 2009). 

B. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang akibat 

kesalahan dari pengangkut 

Mcnurut Pasal 277 Avat ( U iuncto Pasal 239 UU No, '^0 Tahun 

2009 ditentukan bahwa pengangkut diwajibkan mengikuti program 

asuransi kecelakaan sebagai w ujud tangg'py jawabnya terhadap korban 

kecelakaan, yang akan dibentuk olch Pemerintah. Jika dicermati lebih 

mendalam, sebcnarnya ada beberapa pcnnasalahan yang terkait dengan 

program asuransi ini , yaitu: Pertama, [jerusahaan asuransi kecelakaan ini 

belum dibentuk tilch Pemerintah sepeili yang diperintahkan melalui Pasal 

239 UU No. 22 Tahun 2009. Kedua. asuransi kecclakaan ini merupakan 
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wujud tanggungjawab pengangkut terhadap korban kecclakaan lalu lintas 

(dhi. penumpang bus umum). 

Sementara itu berdasarkan Pasal 234 ayat (1) UU No. 22 Tahun 

2009, dalam menentukan apakah pengangkut wajib bertanggung jawab 

terhadap korban kecelakaan, diterapkan prinsip tanggung jawab 

berdasarkan kesalahan {liahilily based an faull principle). Sebcnarnya 

teori tanggung jawab berdasarkan kesalahan tidak memberikan 

perlindungan yang maksimal terhadap konsumen, karena konsumen 

mengalami dua kesulitan dalam pengajuan jawaban kepada pelaku 

usaha,"'̂  yaitu: 

1. Keharusan adanya hubungan kontrak; dan 

2. Argumentasi pelaku usaha bahwa kemgian konsumen 

diakibatkan oleh kerusakan barang yang tidak diketahui atau 

tidak dapat diduga, sehingga unsur kcsalahan tidak tcrbukti."'' 

Berkaitan dengan prinsip tanggung jawab hukum, dalam 

k c p i i s t a k m n pcri indangundangan di b i d i n g tiamspoila';! d ikenal y ' p s i p 

tanggung jawab tanpa kesalahan [no faull liahilily principle),"^ yang 

menurut Bin Cheng dibedakan menjadi .\7ric/ liahilily prl,....iple dan 

absolule liahilily principle. Mcnurut Bin Cheng bahwa pada .s7r/e7 liahilily 

tcrdapat hubungan kausalitas antara orang yang bertanggungjawab dengan 

I.ioscntius Sanisul. "Peiliiidungaii Konsumen: Koniungkiiiaii Penerapan 
Tanggung Jawab Mutlak". Program Pascasarjana Fakultas Hukuni l]ni\ersitas indonesia, 
Jakarta, 2004. Iilni. 55. 

Ibid, him. 144. 
i , Sadullali W'iradipradja. ""Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum 

Pengangkutan Udara Inlemasional dan Nasional". Tiberiy. Yogyakarta. lOSO. h. 37, 



kerugian, dan hal-hal yang biasanya dapat lucmbcbaskan tanggung jawab 

{iisiKil defences) tetap diakui kecuali yang mengarah pada pemyataan lidak 

bersalah {absence of fault) karena kesalahan tidak lagi dipcriukan. 

Scdangkan dalam absolute liability tidak dipcrsyaratkan adanya hubungan 

kausalitas antara orang yang bertanggung jawab dengan kerugian dan 

usual defences tidak berlaku, kecuali dinyatakan secara tegas dan khusus 

dalam suatu peraturan perundang-undangan. Di bidang angkutan pada 

umumnya, penumpang terkendala pada kesulitannya untuk membuktikan 

adanya kelalaian (kcsalahan) pengangkut. Mengingat secara phisik 

seorang penumpang yang berada dalam alat angkut (bus umum). tidaklah 

mudah mengetahui dan memahami kescluruhan rcntetan kejadian yang 

menimpa bus \ang ditumpanginya. terutama pada saat terjadinya 

kecclakaan. Selain itu, status scbagai penumpang sangat bcrbeda dengan 

pengangkut yang merupakan operator alat angkutan (bus umum). 

Penumpang sebagai konsumen tidak mengetahui duty of care yang 

seharusnya icbih diketahui dengan baik oleh pengangkut (sebagai pelaku 

u s a h a ) . A p a b i l a pihak pengangkut menggunakan argumentasi bahwa 

kerugian penumpang diakibatkan oleh suatu peristiwa yang tidak dapat 

dicegah atau dihindari, maka pihak penumpang akan kesulitan untuk 

mcmatahkan argumentasi pengangkut tersebut. Berdasarkan penjelasan di 

atas, dalam mewujudkan dan mengamankan contractual rights yang 

dimiliki penumpang. setidaknya perlu dipcilimbangkan untuk 

Innsentius Samsul. Op.cit. hliu. 55, 
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mcmbciiakukan prinsip tanggung jawab tanpa kcsalahan nn fiiiiil Uahiiity 

principk' {baik dalam konleks ahsnliiie UahiUiy ataupun .sv/7t7 Uahiiity). 

Menurut prinsip ini terjadinya kerugian penumpang dianggap sebagai 

kelalaian pihak pengangkut, sehingga unsur kcsalahan tidak perlu lagi 

dibuktikan di pcngadilan. Penumpang hanya perlu membuktikan adanya 

product defect (kecelakaan angkutan) tersebut, adanya faktor kerugian 

pada dirinya, dan hubungan di antara keduanya. Penerapan no fault 

Uahiiity principle (baik dalam konteks absolute liability ataupun strict 

liability) dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan dan alasan yang tepat. 

berdasarkan penilaian yang tidak sepihak, serta meminimalisir timbulnya 

kelidakadilan dalam penerapannya. Beberapa peitimbangan yang dapat 

dikcmukakan daiam pciwrapaii prinsip tanggung jawab ini . yaiiu; 

1) Pada saat peristiwa kecelakaan, instrumen yang 

menyebabkan kerugian berada dalam kontrol yang 

eksklusif davi pihak pelaku (pengangkut). 

2) Pengangkut sebagai pihak pelaku memiliki hak kontrol 

yang ekskliisif terhadap alat angkutan. maka 

berdasarkan konsepsi keadilan korektif dimana 

hubungan antara satu orang dengan orang lainnya 

merupakan keseimbangan {ecjuality) antara apa yang 

diberikan dengan apa yang diterimanya, pelaku 

sepatutnya memiliki kewajiban yang scbanding dengan 

hak yang diniilikinya tersebut. Duty of care pengangkut 



diukur dari keselamatan penunipang untuk sampai di 

tempat tujuan yang tclali ditentukan. 

Adanya kemampuan yang lebih besar (superior abiliiy) 

dari pelaku usaha untuk mendistribusikan rcsiko 

kerugian sebagai suatu biaya untuk melakukan bisnis. 

Penerapan prin*^ip no fault liability {dalam arti absolute 

liability) dapat dikaitkan dengan sistem plafond 

(sebagai batas minimal wujud tanggung jawab 

pengangkut), dengan mclibatkan lembaga asuransi. 

Sedangkan untuk penerapan prinsip strict liability. 

sebaiknya tidak disertai dengan adanya sistcm plafond, 

karcna hal ini akan membatasi in.k korban untuk 

memperoleh ganti kerugian atas seluruh kemgian.yang 

dideritanya serta akan menurunkan tingkat kehalihatian 

para pengusaha. Berdasarkan prinsip ,v/ric7 liability 

penumpang dapat melakukan jawaban ganti rugi 

melalui lembaga pcradilan. agar memperoleh ganti 

kerugian atas seluruh kerugian yang didcntanya. pada 

sisi lain, pelaku usaha (pengangkut) yang memiliki 

superior ability dapat mendistribusikan rcsikonya 

sebagai bagian biaya dalam melakukan bisnis. 

Pihak pelaku Icbih banyak mengetahui scluk-beluk 

kejadiannya (Pengangkut). scbagai pihak pelaku 
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memiliki hak kontrol yang eksklusij), tetapi hclum tentu 

mail menjelaskan apa yang scbenarnya terjadi. I'ada sisi 

lain, pihak korban memang tidak mengetahui 

kejadiannya karena tidak memiliki akses yang cukup 

kepada kejadian tersebut. Apabila diterapkan prinsip 

fault liahilily. maka hal ini akan menimbulkan 

ketidakadilan dalam pembuktian di pcngadilan. 

6) Jumlah kecelakaan lalu lintas yang banyak sehingga 

mcngganggu kepentingan masyarakat. seperti pendapat 

Muladi dan Dwidja Priyatno yang menyatakan hahwa: 

Pemberlakuan konsep in i , bukan atas dasar kesalahan 

suhvchiil. tetapi atas dasar kepentingan masyarakat 

yang berlujuan untuk menjaga keseimbangan 

kepentingan sosial, sehingga dapat tercipta hannonisasi 

nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia yang lebih 

mengutamakan keselarasan. keserasian. dan 

keseimbangan antara kehidupan masyarakat dan 

individu". 

Banyaknya jumlah kecelakaan. tampaknya tidak diimbangi 

dengan peningkatan protesionalitas dari aparat yang bcrkompetcn 

melakukan pombinaan. 

penerapan absolute liability principle terkait tiengan 

program asuransi kecclakaan lalu lintas dan angkutan ialan 
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tncrupakaii suatu lial yang tidak bolch ditawar-tawar. I;sscnsi 

program asuransi tersebut scbagai suatu asuransi wajib' sosial dan 

asuransi tanggung jawab {Uuhiliiy iiisurance), akan kehilangan 

makna dan tujuannya apabila dibcrlakukan/7(w/r liabUity principle. 

Penerapan faiili Uahiiity principle akan menimbulkan 

pcnnasalahan dalam kaitannya dengan pembayaran uang asuransi, 

dan tidak sesuai dengan essensi program asuransi tersebut seb-'gai 

suatu asuransi wajib / sosial dan asuransi tanggungjawab (liability 

insurance). Pada sisi lain, penerapan prinsip tanggung jawab 

mutlak (dalam arti strict liability principle) tidak akan dapat 

berjalan dengan baik tanpa adanya lembaga pcradilan yang sesuai 

untuk Itu. Penerapan pnnsip ini untuk memenuhi hak korban 

dalam mcmperolch ganti kerugian atas seluruh kerugian yang 

dideritanya, dan agar tidak terjadi penurunan tingkat kehati-hatian 

para pengusaha angkutan (pengangkut). 

Lembaga pcradilan (sebagai structure of legal system dari 

suatu sistem hukum / the legal .system), merupakan bagian yang 

tidak holeh dihnggalkan dalam penegakkan hukum. Tuntutan 

untuk suatu pembayaran ganti rugi. dari pihak penumpang. tidak 

sclalu berjalan haniionis dengan sikap pengangkut yang mungkin 

saja menoiak tuntutan tersebut Perbedaan pendapat ini tidak 

jarang menjurus pada pertentangan atau konflik kepentingan 

antara para pihak (conflict of human interest). Suatu proses 
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pcradilan yang ccpat {Speedy adminislratioii of justice) sclalu 

d'dambakan oleh seliap pencari keadilan. Pada umumnya setiap 

peneari keadilan mcnginginkan penyclcsaian perkara yang eepat 

dan tuntas. wajar kalau para pencari keadilan menghendaki 

penyelesaian perkara yang ccpat. selain ingin iekas tabu mengenai 

kcpastian (hukum) hak-haknya dalam suatu perkara, pemeriksaan 

yang bertelc-tele atau lertunda-tunda berarti mengeluarkan banyak 

biaya dan waktu. Tidak mengherankan ada ungkapan yang 

berbunyi: justice delayed is justice denied. Harapan para pencari 

keadilan yang mcnginghikan penyclcsaian perkara dengan eepat 

dan tuntas. tidak selalu dapat tcrpenuhi. masalah perlindungan 

hiikum bagi para penumpang (dalam upaya pemenuhan 

kekurangan .pembayaran jumlah kerugian yang diderita 

penumpang secara nyata) tidak cukup hanya dengan menerapkan 

prinsip tanggung jawab mutlak (dalam arti strict liability 

principle). Dipcriukan sebuah badan pcradilan yang khusus 

menangani gugatan penumpang, agar perlindungan hukum yang 

diberikan bagi para penumpang dapat tcrpenuhi secara optimal. 

Dalam kondisi ini , tidaklah berlebihan apabila ada gagasan untuk 

membentuk suatu badan pcradilan yang bersifat khusus, yang 

khus'js menangani perkara gugatan ganti rugi pihak penumpang 

terhadap pengangkut. 
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Dapat disimpulkan bahwa taksi gclap yang memakai mobil pribadi 

atau mobil dengan menggunakan plat hilani ini mcnyalahi undang-undang, 

merugikan sopir taksi yang memiliki izin usaha. Tanggungjawab yang di 

berikan oleh Sopir taksi yang resmi ini pun bisa di dapatkan. tetapi bila 

menggunakan mobil yang tidak resmi atau mobil plat hitam maka 

tanggung jawab atas penumpang itu tidak ada karena tidak terdaftamya di 

pemsahaan asuransi. Apalagi bila terjadi hal yang tidak lii inginkan saat 

pengangkutan seperti misalnya perampokan yang dilakukan pengemudi 

taksi yang tidak resmi atau yang tidak memiliki izin usaha maka 

pengemudi taksi yang bersangkutan susah untuk di can dan diketcmukan, 

berbeda dengan pengemudi taksi yang resmi yang memiliki kartu identitas 

yang mana pengemudi nya di ketahui oleh perusaiiaan >ang bersangkutan. 

Masyarakat di himbau untuk menggunakan taksi resmi karcna terjamin di 

dalam pengangkutan."^ 

Wawancara pcnulis dengan bapak indra suryadi. kasj anekutan (1 I A,') kota 
PalcmbaiiG. taneeal 21 niarcl 20|6 
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B A B l \ ' 

P E N I T U P 

Berpangkal tolak pada uraian scbeiumnya, maka dapatlah di tarik 

kesimpulan dan saran scbagai berikut: 

A. Kesimpulan 

Dari uraian dan pembahasan mengenai masalah yang di teliti , maka 

dapat di simpulkan bahwa : 

1. Perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan umum telah 

diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan jalan pada pasal 234 ayat (1) yang 

secara garis besar menjelaskan baiuva pihak penyedia jasa 

angkulan uiuum wajib bcilaiiggung jawab alas kerugian >ang 

dialami olch penumpang yang diakibatkan oleh kelalaian 

pengemudi. Pada prinsip-prinsip tanggungjawab ada salah satu 

disebutkan bahwa adanya prinsip "tanggungjawab mutlak" 

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan olch penumpang akibat 

kesalahan dari pengangkut. Bila seorang penumpang 

mengajukan tuntutan ganti rugi karena luka atau lain-lainnya 

kepada pengangkut. cukuplah bila d: • •'mendalilkan bahwa dia 

menderita luka disebabkan pengangkutan i lu . Jika tuntutan itu 

dibantah oleh pengangkut. maka pengangkut harus 

meiiihuktikan hahwa kelalaian atau kcsalahan tidak ada 

padanya. Bila pembuktian pengangkut ini berhasil, maka 

giliran penumpang yang harus membuktikan adanya kelalaian 

atau kesalahan pada pengangkut. 
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pcngaiiukul wajib sccara panttis dan cukup bcriklitiar untuk 

menccgali kecclakaan. Bila terjadi apa-apa yang merugikan 

penumpang, maka pengangkut dianggap berbuat mclawan 

hukum terhadap penumpang. Dan penumpang yang menderita 

kerugian itu dapat menuntut ganti rugi kepada pengangkut 

berdasar pasal 1365 KUHPER. 

Jadi kalau ada tuntutan ganti rugi dari penumpang yang 

menderita luka-luka. maka beban pembuktian terletak di atas 

pundak pengangkut, bahwa dia tidak lalai atau salah. 

A. Saran 

Adapun saran-saran yang diberikan sebagai berikut : 

i . Pelaku u^ahn angkutan umum perlu menjaga kualitas 

kcndaraan seperti melakukan servis rutin agar sewaktu 

mengangkut penumpang, kendaraan tidak mengalami 

kcrusakaan sehingga penumpang mcrasa nyaman dalam 

memakai jasa angkutan. 

I . PiiiaK pengangkut liarus menjaga Kcseiamaian uari penumpang 

dan barang yang diangkutnya seperti melakukan penjagaan atas 

muatan yang diangkut dan mcmperingati penumpang j ika ada 

penumpang yang bcrgclantungan di pintu. 

3. Dinas Perhubungan agar lebih kctat dan teliti dalam uji 

kelayakan scbclum angkutan umum dipakai mengangkut 

penunipang 
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