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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah 

penduduk yang cukup tinggi, hal tersebut diiringi dengan pertumbuhan 

masyarakat yang begitu pesat dengan kegiatan yang semakin kompleks baik 

di bidang sosial, hukum, politik, budaya dan ekonomi. Diantara beberapa 

aspek tersebut yang paling terlihat perkembangannya yaitu aspek sosial yang 

ditandai dengan semakin besar dan beraneka macam kegiatan yang dilakukan 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Salah 

satu cirinya yaitu mobilitas masyarakat semakin tinggi sehingga memaksa 

seseorang untuk dapat menjangkau beberapa tempat dalam waktu yang 

singkat. 

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam 

memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan bangsa dan 

negara. Hal ini tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa 

angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan keseluruh pelosok tanah 

air bahkan dari dan keluar negeri. Selain itu transportasi juga berperan 

sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang 

berpotensi tetapi belum berkembang sebagai upaya peningkatan dan 

pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.1  

                                                           
1 Rahayu Hartini, Hukum Pengangkutan. UMM Press. Malang. 2007. Hlm 53 
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Kebutuhan akan transporasi atau sarana angkutan tidak hanya dirasakan 

oleh masyarakat perkotaan, namun juga dibutuhkan oleh masyarakat 

pedesaan terpencil. Kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta 

barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air hingga daerah-daerah terpencil 

semakin meningkat. Menyadari begitu besarnya peran transportasi, maka 

transportasi perlu untuk ditata dalam suatu sistem transportasi nasional yang 

terpadu untuk mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang aman, nyaman, 

cepat, teratur, dan dengan biaya yang dapat dijangkau oleh semua lapisan 

masyarakat.2   

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 3 yaitu : 

Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat 

ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas 

Jalan.  

Berbeda dengan daerah perkotaan yang baik sarana angkutan maupun 

fasilitas jalannya telah tertata dan dikelola dengan baik oleh pemerintah 

langsung maupun oleh perusahaan angkutan yang telah memenuhi 

persyaratan sebagai perusahaan angkutan umum resmi. Kondisi daerah 

pedesaan masih sangat minim fasilitas jalan raya, bahkan dibeberapa daerah 

sulit dijumpai jalan raya dengan kondisi yang layak dan memenuhi standar 

keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan raya. 

                                                           
2Perlingdungan Hukum terhadap penumpang. apbisma.blogspot.co.id diakses tanggal 18 

Oktober 2015 pukul 18.57 wib 
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 Bagi masyarakat pedesaan, kondisi sarana jalan yang kurang memadai 

dan memenuhi standart keamanaan sudah menjadi hal yang lumrah, hal 

tersebut dibuktikan dengan tidak terpengaruhnya mobilitas masyarakat dalam 

melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan kondisi jalan raya yang minim 

tersebut. Kegiatan pengangkutan masih dilakukan oleh masyarakat pedesaan 

dengan keadaan fasilitas yang demikian. Jenis angkutan yang biasanya 

digunakan di pedesaan adalah angkutan mini bus seperti carry, mitsubishi 

L300 dan pick up.  

Permasalahan yang muncul tidak hanya sebatas kondisi fasilitas jalan 

raya yang kurang memadai, keberadaan sarana angkutan khususnya sarana 

angkutan umum juga masih dirasa kurang memadai. Hal itu ditandai dengan 

belum terdapatnya sarana angkutan umum yang layak untuk menjangkau 

daerah-daerah pelosok pedesaan. Ketersediaan sarana angkutan umum masih 

terpusat didaerah perkotaan yang mobilitas masyarakatnya tinggi sehingga 

seringkali daerah pelosok pedesaan luput dari perhatian pemerintah.  

Kurangnya perhatian pemerintah dalam hal ketersediaan angkutan 

umum diderah pedesaan memunculkan adanya angkutan-angkutan pribadi 

yang beroperasi tanpa izin dari pihak terkait dan melakukan kegiatan 

pengangkutan selayaknya angkutan umum yang telah memiliki izin. 

Angkutan-angkutan  tersebut beroperasi dijalan raya dengan trayek jurusan 

tertentu tanpa izin. Kondisi tempat penelitian yaitu Kabupaten Sampang yang 

tergolong daerah terpencil banyak ditemui angkutan umum yang beroperasi 

secara tanpa izin serta melakukan kegiatan pengangkutan sebagaimana 
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angkutan umum. Kendaraan yang digunakanpun pada dasarnya adalah 

angkutan pribadi berplat nomor warna hitam tidak seperti angkutan umum 

yang menggunakan plat nomor kendaraan berwarna kuning. Hal tersebut 

tentunya bertentangan dengan peraturan perundangan diIndonesia khususnya 

yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 

tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa: 

Perusahaan  angkutan  umum  yang  menyelenggarakan  angkutan  

orang dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan, penyedia jasa angkutan umum dilaksanakan oleh 

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan 

Hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 101 tahun 2014 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan 

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  Tahun 

2015 Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa kendaraan bermotor angkutan 

umum orang dan kendaraan bermotor angkutan barang wajib berbadan 

hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa setiap angkutan umum 

yang melakukan kegiatan pengangkutan wajib memiliki izin dari pihak yang 

berwenang dalam hal itu. Kewenangan perizinan angkutan tersebut untuk 
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angkutan pedesaan dalam trayek oleh Bupati setempat.3 Perusahaan angkutan 

umum maupun orang perorangan wajib memiliki izin dari pemerintah yang 

berwenang dalam melakukan kegiatan pengangkutan. Penyelenggaraan lalu 

lintas dan angkutan jalan juga perlu terus ditingkatkan khususnya untuk 

angkutan pedesaan agar lebih luas jangkauan dan pelayanannya kepada 

masyarakat serta dapat menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan 

bagi penumpang. 

Faktor kebiasaan serta kondisi masyarakat setempat juga diperhatikan 

dalam pengaturan mengenai angkutan umum. Pengertian angkutan pedesaan 

sendiri dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 6 dalam Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Satndar Pelayanan Minimal 

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek 

dijelaskan, yaitu: 

Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain 

dalam satu daerah Kabupaten  yang  tidak  bersinggungan dengan 

trayek angkutan perkotaan.   

Berdasarkan peraturan tersebut, setiap angkutan umum yang melakukan 

kegiatan pengangkutan baik angkutan umum perkotaan maupun angkutan 

umum pedesaan harus memiliki izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah 

sebagai pihak yang berwenang menurut peraturan daerah tersebut. Pasal 173 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

                                                           
3 http://dishub.surabaya.go.id/index.php/post/id/1300 akses tanggal 14 November 2015 

pukul 18.20 wib  
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Angkutan Jalan menyebutkan beberapa jenis izin bagi perusahaan angkutan 

umum, antara lain : 

a. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; 

b. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau 

c. Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat. 

Dilokasi penelitian, angkutan umum dalam trayek khususnya trayek 

Sampang-Ketapang masih banyak yang tidak memiliki izin untuk melakukan 

kegiatan pengangkutan. Kurangnya kesadaran masyarakat membuat 

keberadaan angkutan umum tanpa izin tersebut menjadi hal yang biasa 

bahkan merupakan hal yang lumrah. Banyak orang yang memanfaatkan 

keberadaan angkutan umum tanpa izin tersebut sebagai salah satu pendukung 

mobilitas dalam perdagangan, ataupun kegiatan sehari-hari. Masyarakat 

pedesaan mulai bergantung pada angkutan umum sebagai sarana pendukung 

mobilitasnya, tanpa memperhatikan apakah angkutan umum tersebut 

mempunyai izin atau tidak. Rendahnya pengetahuan dan tingkat pendidikan 

membuat masyarakat tidak mengetahui apa perbedaan kendaraan umum yang 

telah memiliki izin operasional dengan kendaraan umum yang belum 

memiliki izin operasional dalam trayek maupun tidak dalam trayek. 

Sebagai penumpang, masyarakat pengguna angkutan umum tidak 

mengetahui apa saja hak-haknya yang harus dipenuhi oleh pengangkut dan 

jaminan perlindungan hukum bagi dirinya sebagai penumpang apabila terjadi 

hal-hal yang tidak diinginkan selama proses kegiatan pengangkutan. Dalam 
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memanfaatkan angkutan umum masyarakat kurang memperhatikan kelayakan 

pelayanan dan standart keamanan dari angkutan umum tersebut. 

Tujuan kegiatan pelaksanaan pengangkutan adalah memperoleh 

keuntungan dan tiba dengan selamat ditempat tujuan.4 Hakikatnya pelayanan 

angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan yaitu : 

a. Keamanan 

b. Keselamatan 

c. Kenyamanan 

d. Keterjangkauan  

e. Kesetaraan 

f. Keteraturan  

Seiring dengan hal tersebut kegiatan pengangkutan dijalan raya tidak 

terlepas dari risiko yang dapat terjadi selama proses pengangkutan 

berlangsung, sejak dari tempat dimulainya pengangkutan hingga sampai 

ketempat tujuan. Risiko kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu 

hambatan yang dapat dijumpai dalam proses pengangkutan. Menurut 

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan Pasal 1 angka 1 : 

Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak 

diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa 

                                                           
4Abdul Kadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2013. Hal 1 
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pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau 

kerugian harta benda. 

Perlindungan terhadap penumpang tidak hanya dalam masalah 

kecelakaan, tetapi juga dalam hal melindungi semua hak-hak penumpang 

sebagai pengguna jasa angkutan umum. Mulai dari perlindungan keselamatan 

bagi penumpang selama kegiatan sampai berakhirnya pengangkutan hingga 

jaminan kenyamanan dan keamanan atas barang yang dibawa. Secara hukum 

hak-hak penumpang dilindungi berdasarkan peraturan perundangan, namun 

pelaksanannya terkadang masih belum sesuai dengan yang ada didalam 

peraturan perundangan. Kerugian yang diderita tidak hanya berupa kerugian 

moril namun juga materil. Dilokasi penelitian, banyak angkutan umum dalam 

trayek jurusan Sampang-Ketapang yang beroperasi tanpa izin, yang 

mengalami kecelakaan akibat kelebihan muatan, dan kondisi kendaraan 

umum yang tidak layak pakai. Hal tersebut sangat menganggu kenyamanan 

dari penumpang. 

Angkutan umum tanpa izin yang tidak memiliki izin beroperasi tidak 

dapat dipastikan tentang kondisi kendarannya, apakah layak atau tidak 

apabila digunakan sebagai angkutan umum karena tidak ada pengawasan 

langsung oleh instansi terkait mengenai standar minimal pelayanan yang 

harus diberikan. Sehingga dalam hal ini, perlindungan hukum bagi 

penumpang dapat dipertanyakan. Penumpang sebagai pihak yang paling 

rentan dirugikan apabila terjadi hal-hal yang tidak diingkan selama proses 

pengangkutan berlangdung misalnya kecelakaan lalu lintas, seringkali dalam 
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sebuah kecelakaan lalu lintas hampir seluruh korbannya adalah penumpang, 

tidak jarang korban bukan hanya dirugikan harta benda tetapi juga kehilangan 

nyawa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut. 

Di Indonesia perlindungan terhadap hak-hak penumpang selain diatur 

dalam peraturan perundangan yang berhubungan dengan Lalu Lintas salah 

satunya juga diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai konsumen jasa. Konsumen 

yang dimaksud disini disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 yaitu : 

Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 

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

maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan. 

Pelayanan angkutan umum berupa penyediaan jasa angkutan yang 

mengantarkan seseorang dari satu tempat ketempat yang lain dengan imbalan 

sejumlah uang yang ditetapkan dalam tarif sesuai dengan jarak tempuh yang 

dilalui. Jasa yang dimaksud menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 5 adalah :  

Setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan 

bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.  

Hak atas keselamatan adalah yang paling utama bagi setiap penumpang, 

semakin terkelola dengan baik sistem transportasinya, maka akan semakin 

rendah pula risiko kecelakaan itu terjadi. Begitupun sebaliknya, semakin 
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buruk managemen transportasinya makan semakin tinggi resiko kecelakaan.5 

Dalam pengangkutan sangat mungkin pengangkut melakukan kekhilafan atau 

kesalahan yang berakibat pada kecelakaan yang dapat merugikan penumpang. 

Padahal pengangkut berkewajiban melindungi hak-hak penumpangnya.  

Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang diderita 

oleh penumpang atau pemilik barang atau pihak ketiga yang timbul karena 

kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan 

bermotor. Tanggung jawab tersebut dimulai sejak diangkutnya penumpang 

sampai ke tempat tujuan yang telah disepakati. Selama kegiatan 

pengangkutan berlangsung tanggung jawab atas keselamatan, keamanan dan 

kenyamanan penumpang ada pada pengangkut. Pada prakteknya tidak heran 

apabila pengangkut cenderung mengalihkan tanggung jawab tersebut pada 

pihak asuransi. Seperti yang di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 237 ayat (1) 

bahwa perusahaan angkutan umum wajib mengikuti program asuransi 

kecelakaan sebagai wujud tanggung jawabnya atas jaminan asuransi bagi 

korban kecelakaan.  

Perlindungan terhadap penumpang apabila terjadi kecelakaan serta 

jaminan terpenuhinya hak-hak penumpang angkutan umum dalam trayek 

jurusan Sampang-Ketapang tanpa izin  dipertanyakan dalam kegiatan 

pengangkutan ini. Sebab penyedia angkutan umum dalam hal ini adalah 

perorangan yang tidak memiliki izin menyelenggarakan kegiatan 

                                                           
5 Kun Wahyu Wardana, Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan Transportasi, CV Mandar 

Maju, Bandung, 2009 hal 20 
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pengangkutan serta tidak dapat dipastikan apakah ada jaminan asuransi bagi 

penumpangnya. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian 

terhadap permasalahan “Perlindungan Hukum bagi Penumpang Angkutan 

Umum Tanpa Izin Trayek Jurusan Sampang-Ketapang”. (studi di 

Kabupaten  Sampang)   

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi penumpang angkutan umum tanpa 

izin trayek Jurusan Sampang-Ketapang? 

2. Bagaimana tanggung jawab perdata dari pengangkut angkutan umum 

tanpa izin trayek Jurusan Sampang-Ketapang dalam hal terjadi kecelakaan 

lalu lintas? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi penumpang 

angkutan umum tanpa izin trayek Jurusan Sampang-Ketapang. 

2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab perdata dari pengangkut 

angkutan umum tanpa izin trayek  Jurusan Sampang-Ketapang dalam hal 

terjadi kecelakaan Lalu Lintas. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuannya, penulis mengharapkan tugas akhir ini memiliki 

manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat teoritis dalam 

tatanan hukum di Indonesia dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 
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perkembangan ilmu penegtahuan, khususnya terhadap pemahaman 

pentingnya perlindungan terhadap penumpang angkutan umum. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini digunakan penulis sebagai syarat untuk menyelesaikan 

studi Ilmu Hukum jenjang S-1 (strata 1) untuk mendapatkan gelar 

Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) serta  

diharapkan dapat menambah wawasan penulis sebagai upaya 

pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum khususnya mengenai 

perlindungan hak penumpang angkutan umum. 

b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Khususnya Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan 

informasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Khususnya 

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam upaya 

meningkatkan perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya dalam 

hal perlindungan terhadap hak-hak penumpang angkutan umum di 

Kabupaten Sampang dan penertiban perizinan bagi angkutan umum 

pedesaan khususnya dalam trayek Sampang-Ketapang. 

c. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan pengetahuan dan 

kesadaran bagi masyarakat terhadap pentingnya jaminan perlindungan 

hak-hak sebagai penumpang angkutan umum dalam kehidupan sehari-
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hari dan memahami pentingnya mengetahui legalitas angkutan umum 

yang digunakan sebagai upaya melindungi hak-hak sebagai 

penumpang angkutan umum. 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Melalui proses penelitian tersebut 

diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan 

diolah.6 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode–metode sebagai 

berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang dipakai ialah metode pendekatan Yuridis 

Sosiologis yaitu suatu penelitian yang menekankan pada penerapan 

peraturan-peraturan hukum yang berlaku di lapangan. Penelitian ini 

berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan 

mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun 

mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem 

norma itu bekerja didalam masyarakat.7 Dalam penelitian ini penulis 

mengkaji penerapan peraturan perundangan yang mengatur Lalu Lintas 

dan Angkutan umum mengenai perlindungan hukum atas hak-hak 

penumpang angkutan umum dalam trayek.  

 

 

                                                           
6 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hal 17 
7 Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

Pustaka Pelajar, Yogjakarta, 2010 hal 47 
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2. Lokasi Penelitian 

Alasan memilih Kabupaten Sampang sebagai lokasi penelitian adalah 

berkaitan dengan pengamatan yang dilakukan oleh penulis mengenai 

adanya fenomena angkutan umum dalam trayek yang beroperasi sebagai  

tanpa izin dan melakukan kegiatan penganggkutan di jalan raya serta 

rendahnya kesadaran masyarakat terhadap jaminan terpenuhinya hak-

haknya sebagai penumpang.  

3. Jenis Data 

Data yang diperlukan antara lain : 

a. Data Primer 

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh 

terutama dari hasil penelitian yang dilakukan langsung didalam 

masyarakat.8 Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara 

langsung dari lapangan meliputi data jumlah kecelakaan di Kabupaten 

Sampang, wawancara dengan pihak pengangkut dan/ atau pemilik 

angkutan umum dalam trayek tanpa izin, penumpang dan pihak – 

pihak terkait yaitu pihak Satuan Polisi Lalu Lintas Kabupaten 

Sampang dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Sampang. 

b. Data sekunder  

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh 

dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai 

                                                           
8 Ibid hal 156 
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literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau 

materi penelitian.9 Merupakan data yang mendukung sumber data 

primer berupa data dari buku-buku, literatur, peraturan-peraturan dan 

lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain Undang-

Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan, Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 tentang dana 

pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, Undang-Undang 

Nomor 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, 

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen dan peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan 

permasalahan. 

c. Data Tersier 

Data tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan 

hukum primer maupun sekunder.10 Yang meliputi pengertian baku, 

istilah baku yang diperoleh dari Ensiklopedi, Kamus, Glossary, 

Internet dan lain-lain. 

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

a. Wawancara 

Dalam metode ini penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan 

responden atau pihak-pihak terkait yaitu 10 orang penumpang angkutan 

umum trayek Jurusan Sampang-Ketapang tanpa izin dengan metode 

sampel acak (random) dan 5 orang penumpang angkutan umum yang 

                                                           
9 Ibid  
10 Ibid  
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pernah menjadi korban kecelakaan lalu lintas, 10 orang pengangkut 

dan/ atau pemilik angkutan umum trayek Sampang-Ketapang tanpa izin 

dengan metode sampel acak (random), dan petugas-petugas yang 

berwenang meliputi Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang yaitu 

Kepala Bidang Perhubungan Darat, Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Pengujian Kendaraan Bermotor, serta KBO Satuan Polisi Lalu Lintas 

Polres Sampang, unit Kecelakaan Lalu Lintas dan Unit Tindakan 

Tilang. 

b. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah pengumpulan data yang dilakukan secara studi 

kepustakaan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tujuan 

penelitian. 

5. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data dalam penulisan ini adalah Deskriptif Kualitatif. 

Menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan 

menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam 

bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik 

kesimpulan. 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 
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D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Penulisan 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum tentang Pengangkutan 

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Pengangkutan 

C. Tinjauan Umum tentang Angkutan Umum 

D. Tinjauan Umum tentang Faktor yang Mempengaruhi Penegakan 

Hukum 

BAB III HASIL PENELITIAN 

A. Diskripsi Lokasi Penelitian 

B. Perlindungan Hukum bagi Penumpang Angkutan Umum Tanpa Izin 

Trayek Jurusan Sampang-Ketapang. 

C. Tanggung Jawab Perdata dari Pengangkut Angkutan Umum Tanpa 

Izin Trayek Jurusan Sampang-Ketapang dalam Hal Terjadi 

Kecelakaan Lalu Lintas. 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

 

 


