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ABSTRAKSI 

 

 

 

Fokus dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan perjanjian sewa angkutan. Perjanjian 

sewa menyewa angkutan adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang menyewakan/tercarter 

mengikatkan dirinya untuk memberikan pada pihak penyewa kenikmatan angkutan selama waktu 

tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang telah disanggupi oleh pihak 

penyewa/pencarter.  

Seiring dengan perkembangan jaman, kebutuhan manusia akan sarana angkutan semakin 

meningkat, di antaranya untuk perdagangan, pariwisata maupun sebagai sarana angkutan orang 

dari satu tempat ketempat lain. Sarana angkutan orang dari satu tempat ke tempat lain. Sarana 

angkutan semakin meningkat jumlahnya. Dengan semakin bertambahnya jumlah penumpang, 

maka akan semakin banyak orang yang berusaha memberikan pelayanan jasa melalui saran 

angkutan, diantranya sarana angkutan bus. 

Di dalam perjanjian sewa angkutan ada dua pihak yang masing-masing mempunyai hak dan 

kewajiban yang berbeda. Pihak yang menyewakan berkewajiban mengadakan angkutan dalam 

kondisi baik bagi penyewanya, sedangkan penyewa membayar ongkos sewa sesuai perjanjian 

dan menjadi bapak rumah yang baik terhadap barang yang disewanya tersebut. Perjanjian sewa 

menyewa adalah suatu perjanjian yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk 

dipakai selama jangka waktu tertentu sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan 

membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian pada waktu yang ditentukan.  

Bus sebagai salah satu sarana pengangkutan yang cukup berperan dalam masyarakat. 

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa angkutan antara PO Al 

Mubarok dengan penyewanya. Dan juga untuk mengetahui bentuk-bentuk penyimpangan dalam 

perjanjian dan wanprestasi yang dilakuakan oleh pihak- pihak dalam perjanjian sewa bus 

tersebut. 

Dalam hal ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu pembahasan berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan teori-teori hukum dengan 

melihat realita yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini dan sumber data 

yang diperoleh melalui wawancara yang merupakan sarana dari suatu penelitian yang digunakan 

untuk menjawab permasalahan yang ada.  

Berdasarkan penelitian, perjanjian sewa bus adalah perjanjian timbal balik antara PO Al 

Mubarok dengan penyewanya. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa angkutan tersebut sering 

terjadinya salah satu pihak dalam perjanjian tersebut melakukan wanprestasi. Yaitu dalam hal 

pengadaan bus oleh pihak PO Al Mubarok yang tidak sesuai dengan perjanjian dan 



keterlambatan pembayaran ongkos angkutan oleh pihak penyewa yang tidak sesuai dengan 

perjanjian. 

Pada kasus wanprestasi yang dilakukan oleh PO Al Mubarok, perjanjian sewa angkutan tetap 

berjalan sebagaimana mestinya. Dan pihak penyewa tetap melakukan pemberangkatan walaupun 

tidak terpenuhinya waktu pemberangkatan bus sesuai dengan perjanjian. Ada pula penyewa yang 

tidak begitu mempermasalahkannya, bahkan ada pula yang bersedia mengorbankan salah satu 

tempat wisatanya untuk dapat sampai di akhir perjalanan tepat waktu.  

Dalam kasus wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa seperti diatas ini biasanya pihak PO Al 

Mubarok bisa menerima keterlambatan pembayaran tersebut, karena sering konsumen sudah 

mengenal baik atau teman lama Bapak Purnomo(pemilik PO Al Mubarok) dan merupakan 

konsumen langganan menyewa maka pembayaran tersebut dapat dibayar 3 sampai 7 hari setelah 

berakhirnya sewa, tanpa denda atau harga sesuai perjanjian awal. Dan dikarenakan alasan, bahwa 

rata-rata penyewa adalah atas nama suatu instansi atau sekolah-sekolah, yang hampir setiap 

tahunnya menggunakan jasa pelayanan penyewaan bus di PO Al Mubarok tersebut. 

 

 


