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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab  CV. 

PO. Ayu Transport Sungai Penuh-Jambi terhadap penumpangdan upaya 

penyelesaian jika CV. PO. Ayu Transport Sungai Penuh-Jambi tidak dapat 

melaksanakan tanggung jawabnya baik.Perumusan masalah pada penelitian ini 

adalah bagaimana tanggung jawab CV. PO. Ayu Transport Sungai Penuh-Jambi 

terhadap penumpang dalam penyelenggaraan pengangkutandan bagaimana upaya 

penyelesaian sengketa jika CV. PO. Ayu Transport Sungai Penuh-Jambi tidak 

dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Penelitian ini bersifat 

yuridis empiris. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu: 1) CV. PO. Ayu 

Transport tidak mau bertanggung jawab atas kerugian yang 

dialamiolehpenumpang akibat kesalahan atau kelalaian pengangkut saat 

penyelenggaraan pengangkutan. Hal ini berarti CV. PO. Ayu Transport telah 

melanggar ketentuan yang telah ditetapkan sehingga upaya CV. PO. Ayu 

Transport untuk menjamin atau memberi kepastian akan hak dan kewajiban 

penumpang belum terlaksana sebagaimana mestinya. 2) Upaya penyelesaian 

sengketadilakukan secara damai. Dimana penumpang mengalami kerugian dapat 

melapor atau menuntut ganti rugi kepada pihak CV. PO. Ayu Transport dansiap 

menerima pengaduan atas kerugian yang dialami penumpang dan akan mencari 

jalan tengah dengan bermusyawah. 

 

Kata kunci: TanggungJawab, Penumpang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk individu tidak dapat mencapai segala sesuatu 

yang diinginkannya dengan mudah, tanpa bantuan orang lain atau harus adanya 

kontak antar individu dengan individu lainnya agar dapat memenuhi segala 

kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut beraneka ragam bentuknya sesuai 

dengan kepentingannya masing-masingSalah satu kebutuhan manusia yang 

menimbulkan hubungan hukum dengan orang atau pihak lain adalah dengan 

menggunakan jasa orang lain atau pihak lain untuk mencapai suatu tempat yang 

dikehendakinya, maka seseorang memerlukan transportasi untuk mencapai tempat 

tujuannya tersebut. 

Transportasi mempunyai peran yang sangat penting, karena hampir semua 

kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat pada umumnya dapat berjalan secara 

lancar dengan menggunakan transportasi.Dimana dengan menggunakan jasa 

transportasi dapat membantu seseorang dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

mobilitasnya.Hal ini menyebabkan pengangkutan dilakukan guna untuk 

pemenuhan kebutuhan mobilitasnya masyarakat. 

Pengangkutan merupakan rangkaian kegiatan pemindahan penumpang atau 

barang dari satu tempat pemuatan (embarkasi) ke tempat tujuan (debarkasi) 

sebagai tempat penurunan penumpang atau pembongkaran barang 



muatan.
1
Dengan demikian, pengangkutan pada umumnya memberikan suatu nilai 

dan kegunaan tempat (Place Utility) kepada mereka yang menggunakan jasa 

tersebut.Selain itu, pengangkutan juga banyak bermanfaat menyangkut faktor 

waktu (Time Utality). Maka dapat terjadi pemindahan yang lebih cepat dari 

tempat yang satu ke tempat yang lain.
2
Pengangkutan tidak hanya dilakukan 

melalui darat, tetapi juga di laut dan di udara. 

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, adapun jenis-jenis pengangkutan ialah: 

a. Pengangkutan darat; 

b. Pengangkutan laut; 

c. Pengangkutan udara; dan 

d. Pengangkutan perairan darat.
3
 

 

Pengangkutan dapat dilaksanakan apabila adanya suatu kesepakatan atau 

perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan harus dipenuhi oleh para pihak 

tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata bahwa “perjanjian 

merupakan suatu perbuatan dimana satu orang  atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih”. Suatu perjanjian dikatakan sah apabila telah 

memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata bahwa “untuk sahnya suatu 

perjanjian diperlukan empat syarat: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
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2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu hal tertentu; 

4. Suatu sebab yang halal.” 

 

Dalam pelaksanaan pengangkutan terbentuklah suatu kesepakatan antara 

pengangkut dan penumpang yang dituang dalam suatu bentuk perjanjian yang 

disebut perjanjian pengangkutan.. 

“Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut 

dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan dirinya untuk 

menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat 

ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan 

diri untuk membayar uang angkutan.”
4
 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata bahwa “Semua perjanjian 

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya.Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat 

kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang 

dinyatakan cukup untuk itu.Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad 

baik.”Maka dari itu, setiap  perjanjian yang dibuat tidak boleh dilanggar karena 

ketentuan undang-undang yang telah mengaturnya. 

Di Provinsi Jambi, angkutan sangat diperlukan oleh masyarakat untuk 

pemenuhan kebutuhan mobilitasnya, karena pada umumnya dalam melaksanakan 

kegiatan sehari-hari masyarakat masih bergantung dengan jasa angkutan, 

khususnya angkutan umum melalui jalan raya. Angkutan umum digunakan 

sebagai sarana angkutan untuk masyarakat kecil dan  menengah supaya dapat 

melaksanakan kegiatan  sehari-harinya dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat 

                                                           
4
Ibid.,  hal. 2. 



bahwa angkutan umum digunakan mulai dari buruh, ibu rumah tangga, 

mahasiswa, pelajar, pedagang dan lain-lain. 

Angkutan umum dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, 

hal tersebut dapat dilihat dari banyak perusahaan angkutan umum yang melayani 

jasa pengangkutan ke berbagai rute pengangkutan baik antar kota, propinsi 

maupun antar negara.  

CV. PO. Ayu Transport merupakan salah satu perusahaan jasa angkutan 

melalui jalan raya di Provinsi Jambi, dalam hal ini angkutan umum dengan rute 

pengangkutan Sungai Penuh-Jambi.CV. PO. Ayu Transport memulai usahanya 

dengan memiliki 7 (tujuh) armada mobil Engkel hingga memiliki armada yang 

sampai sekarang terdiri dari 15 (lima belas) mobil Engkel, 10 (sepuluh) mobil 

APV dan 6 (enam) mobil Avanza yang digunakan sebagai angkutan penumpang 

dan barang. Dalam penelitian ini, penulis hanya membatasi pada perjanjian 

pengangkutan penumpang saja. 

Pada perjanjian pengangkutan yang dilakukan CV. PO. Ayu Transport dan 

pihak penumpang akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus 

direalisasikan dalam proses penyelenggaraan pengangkutan dengan memberi tiket 

penumpang atau kercis kepada penumpang yang dijadikan sebagai bukti bahwa 

para pihak telah memenuhi kewajiban dan telah memperoleh haknya. 

“Pengangkutan darat dengan kendaraan umum diadakan dengan perjanjian antara 

perusahaan pengangkutan umum dengan penumpang.Karcis penumpang dan surat 



pengangkutan barang merupakan tanda bukti telah terjadi perjanjian 

pengangkutan dan pembayaran biaya pengangkutan.”
5
 

 

Pada perjanjian pengangkutan penumpang terjadi suatu perikatan antara 

pengangkut dengan penumpang.Dalam perjanjian tersebut terdapat suatu 

hubungan hukumdimana dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan 

sesuatu. Tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang/berhak meminta 

prestasi yang disebut dengan “prestatie subject” dan pihak yang wajib melakukan 

prestasi disebut “plicht subject”.
6
Menurut Subekti, adapun macam-macam 

prestasi ialah: 

a. Memberi/menyerahkan sesuatu; 

b. Berbuat sesuatu; 

c. Tidak berbuat sesuatu.
7
 

Pada penyelenggaraan pengangkutan penumpang, CV. PO.Ayu Transport 

berkewajiban untuk memberi keselamatan kepada penumpang sebagai konsumen 

pengguna jasa angkutan.Namun pada prakteknya, penyelenggaraan  pengangkutan 

yang dilakukan CV. PO. Ayu Transport seringkali tidak memenuhi kewajibanya 

secara baik dan benar atau dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. 

Wanprestasi dapat berupa: 

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; 

c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; 

                                                           
5
Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., Hal. 9. 

6
R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Edisi 1, Cet. 16, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 

269.  
7
Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. VI, PT Intermasa, Jakarta, 1987, hal. 36. 



d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.”
8
 

Berapa fakta yang dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi oleh CV. 

PO.Ayu Transport adalah tidak memberikan keselamatan dan keamanan 

pengangkutan kepada penumpang yang berupa terjadinya kecelakaan angkutan 

yang mengakibatkan penumpang mengalami luka, cacat, kehilangan atau 

kerusakaan barang bawaan milik penumpang. 

Kecelakaan merupakan salah satu bentuk kerugian yang dialami baik bagi 

para penumpang maupun bagi pengangkut yang mengalami kecelakaan 

tersebut.Hal-hal yang sering dialami penumpang saat terjadinya kecelakaan yaitu 

seperti luka ringan, luka berat, cacat dan meninggal dunia.Sehubungan dengan hal 

tersebut, penumpang sebagai konsumen pengguna jasa angkutan umum berhak 

untuk mendapat ganti kerugian.Berdasarkan ketentuan Pasal 240 Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penumpang yang 

menjadi korban kecelakaan berhak mendapatkan: 

a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya 

kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah; 

b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan 

lalu lintas; dan 

c. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi. 

 

Selain itu, pada ketentuan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen, juga mengatur bahwa“Hak konsumen 

adalah hak untuk mendapat kompensansi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang 

atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 

mestinya.” 

                                                           
8
Ibid.,hal. 24. 



Penumpang sebagai konsumen penggunaan jasa angkutan umum berhak 

untuk mendapat kepastian hukum atas perjanjian pengangkutannya 

tersebut.Karena selama pelaksanaan pengangkutan, keselamatan penumpang yang 

diangkut pada dasarnya berada dalam tanggungjawab perusahaan pengangkutan 

yang berdasarkan pada perjanjian pengangkutan. 

Dalam hal kerugian karena kecelakaan akibat kelalaian maupun kesalahan 

dari pengangkut, maka pengangkut berkewajiban sebagaimana ditentukan dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

pada Pasal 191 menentukan bahwa “Perusahaan angkutan umum bertanggung 

jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang 

dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan”. 

Ketentuan tersebut menentukan bahwa perusahaan angkutan umum dalam 

hal ini CV. PO.Ayu Transport harus bertanggung jawab atas kecelakaan yang 

dialami oleh penumpang.Dalam hal ini wujud tanggung jawab pengangkut 

berbentuk ganti kerugian atau santunan kepada penumpang. Wujud ganti kerugian 

tersebut sesuai dengan apa yang dialami oleh penumpang yang didasarkan pada 

kesepakatan kedua belah pihak yaitu CV. PO. Ayu Transport dan penumpang 

yang dirugikan. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari CV. PO. Ayu Transport, pada tahun 

2016 ditemukan kasus kecelakaan yang mengakibatkan 5 (lima) orang penumpang 

yang mengalami luka ringandan 1 (satu) orang penumpang yang mengalami luka 

berat. Akibat dari kecelakaan tersebut menimbulkan kerugian pada penumpang. 

Hal ini mengharuskan pengangkut bertanggung jawab untuk mengganti kerugian  



yang dialami penumpang. Namun pada pelaksanaannya tidak selamanya kerugian 

yang dialami penumpang menjadi tanggung jawab CV. PO. Ayu Transport. 

Dengan kata lain, CV. PO. Ayu Transport tidak bertanggung jawab atas kerugian 

yang dialami penumpang. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahasnya kedalam 

suatu bentuk karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Tanggung 

JawabCV. PO.Ayu Transport Sungai Penuh-JambiTerhadap Penumpang”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut:  

1.  Bagaimana tanggung jawabCV. PO. Ayu Transport Sungai Penuh-Jambi 

terhadap penumpang dalam penyelenggaraan pengangkutan? 

2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa jikaCV. PO. Ayu TransportSungai 

Penuh-Jambi tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab CV. PO. Ayu Transport 

Sungai Penuh-Jambi terhadap penumpang dalam penyelenggaraan 

pengangkutan; 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian jika CV. PO. Ayu 

TransportSungai Penuh-Jambi tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya 

baik.  



 

 

D. Manfaat Penelitian 

1.  Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam 

perkembangan hukum perdata ekonomi, khususnya dalam hal perlindungan 

konsumen. 

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi solusi bagi pihak-

pihak yang dalam praktiknya menghadapi permasalahan atau sengketa yang 

berkenaan dengan tanggung jawabkhususnya tanggung jawab CV. PO. Ayu 

Transport Sungai Penuh-Jambi terhadap penumpang. 

 

E. Kerangka Konseptual 

Untuk lebih mempermudah pemahaman maksud yang terkandung dalam 

penulisan skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan pengertian-pengertian dari 

istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, antara lain: 

1. Tanggung jawab  

Tanggung jawab merupakan suatu resiko yang jelas harus ditanggung oleh 

pengangkut yang merupakan konsekuensi dari suatu perjanjian pengangkutan 

yang telah diadakan antara pengangkut dengan penumpang.
9
 

2. Perjanjian pengangkutan 

                                                           
9
Suwardi, “Tanggung Jawab Pengangkut Akibat Keterlambatan Pengirim Barang”, Jurnal 

Fakultas Hukum, Vol. XX, No. 20, April 2011, Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, 

hal 23. 



Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut 

dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan dirinya untuk 

menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke 

tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri 

untuk membayar uang angkutan.
10

 

3. Penumpang 

Penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya 

pengangkutan atas dirinya yang diangkut.
11

 Sedangkan menurut ketentuan 

Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan, penumpang adalah orang yang berada di kendaraan 

selain pengemudi dan awak kendaraan. 

4. CV. PO. Ayu Transport  

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perusahaan angkutan 

umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau 

barang dengan kendaraan bermotor umum. 

CV. PO. Ayu Transport merupakan perusahaan yang menyediakan jasa 

angkutan umum yang berada di Jambi dengan rute pengangkutan Sungai 

Penuh-Jambi. 

Berdasarkan kerangka konsep diatas dapat diketahuibahwa penelitian ini 

membahas mengenai tanggung jawab CV. PO.Ayu Transport dalam perjanjian 

                                                           
10

Subekti.,Loc. Cit. 
11

Abdulkadir Muhammad, Op.Cit.hal. 298. 



pengangkutan penumpang agar penumpang yang diangkut dapat sampai ke alamat 

tujuan, dan diterima dalam kondisi baik oleh konsumen. 

 

 

F. Metode Penelitian 

1. Tipe/Pendekatan Penelitian  

Tipe/Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat 

yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di masyarakat.
12

 

2. Spesifikasi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan spesifikasi yang 

bersifat deskriptif, yaitu mengemukakan apa yang ada berdasarkan fakta 

empirik.
13Penelitian ini akan menggambarkan tentang perlindungan hukum 

terhadap penumpang pada CV. PO. Ayu Transport akibat pengangkut tidak 

dapat melaksanakan pengangkutan dengan selamat. 

3. Populasi dan Sampel Penelitian 

Dalam penelitian ini ditentukan populasi dengan jumlah 8 (delapan) orang 

penumpang yang mengalami kerugian. Dari populasi tersebut akan dijadikan 

sebagai sampel dalam penelitian ini. Teknik penarikan sampel yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling, yaitu memilih sebagian dari 
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Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cet. 2, Mandar Maju, 

Bandung, 2008, hal. 123. 
13

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cet. 2, Kencana, Jakarta, 

2006, hal. 22.  



populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian yang 

dipergunakan.
14

 

Adapun pihak yang dapat memberi keterangan mengenai masalah yang 

diteliti yaitu: 

a. Responden 

Dalam penelitian ini yang menjadi responden yaitu pihak CV. PO.Ayu 

Transport dan 6(enam) orang penumpang yang menjadi korban 

kecelakaan.Penumpang tersebut merupakan penumpang dari Jambi ke 

Sungai Penuh. 

b. Informan 

Adapun pihak yang dapat memberikan informasi pada penelitian ini 

yaitu: 

1. Sopir CV. PO. Ayu Transport; 

2. Pihak Kepolisian Polres Kerinci ; 

3. Pihak PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero) cabang Kerinci. 

4. Pengumpulan Data 

a. Sumber Data 

a) Data primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian 

lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam 

penyelenggaraan pengangkutan penumpang pada CV. PO.Ayu 

Transport dan para responden yang telah di tentukan. 
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b) Data sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian 

kepustakaan yang meliputi: 

(1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan 

mempelajari ketentuan perundang-undangan yang berkaitan, yaitu:  

(a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  

(b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen; 

(c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

Dan Angkutan Jalan; 

(2) Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, literatur-literatur atau 

tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi 

ini. 

b. Metode dan Alat Pengumpulan Data  

Sebagai usaha untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan 

penelitian ini, prosedur pengumpulan data yang dilakukan yaitu: 

a) Wawancara  

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mendapat 

keterangan langsung dari pihak yang terkait yaitu pihak pengangkut 

dalam hal ini yaitu pihak CV. PO. Ayu Transport, penumpang yang 

dirugikan, pihak kepolisian, dan pihak jasa raharja. 

b) Studi dokumen  



Studi dokumen dalam penelitian ini yaitu perjanjian standar yang 

dibuat oleh pihak CV. PO.Ayu Transport dalam bentuk tiket 

keberangkatan penumpang dan data yang penulis peroleh dari pihak CV. 

PO. Ayu Transport. 

 

 

5. Pengolahan dan analisis data 

Dari data yang dikumpulkan baik data primer dan data sekunder diseleksi 

dan dikualifikasikan dalam bentuk yuridis.Dalam menganalisis data, penulis 

menggunakan analisis kualitatif yakni analisis yang tidak menggunakan 

angka-angka melainkan berupa rangkaian kalimat yang sesuai dengan 

rumusan masalah yang akhirnya menjadi suatu kesimpulan. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Adapun penelitian ini berdasarkan pada sistematika yang sederhana dengan 

tujuan menjelaskan masalah yang ada, yang akan dibahas pada bab-bab 

selanjutnya. Untuk mendapatkan gambaran materi yang akan dibahas dalam 

penelitian ini, maka dapat dilihat dalam sistematika berikut ini: 

BAB I PENDAHULUAN, Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka konseptual, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika 

penulisan. 



BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini penulis akan menguraikan 

tentang tinjauan perjanjian, syarat sah suatu perjanjian, asas-asas perjanjian 

prestasi dan wanprestasi, ganti rugi dan tinjauan tentangperjanjian pengangkutan, 

asas-asas hukum pengangkutan, pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan, hak 

dan kewajiban dalam perjanjian pengangkutan serta prinsip tanggung jawab 

dalam hukum pengangkutan. 

BAB III PEMBAHASAN, Dalam bab ini penulis akan menguraikan 

tentang tanggung jawab CV. PO. Ayu Transport Sungai Penuh-Jambi terhadap 

penumpang dalam penyelenggaraan pengangkutan dan upaya penyelesaian jika 

CV. PO.Ayu Transport tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan 

baik. 

BAB IV PENUTUP, Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi 

kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis sebagai bentuk hasil pemikiran 

atas permasalahan yang diteliti tentang tanggung jawab CV. PO. Ayu Transport 

Sungai Penuh-Jambi terhadap penumpang. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada pembahasan di bab sebelumnya dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Tanggung jawab CV. PO. Ayu Transport Sungai Penuh-Jambiterhadap 

penumpang belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan karena CV. PO. 

Ayu Transport tidak memberi ganti kerugian sesuai dengan yang dialami 

penumpang akibat kesalahan atau kelalaian pengangkut saat penyelenggaraan 

pengangkutan yang dilakukannya.  

2. Upaya penyelesaian sengketa dilakukansecara damai. Dimana penumpang 

mengalami kerugian dapat melapor atau menuntut ganti rugi kepada pihak 

CV. PO. Ayu Transport sebagai pelaku usaha. CV. PO. Ayu Transport siap 

menerima pengaduan atas kerugian yang dialami penumpang dan akan 

mencari jalan tengah dengan bermusyawah.  

B. Saran  

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, maka penulis 

memberikan saran mengenai masalah yang terkait sebagai berikut: 

1. Sebagai pelaku usaha yang menyediakan layanan jasa angkutan umum CV. 

PO. Ayu Transport sudah seharusnya untuk bertanggung jawab atas segala 

kerugian yang timbul akibat kegiatan usahanya tersebut. Sehingga penumpang 

merasa dilindungi dengan adanya jaminan dan kepastian dari penyelenggaraan 

pengangkutan tersebut. 



2. Penumpang dituntut untuk mengerti akan hak dan kewajiban yang seharusnya 

dilaksanakan. Selain itu juga harus cerdas, berani dan sadar akan hak-hak 

yang dimilikinya serta harus tahu bagaimana cara untuk memperjuangkan 

hak-hak tersebut Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi ketika terjadinya 

suatu keadaan yang merugikan penumpang dapat mengetahui bagaimana cara 

untuk memperjuangkan hak-hak tersebut.  

 


