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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Transportasi merupakan salah satu fasilitas bagi suatu daerah untuk maju 

dan berkembang serta transportasi dapat meningkatkan aksesibilitas atau 

hubungan suatu daerah karena aksesibilitas sering dikaitkan dengan daerah. 

Transportasi faktor yang sangat penting dan strategis untuk dikembangkan, 

diantaranya adalah untuk melayani angkutan barang dan manusia dari satu 

daerah ke daerah lainnya dan menunjang pengembangan kegiatan-kegiatan 

sektor lain untuk meningkatkan pembangunan nasional di Indonesia.
1
 

Transportasi juga berhubungan dengan pengangkutan. Pengangkutan atau 

angkutan darat mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, salah satunya 

angkutan yang dilakukan melalui jalan raya. Dalam Pasal 1 angka (3) 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan dinyatakan bahwa yang dimaksud angkutan ialah pemindahan orang 

dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan 

kendaraan. Kendaraan yang dimaksud adalah kendaraan di ruang lalu lintas 

jalan, salah satu contohnya adalah bus pariwisata.
2
 Bus pariwisata adalah 

sebuah kendaraan atau alat transportasi yang digunakan untuk perjalanan 

pariwisata, selain untuk pejalanan pariwisata, bus pariwisata biasanya juga 
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dapat digunakan untuk perjalanan ziarah, untuk kunjungan kerja, dan lain-

lain.  

 Sebagai salah satu sarana transportasi yang banyak digunakan oleh 

masyarakat, saat ini sudah banyak perusahaan-perusahaan bus yang khusus 

untuk menyewakan bus pariwisata dan didalamnya juga telah diatur tentang 

perjanjian sewa menyewa bus pariwisata antara perusahaan bus dengan 

pihak penyewa. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang 

berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan suatu hal.
3
 Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan 

mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak 

yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu 

dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir 

itu disanggupi pembayarannya. Demikianlah definisi yang diberikan oleh 

Pasal 1548 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai perjanjian sewa 

menyewa.
4
 

 Sewa menyewa yang terjadi antara pihak perusahaan bus pariwisata 

dengan pihak penyewa setelah kedua belah pihak telah mencapai 

kesepakatan maka akan timbul hubungan hukum antara kedua belah pihak. 

Hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak ini akan 

menimbulkan adanya hak dan kewajiban masing-masing dari kedua belah 

pihak. Dalam hal ini para pihak sama-sama mempunyai pertanggung 

jawaban hukum, apabila ada salah satu pihak melanggar perjanjian yang 
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telah dibuat oleh kedua belah pihak  atau melakukan kesalahan lain yang 

menimbulkan Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum lainnya.  

 Beberapa asas hukum yang diatur dalam perjanjian, salah satunya 

adalah Asas Kebebasan Berkontrak. Ketentuan yang dipergunakan sebagai 

dasar hukum pemanfaatan kontrak baku di Indonesia adalah Pasal 1338 ayat 

(1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan: “semua 

persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi 

mereka yang membuatnya” dari kata semua dapat ditafsirkan bahwa setiap 

subjek hukum dapat membuat perjanjian dengan isi apapun, tetapi dalam 

membuat perjanjian itu kebebasan tetap harus dibatasi tujuannya supaya ada 

iktikad baik, tidak merugikan para pihak dan tidak melanggar peraturan 

yang berlaku serta menjaga ketertiban umum dan kesusilaan.
5
 Jadi, menurut 

asas tersebut kedua belah pihak yang telah sepakat dengan perjanjian sewa-

menyewa tersebut dapat membuat suatu perjanjian dalam bentuk apapun 

dan atas persetujuan kedua belah pihak maka perjanjian itu dianggap sah 

serta menjadi acuan hukum bagi kedua belah pihak. Umumnya bentuk 

perjanjian dalam hal sewa menyewa itu ada dua, yaitu perjanjian tertulis dan 

tidak tertulis. Bentuk perjanjian yang dibuat oleh perusahaan Bus Pariwisata 

di Kota Ponorogo yang bernama PT. WIRATAMA adalah bentuk perjanjian 

tertulis. Perjanjian tertulis ini memuat perjanjian antara pihak perusahaan 

bus dengan pihak penyewa. Bahwa pihak perusahaanlah yang membuat 

perjanjian tersebut dan disertai dengan ketentuan-ketentuan hukum tentang 

                                                           
5
Dedi Harianto, “Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya dalam Kontrak Baku 

Antara Konsumen dengan Pelaku Usaha”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol.II, No.2, 2006, 

hal.148 



4 

 

 
 

sewa menyewa didalamnya. Sedangkan untuk pihak penyewa hanya 

menyetujui dan menandatangani perjanjian tersebut apabila pihak penyewa 

telah setuju dengan semua ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh pihak 

perusahaan bus. Dengan adanya perjanjian tertulis tersebut maka akan ada 

kepastian hukum dan tanggung jawab hukum terhadap masing-masing 

pihak, oleh karena itu jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban 

sesuai yang telah di perjanjikan maka ia harus bertanggung jawab atas dasar 

wanprestasi dan jika ia melanggar peraturan maka ia harus bertanggung 

jawab atas perbuatan melawan hukum. 

 Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membuat 

suatu penelitian, dengan judul “TANGGUNGJAWAB HUKUM 

TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA 

BUS PARIWISATA PADA PT. WIRATAMA DI PONOROGO” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan dan 

menuliskan rumusan masalah, sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian bus pariwisata antara pihak 

perusahaan bus pariwisata PT. WIRATAMA dengan pihak penyewa? 

2. Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban yang berlaku antara 

masing-masing pihak? 

3. Bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan 

kesalahan atas dasar Wanprestasi di PT. WIRATAMA? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan Penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian bus pariwisata antara 

pihak bus pariwisata PT. WIRATAMA dengan pihak penyewa. 

2. Untuk mengetahui peraturan serta hak dan kewajiban dari masing-

masing pihak. 

3. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak 

melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi di PT. WIRATAMA. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan 

wawasan tentang ilmu hukum terutama dalam hal hukum perdata yaitu 

tentang perjanjian sewa menyewa. Sehingga dengan adanya penelitian 

ini, penulis dapat memahami tentang tanggung jawab hukum suatu 

perjanjian sewa menyewa serta dapat mengembangkan kemampuan 

penulis dalam bidang ilmu hukum yang nantinya dapat menjadi bekal 

untuk penulis ketika terjun langsung ke masyarakat atau ke lapangan. 

2. Manfaat bagi Hukum 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan ilmu 

pengetahuan tentang ilmu hukum khususnya hukum perdata yaitu 

tentang perjanjian sewa menyewa bus pariwisata. 

3. Manfaat bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat, sebagai ilmu 

agar masyarakat faham tentang bagaimana proses perjanjian dan 
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tanggungjawab hukumnya dalam hal melakukan perjanjian sewa 

menyewa bus pariwisata. 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan penulis sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan normatif, karena yang diteliti adalah aspek hukum, norma-

norma hukum serta asas-asas hukum tentang tanggung jawab hukum 

terhadap perjanjian sewa menyewa bus pariwisata. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, 

karena dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan secara sistematis 

dan menyeluruh tentang perjanjian sewa menyewa, hak dan kewajiban 

serta tanggung jawab hukumnya apabila salah satu pihak melakukan 

kesalahan atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. 

3. Sumber Data  

a. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Adapun data 

yang diperoleh oleh peneliti antara lain: 

1) Bahan Hukum Primer 

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan 

penulis adalah: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 
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b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Darat 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-

buku hukum, tesis dan disertai hukum dan jurnal hukum yang 

didalamnya mencakup tentang perjanjian sewa menyewa serta 

tanggung jawab hukum terhadap perjanjian sewa menyewa bus 

pariwisata. 

b. Data Primer 

Yaitu data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan. Adapun 

penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer antara 

lain: 

1) Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di lokasi persewaan bus pariwisata PT. 

WIRATAMA di Ponorogo. 

2) Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini pihak yang terkait pada perjanjian sewa 

menyewa bus pariwisata di PT. WIRATAMA adalah pihak 

perusahaan bus yang menyewakan dengan pihak penyewa bus 

pariwisata. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Yaitu metode yang dilakukan dengan cara menghimpun, 

mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, jurnal, 
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internet dan sumber lainnya mengenai perjanjian sewa 

menyewadan tanggungj jawab hukum yang terdapat dalam bahan 

hukum hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

b. Studi Lapangan 

Yaitu metode yang dilakukan secara langsung ke objek penelitian, 

metode yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Menyusun Daftar Pertanyaan 

Yaitu dengan cara menyusun beberapa daftar pertanyaan yang 

akan diajukan oleh pihak yang menyewakan bus pariwisata. 

2) Wawancara 

Yaitu dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara 

langsung kepada pihak yang menyewakan bus pariwisata. 

5. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, karena dalam 

penelitian ini penulis akan menganalisa tentang peraturan perundang-

undangan dan literatur-literatur atau bahan bacaan yang berhubungan 

dengan tanggung jawab hukum dalam perjanjian sewa menyewa bus 

pariwisata, dan dikaitkan dengan pendapat responden di lapangan, 

setelah itu dianalisis secara kualitatif, dicari pemecahannya dan 

kemudian dapat diambil kesimpulan.  

F. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 
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C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Bus Pariwisata 

B. Pengertian Perjanjian Sewa-Menyewa 

C. Pihak-pihak yang melakukan Sewa- menyewa Bus Pariwisata 

D. Perjanjian antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian Sewa-

menyewa  

E. Hubungan hukum bagi pihak-pihak yang melakukan Sewa-menyewa  

F. Hak dan Kewajiban para pihak dalam Perjanjian Sewa-menyewa  

G. Peraturan  Hukum yang Berlaku dalam Perjanjian Sewa-Menyewa 

H. Tanggung Jawab Hukum atas dasar Wanprestasi dan perbuatan melawan 

hukum 

I. Resiko dalam Perjanjian Sewa-menyewa  

J. Overmacht dalam Perjanjian Sewa-menyewa 

K. Ganti rugi dalam Perjanjian Sewa-menyewa 

L. Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran perusahaan Bus Pariwisata PT. WIRATAMA. 

B. Proses pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata antara 

pihak perusahaan bus pariwisata PT. WIRATAMA dengan pihak 

penyewa bus. 
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C. Peraturan serta hak dan kewajiban para pihak dalam proses perjanjian 

sewa menyewa bus pariwisata pada PT. WIRATAMA. 

D. Tanggungjawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan 

atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


