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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG TRANSPORTASI 

ANGKUTAN KOTA SURAKARTA DI MASA PANDEMI 

( STUDI KASUS TRANSPORTASI BATIK SOLO TRANS) 
 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan bagi konsumen pengguna BST 
serta hambatan dalam pelaksanaannya. Metode analisis data menggunakan model ini 
secara kualitatif, suatu cara yang menggunakan logika deduktif yaitu dengan menarik 
kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi khusus atau individual 
disusun dalam kata-kata atau kalimat-kalimat yang teratur, runtut dan efektif untuk 
memudahkan  pemahaman hasil analisis data penelitian. Berdasarkan hasil penelitian 
diperoleh kesimpulan perlindungan konsumen bagi penggunanya sudah memenuhi 
ketentuan dalam undang-undang perlindungan konsumen kaitannya pada pemenuhan hak 
konsumennya dan Adanya hambatan tersebut tidak begitu signifikan yang dapat 
menjadikan faktor hambatan dari pelaksanaan perlindungan konsumen penumpang BST 
di Surakarta yang mana Problem tersebut antara lain Aturan yang berlaku baik penumpang 
maupun supir BST yang masih kurang diterapkan, Sarana Prasarana yang ada serta 
Kebiasaan yang kurang Baik dari penumpang BST Surakarta yang mengabaikan akan 
prosedur berkendara dimasa Pandemi. 

 
Kata kunci: perlindungan konsumen, bst surakarta, pandemi covid-19 

 

Abstract 

This study aims to determine the protection for consumers using BST and the obstacles in 

its implementation. The data analysis method uses this model qualitatively, a method that 

uses deductive logic, namely by drawing conclusions from a general problem to being 

specific or individual, arranged in words or sentences that are regular, coherent and effective 

to facilitate understanding of the results of data analysis. study. Based on the results of the 

study, it was concluded that consumer protection for its users had complied with the 

provisions of the consumer protection law in relation to the fulfillment of consumer rights 

and the existence of these obstacles was not so significant that it could become an obstacle 

factor for the implementation of consumer protection for BST passengers in Surakarta, 

where the problems included the Rules which applies to both passengers and BST drivers 

who are still not implemented, existing infrastructure and bad habits from BST Surakarta 

passengers who ignore driving procedures during the Pandemic. 

 

Keywords: consumer protection, bst surakarta, covid-19 pandemic 

 

1. PENDAHULUAN 

Transportasi pengangkutan umum menjadi salah satu alat yang sangat diperlukan, oleh 

karena itu perlu diperhatikan bagaimana transportasi tersebut dijalankan, banyak inovasi 

yang dikembangkan salah satunya adalah dengan penyediaan bus cepat.Penyediaan bus 

tersebut sudah banyak dilakukan di beberapa daerah termasuk Solo Raya termasuk di 

Surakarta, di Solo sendiri sudah tersedianya bus cepat yang disebut dengan BST (Batik Solo 

Trans).BST menjadi salah satu sarana transportasi angkutan yang sangat membantu 
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penumpang dimana bus tersebut di desain untuk dapat memenuhi tingkat keselamatan, 

kenyamanan, kecepatan dan biaya ringan bagi penumpangnya. 

BST yang dikenal sebagai Batik Solo Trans pengelolanya oleh PT. Bengawan Solo 

Trans yang merupakan badan hukum penyedia jasa angkutan umum sesuai dengan 

ketentuan pasal 1 angka 13 PP No.74 Thn 2014.BST sendiri banyak digunakan oleh pekerja 

maupun pelajar atau masyarakat umum lainnya. Karena banyaknya pengguna BST tersebut 

maka tingkat kenyamanan, keselamatan dan pelayanan pada konsumen perlu diperhatikan, 

dimana hal tersebut telah diaturkan pada UU No.8 Thn 1999 tentang Pelindungan 

Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibentuk dalam rangka pemenuhan 

hak dan serta kewajiban konsumen.Jika dalam hal ini kaitannya dengan BST, maka 

konsumen sebagai penumpang BST perlu dilindungi melalui Undang-Undang tersebut agar 

terpenuhinya kenyamanan keselamatan serta pelayanan yang layak. 

Masa sekarang ini, dikenal dengan masa Pandemi Covid-19 yang menjadi pengaruh 

besar dalam pemenuhan kenyamanan, keselamatan serta pelayanan bagi konsumen dalam 

perlindungannya pada penggunaan BST (Batik Solo Trans).Dikarenakan pada masa 

pandemi saat ini banyak syarat atau peraturan khusus yang diberlakukan untuk menjaga 

msyarakat satu sama lain agar tidak terkena/ tertular virus covid-19.  

Pandemi Covid-19 menyebar di Indonesia dengan cepat, dimana Virus Covid-19 

dilaporkan untuk pertama kalinya pada tanggal 2 Maret 2020, tidak hanya di Indonesia, 

pandemi Covid-19 telah menyebar di berbagai negara. Dampak pada pandemi Covid-19 

tersebar di berbagai kalangan, salah satunya pada transportasi angkutan, seperti yang 

dijelaskan diatas bahwa banyak diperlakukan syarat dan aturan agar terhindari dari 

penyebaran virus tersbut.Diberlakukannya penerapan protocol kesehatan yang antara lain 

penggunaan masker serta penggunaan hand sanitizer perlu diberlakukan, serta 

penyemprotan anseptik juga perlu diberlakukan guna terpenuhinya protokol 

kesehatan.Namun sebelum terjadinya pandemi Covid-19 dalam pelaksanaan perlindungan 

konsumen kaitannya pada pengguna BST di Surakarta masih diperlukan banyak 

peningkatan. 

 

2. METODE 

Menurut Fidel Miro bahwa dikota-kota kaitannya dengan penggunaan transportasi banyak 

terjadi kendala pada ketersediaan oleh pengguna dari jasa yang memiliki keinginan terkait 

pelayanan yang mana dikategorikan secara kualitas maupun kuantitasnya. Kaitannya 
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dengan hal-hal tersebut dalam pelaksanaannya pada penggunaan BST, penumpang BST di 

solo sudahkah mendapatkan perlindungan akan hal-hal yang disebutkan diatas. 

Dikarenakan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, maka penulis tertarik untuk mengkaji dengan melakukan penelitian tentang 

perlindungan konsumen pada penggunaan BST di Surakarta dalam  masa pandemic Covid-

19Adapun Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian 

doktrinal yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau 

data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai 

data utama. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

yaitu data atau informasi yang diperoleh dengan cara meneliti kepustakaan. Data sekunder, 

antara lain mencakup dokumen dokumen resmi, penelaahan literatur-literatur serta 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan 

penulis. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka dan bahan pendukung seperti 

lampiram hasil wawancara, sedangkan teknik analisis datanya yaitu analisis kualitatif 

bersifat deskriptif. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Perlindungan Konsumen Bagi Penumpang BST Surakarta Di Masa Pandemi 

Secara etimologis Transportasi merupakan suatu kegiatan mengangkut atau pengangkutan 

sesuatu ketempat lain. hal ini berati Trasportasi merupakan jasa yang diberikan guna 

menolong orang atau barang untuk dibawa dari tempai satu ketempat lainnya (Kamaluddin, 

2003). 

Dalam Hukum Transportasi memiliki aspek dimana salah satunya terdapat dalam 

UU No.2 Thn 2009 pada pasal 2 bahwa asas yang digunakan dalam menyelenggrakan suatu 

lalu lintas yaitu menggunakan : (1) asas transparan; (2) asas akuntabel; (3) asas 

berkelanjutan; (4) asas partisipatif; (5) asas bermanfaat; (6) asas efisien dan efektif; (7) asas 

seimbang; (8) asas terpadu; dan (9) asas mandiri.  

Penyelenggaraan berlalu lintas yang dilaksanakan oleh BST Surakarta dalam 

menjalankan jasa transportasinya dimasa pandemi Covid-19 ini telah memenuhi 9 asas 

tersebut telah dicapai dalam transpransi, akuntabel, efektif dan efisien serta terpadu 

memberikan berbagai infomasinya kaitannya rute, biaya, solusi keluh kesah sebagai 

konsumen juga BST Surakata partisipatif, berkelajutan, seimbang, bermanfaatdalam 

melakukan kaitannya pada protokol kesehatannya. Dimana informasi yang diberikan 
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didasarkan kuesioner oleh responden sebagai pengguna BST Surakarta persentase 

terbanyak menyatakan sudah cukup baik dalam memberikan infomasinya, untuk protokol 

kesehatannya dimana telah dibutkan kartu dalam pembayaran, diberikan jarak dalam 

duduknya, serta penginformasian yang lebih jelas. 

UU No.22 Thn 2009 untuk di pasal 3, bahwasanya tujuan berlalu lintas dan angkutan 

di jalan, antara lain : (Harahap, 2016) (1) Pelayanan pada lalu lintas serta angkutan di jalan 

dapat diwujudakan sehingga menimbulkan rasa tertib, aman, lancar,  serta terpadu dengan 

moda pada angkutan yang lainnya, contohnya yaitu untuk kemajuan dalam kesejahteraan 

secara umum, memberikan dorongan pada perekonomian milik nasional, serta 

memperkukuh dalam kesatuan dan persatuan pada suatu bangsa, sertanya mampu 

memberikan junjugan tertinggi untuk mmartabat suatu bangsa; (2) Etika dalam berlalu 

lintas serya kebudayaan bangsa dapay diwujudkan; (3) Penegakan pada hukum serta 

kepastian pada hukum dapat diwujudkan Pasal 3 dalam hal pengoperasian BST dimana 

pandemi demi tercapainya perlindungan hukum bagi konsumennya atau penggunanya 

bahwasanya, dalam angka 1 yang menyebutkan keamanan serta tertib lancar dan terpadu 

bahwa dalam persetansenya 52% menyatakan telah mendapatkan keamanan serta 

kenyamanan dalam pelayanan BST Surakarta di masa pandemi ini. Untuk angka ke 2 dalam 

etikanya diberikan contoh kaitannya kejujuran, kejelasan serta kebenaran dalam 

memberikan informasi dalam kemudahan pelayanan bahwa telah diperoleh persentase 64% 

cukup dalam memberikan hal tersebut. Untuk angka 3 kaitannya dengan kepastian dalam 

hukum dan penegakan dalam hukum maka 60% menyatakan telah berjalan sesuai dan 

diperolehnya perlindungan hukum.Sehingga dalam tujuannya BST Surakarta telah berjalan 

sesuai tujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen/ penggunanya. 

Pengertian dari konsumen sendiri berupa kata consumer (Inggris-Amerika), atau 

consument/konsument (Belanda).Pengertiannya bergantung dimana posisi keberadaannya, 

Harfiahnya consumer adalah (lawan dari produsen) yaitu setiap orang yangmana 

menggunakan barang dengan tujuannya penentuan masuk dalam konsumen kelompok yang 

mana.Dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi artian consumer sebagai pemakai 

atau konsumen (Nasution,  2001). Sedangkan pengertian dari konsumen berdasarkan UU 

Perlindungan pada Konsumen diPasal 1 ayat (2) yakni, konsumen merupakan seseorang 

yang melakukan pemakaian jasa atoun barang yang sudah ada di masyarakat, dimana 

digunakan untuk kepentingan keluarga, sendiri serta orang lain, ataupun pada makhluk 

hidup yang mana tidak untuk diperdagangkan.  
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Pengoperasian BST Surakarta di masa pandemi ini memiliki konsumen dimana 

konsumennya diantaranya persentase terbesarnya perempuan sebanyak 52% konsumen 

dengan jenis kelamin perempuan, dan 48% konsumen dengan jenis kelamin laki-laki. 

Dimana rentan usianya banyak digunakan pada usia 20-30 tahun dengan persentase 44%, 

sedangkan untuk usia kurang dari 20 tahun memiliki persentase sebanyak 32%, dan untuk 

usianya diatas 30 tahun persetansenya yaitu 24%. 

Hukum Perlindungan Konsumen pada aspeknya yaitu hukum pada perlindungan 

konsumen memiliki identik dengan suatu perlindungan terhadap hak pada konsumen yang 

diberikan oleh hukum ((Harahap, 2016)). Pengertian dari Perlindungan pada konsumen 

merupakan suatu pengistilahan yang mana untuk penggambaran kaitannya perlindungan 

yang dilakukan oleh hukum yang diberikan untuk konsumen di dalam usahanya guna 

memenuhi kebutuhan yang berasal dari berbagai hal yang dapat memberikan kerugian bagi 

konsumen. Jika membicarakan perlindungan pada konsumen maka meembahasa kaitannya 

jaminan serta kepastian dalam pemenuhan hak pada konsumen (Barkatullah (2004). 

Perlindungan pada konsumen memiliki identik pada perlindungan hak konsumen 

yang diberikan oleh hukum. Umumnya terdapat 4 hak yang mendasar pada konsumen, 

diantaranya : (Shidarta, 2000)  

(1) Konsumen yang mendapatkan hak keamanan(the right to safety) 

(2) Konsumen yang mendapatkan hak memperoleh informasi(the right to be 

informed); 

(3) Konsumen mendapatkan hak memilih (the right to choose); 

(4) Konsumen mendapatkan hak didengar (the right to be heard). 

Hak-hak yang disebutkan tersebut jika di lihat dalam penerapan pengoperasian BST 

Surakarta dalam masa pandemi untuk tercapainya perlindungan konsumen bahwa dalam 

hak keamaanan dimana 52% menyatakan sudah cukup dalam memperoleh kenyamanan 

serta keamanannya di masa pandemi ini, untuk persentase lainnya yaitu 48% menyatakan 

sudah sangat baik dalam memberikan kenyamaan serta keamanan di masa pandemi ini bagi 

pengguna BST. Untuk hak pemberian informasi bahwasanya informasi yang jujur, jelas dan 

benar dalam menggunakan BST Surakarta bahwa terdapat 64% menyatakan cukup, 32% 

menyatakan sangat baik, dan 4% lainnya menyatakan kurang. Sedangkan hak untuk 

memilih dalam hal ini dikaitkan dengan metode pembayaran yang digunakan demi 

tercapainya keamanan bersama maka dipilihlah metode pembayaran dengan menggunakan 

kartu agar lebih efektif dan efisien serta terjaga dari sentuhan dengan orang yang lainnya 
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dimasa pandemi ini. Sedangkan untuk hak didengar dikaitkan dengan pemberian Informasi 

solusi atas keluhan dari konsumen terkait Transportasi Umum BST Surakarta Selama 

Pandemi diperoleh persentase 72% menyatakan cukup kaitannya pada pemberian informasi 

untuk solusi atas keluhan yang diajukan konsumen, sedangkan 20% dengan hasil sangat 

baik dan 8% menyatakan kurang dalam memberikan informasi untuk solusi atas keluhan 

yang diajukan konsumen. 

IOCU (The  Interrnational  Orgaanization  of  Consumer  Uniion) memberikan 

penambahan hak untuk dimasukkan, yaitu hak memperoleh pendidikan bagi seoarang 

konsumen, memeroleh suatu ganti rugi, serta memperoleh lingkungan untuk hidup yang 

sehat serta baik.Dalam hal ini pengoperasian BST telah mengupayakan untuk memberikan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi konsumennya di masa pandemi ini dengan 

menerakan protokol kesehatan yang salah satunya dengan duduk berjarak, pembayaran 

dengan kartu, dll. 

Pasal 4 pada UU Perlindungan pada Konsumen disebutkan serta dijelaskan hak yang 

berkaitan dengan konsumen diantaranya yaitu : (1) Konsumen mendapatkan keselataman 

serta kenyamanan untuk melakukan konsumsi pada barang dan jasa; (2) Konsumen dapat 

memilih suatu barang dan jasa yang berkesesuaian dengan nilai tukar sera kondisi dengan 

jaminan yang telah dijanjikan; (3) Konsumen mendapatkan informasi secara jelas, benar 

serta jujur terkait kondisi dan juga jaminan akan barang dan jasa; (4) Konsumen dapat 

mengungkapkan apa yang menjadi keluh kesahnya serta pendapatnya perlu didengar; (5) 

Konsumen mendapatkan suatu advokasi terkait perlindungan serta upaya untuk melakukan 

penyelesaian pada sengketa terkait perlindungan pada konsumen dengan cara yang patut; 

(6) Konsumen mendapatkan suatu pembinaan serta pendidikan; (7) Konsumen diberikan 

pelayanan serta diperlakukan dengan benar serta jujur dan tidak melakukan diskriminatif; 

(8) Konsumen mendapatkan suatu kompensasi berupa ganti rugi, apabila suatu barang serta 

jasa yang diterima oleh konsumen tidak berkesesuaian dengan yang telah dijanjikan; (9) 

Berbagai hak konsumen yang lainnya diaturkan dalam ketentuan di peraturan perundangan. 

Pengoperasian BST Surakarta dalam pemenuhan 9 hak konsumen ini telah 

dilaksanakan dengan cukup baik terutama di masa pandemic ini, dimana hak memperoleh 

kenyamanan, keamanan, jaminan, pemberian informasi, perlindungan hukum, pelayanan 

dengan jujur dan tidak diskrimanatif diperoleh jumlah persentase yang menunjukkan 

kecukupan bagi konsumen dalam perolehan haknya. Hanya saja dalam pemberian ganti 

kerugian tidak disebutkan serta dalam pembinaan dan pendidikan tidak dirincikan kaitannya 
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dalam pengoperasian BST Surakarta di masa pandemi ini, namun informasi kaitannya 

protokol kesehatan telah diberikan. 

3.2 Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Bagi Penumpang Bst Surakarta Dimasa 

Pandemi 

Kendala yang terjadi kaitannya pada pelaksanaan dalam melakukan perlindungan oleh BST 

di Surakarta bahwa didasarkan pada pasal 14 ayat (1) PP No.74 Thn 2014, penyelenggaraan 

ppada angkutan umum dimaksudkan untuk pengupayaan dalam pemenuhan kebutuhan 

dalam angkutan barang ataupun orang dengan kemanan, keselamatan, kenyamanan serta 

terjangkau. Akan tetapi sistem yang ada di angkutan umum ini BST ini masih belum 

dijalankan secara maksimal dimaksudkan masih terdapat celah adanya kekurangan dimana 

pelayanannya baik dalam fasilitasnya secara fisik serta pada sistemnya yang masih terdapat 

kendala.  

Sarana serta prasarananya ataupun SDM yang ada dalam persiapannya sudah 

dikatakan terlatih namun bukan menjadi faktor utmana untuk dapat dikatakan berhasil 

dalam melakukan pemenuhan pelayanannya. Setelah dilakukan penelitian bahwa banyak 

ditemukan berbagai hambatan, salah satunya untuk peningkatan pada kenyamanan serta 

keamanan dan keselamatan supaya dapat ditingkatkan secara maksimal kembali.  

Berberapa faktor  yang menjadi hambatan oleh PT. Bengawan Solo Trans dalam 

implementasi pada perlindungan bagi seseoaraang yang menggunakan jasa pada angkutan 

bus BST ini dengan peninjuan pada keselamatan konsumennya dari UU Perlindungan 

Konsumen antara lain :  

Adapun hambatan pelaksanaan perlindungan publik atau konsumen selama masa 

pandemic sejauh ini tidak memiliki hambatan yang berarti. Dikutip dari laman media 

disampaikan bahwa sejak awal Januari 2021 lalu, operasi BST Surakarta sudah melakukan 

sidak yang didampingi Dinas Perhubungan dan Direktur PT Bengawan Solo Trans dan para 

anggota DPRD. Yang kemudian mereka dapat merasakan langsung pelayanan yang 

diberikan dengan menaiki Bus BST, mulai dari depan Kantor DPRD Kota Surakarta, 

menuju ke Koridor 4 Terminal Palur, kemudian berpindah ke Koridor 1 hingga ke Terminal 

Kartasura. Adapun tanggapan dari Ketua DPRD, Budi Prasetyo setelah melakukan sidak, 

beliau merasa nyaman menaiki transportasi umum BST Surakarta ini yang baginya sudah 

cukup memenuhi ekpektasi masyarakat yang harapannya sarana transportasi massal BST 

itu dapat mendukung kelancaran lalulintas di Kota Surakarta, salah satunya mengatasi 

kemacetan lalulintas dengan mengurangi penggunaan transportasi pribadi. 
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3.2.1 Faktor pada hukum ataupun aturan yang telah di berlakukan 

Berbagai aturan yang dimaksudkan adalah yang telah diberlakukan oleh pihaknya yang 

melakukan pengelolaan baik itu seorang pengemudi ataupun pramugari/ra, ataupun untuk 

konsumennya sebagai seorang yang menggunakan jasa pada angkutan tersebut. Untuk 

pihak yang melakukan pengelolaan BST sudah memberikan usaha yang maksimal untuk 

melakukan perwujudan keinginan dari penumpang agar dapat dilakukan perlindungan pada 

haknya, dikhususkan pada keselamatan pada konsumennya. Untuk pelaksanaan dalam 

perlindungan bagi seoarang yag menggunakan jasa angkutannya dari segi keselamatannya 

diwujudkan melalui pembentukan peraturan yang mengikat yang ditujukan untuk 

pengemudi serta pada pramugari/ra. Salah satu aturannya adalah pada waktu kaitannya jeda 

(headway) pada antar unit armadanya, diaturkan kaitannya kecepatan dalam berlaju serta 

penaikan serta penurunan bagi penumpang.  

Berbagai aturan tersebut mengikat dan terdapat sanksi yang tegas dimana 

pemberlakuannya oleh semua pengemudi maupun pramugari/ra yang melakukan 

pelanggaran.. jika terjadi pelanggaran maka dapat dikeluarkan suatu SP (Surat Peringatan). 

Untuk pelanggaran yang ketiga kalinya dengan berurutan, maka dapat diberikan peringatan 

dengan cara tertulis akan tetapii pelanggaran yang selanjutnya maka dikenai sanksi ataupun 

dapat dilakukan pemecatan. 

Faktor pada hukum yang telah berlaku untuk pengguna jasa bus ini dikaitkan dengan 

sistem pada kebijakan dari pihak yang melakukan pengelolaan dimana telah diaturkan dan 

dilaksanakan, akan tetapi pada prakteknya peraturan yang ada masih sifatnya lemah dan 

kurang memiliki ketegasan maka dikhususkan terkait pada kedisiplinannya serta sanksi bagi 

pengemudinya ataupun pramugara/ri yang telah bertugas pada setiap unit armadanya. 

Didasarkan pada hal itu, seharusnya penumpang yang merupakan pengguna jasa ikut serta 

dalam melakukan pendukungan untuk berjalannya suatu sistem dalam pelayanan yang ada 

demi dapat dilakukan pencapaian pada hak keselamatan serta keamanannya secara 

bersamaan.  

Pernyataan yang dilakukan pengutipan dari seoarang pengemudi bus BST ini pada 

koridor 2., terkait pada penaikan serta penurunan bagi penumpang dalam pengaturannya 

untuk penumpangnya hanya diperbolehkan untuk menunggu bus yang datang di 

halte(shelter) dimana merupakan tempat pemberhentian khusus pada BST. Hal yang 

disebutkan merupakan pengupayaan dalam terpenuhinya hak keselamatan pada konsumen, 

serta dalam pemenuhan kebutuhanny denga lantai oarding dengan sistem high-floor. Bahwa 
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penggunaan sistem ini penumpangnya memiliki jangkauan yang tinggi dari permukaan di 

jalan. Akan tetapi pemberlakuan sistem ini masih terdapat penumpang yang memaksanakan 

pada dirinya untuk naik diluar dari halte(shelter) dari BSTnya. Ada juga yang melakukan 

pengejaran bus ketika berhenti di persimpangan atau saat terjebak dalam lampu merah.  

Pemaparan hal tersebut, untuk pihak pengemudinya terpaksakan untuk melakukan 

pembukaan pintuk yang ada dibagian depan 41 yag merupakan lantai boarding yang lebih 

rendah. Bahwasanya didapatkan aturan yang telah ada kaitannya keselamatan konsumen ini 

masih dilanggar oleh penumpangnya senditi, sehingga mengalami hambatan. Kaitannya 

pada kelayakan berbagai halte yang digunakan untuk naik dan turun penumpang masih 

perlu dimaksimalkan.  

3.2.2 Faktor berkaitan sarana dan fasilitas yang mendukung 

Faktor ini dapat dikatakan bisa menjadi hambatan dalam pelaksanaan terlindungan seoarang 

konsumen. Dimana dalam faktor ini telah disebutkan, diantaranya :   

a. Untuk mengakses naik dan turun pada pintunya dapat dikatakan mengganggu pada 

keamanan penumpangnya. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan kondisi pintu 

ini dilakukan pengendalian secara langsung oleh pengemudinya dengan tombol yang 

ada di pusat kendalinya, sehingga masuk dalam kondisi pintu secara operasional. 

Didasarkan dalam penelitian ini bahwasanya kendala yang dilakukan pengemudi adalah 

keterlambatan dalam membuka ataupun menutup pada pintunya, sehingga dapat 

dikatakan dapat terjadinya hamatan dalam melakukan pelaksanaan dalam perlindungan 

pada konsumennya dalam hak keselamatannya. Apabila terdapat kelalaian seperti yang 

disebutkan maka beresiko bagi penumpang tidak mendapatkan kursi atau yang berdiri.  

b. Untuk keluar serta masuk bagi penumpang pada sirkulasinya tidak memeiliki 

keteraturan dimana dapat dikatan mengganggu bagi kenyamanan konsumen. Dari 

penelitian yang dilakukan bahwa pada bus ini penumpang yang turun tidakah dilakukan 

prioritaas, dikarenakan pintu yang ada merupakan satu-satunya untuk dapat dilakukan 

pengaksesan bagi konsumen penumpangnya untuk dapat masuk serta keluar. Untuk 

turunnya penumpang seharusnya lebih diutamakan daripada yang naik. Jadi untuk yang 

naik dapat menaiki busnya ketika penumpang atau konsumennya sudah turun dari 

busnya.  

c. Pada halte yang menjadi pemberhentian busnya disebut shelter, tujuannya untuk 

dilakukan percepatan pada proses kenaikan serta penurunan oleh penumpang. Dimana 

haltenya memiliki tinggi platform yang dilakukan persamaan diantara tempat 
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pemberhentian di busnya dengan lantainya yang menggunaka sistem yaitu high floor. 

Akan tetapi, diberberapa titiknya halte bus ini memiliki sarana yang tidak dikatakan 

layak bahkan disebut rusak.  

Salah satu contohnya adalah pada berbagai halte di bus yang diluar kota solo ( pinggiran 

yang masuk dalam kawasan Kabupaten Sukoharjo serta Kartasura), terdapat banyak 

halte yang dikatakan rusak atau tidak layak dan mengalami pengeroposan di 

sisinya(utamanya pada bagian tangga serta pegangannya). Dan pula jumlah pada shelter 

yang telah dilakukan perhitungan dikatakan minim, bahwa jarak yang jaun diantara 

halte dengan halte yang lainnya. Oleh karenaya kepentingan bagi konsumen jadi kurang 

untuk diperhatikan, padahal bisa menjadi pengkhususan kepentingan bagi seorang yang 

sudah lansia, penyandang cacat, serta ibu hamil. 

d. Kaitannya pada fasilitas serta inventarisasinya pada setiap unit dalam armada bus ini, 

bahwa terdapat TV, AC, Alat kebersihan dan perbaikan ( sebagai contohnya adalah ban 

cadangan, stang dongrak, dongrak, kunci roda, kotak P3K, Stang band, handle hand 

untuk pegangan bagi penumpang yang berdiri, stang ban, serta segitiga pengaman 

reflector, GPS online yang mana digunakan untuk pemantauan dengan cara langsung 

oleh pihak yang melakukan pengelolaan terhhadap laju kecepatan pada busnya, bus 

ventilator, serta fasilitas berupa BRI Link untuk proses pembayaran dengan mudah oleh 

penumpang dengan melalui pembayaran ATM)  

e. Masuk dalam peralatan dalam kemanan di bus, bahwa terdapat CCTV yang mana 

digunakan untuk pelaksanaan dalam perlindungan bagi pengguna jasanya, adanya alat 

pemecah kaca, tabung  untuk memadamkan kebakaran, serta adanya pintu darurat. 

Untuk sistem serta infrastuktur telah dilakukan pengupayaan dalam memperbaikinya 

yang mana tujuannya adalah untuk mpeningkatan pada keselamatan serta kenyamanan, 

dimana dibutukan suatu dukungan pada dana yang cukup memadai. Infrastuktur yang 

dimaksudkan adalah dalam halte (shelter) yang diharapkan untuk dilakukan 

penyempurnaa,, dengan peningkatan pada pelayana dalam fasilitas armada dalam 

busnya, serta terdapat perbaikan pada sistemnya yang trayek contohnya implementasi 

pada sistem bus priority.  
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f. Pengaturan jam operasional dan upaya mendukung kebijakan pemerintah terhadap 

protocol kesehatan 

Di masa pandemi ini tentu pelayanan fasilitas tambahan seperti pembersiha armana dan 

penyemprotan disinfektan menjadi hal utama sebagai pencegahan penyebaran virus 

COVID-19 yang diharapkan dapat turun kasus nya sebanyak 10 ribu perhari. 

Bedasarkan hasil observasi penulis, pelayanan (BST dan feeder) masih sama. Yang 

mengalami perubahan hanya di jam akhir operasionalnya dan pembatasan penumpang 

menjadi 50% saja muatannya. Untuk perawatan dan kebersihan armada setiap hari tiap 

keluar dan balik armada, selalu disemprot disinfektan dan dicuci secara menyeluruh 

serta didukung dengan kegiatan razia masker, terutama di lokasi rawan kerumunan. 

3.2.3 Faktor pada kebudayaannya 

Faktor ini juga dimasukan dalam faktor yang dapat memberikan hamatan dalam melakukan 

pelaksanaan dalam perlindungan pada konsumen, dikarenakan faktor ini merupakan salah 

satu cipta, karya dan rasa yang dihasilkan oleh karsa manusianya dalam pergaulan 

hidupnya. Untuk faktor ini disebutkan diantaranya :  

a. Bagi pengemudinya melakukan pengaktifan pada ponselnya ketika sedang berkendara 

disepanjang trayeknya. Bahwa larangan dalam menggunakan ponsel saat sedang 

melakukan berkendara tidak diaturkan secara spesifiknya, namun pegemudi yang 

mengaktifkan ponselnya dapat diancamkan pada pasal 106 ayat (1) UU dalam 

Perlindungan pada Konsumen dimana bunyinya yaitu yaitu “seoarang yang 

mengemudikan suatu kendaraan bermotor dijalan wajibnya mengemudikan pada 

kendaraannya dengan suatu yang wajar serta penuh 49pada  konsentrasi. Pengertian dari 

wajib mengendarai suatu kendaraan dengan penuh konsentrasinya, mencakupkan 

larangan untuk melakukan berbagai kegiatan yang dapat mengganggu suatu konsentrasi 

dalam berkendara seperti contohnya mengaktifkan suatu ponsel. Pada Kegiatan tersebut 

dapat berpotensi untuk menimbulkan kecelakaan pada lalu lintas serta juga mengancam 

pada keselamatan seoarang penumpang”. Sanksi terhadap seoarang pelanggaran pasal 

tersebut diaturkan dalam Pasal 283 UU dalam Perlindungan pada Konsumen, yaitu 

denda  dengan maksimalnya Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta 

pidana kurungan dengan paling lama yaitu 3 (tiga) bulan.  

b. Seorang pengemudi dengan kebiasannya yang tidak dapat tertib dalam melakukan 

penaikan serta penurunan bagi penummpang yang ada di halte yang disediakan 
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sebelumnya utamanya pada pinggiran di kota khususnya pada kawasan suatu Kabupaten 

di Sukoharjo serta Kartasura.  

Masyarakat dalam budayanya yang bellum dapat dikatakan tertib ketika menaiki 

ataupun menurunkan dirinya disaat dihalte menjadi alasan bahwa belum terlaksana secara 

mudah dan efisien terkait tujuan yang diinginkan. Setelah dilakukan pengkajian pada faktor 

yang menghambat bahwa apabila faktor yang disebutkan dapat berjalan dengan sesuai maka 

dapat ditimbulkan suatu ekamanan, kenyamanan serta keselamatan bagi penggunanya. 

Berdasarkan dari data yang dilakukan observasi bahwa permasalahan dalam 

perlindungan pada konsumen yaitu kekurang efektifan dalam memberikan masukan untuk 

pengelola busnya yang menjadi bahan dalam melakukan peningkatan dalam pelayanannya 

berupaka keselamatannya, keamanannya, serta kenyamananya. Penulis memberikan 

pendapat bahwa indicator kaitannya pola dalam hubungan berpengaruh dalam peningkatan 

dalam pelayanan.  

Dimana kurang aktif seoarang penumpang dalam memberikan masukan yang mana 

menjadi suatu rujukan untuk pembuatan keujakan menjadi penunjukan bahwa belum 

dibentuknya suatu pola pada komunikasi yang baik mampu untuk diharapkan dalam 

peningkatan pada kualitas dalam pelayananya. Untuk faktor dalam masyarakatya bahwa 

penghambatnya terdapat pada masyarakatnya yang bukan merupakan penguna dari jasa 

angkutan bus ini dengan kata lain pada yang mengendari kendaraan bermotor, dapat dikatan 

sebagai hambatannyam sehingga belum dikatakan maksimal dalam pelayananya dalam 

pengelolaannya.   

Berdasarkan pada UULLAJ yang dimaksudkan  dengan angkutan dengan massal 

berbasis jalan merupakan suatu sistem pada angkutan yangmana menggunakan mobil bus 

dengan suatu lajur khusus yang terproteksi, sehingga memungkinkan dalam peningkatan 

untuk kapasitas pada angkut yang sifatnya massal.Bus ini menjadi angkutan sevara umum 

yang massal dengan berbasis jalan dalam trayek, memiliki suatu  jalur khusus bus sepanjang 

koridornya. Salah satu dalam metode untuk dapat membebaskan bus dari suatu kemacetan 

jalan adalah dengan melakukan menyediakan fasilitas secara khusus, serta memisahkan 

suatu bus dari lalu lintas yang umum atau dengan kata lainnya pengadaan pada jalur yang 

khusus untuk busnya.   

Kota Surakarta, bus ini sudahlah memiliki suatu jalur yang khusus di sepanjang pada 

trayek koridornya. Untuk membedakan pada jalur khusus bus dengan jalur yang ada di 

kendaraan umum lainnya, dibuatkan suatu marka berupa garis jalan 47 berwarna kuning. 
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Terdapat Permasalahan yang mungkin  terjadi yaitu ketika suatu masyarakat bukanlah 

pengguna dari jasa bus ini yang menggunakan suatu  fasilitas kendaraan dengan pribadi, 

justru pada parkir secara sembarangan di dalam jaringan untuk jalur khusus pada bus yang 

bermarka garis kuning.Di dalam UULLAJ, telah dilakukan dengan dibedakan secara 

jelasnya kaitannya pengertian antara kegiatan dalam parkir dan melakukan berhenti. Pada 

Pasal 1 Angka 15, kegiatan untuk parkir diartikannya dengan keadaan pada kendaraan yang 

berhenti ataupun tidak untuk bergerak untuk beberapa saatnya serta ditinggalkannya oleh  

pengemudinya.  

Sedangkan pasal yang sama yaitu pada Angka 16, pada kegiatan berhenti artinya 

keadaan pada kendaraan tidaklah bergerak untuk sementara waktunya  dan tidaklah 

ditinggalkan oleh pengemudinya. Berdasarkan dalam pengertian tersebut, menjelaskan 

kaitannya bahwa kegiatan  dalam parkir berarti suatu kendaraan dalam keadaan dengan 

berhenti dan ditinggalkan oleh pemiliknya di suatu area/tempat tertentu. Kendaraan yang 

pribadi yangmana diparkirkan pada area jalur khusus bus, dapat menimbulkan suatu 

permasalahan baru yangmana dapat menghambatkan pelaksanaan dalam perlindungan pada 

konsumen. Apabila pada kendaraan yang diparkir telah berada tepat di area halte (shelter), 

yang mana dapat dijadikan sebagai tempat untuk menaikkan dan menurunkan 

penumpangnya, maka akan dapat menghalangi kepentingan di ruang publiknya. Baik 

penumpang yang akan naik maupun turun bus ini dengan lantai boarding sistem high-floor, 

akan sangat dapat terganggu kepentingannya.  

Hal ini juga menjadi sangat berbahaya ketika penumpang kemudian haruslah naik 

maupun turun tidak tepat pada halte yang tersedia.Kemudian faktornya dari luar lainnya 

adalah,dibangunnya sistem lajur bus berlawanan arus (contra-flow bus lanes) di sepanjang 

pada Jalan Slamet Riyadi di Kota Surakarta, yangmana lajurnya bersebelahan secara 

langsung dengan railbus Batara Kresna jurusan Solo-Wonogiri. Railbus Batara Kresna 

beradadi jalur utama dalam kota(terletak di tengah pusat kota),berdampingan dengan jalur  

padabus BST berlawanan arus(contra-flow). Hal ini sudah pasti sangat 

beresikoterhadapkeamanan 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Perlindungan Konsumen bagi Penumbang BST di masa pandemi ini dimana rute 

perjalanannya mengalami perubahan akan tetapi saat ini penginformasian rute lebih 

diperjelas dalam perjalanan oleh petugas, dengan tempat duduknya diselangi satu kursi 
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demi menjaga jarak aman. Penggunaan BST saat ini untuk pembayarannya menggunakan 

e-wallet atau kartu. Perlindungan konsumen bagi penggunanya sudah memenuhi ketentuan 

dalam undang-undang perlindungan konsumen kaitannya pada pemenuhan hak 

konsumennya. 

Kemudian berkaitan dengan hambatan pelaksanaan sangat berbanding lurus dengan 

Hasil Kuesioner yang ada. Isinya menyebutkan pengguna BST Surakarta selama Pandemi 

ini kaitannya Perlindungan Hukum yang diperolehnya sebagai Konsumen dari Pengguna 

Jasa Transportasi Umum BST Surakarta selama pandemic diperoleh 60% menyatakan 

cukup mendapatkan Perlindungan hukum selaku sebagai konsumen dan 40% lainnya dalam 

perlindungan Hukum selaku sebagai konsumen sudah dijalankan dengan sangat baik. Dari 

52% menyatakan sudah cukup dalam memperoleh kenyamanan serta keamanannya di masa 

pandemic ini, untuk persentase lainnya yaitu 48% menyatakan sudah sangat baik dalam 

memberikan kenyamaan serta keamanan di masa pandemi ini bagi pengguna BST. 

Kemudian, pelayanan kemudahan dalam memberikan informasi yang jujur, jelas dan benar 

dalam menggunakan BST Surakarta bahwa terdapat 64% menyatakan cukup, 32% 

menyatakan sangat baik, dan 4% lainnya menyatakan kurang.  

Serta pelayanan dalam pemberian Informasi solusi atas keluhan dari konsumen 

terkait Transportasi Umum BST Surakarta Selama Pandemi diperoleh persentase 72% 

menyatakan cukup kaitannya pada pemberian informasi untuk solusi atas keluhan yang 

diajukan konsumen, sedangkan 20% dengan hasil sangat baik dan 8% menyatakan kurang 

dalam memberikan informasi untuk solusi atas keluhan yang diajukan konsumen. 

Keseluruhan data tersebut dapat disimpulkan terdapat sedikit hambatan yang membuat 

kurang maksimalnya kinerja, Adanya hambatan tersebut tidak begitu signifikan yang dapat 

menjadikan faktor hambatan dari pelaksanaan perlindungan konsumen penumpang BST di 

Surakarta yang mana Problem tersebut antara lain : 

a. Aturan yang berlaku baik penumpang maupun supir BST yang masih kurang 

diterapkan  

b. Sarana Prasarana yang ada 

c. Kebiasaan yang kurang Baik dari penumpang BST Surakarta yang mengabaikan 

akan prosedur berkendara dimasa Pandemi. 

4.2 Saran 

a. Pihak penyedia BST perlu memberikan tambahan fasilitas seperti memberikan 

masker gratis bagi penumpang yang tidak memakai masker  
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b. Hendaknya pihak BST memberikan Vaksinisasi Gratis bagi penumpang BST yang 

belum divaksin  

c. hendaknya lebih memperhatikan lebih lanjut terkait kebijakan-kebijakan yang telah 

dibuat. 

d. meningkatkan keramahan dan kenyamanan bagi penumpang untuk meningkatkan 

mutu BST 
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