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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Transportasi merupakan suatu sarana yang dibutuhkan bagi setiap 

manusia dalam melakukan pengangkutan. Dengan menggunakan transportasi 

dapat dengan mudah dalam melakukan pengangkutan baik itu manusia ataupun 

barang. Transportasi terdiri dari transportasi pribadi dan transportasi umum. 

Transportasi pribadi, misalnya mobil pribadi, kendaraan pribadi, sedangkan 

untuk transportasi umum, misalnya adalah bus. 

Keberhasilan suatu kota dapat dilihat pada alat transportasinya, jika 

dalam suatu kota tersbeut memiliki sistem tranportasi yang aman, baik serta 

lancar maka kota tersebut menjadi kota yang memiliki tata aturan kota yang 

baik.1 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 

penumpang dimana bus tersebut di desain untuk dapat memenuhi tingkat 

keselamatan, kenyamanan, kecepatan dan biaya ringan bagi penumpangnya. 

 
1Fidel Miro, 2012, Pengantar Sistem Transportasi, Jakarta : Erlangga, hal. 89 
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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.2 

Dampak pada pandemi Covid-19 tersebar di berbagai kalangan, salah satunya 

 
2World Wide Organization, diakses pada 30 Maret 2021 
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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. 

Menurut Fidel Miro bahwa di kota-kota kaitannya dengan penggunaan 

transportasi banyak terjadi kendala, terutama pada ketersediaan oleh pengguna 

dari jasa yang memiliki keinginan terkait pelayanan yang mana dikategorikan 

secara kualitas maupun kuantitasnya.3 Kaitannya dengan hal-hal tersebut dalam 

pelaksanaannya pada penggunaan BST, penumpang BST di solo sudah atau 

belum mendapatkan perlindungan akan hal-hal yang disebutkan diatas. 

Dikarenakan dengan 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 pandemi Covid-19, sehingga penulis mengambil judul 

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG TRANSPORTASI 

ANGKUTAN KOTA SURAKARTA DI MASA PANDEMI” 

 
3Fidel Miro, Op.Cit 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Perlindungan Konsumen bagi penumpang BST dalam masa 

pandemi ? 

2. Apa Hambatan dari pelaksanaan perlindungan konsumen bagi 

penumpang BST ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan daripada pembahasan pokok-pokok permasalahan dalam 

penelitian skripsi ini ialah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui perlindungan bagi konsumen pengguna BST 

2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen 

bagi pengguna BST 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat daripada pembahasan pokok-pokok permasalahan 

dalam penelitian skripsi ini ialah sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

1. Untuk menambah pengetahuan penulis terkait perlidungan konsumen 

bagi penumpang transportasi angkutan terutama pada pengguna BST 

dalam masa pandemi 

2. Untuk menambah wawasan penulis dalam menganalisis terkait 

perlindungan konsumen bagi penumpang transportasi angkutan 

terutama pada pengguna BST dalam masa pandemic 
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b. Manfaat Praktis 

1. Untuk melengkapi tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi pada 

program pendidikan Strata 1 (S1), jurusan Hukum Fakultas Hukum, 

di Universitas Muhammdiyah Surakarta. 

2. Memberikan sumbangan informasi bagi masyarakat dalam 

memahami pengetahuan hukum terkait perlindungan konsumen bagi 

pengguna transportasi angkutan terutama BST dalam masa pandemic. 

E. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan 

Konsumen 

sesuai Tidak 

sesuai 

Konsumen Pelaku Usaha Pemerintah 

Perlindungan dalam Pengunaan BST pada masa 

Pandemi 

Pasal 4 (Hak dan Kewajiban) 

kendala 
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 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

mengatur terkait pemenuhan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh 

konsumen, pelaku, serta pemerintah. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 dalam pasal 4 telah disebutkan kaitannya hak dan kewajiban. Hal ini, hak 

dan kewajiban harus dilakukan pemenuhan. Kaitannya dengan penggunaan 

transportasi angkutan yang ada di Surakarta yaitu BST (Batik Solo Trans). 

Penggunaan BST harus mendapatkan pemenuhan pelayanan, keamanan, serta 

keselamatan dalam bertransportasi terutama pada masa pandemi Covid-19, maka 

berdasarkantersebut diatas perlu dilakukan analisis terhadap pelaksanaan 

implementasi perlindungan konsumen pada pengguna BST di Surakarta 

terutama pada masa pandemi ini apakah sudah terjadi kesesuaian atau belum, 

jika belum apakah terdapat kendala dalam pelaksanaannya.  

F. Metode Pelatihan  

Seseorang dapat melakukan penelitian dengan menggunakan metode 

maka dapat dibilang cara untuk seseorang bertindak dimana didasarkan pada 

sistematika serta pemikiran yang tertentu dengan memiliki tujuan. Tujuan yang 

dimaksud adalah untuk dapat terpecahkannya suatu masalah dengan sifatnya 

yang ilmiah.4 Metode penelitian diliputi oleh berbagai hal, diantaranya yaitu: 

 

 

 

 
4Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2008, Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum: 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 3. 
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1. Jenis Penelitian 

Sifat dari penelitian yaitu deskriptif dimana dilakukan penjelasan 

pada data secara teliti yang kaitannya pada keadaan yang ada.5 Data yang 

selanjutkan akan dijelaskan secara rinci sesuai dengan analisis yang 

dilakukan peneliti. Penelitian ini memuat  Perlindungan pada Hukum 

Terhadap seorang Penumpang  dalam Transportasi Angkutan Kota di 

Surakarta pada Masa Pandemi ( Studi Kasus Transportasi Batik Solo Trans). 

(5) 

2. Metode Pendekatan 

Pengguanaan metode ini adalah dengan yuridis normative dengan 

sifatnya deskriptif. Peraturan-peraturan yang berkaitan didapatkan untuk 

selanjutnya dilakukan analisis kaitannya pada pokok permasalahan. 

Dikarenakan dalam pendekatannya pada perlindungan pada hukum bagi 

seorang Penumpang Transportasi Angkutan Kota Surakarta di Masa 

Pandemi (Studi Kasus Transportasi Batik Solo Trans). (5) 

3. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data ini merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti 

dari obyeknya tanpa dilalui oleh berbagai pihak, dilakukan 

pengumpulan serta pengolahan sebagai suatu sumber dari data untuk 

 
5Amirudin dan Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, hal 25. 
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dapat dilakukan penguatan pada hasil dalam penelitiannya.6 Dalam hal 

ini, masuk dalam data ini yaitu sebagai data pendukung/ penguat analisis 

dalam penelitian berupa hasil survei masyarakat/mahasiswa yang 

menggunakan transportasi BST saat pandemic COVID-19.  Survei 

kuisioner nantinya di sebar melalui luring yaitu menggunakan platform 

google form. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer. Data 

sekunder dibutuhkan untuk memberikan penjelasan lebih dalam 

kaitannya pada pokok permasalahan. Sumber dari data ini yaitu dari 

dokumen yang resmi, bisa melalui buku yang memiliki keterkaitan 

dengan obyek yang akan dilakukan penelitian, dengan hasil pada 

penelitiannya berbentuk sebuah laporan, tesis, jurnal, skripsi, ataupun 

disertasi, juga bisa perundang-undangan.7 (5) 

1) Bahan hukum primer 

Bahan hukum ini pengambilannya bersumber dari aslinya seperti 

dari Undang-Undang, ataupun dari hukum yang tertulis dengan 

memiliki otoritas yang tinggi.  Sifat dari bahan hukum ini yaitu yang 

mengikat untuk dilakukannya penyelenggaraan di kehidupan 

bermasyarakat. 8  Bahan hukum ini yang berkaitan dengan 

penelitian,antara lain : (5) 

 
6Suteki dan Galang Taufani, 2018, Metode Penelitian Hukum, Depok: PT Raja 

Grafindo Persada, hal. 214. 
7Zainudin Ali, 2017, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 106. 
8Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Group. hal. 142. 
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a. Undang –Undang Dasar  Republik Indonesia 1945 

b. Undang-undang No. 8 Thn 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen 

c. Undang-Undang No. 22 Thn 2009 tentang lalu lintas dan 

angkutan jalan 

d. Peraturan Menteri Perhubungan No. 10 Thn 2012 Tentang 

Standar Pelayanan Minimal Angkutan Masal Berbasis Jalan 

e. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 18 Thn 2020 Tentang 

Pengendalian Tansportasi dalam Rangka Pencegahan 

Penyebaran Covid-19 (9)  

f. Berbagai pendapat dari pakar dari ilmu hukum, yang terdiri dari 

sarjana serta penelitian yang lainnya.  

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum ini memberikan suatu keterangan pada bahan hukum 

primer untuk perolehannya dari sumbernya yang secara tidak 

langsung didapatkan, dimana dilakukan pengumpulan oleh pihak 

yang lainnya.9 Contoh bahan hukum ini adalah berbagai buku yang 

merupakan tulisan dari ahli hukum, merupakan peraturan 

perundang-undangan, berbagai jurnal berkaitan dengan hukum, 

merupakan karya yang dipublikasi yang masuk karya ilmiah, 

berbagai artikel yang didapatkan secara online ataupun offline guna 

memperkuat informasi berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum 

 
9Ibid., hal. 36. 
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ini menjadi bahan hukum yang melengkapi dalam melakukan 

penelitian. (5) 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode ini pelaksanaannya dengan studi kepustakaan. Maksud dari studi 

kepustakaan yaitu dimana dengan dipelajari berbagai bahan yang asalnya 

dari bahan pustaka dengan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan suatu 

penelitian. Metode ini dapat memberikan kemudahan peneliti dalam 

melakukan penelitian. (5) 

5. Metode Analisis Data 

Metode ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif maksudnya 

yaitu dimana merupakan suatu cara dengan penggunaan logika secara 

deduktif. Kegunaannya yaitu untuk memperoleh suatu kesimpulan dari suatu 

masalah yang sifatnya umum ke khusus ataupun ke individual.10 (5) 

G. Sistematika Penulisan  

Penulisan yang digunakan dalam penelitian untuk tugas skripsi ini 

dengan hasilnya akan dilakukan penyusunan dengan format penulisannya sesuai 

dengan hukum. Penelitiannya berdasarkan pada sistematika hukum, dengan ii 

terdiri dari 4 Bab yang mana setiap babnya dibagi menjadi sub bab. Hal tersebut 

dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam memahami secara utuh hasil 

dari penelitian yang dilakukan. Untuk sistematikanya antara lain : (5) 

 

 
10Jhony Ibrahim, 2006, Teori Metodolog i Penelitian Hukum Normatif, Malang: 

Bayumedia Publising, hal. 393. 
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BAB I PENDAHULUAN: 

Pendahuluan memiliki sub babnya dengan isi latar belakang serta 

rumusan masalah. Selanjutnya terdapat tujuan serta manfaat dalam 

melakukan penelitian, juga kerangka pemikiran. Selanjutnya yaitu 

tinjauan pustaka, dan metode penelitian, terakhir yaitu sistematika 

penulisan. (5)  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: 

Membahas mengenai berbagai teori dimana berketerkaitan dengan suatu 

permasalahan di dalam penelitian. Tinjauan pustaka ini menjelaskan 

mengenai berbagai teori yang terkiat perihal penelitian yang dilakukan  

yaitu perlindungan konsumen pada transportasi angkutan di BST 

Surakarta saat pandemi. Maka akan diperoleh suatu teori untuk 

selanjutnya dilakukan analisis dalam permasalahan. (5) 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:  

Dalam  hal ini penulis melakukan penguraian pada hasil dari 

prnrlitiannya untuk selanjutnya dilakukan pembahasan. Pembahasannya 

memiliki kaitan pada kesesuaian dengan rumusan permasalahannya 

yaitu tentang bagaimana perlindungan konsumen bagi penumpang 

Transportasi Umum BST Surakarta saat pandemi dan hambatan  apa saja 

yang terjadi didalamnya. Maka dengan dilakukan analisis akan 

didapatkan suatu kesimpulan dari suatu permasalahan. (5) 

BAB IV PENUTUP:  

Isi dari bab penutup yaitu berbentuk suatu kesimpulan. Selainn itu, 

terdapat saran yang dibuat oleh peneliti ditujukan untuk pihak yang 
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memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Sehingga dapat 

memberikan suatu manfaat. (5) 


