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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

      Transportasi adalah pengangkutan barang oleh berbagai jenis 

kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi
1
. Pada jaman dahulu 

manusia mengenal transportasi yang masih menggunakan tenaga binatang 

sebagai sarana untuk melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat 

yang lain, binatang yang lazim sejak dahulu kala digunakan adalah kuda, 

kerbau, gajah. Metode penggunaan tenaga binatang sebagai sarana 

transportasi tentunya untuk mempermudah dan mempercepat serta 

meringankan tenaga manusia untuk melakukan perpindahan yang dapat 

berubah-ubah, karena dengan itu manusia tidak perlu mengeluarkan tenaga 

yang besar, namun perkembangan jaman semakin berkembang, termasuk 

dalam sisi transportasi.  

      Manusia mengenal transportasi baru selain tenaga binatang, manusia 

menemukan suatu moda transportasi yang menggunakan tenaga mesin 

atau bermotor, yakni sepeda motor dan mobil pada tahap awalnya 

kemudian dilanjutkan dengan pesawat dan kapal laut. Hingga saat ini 

berbagai macam moda transportasi masih tetap eksis untuk membantu 

mempermudah mobilitas manusia di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.  

                                                           
     1 Website, Diakses dari http://kbbi.co.id/arti-kata/transportasi pada tanggal  1 Oktober 2018, 

pukul 13.46. 

http://kbbi.co.id/arti-kata/transportasi
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      Di Indonesia saat ini moda transportasi yang sangat diperlukan bagi 

masyarakat adalah sepeda motor dan mobil, baik secara individu maupun 

secara umum. transportasi individu adalah moda transportasi yang dimiliki 

oleh perorangan, sedangkan transportasi umum adalah moda transportasi 

milik bersama dan yang dapat dinikmati oleh siapa saja sebagai pengguna, 

tentunya dengan mengeluarkan biaya tertentu agar dapat menikmati 

fasilitas transportasi umum tersebut.  

      Saat ini di Indonesia, terutama di kota-kota besar sangat banyak moda 

Transportasi Umum yang dapat dipergunakan, mulai dari ojek, bis , taksi, 

hingga pesawat udara dan kapal laut.  Bagi masyarakat perkotaan sebagai 

transportasi harian adalah ojek motor dan taksi mobil yang sangat 

membantu mobilitas masyarakat perkotaan.  

      Taksi konvensional berbagai merek hilir mudik di setiap sudut kota 

Jakarta, namun semakin berkembangnya dunia saat ini, hadir sebuah 

sistem yang disebut Teknologi, yaitu metode bersistem untuk 

merencanakan, menggunakan, dan menilai seluruh kegiatan pengajaran 

dan pembelajaran dengan memperhatikan, baik sumber teknis maupun 

manusia dan interaksi antara keduanya, sehingga mendapatkan bentuk 

pendidikan yang lebih efektif
2
.  

      Di Indonesia sendiri saat ini hadir sebuah layanan berbasis online yang 

menyediakan jasa Transportasi Umum melalui aplikasi yang saat ini 

dikenal dengan aplikasi taksi online, sehingga  saat ini di Indonesia 

terdapat 2 jenis taksi sebagai transportasi di Indonesia. Pertama adalah 

                                                           
     2 Website, Diakses dari https://kbbi.web.id/teknologi pada tanggal 1 Oktober 2018, pukul 13.50. 

https://kbbi.web.id/teknologi
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taksi konvensional, yaitu kendaraan beroda empat / armada mobil umum 

yang dimiliki oleh suatu perusahaan tertentu dan dikendarai oleh 

pengemudi yang merupakan karyawan dari perusahaan taksi itu sendiri 

yang mencari penumpang dengan berkeliling di jalan besar atau menunggu 

disuatu titik keramaian.  

      Kedua adalah taksi online, yaitu kendaraan beroda empat / mobil yang 

dimiliki oleh orang perseorangan yang bertujuan sama seperti taksi 

konvensional pada umumnya untuk membawa penumpang, namun 

menggunakan media teknologi online sebagai metode untuk mendapatkan 

penumpang, apabila pada taksi konvensional pengemudi menunggu 

penumpang, pada taksi online ini pengemudi menjemput penumpang yang 

sudah memesan melalui media aplikasi online. 

      Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018, 

menjelaskan tentang taksi online adalah Angkutan Sewa Khusus adalah 

pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki 

wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, 

pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan 

aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum 

dalam aplikasi. Dan telah ditentukan tarif batas bawah untuk Zona I  

adalah Rp 3.500 dan tarif batas atas adalah Rp 6.000, sedangkan untuk 

Zona II tarif batas bawahnya ditetapkan Rp 3.700 dan batas atas adalah Rp 

6.500 berdasarkan Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK. 

3244/AJ.801/DJPD/2017 tentang tarif batas atas dan tarif bawah angkutan 

sewa khusus. 
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      Sedangkan menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 

Tahun 2018 taksi konvensional adalah Angkutan Orang dengan 

Menggunakan Taksi adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil 

Penumpang Umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan 

argometer yang melayani Angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah 

operasi dalam kawasan perkotaan. 

      Di Indonesia terdapat 2 perusahaan taksi online berupa mobil yang 

menyediakan jasa transportasi umum menggunakan aplikasi online, yaitu 

Grabcar milik PT. Grabcar Indonesia dan Gocar sebagai bagian dari 

Gojek yang dimiliki oleh PT. Gojek Indonesia. Keduanya memiliki 

mekanisme perusahaan yang sama dalam menerapkan bisnis 

transportasinya, yaitu dengan menggunakan sistem aplikasi online yang 

menghubungkan pengemudi terverifikasi yang akan menjemput 

penumpang menggunakan mobil pribadi yang sudah terdaftar sebelumnya 

oleh perusahaan aplikator masing-masing dengan penumpang yang 

memesan melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh perusahaan taksi 

online tersebut dan tarif pasti yang akan langsung muncul saat penumpang 

memesan dari lokasi penjemputan ke arah tujuan.       

      Bagi pemilik kendaraan yang menjadi mitra taksi online, ini akan 

menjadikan sumber penghasilan tambahan bahkan mata pencaharian, 

sedangkan bagi penumpang ini dapat menjadi suatu alternatif untuk 

melakukan aktivitas menggunakan transportasi umum dengan harga yang 

relatif jauh lebih murah jika dibandingkan dengan taksi konvensional.                            
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      Sistem bisnis yang diterapkan oleh kedua perusahaan taksi online yang 

ada di Indonesia saat ini, tidak terlepas dari sistem yang digunakan oleh 

Uber sebagai pelopor taksi online pertama di dunia, yakni dengan 

menerapkan penggunaan mobil milik pribadi sebagai moda transportasi 

umum dan pemilik mobil tersebut sebagai pengemudinya, dengan sistem 

pembagian hasil dari jumlah biaya yang diperoleh selama mendapat 

penumpang mnggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh perusahaan 

penyedia jasa layanan taksi online. 

      Taksi online sendiri adalah suatu kerjasama antara perusahaan taksi 

online dengan pemilik kendaraan mobil perorangan dengan kerjasama 

kemitraan yang menerapkan prinsip ekonomi “Sharing Economy” atau 

disebut juga Collaborative consumption yaitu sebagai konsep bisnis yang 

dapat memberikan akses kepada sumber daya yang dimiliki orang atau 

perusahaan untuk dikonsumsi atau dimanfaatkan bersama dengan 

pengguna atau orang lain
3
. Salah satu pemicunya adalah munculnya 

kesadaran akan sumber daya yang kian terbatas terutama oleh adanya 

kecenderungan untuk melakukan konsumsi secara berlebihan.  

      Sharing Economy bukanlah hal baru tetapi ada beberapa faktor yang 

membuatnya bangkit belakangan ini dan menjadi model bisnis yang 

banyak didukung, termasuk di Indonesia.
4
 Pertama, akses Internet yang 

memberikan sarana untuk bertukar informasi. Kedua, perangkat mobile 

yang membuat kemudahan akses terhadap informasi itu menjadi kapan 

saja dan dimana saja saat dibutuhkan. Hal ketiga, ini bisa jadi adalah hal 

                                                           
     3 Hendry E. Ramdhan, StartUp Business Model, Jakarta, Penebar Swadaya Grup, 2016, hal. 16. 

     
4
 Andrias Ekoyuono, Kebangkitan Sharing Economy di Indonesia , (www.cnnindonesia.com. 

Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018).  

http://www.cnnindonesia.com/
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terpenting, kemunculan platform marketplace di Internet yang 

menciptakan relasi baru yang bentuknya bukan lagi dari konsumen-

korporasi-pekerja, tetapi berubah jadi konsumen-wirausaha penyedia 

produk dan jasa
5
. Berkat sharing economy, penggunaan sumber daya yang 

ada bisa menjadi lebih irit dan efisien karena dipakai bersama.
6
 Dalam 

konsep bisnis sharing economy terdapat tiga tipe
7
.  

      Tipe pertama adalah Product Service System yaitu sharing economy 

yang memungkinkan sebuah bisnis atau perusahaan menawarkan barang 

sebagai sebuah layanan jasa kepada konsumen. Dalam bisnis ini pemilik 

usaha akan menyewakan barang yang dimiliki secara pribadi kepada 

perorangan (peer-to-peer). Dari sinilah kemudian membawa pergeseran 

cara konsumsi masyarakat dari membeli barang ke menyewa atau 

memanfaatkan tawaran layanan sewa para pengusaha tadi. Pola yang 

terjadi pada konsumen ini adalah mereka hanya membutuhkan fungsi atas 

sebuah produk tanpa perlu memiliki produk tersebut sama sekali. 

Contohnya adalah taksi online yang akan dibahas lebih mendalam pada 

penelitian ini.  

      Tipe kedua adalah Redistribution Market
8
. Tipe kedua ini menyatakan 

bahwa barang yang telah dimiliki sebelumnya akan dipindahkan dari pihak 

yang tidak membutuhkan ke tempat yang membutuhkannya. Dalam kasus 

ini, barang akan mengalami perpindahan tangan secara cuma-cuma. 

                                                           
     5 Destiya Purna Panca, Tesis Aspek Hukum Konsep Bisnis Sharing Economy Pada Layanan 

“Airbnb” Yang Berdampak Pada Timbulnya Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Industri 

Perhotelan , Jakarta, Universitas Pelita Harapan,  2017, hal. 1. 

     
6
 Ibid., hal. 2.  

     
7
 Rachel Bostman & Roo Rogers, What’s Mine is Yours, Harpers Collins, New York, 2010, 

hal.21.  

     
8
 Ibid., hal. 21.  
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Contoh dari tipe bisnis ini adalah olx.com , Bukalapak ,Tokopedia dan 

online lainnya yang memungkinkan public menjual kembali barang-

barang pribadi mereka yang tidak terpakai. 

      Tipe ketiga adalah Collaborative Lifestyle
9
. Tipe ketiga ini muncul dari 

kebutuhan atau kegemaran masing-masing individu yang sama untuk 

bergabung dan saling berbagi atau bertukar asset. Contoh collaborative 

economy tipe ketiga ini adalah individu yang menyewakan ruangan 

sebagai co-working space. Co-working space adalah area kerja yang juga 

dapat dipergunakan bersama-sama baik dengan sewa per jam, per hari, 

atau per bulan. Kedepannya konsep bisnis sharing economy tersebut akan 

terus berkembang, tak hanya sebagai tren bisnis, namun juga alternatif 

solusi permasalahan sosial
10

. 

      Maka dari itu jika dilihat dari sisi harga perjalanan yang ditarifkan oleh 

taksi online jauh lebih murah dan hemat bagi penumpang dibandingkan 

dengan taksi konvesional yang masih menerapkan harga fluktuatif pada 

argo  yang bergantung dengan waktu dan jarak yang ditempuh.  

      Hal ini menyebabkan taksi konvensional yang dulu menguasai jasa 

transportasi di kota besar semakain tergeser. Persaingan usaha diantara 

layanan taksi online terhadap taksi konvensional, karena walaupun sama-

sama bergerak di bidang jasa transportasi umum menggunakan mobil, 

tetapi taksi online memiliki pola bisnis yang jauh berbeda dengan yang 

diterapkan oleh perusahaan taksi konvensional.  

                                                           
     

9
 Ibid., hal. 22.  

    
10

 Destiya Purna Panca, Op. cit. , hal. 3.  
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      Jika pada taksi konvensional, perusahaan wajib mengeluarkan biaya 

untuk pembayaran pajak kendaraan plat kuning dan KIR , biaya 

operasional perusahaan ( bengkel pangkalan , sewa pangkalan atau pool, 

karyawan kantor, perbelanjaan, perkantoran, bandara, stasiun, sewa 

pangkalan resmi pada pusat perbelanjaan dll), dan sistem setoran oleh 

pengemudi taksi konvesional terhadap perusahaannya per harian.     

      Sedangkan pada layanan taksi online, pengemudinya adalah orang 

perorangan yang menjalin kerjasama secara Kemitraan dengan perusahaan 

penyedia jasa online yang ada Indonesia, yang dimana tidak menerapkan 

setoran tiap hari, melainkan sistem bagi hasil (bagi pendapatan) yang 

diterima oleh pengemudi per tiap perjalanan dan selain itu memiliki sistem 

bonus tambahan apabila pengemudi berhasil mencapai batas perjalanan 

tertentu per harinya.  

      Perusahaan taksi online tidak mengeluarkan biaya yang sama yang 

dikeluarkan oleh perusahaan taksi konvensional, sangat jelas perusahaan 

taksi online tidak memerlukan biaya pajak plat kuning dan KIR, biaya 

sewa pangkalan, biaya perawatan berkala, karena mobil yang menjadi aset 

taksi online bukan miliknya yang perlu disimpan pada satu tempat yang 

sama dan biaya sewa pangkalan resmi pada pusat perbelanjaan, 

perkantoran , bandara ,stasiun, dll, karena mobil taksi online dapat 

menarik penumpang dimana saja dengan fitur aplikasi online dan 

ditunjang GPS pada Maps yang tersedia pada aplikasi tersebut agar dapat 

mendeteksi penumpang terdekat dan melakukan penjemputan hingga 

pengantaran. 
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      Prinsip inilah yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat 

dalam jasa transportasi umum, karena persaingannya tidak seimbang dari 

komposisi biaya yang dikeluarkan dan biaya yang diperoleh, kemudian 

sistem promo pada layanan taksi online yang terkadang tidak masuk diakal 

apabila dihitung dengan biaya operasional yang dikeluarkan.  

      Banyaknya perbedaan yang tidak seimbang akibat prinsip Sharing 

Economy ini mengakibatkan perusahaan lain yang tidak menerapkan 

sistem yang sama semakin tergeser dan hilang dari peredaran di pasar 

transportasi umum. Konsep seperti ini memiliki nilai positif dan juga nilai 

negatif pada konsumen dan pasar. Ketika ini terjadi, ada dua hal yang 

perlu dipertimbangkan.  

      Jika belum ada peraturan, pemerintah harus bisa tanggap dan 

membuatkan payung hukum yang jelas untuk mendukung beroperasinya 

bisnis yang sudah ada
11

. Karena apabila terus menerus pasrah dengan 

mekanisme pasar terhadap bisnis yang berbasis komunitas, apalagi jika 

dijalankan pada online platform, akan memiliki kecenderungan untuk 

menjadi monopolistis. Namun jika sudah ada regulasi sebelumnya, 

pengusahalah yang harus berinovasi untuk menyesuaikan konsep 

bisnisnya.  

      Nantinya, perusahaan dengan konsep bisnis sharing economy atau 

collaborative consumption akan menjadi hal yang biasa
12

. Namun 

kemunculan dari perusahaan-perusahaan dengan konsep bisnis sharing 

economy ini membentuk pergesekan dengan lingkup aturan yang sudah 

                                                           
     

11
 Ibid., hal. 4. 

     
12

 Ibid., hal. 5. 
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ada yang tidak sesuai lagi untuk diterapkan pada konsep bisnis seperti ini 

tidak hanya dari segi persaingan usaha tapi juga dari segi ketenagakerjaan 

dan lain sebagainya
13

. 

      Di Indonesia, taksi online dalam pengaturannya masih belum memiliki 

kejelasan, terutama mengenai pajak dan tarif yang kedua hal tersebut 

sering dipermasalahkan oleh beberapa perusahaan transportasi umum 

lainnya, tarif batas atas dan batas bawah yang telah ditentukan oleh 

pemerintah tidak berjalan dengan baik, dikarenakan dari segi tarif, 

aplikator lah yang memberikan harga kepada konsumen secara langsung, 

tanpa adanya detil rincian seperti pada taksi konvensional pada umumnya 

yang menggunakan argo meter sebagai akumulasi harga yang diperoleh 

dari jarak yang ditempuh.  

      Hal ini juga diperburuk dengan adanya promo-promo dari perusahaan 

aplikator yang sangat jauh dari nilai ekonomis jika dibandingkan antara 

biaya dan jarak tempuh. Langkah yang diambil pemerintah dalam 

menciptakan kondisi persaingan usaha yang sehat adalah dengan 

menetapkan dan memberlakukan aturan hukum persaingan usaha 

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebelum 

lahirnya Undang-Undang tersebut, peraturan mengenai persaingan usaha 

juga telah diatur dalam beberapa peratura perundang-undangan, namun 

peraturan tersebut belum terintegrasi dan komprehensif
14

 .  

                                                           
     

13
 Francesco Russo & Maria Luisa Stasi, Defining The Relevant Market in The Sharing 

Economy, Internet Policy Review Journal, 2016,hal. 2. 

     
14

 Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia), 

Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 13. 
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      Tujuan dari pemberlakuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ini 

adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi 

ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim persaingan usaha yang kondusif, 

mencegah praktik monopoli dan menciptakan efektivitas dan efisiensi 

dalam kegiatan usaha.
15

 Di dalam Undang-Undang UU No. 5 tahun 1999 

tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini 

juga terdapat 7 (tujuh) hal pengaturan, meliputi beberapa hal sebagai 

berikut
16

: 

1. Perjanjian yang dilarang 

2. Kegiatan yang dilarang 

3. Posisi Dominan 

4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

5. Penegakan Hukum 

6. Sanksi-Sanksi 

7. Perkecualian-Perkecualian 

      Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 dalam menciptakan kondisi 

persaingan usaha yang sehat secara langsung diawasi oleh Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU merupakan lembaga 

independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta 

pihak lain dalam mengawasi kegiatan persaingan usaha.
17

 Terlepas dari 

pengaruh dan kekuasaan pihak lain membuat KPPU dapat menjalankan 

                                                           
     

15
 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Larangan Praktik Monopoli, UU No. 

5 tahun 1999, LN Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1999, TLN Nomor 3817, Pasal 3.  

    
16

  Johny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di 

Indonesia),  Malang, Bayumedia , 2007, hal.22. 

     
17

 Destiya Purna Panca, Op. cit. , hal. 15. 
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tugasnya secara efektif. Tugas KPPU adalah melakukan penilaian apakah 

telah terjadi persaingan usaha tidak sehat yang telah diatur dalam UU No. 

5 Tahun 1999, seandainya KPPU menilai telah terjadi perjanjian-perjanian 

yang dilarang atau kegiatan usaha yang dilarang, maka KPPU dapat 

menggunakan wewenangnya untuk memerintahkan penghentian 

perjanjian-perjanian yang dilarang dan kegiatan usaha yang dilarang.
18

 

      Dengan semakin berkembangnya bisnis berkonsep sharing economy, 

dimana salah satunya adalah taksi online baik Grabcar atau Gocar yang 

dapat menarik penumpang tidak pada trayek dengan menggunakan mobil 

pribadi dan didukung aplikasi berbasis online kepada masyarakat umum 

tanpa mengikuti persyaratan prosedur seperti yang dikenakan pada taksi 

konvensional pada umumnya seperti pada taksi konvensional yang saat ini 

masih menerapkan sistem argometer dalam menetapkan tarif bagi 

penumpang sesuai dengan tarif yang telah diatur oleh pemerintah dengan 

yakni, tarif batas bawah dan tarif batas atas, sedangkan pada layanan taksi 

online, hanya menggunakan tarif tetap yang ditampilkan melalui aplikasi 

yang telah ditetapkan oleh penyedia aplikasi, sehingga tarif yang diberikan 

kepada penumpang tidak menentu, dalam artian tidak memenuhi tarif 

batasan yang telah ditetapkan dan diberlakukan oleh pemerintah saat ini.     

      Pajak yang dikenakan terhadap taksi konvensional juga telah diatur 

mengenai penggunaan plat kuning atau plat umum non mobil pribadi yang 

disertai dengan uji KIR setiap  tahunnya, sedangkan pada taksi online 

                                                           
     

18
 Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indoensia : Dalam Teori dan Praktek 

Serta Penerapan Hukumnya, Jakarta, Pranada Media Group, 2014, hal. 53.  
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peraturan tersebut yang sebelumnya diberlakukan telah dicabut
19

, sehingga 

perbedaan pembayaran pajak yang dibayarkan oleh taksi online dan taksi 

konvensional jauh berbeda, padahal kedua kendaraan tersebut sama-sama 

bergerak di bidang yang sama, yakni transportasi umum non trayek. 

      Selain kedua alasan tersebut, masih banyak lagi perbedaan antara taksi 

online dan taksi konvensional, stiker yang dulunya wajib digunakan oleh 

taksi online pun kini telah dicabut
20

, padahal pada taksi konvensional 

masih diberlakukan penggunaan stiker logo perusahaan taksi dan plang 

bertuliskan logo perusahaan taksi tersebut
21

. Perbedaan-perbedaan yang 

saat ini ada memang sesuai dengan perkembangan zaman, yakni kemajuan 

teknologi demi efisiensi.  

      Teknologi memang terus berkembang sesuai perkembangan zaman, 

teknologi diharapkan adalah jalan utama untuk menuju suatu efisiensi 

dalam berbagai kegiatan dalam kehidupan manusia saat ini, pada kasus 

taksi online yang berhadapan dengan konvensional sudah selayaknya 

pelaku usaha taksi konvensional turut mengikuti perkembangan zaman 

terutama menggunakan teknologi guna memajukan perusahaan dan 

efisiensi perusahaan itu sendiri, pelaku usaha yang tidak mengikuti arus 

perkembangan zaman akan kalah dengan pelaku usaha yang menggunakan 

teknologi terbaru, seleksi alam akan menjadi jawaban dari kegiatan 

teknologi dan non teknologi, namun teknologi juga seharusnya dapat 

                                                           
     19

 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Angkutan Sewa Khusus 

     
20

 Ibid 

     
21

 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan 

Orang Tidak Dalam Trayek 
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digunakan dengan baik dan tepat guna, sehingga teknologi dalam 

persaingan usaha  antara pelaku usaha non teknologi dengan pelaku usaha 

yang menggunakan teknologi tidak akan timpang, dan teknologi juga 

harus sesuai aturan yang berlaku, apabila penggunaan tersebut menyalahi 

aturan, maka sudah sepantasnya pemerintah memberikan sanksi tegas bagi 

pelaku usaha tersebut.  

      Dengan adanya perbedaan-perbedaan yang telah dijabarkan oleh 

penulis diatas, maka persaingan antara taksi online terhadap taksi 

konvensional dapat mengindikasikan adanya suatu persaingan usaha yang 

tidak sehat, maka dari itu disusunlah penelitian dengan judul “ASPEK 

HUKUM PADA LAYANAN TAKSI ONLINE YANG DAPAT 

BERDAMPAK PADA TIMBULNYA PERSAINGAN USAHA 

TIDAK SEHAT TERHADAP TAKSI KONVENSIONAL DI 

INDONESIA” 

1.2 Masalah Penelitian 

      Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka yang 

menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaturan pada layanan taksi online berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? 

2. Bagaimana persaingan usaha taksi online terhadap taksi 

konvensional di Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 



15 
 

     Sesuai dengan pokok permasalahan yang diajukan, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis aturan dan regulasi yang tepat dapat diterapkan 

pada bisnis berkonsep “Sharing Economy” agar terciptanya suasana 

persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan terutama pada bidang 

transportasi umum di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui persaingan usaha yang terjadi antara penyedia 

layanan taksi online terhadap taksi konvensional dan dampaknya 

terhadap industri transportasi konvensional secara nasional. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

      Dilakukanya penelitian tentang Aspek Hukum Pada Layanan Taksi 

Online  Yang Berdampak Pada Timbulnya Persaingan Usaha Tidak Sehat 

Terhadap Taksi Konvensional Di Indonesia yang diharapkan dapat 

memberikan pemikiran, sebagai berikut; 

1. Manfaat Teoritis  

      Diharapkan berguna bagi kalangan industri dan praktisi di 

bidang persaingan usaha dan transportasi untuk lebih memahami 

proses konsep bisnis Sharing Economy dalam kegiatan jasa 

transportasi umum dan kegunaan bagi masyarakat sebagai salah 

satu unsur yang berperan terhadap jasa transportasi umum, maka 

penelitian ini menjadi media sosialiasi atas penerapan konsep 

bisnis Sharing Economy dalam kegiatan jasa transportasi umum 
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yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat terutama 

terhadap taksi konvensional. 

 

2. Manfaat Praktis  

      Diharapkan dapat digunakan oleh kalangan mahasiswa fakultas 

hukum , akademisi dan praktisi hukum, praktisi ekonomi, praktisi 

jasa transportasi untuk memperoleh pemahaman tentang aturan-

aturan yang terkait dengan penggunaan konsep bisnis Sharing 

Economy dalam kegiatan jasa transportasi umum. 

      Khusus bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia 

sebagai lembaga di bidang pengaturan dan pengawasan persaingan 

usaha, diharapkan dapat memberikan masukan yuridis terkait 

kemungkinan timbulnya persaingan usaha tidak sehat dalam 

kegiatan jasa transportasi umum sehingga terdapat paying hukum 

yang jelas dan sesuai atas penerapan konsep bisnis Sharing 

Economy. 

1.5 Sistematika Penelitian 

      Dalam penulisan tesis ini, penulis membagi menjadi 5 (lima) Bab, 

yaitu; 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri lima sub bab yaitu urian latar belakang permasalahan, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 



17 
 

penelitian yang bertujuan untuk mengantarkan pikiran pembaca ke pokok 

permasalahan yang akan dibahas. 

 

 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini dibahas mengenai pokok-pokok pengaturan taksi sebagai 

industri penunjang transportasi umum hingga persaingan usaha dalam 

industri transportasi umum, juga akan diuraikan lebih lanjut mengenai 

teori-teori terkait dengan masalah yang dirumusukan. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas mengenai metodologi penelitian yang diterapkan. 

Dimulai dari Jenis Penelitian, Cara memperoleh Bahan Hukum, Sifat 

Analisis, dan diakhiri dengan Hambatan-Hambatan dalam Penulisan 

Penelitian ini dan Penanggulangannya. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai regulasi terkait bisnis berkonsep 

Sharing Economy dan aturan hukum terhadap penyewaan akomodasi milik 

pribadi melalui aplikasi berbasis online Grabcar yang berkaitan denan 

adanya persaingan usaha tidak sehat dengan industri taksi konvensional. 

 

BAB V PENUTUP 
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Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah 

dibahas pada bab sebelumnya. 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi sumber-sumber yang digunakan dalam melakukan penelitian ini 

yang berasal dari buku, peraturan perundang-undangan, kamus, dan internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




