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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan zaman pada saat ini  diikuti dengan perkembangan teknologi 

yang semakin pesat sehingga bisa dikatakan bahwa perkembangan zaman selalu 

berdampingan dengan terjadinya perkembangan teknologi. Perkembangan 

teknologi sangat banyak membantu bahkan mempermudah kehidupan manusia, 

dapat dilihat pada saat ini manusia dengan sangat mudah dapat bertukar 

informasi atau mencari informasi yang diinginkan dengan sangat mudah. Tetapi 

seiring dengan perkembangan teknologi, manusia sebagai pengguna dari 

teknologi tersebut harus siap menerima apapun yang akan terjadi dalam 

menggunakan atau memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini. Kemajuan 

teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena 

kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. 

Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan 

manusia.
1
 Teknologi juga memberikan banyak kemudahan, serta memberikan 

suatu cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Manusia juga sudah 

menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi teknologi. Secara 

harfiah teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ―tecnologia‖ yang berarti 

pembahasan sistematik mengenai seluruh seni dan kerajinan. Istilah tersebut 
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memiliki akar kata ―techne‖ dalam bahasa Yunani kuno berarti seni (art), atau 

kerajinan (craft). Dari makna harfiah tersebut, teknologi dalam bahasa Yunani 

kuno dapat didefinisikan sebagai seni memproduksi alat-alat produksi dan 

menggunakannya.
2
 Perkembangan teknologi yang dirasakan secara langsung 

oleh masyrakat ialah dengan hadirnya smartphone. Salah satunya dengan 

lahirnya inovasi-inovasi baru yaitu aplikasi-aplikasi online yang sangat 

membantu seperti yang ada pada zaman ini dimana kita sudah sangat dipermudah 

untuk mendapatkan transportasi pribadi tanpa perlu menunggu lama dengan 

harga yang sangat terjangkau. 

Persaingan merupakan kata yang tidaklah asing bagi seluruh lapisan 

masyarakat di Indonesia. Arti dari kata persaingan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah perihal bersaing; konkurensi: persaingan di antara sesama 

pedagang bermodal kecil tidak akan menguntungkan mereka dan usaha 

memperlihatkan keunggulan masing-masing yang dilakukan oleh perseorangan 

(perusahaan, negara) pada bidang perdagangan, produksi, persenjataan, dan 

sebagainya.
3
 Persaingan usaha sangat dikenal terutama pada kalangan para 

pelaku usaha dalam bidang ekonomi. Pengertian dari pelaku usaha terdapat 

didalam Pasal 1 huruf e  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu ― Pelaku 

usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk 
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 Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://kbbi.kata.web.id/persaingan/ diakses 02 Mei 2017. 
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badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik 

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai 

kegiatan usaha dalam bidang ekonomi‖. Persaingan usaha dapat memberikan 

dampak positif maupun dampak negatif didalam menjalankan usaha atau 

kegiatan masyarakat sehari-hari baik kepada para pelaku usaha maupun kepada 

para konsumen yang menggunakan produk barang dan/atau jasa dari pelaku 

usaha. 

Dampak positif dari persaingan usaha adalah dengan adanya persaingan 

diantara para pengusaha maka mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk 

dapat menjadi yang terbaik atau memberikan penawaran yang terbaik kepada 

konsumen. Sementara itu dalam persaingan usaha juga memberikan dampak 

positif bagi para konsumen, dikarenakan konsumen lebih diuntungkan akan 

banyaknya pilihan-pilihan akan produk barang maupun jasa yang ditawarkan 

oleh pelaku usaha. Jika didalam bidang ekonomi, persaingan usaha terkadang 

membuat para pelaku usaha melakukan apapun untuk dapat mengalahkan 

saingannya. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usahanya biasanya lebih 

mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang negatif (perbuatan curang) atau 

perbuatan yang dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undangan di 

Indonesia dalam bidang persaingan usaha. 
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Persaingan usaha yang biasanya terjadi dalam bidang ekonomi adalah jenis 

persaingan usaha yang melibatkan dua atau lebih pelaku usaha dimana pelaku 

usaha ini berusaha untuk menawarkan produk atau jasa dengan harga yang lebih 

murah dibandingkan dengan para pesaingnya dan juga dengan kualitas yang 

lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Persaingan jenis ini juga merupakan 

jenis persaingan yang dimana pelaku usahanya menjual atau memproduksi 

barang dan/atau jasa yang sama. Kemudian dalam persaingan ini juga dapat 

memberikan dampak negatif yaitu menciptakan suasana persaingan yang 

terkadang cenderung tidak fair terhadap pelaku usaha yang satu dengan pelaku 

usaha yang lainnya, sehingga terdapat praktek-praktek persaingan usaha yang 

kita sebut sebagai persaingan usaha yang tidak sehat.Karena terdapatnya 

persaingan-persaingan usaha yang semakin ketat di Indonesia maka dari itu 

pemerintah Indonesia membentuk hukum atau suatu peraturan yang digunakan 

untuk mengikat para pelaku usaha didalam menjalankan usahanya agar tidak 

terjadi persaingan-persaingan usaha yang tidak sehat serta dapat merugikan 

pelaku usaha lain maupun merugikan konsumen. 

Mengenai perekonomian nasional diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang 

Dasar 1945. Dimana pada Pasal 33 ayat 4 menjelaskan bahwa perekonomian 

nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip 

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 

kemandirian, serta dengan menjaga ke-seimbangan kemajuan dan kesatuan 
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ekonomi nasional. Hukum persaingan usaha di Indonesia pada dasarnya 

termasuk dalam kajian pemahaman hukum ekonomi dimana dasar kebijakan 

politik perekonomian nasional dan hukum ekonomi kita yang mengacu pada 

Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945.
4
 Mengenai pengaturan persaingan 

usaha di Indonesia dimuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.Pengertian dari 

persaingan usaha tidak sehat terdapat didalam Pasal 1 huruf f  Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat yaitu: ―Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku 

usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau 

jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau 

menghambat persaingan usaha. 

Didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan tujuan dari 

pembentukkan undang-undang ini adalah: 

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi 

nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat. 

2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan 

usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan 

                                                             
4
 Devi Meyliana, Hukum Persaingan Usaha, Malang: Setara Press, 2013, hal: 5. 



6 
 

berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan 

pelaku usaha kecil. 

3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang 

ditimbulkan oleh pelaku usaha. 

4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. 

Pada zaman sekarang persiangan usaha menjadi semakin ketat dikarenakan 

semua pelaku usaha saling berkompetisi untuk menjadi yang lebih unggul. 

Pelaku usaha taksi konvesional harus mengikuti perkembangan zaman dan 

teknologi yang semakin berkembang pesat serta harus adanya inovasi-inovasi 

baru yang efisien. Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat 

berkembang saat ini adalah penjualan barang dan/atau jasa secara online yang 

biasanya lebih dikenal dengan sebutan e-commerce.  Fenomena transportasi jalan 

online merupakan fenomena perkembangan dunia transportasi dan komunikasi 

diseluruh dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya. Semakin maju 

ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dapat dilihat dari semakin berkembangnya 

inovasi semakin maju dan canggih pula transportasi dan komunikasi yang ada 

dalam masyarakat.
5
 Contoh yang paling konkret pada saat ini di Indonesia adalah 

dengan hadirnya aplikasi  pemesanan transportasi canggih seperti Go-Jek, Uber, 

Grab yang dikenal dan disebut sebagai angkutan online.Aplikasi Uber pertama 

kali lahir dari Amerika Serikat pada tahun 2008 dimana Travis dan rekannya 

Garret Camp kesulitan untuk mendapatkan taksi, kemudian Garrett memiliki ide 
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bagaimana memecahkan masalah dalam mendapatkan taksi dan ide inilah asal 

muasal dari aplikasi Uber. Awalnya Garrett dan Travis setuju untuk membagi 

biaya pengemudi, mobil Mercedes S Class dan sebuah tempat parkir di garasi, 

lalu penumpang akan bisa menelusuri kota San Fransisco menggunakan aplikasi 

Uber di iphone.
6
 Hadirnya Go-Jek, Uber, Grab  merupakan sebuah contoh dari 

adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih dan diharapkan 

masyarakat Indonesia dapat menerima perkembangan teknologi dengan baik. 

Aplikasi pemesanan angkutan online ini banyak membantu masyarakat Indonesia 

dalam kehidupan sehari-harinya. Namun, dengan hadirnya ke tiga aplikasi 

angkutan online di Indonesia banyak sekali masyarakat yang merasakan dampak 

positifnya dan ada yang mengeluhkan mengenai dampak negatifnya. Dampak 

positifnya telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketiga aplikasi tersebut banyak 

sekali membantu masyarakat Indonesia dalam hal transportasi yang jauh lebih 

murah dibandingkan dengan taksi konvensional. Sementara itu, dampak 

negatifnya adalah turunnya pendapatan dari para pengemudi angkutan 

konvensional karena mereka harus bersaing dengan murahnya harga angkutan 

online. Semua ini dikarenakan masyarakat atau para konsumen beralih dari taksi 

konvensional ke taksi online karena harganya yang jauh lebih murah 

dibandingkan dengan taksi konvensional. Kemudian taksi online ini mampu 

menjangkau dimanapun penumpangnya berada (menjemput langsung pada 

                                                             
6
 Asal Muasal Aplikasi Uber Dibuat, http://www.kompasiana.com/intanselni/asal-muasal-aplikasi-

uber-dibuat-mau-tahu_56fdedb23297738805aabf4b diakses 14 September 2017. 

http://www.kompasiana.com/intanselni/asal-muasal-aplikasi-uber-dibuat-mau-tahu_56fdedb23297738805aabf4b
http://www.kompasiana.com/intanselni/asal-muasal-aplikasi-uber-dibuat-mau-tahu_56fdedb23297738805aabf4b
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tempat yang dimintai oleh penumpangnya). Persaingan inilah yang membuat 

taksi konvensional tidak terima bahkan merasa dirugikan dengan hadirnya 

aplikasi pemesanan taksi online karena pendapatan mereka menjadi berkurang. 

Terjadinya bentrok antara sopir taksi konvensional dengan sopir taksi online 

pada tahun 2016 yang dimana konflik horizontal ini memang sudah lama terjadi, 

Ketua Penelitian dan Pengembangan Dewan Transportasi Kota Jakarta (Libang 

DTKJ) menuturkan bahwa hal yang mendasari konflik horizontal antar-

pengemudi ini adalah ketidaksamaan tarif.
7
 

Ketegangan antara taksi konvensional dengan taksi online bermula dari 

adanya tudingan kehadiran mereka tidak sesuai dengan standar penyelenggaraan 

transportasi umum. Maka dari itu taksi online bisa memasang harga yang jauh 

lebih murah dibandingkan dengan taksi konvensional. PM No 108 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum 

Tidak Dalam Trayek menjadi payung dari hadirnya taksi-taksi online di 

Indonesia. Kementrian Perhubungan juga sebelumnya telah mengirimkan sebuah 

surat kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai permintaan 

pemblokiran aplikasi pemesanan taksi online.
8
 Ketegangan antara taksi 

konvensional dengan taksi online juga terjadi di Amerika Serikat. Di Amerika 

Serikat sendiri kehadiran Uber sediri dipertanyakan dan mendapatkan protest dari 

                                                             
7
 Bentrok Sopir Taksi Vs Ojek Online Akibat Ketidaktegasan Pemerintah,, 

https://metro.sindonews.com/read/1094953/170/bentrok-sopir-taksi-vs-ojek-online-akibat-

ketidaktegasan-pemerintah-1458643311 diakses 14 September 2017. 
8
 Melisa Safitri, Jurnal Keadilan Progresif Vol.6 No.2, Bandar Lampung: Universitas Bandar 

Lampung, 2015, hal: 139. 
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https://metro.sindonews.com/read/1094953/170/bentrok-sopir-taksi-vs-ojek-online-akibat-ketidaktegasan-pemerintah-1458643311
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para pengemudi taksi konvensional. Tercantum dalam University of Miami 

Business Law Review mengenai Uber v. Regulation: “Ride-Sharing” Creats a 

Legal Grey Area terdapat beberapa tantangan dan kontroversi yang dihadapi 

Uber yaitu mengenaiinsurance coverage dan mengenai safety concerns and 

liability yang didalamnya termasuk Uber’s Safety Policies and Uber’s Liability 

for its Drivers.
9
 Mengenai tantangan pertama Uber yaitu insurance coverage atau 

mengenai asuransi yang dipertanyakan, pihak uber memberikan cakupan sebesar 

$1 juta kepada pengemudinya dari si pengemudi menerima si penumpang sampai 

dengan menurunkan penumpang di tempat tujuan ―Uber’s partners have $1 

million of coverage for driver liability, covering drivers from trip acceptance to 

passenger drop-off.  In addition, if a driver’s personal insurance policy is found 

not to cover an accident in between trips, Uber’s new policy provides contingent 

coverage for a driver’s liability at the highest requirement of any state in the 

U.S., providing coverage “for bodily injury up to $50,000/individual/incident 

with a total of $100,000/accident and up to $25,000 for property damage”.
10

 

Kemudian mengenai tantangan kedua yang harus di hadapi oleh Uber yaitu 

Safety Concerns and Liability dari pihak aplikasi Uber menanggapi bahwa mitra 

kerja Uber atau para pengemudi taksi online Uber akan melewati beberapa 

screening sebelum dinyatakan sah menjadi mitra pengemudi dari Uber yang 

tercantum sebagai berikut “With regard to rider safety, all Uber drivers must go 

                                                             
9
Yanels Crespo, Uber v. Regulation: “Ride-Sharing” Creats a Legal Grey Area, Miami: University of 

Miami Law School, 2016, hal: 80.  
10

Ibid, hal: 100. 
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through a rigorous background check a three step screening process, which 

includes county, federal and multistate checks. In addition, Uber’s screening 

process includes prospective and regular checks of drivers’ motor vehicle 

records.In order for drivers to pass Uber’s screening process, they cannot have 

committed any of the following offenses within the past seven years: DUI or 

other drug related or severe driving infractions, hit and runs, fatal accidents, 

history of reckless driving, violent crimes, sexual offenses, gun related violations, 

resisting/evading arrest, and driving without insurance or driving with a 

suspended license in the past three years”.
11

 Proses yang dimaksudkan dari 

pihak Uber kepada para mitra pengemudinya mempunyai tujuan agar terciptanya 

keamanan dalam berkendara dan memberikan rasa keamanan serta kenyamanan 

kepada para pengguna jasa Uber. Hal ini dilakukan dikarenakan sempat 

terjadinya beberapa tindakan kriminal dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh 

mitra kerja Uber atau pengemudi taksi online Uber di Orlando dan San 

Fransisco.
12

 

Dibentuknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha oleh pemerintah maka 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga memiliki sejumlah wewenang yang 

telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sesuai dengan Pasal 36 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun didalam pelaksanaannya Komisi 
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Ibid, hal: 102. 
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Ibid, hal: 102-103. 
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Pengawas Persaingan Usaha ikut mendukung pemerintah dalam menyelesaikan 

permasalahan dalam kebijakan mengenai taksi konvesional dengan taksi online. 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha memberikan tiga rekomendasi kepada 

pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan antara taksi konvensional dengan 

taksi online sebagai berikut:
13

 

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha meminta pemerintah menghapus 

kebijakan penetapan batas bawah tarif yang selama ini diberlakukan 

untuk taksi konvensional. Sebagai gantinya, wasit persaingan usaha ini 

menyarankan agar pemerintah mengatur penetapan batas atas tarif 

saja. 

2. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha menyarankan pemerintah agar 

tidak mengatur kuota atau jumlah armada baik taksi konvensional 

maupun online yang beroperasi di suatu daerah. Setiap pelaku usaha 

akan menyesuaikan jumlah armadanya sesuai kebutuhan konsumen. 

Pengaturan oleh pemerintah akan mengurangi persaingan dan pada 

akhirnya merugikan konsumen. 

3. Komisi menyarankan pemerintah untuk menghapus kebijakan surat 

tanda nomor kendaraan (STNK) taksi online yang diharuskan atas 

nama badan hukum. Karena dengan adanya penetapan kebijakan surat 

tanda nomor kendaraan (STNK) taksi online yang diharuskan atas 

                                                             
13

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, http://www.kppu.go.id/id/blog/2017/03/kppu-berikan-tiga-

rekomendasi-ke-pemerintah-terkait-kisruh-taksi-online-dan-konvensional/ diakses 03 Mei 2017. 

http://www.kppu.go.id/id/blog/2017/03/kppu-berikan-tiga-rekomendasi-ke-pemerintah-terkait-kisruh-taksi-online-dan-konvensional/
http://www.kppu.go.id/id/blog/2017/03/kppu-berikan-tiga-rekomendasi-ke-pemerintah-terkait-kisruh-taksi-online-dan-konvensional/
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nama badan hukum maka secara tidak langsung pemerintah merampas 

hak yang dimiliki oleh setiap individual untuk memiliki kendaraan 

pribadi. 

Dengan demikian diharapkan adanya revisi peraturan dari Kementrian 

Perhubungan mengenai mampu memberikan keadilan bagi kedua belah pihak 

yang sedang berselisih atau didalam tahap persaingan usaha ketat. Memberikan 

keadilan bagi keduanya berarti tidak ada hak-hak dari kedua belah pihak yang 

dilangar. Dan juga diharapkan dapat mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 

terutama dalam Pasal 33 ayat 4 serta mengamalkan tujuan pembentukkan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

Pada tanggal 31 Maret 2017 pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan 

Menteri Perhubungan No PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan 

Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayekdimana 

peraturan tersebut menjadi payung besar bagi perusahaan angkutan orang dengan 

kendaraan bemotor umum yang tidak dalam trayek.  
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Disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan No PM 108 Tahun 

2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor 

Umum Tidak Dalam Trayek ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Memteri 

ini meliputi: 

1. Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan motor umum tidak 

dalam trayek. 

2. Pengusahaan angkutan. 

3. Penyelenggaraan angkutan umum dengan aplikasi berbasis teknologi 

informasi. 

4. Pengawasan angkutan orang dengan kendaraan motor umum tidak dalam 

trayek. 

5. Peran serta masyarakat. 

6. Sanksi administratif. 

Dalam pemberlakuan PM No 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek tidak 

semua hasil revisi dari PM No 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek 

dapat langsung diberlakukan, melainkan diberlakukan dengan masa transmisi dan 
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dilakukan secara bertahap. Dari 11 poin revisi aturan, 4 poin diberlakukan secara 

langsung pada 1 April 2017 yaitu diantaranya:
14

 

1. Penetapan angkutan online sebagai angkutan sewa khusus. 

2. Persyaratan kapasitas silinder mesin kendaraan minimal 1.000 CC. 

3. Persyaratan keharusan memiliki tempat penyimpanan kendaraan. 

4. Kepemilikan atau kerjasama dengan bengkel yang merawat kendaraan. 

Angkutan online atau yang dikenal dengan taksi online disebut dalam PM No 

26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan 

Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagai angkutan sewa khusus. Dalam 

Pasal 19 ayat 1 dijelaskan mengenai pengertian dari angkutan sewa khusus yaitu 

pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, wilayah operasinya 

dalam kawasan perkotaan,  dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis 

teknologi informasi. Revisi dari Peraturan Menteri No PM 32 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum 

Tidak Dalam Trayek menjadi PM No 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek 

diharapkan antara taksi online dan taksi konvensional dapat berkompetisi atau 

bersaing sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan 

Indonesia dan dijalankan dengan maksimal oleh taksi online dan taksi 

                                                             
14

 Kementrian Perhubungan Republik Indonesia, PM 26 Tahun 2017 tentang Revisi Aturan Angkutan 

Sewa Online Diberlakukan dengan Masa Transisi, http://dephub.go.id/post/read/pm-26-tahun-2017-

tentang-revisi-aturan-angkutan-sewa-online-diberlakukan-dengan-masa-transisi diakses 16 Agustus 

2017.  

 

http://dephub.go.id/post/read/pm-26-tahun-2017-tentang-revisi-aturan-angkutan-sewa-online-diberlakukan-dengan-masa-transisi
http://dephub.go.id/post/read/pm-26-tahun-2017-tentang-revisi-aturan-angkutan-sewa-online-diberlakukan-dengan-masa-transisi
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konvensional. Namun pada pasal yang mengatur mengenai tarif batas atas dan 

tarif batas bawah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan No PM 

26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan 

Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sekarang sudah bersatatus tidak 

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan pada putusan yang 

telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 37 

P/HUM/2017. Dibatalkannya 14 pasal-pasal dalam Peraturan Menteri 

Perhubungan No PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang 

Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang antaralain 

sebagai berikut: 

1. Pasal 5 ayat (1) huruf e, mengenai tarif angkutan berdasarkan 

argometer atau tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi. 

2. Pasal 19 ayat (2) huruf f, mengenai penentuan tarif dilakukan 

berdasarkan tarif batas atas dan batas bawah atas usulan dari 

Gubernur/ Kepala Badan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral 

atas nama Menteri setelah dilakukan analisa dan ayat (3) huruf e, 

mengenai dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat 

tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu uji, dan 

kartu pengawasan. 

3. Pasal 20, mengenai (1)pelayanan angkutan sewa khusus 

merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi 

dalam kawasan perkotaan. (2) Wilayah operasi yang dimaksudkan 
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ditetapkan dengan mempertimbangkan: pertimbangan klasifikasi 

kawasan perkotaan, perkiraan kebutuhan jasa angkutan sewa 

khusus, perkembangan daerah kota atau perkotaan, dan tersedianya 

prasarana jalanan yang memadai. (3) Wilayah operasi angkutan 

sewa khusus ditetapkan oleh: Kepala Badan untuk wilayah operasi 

angkutan sewa khusus yang melampaui lebih dari satu daerah 

provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi 

(Jabodetabek), Gubernur untuk wilayah operasi angkutan sewa 

khusus yang melampaui lebih dari satu daerah kabupaten/kota 

dalam satu provinsi.  

4. Pasal 21, mengenai (1) angkutan orang dengan tujuan tertentu 

sebagaimana yang dimaksud ditetapkan dengan 

mempertimbangkan: perkiraan kebutuhan jasa angkutan orang 

dengan tujuan tertentu dan adanya potensi bangkitan perjalanan. 

(2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 

Direktur Jendral, Kepala Badan, Gubernur seusi dengan 

kewenangan menetapkan rencana kebutuhan kendaraan angkutan 

orang dengan tujuan tertentu untuk jangka waktu lima tahun. (3) 

Rencana kebutuhan kendaraan angkutan orang dengan tujuan 

tertentu sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 digunakan sebagai 

dasar dalam pembinaan. (4) Rencana kebutuhan kendaraan 

angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud 
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pada ayat 3 diumumkan kepada masyarakat. (5) Kebutuhan 

kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana 

yang dimaksud pada ayat 3 dilakukan evaluasi secara berkala 

setiap satu tahun. (6) Penyusunan rencana kebutuhan kendaraan 

angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud 

pada ayat 3 paling sedikit meliputi kegiatan: penelitian potensi 

bangkitan perjalann, penentuan variable yang berpengaruh 

terhadap bangkitan perjalanan, dan penentuan model perhitungan 

bangkitan perjalanan. 

5. Pasal 27 huruf a, mengenai perizinan perusahaan angkutan umum 

wajib memiliki paling sedikit lima kendaraan yang dibuktikan 

dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan 

hukum dan surat tanda bukti lulus berkala kendaraan bermotor. 

6. Pasal 30 huruf b, mengenai perusahaan angkutan umum dapat 

mengembangkan usaha dikabupaten/kota dengan memenuhi 

persyaratan menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor sesuai 

dengan domisili cabang tersebut. 

7. Pasal 35 ayat (9) huruf a angka 2, mengenai pemohon dalam 

mengajukan surat rekomendasi melampirkan dokumen (untuk 

kendaraan bermotor baru) salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe 

(SRUT) kendaraan bermotor dan ayat (10) huruf a angka 3, 

mengenai setelah mendapatkan surat rekomendasi pemohon 
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mengajukan permohonan penerbitan izin penyelenggaran angkutan 

beserta kartu pengawasan dengan melampirkan dokumen sebagai 

berikut: salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan 

bermotor. 

8. Pasal 36 ayat (4) huruf c, mengenai persyaratan administrasi 

permohonan pembaharuan masa berlaku izin yang dimaksud 

adalah salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang masih 

berlaku atas nama perusahaan. 

9. Pasal 37 ayat (4) huruf c, mengenai persyaratan administrasi 

permohonan pembaharuan masa berlaku kartu pengawasan yang 

dimaksud adalah salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor 

yang masih berlaku atas nama perusahaan. 

10. Pasal 38 ayat (9) huruf a angka 2, mengenai dalam mengajukan 

surat rekomendasi dalam permohonan perubahan dokumen izin 

penambahan kendaraan setelah mendapatkan STNK, untuk 

kendaraan baru yaitu salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) 

kendaraan bermotordan ayat (10) huruf a angka 3, mengenai 

setelah didapatkannya surat rekomendasi maka pemohon wajib 

melampirkan dokumen yaitu untuk kendaraan baru salinan 

Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor. 
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11. Pasal 43 ayat (3) huruf b angka 1 sub huruf b), mengenai setelah 

mendapatkan tanda nomor kendaraan bermotor umum, pemohon 

penerbitan kartu pengawas harus melampirkan dokumen untuk 

kendaraan baru yaitu salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) 

kendaraan bermotor. 

12. Pasal 44 ayat (10) huruf a angka 2, mengenai pemohon dalam 

mengajukan surat rekomendasi untuk permohonan pembukaan 

cabang harus melampirkan salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe 

(SRUT) kendaraan bermotor dan ayat (11) huruf a angka 2, 

mengenai setelah mendapatkan surat rekomendasi maka 

selanjutnya pemohon mengajukan permohonan penerbitan izin 

penyelenggaraan angkutan beserta kartu pengawasan tidak dalam 

trayek dengan melampirkan dokumen untuk kendaraan baru yaitu 

salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor. 

13. Pasal 51 ayat (3), mengenai larangan bertindak sebagai 

penyelenggara angkutan umum meliputi kegiatan: menetapkan 

tariff dan memberikan promosi tarif dibawah tarif batas bawah 

yang telah ditetapkan, merekrut pengemudi, memberikan layanan 

akses aplikasi kepada orang perorangan sebagai penyedia jasa 

angkutan, dan memberikan layanan akses aplikasi kepada 

perusahaan angkutan umum yang belum memiliki izin 

penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. 
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14. Pasal 66 ayat (4), mengenai sebelum masa peralihan Surat Tanda 

Nomor Kendaraan Bermtor (STNK) menjadi atas nama badan 

hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2, harus dilampirkan 

dengan perjanjian yang memuat kesediaan Surat Tanda Kendaraan 

Bermotor (STNK) menjadi badan hukum dan hak kepemilikan 

kendaraan tetap menjadi hak pribadi perorangan. 

Dimana salah satunya pasalnya mengatur mengenai tarif batas atas dan tarif batas 

bawah maka harga dari taksi online dan taksi konvensional menjadi bebas serta 

akan terciptanya persaingan usaha yang semakin ketat diantara taksi online 

dengan taksi konvensional. Kementrian Perhubungan menyatakan akan taat azaz 

pada hukum dan peraturan yang berlaku termasuk apa yang menjadi keputusan 

Mahkamah Agung serta meminta masyarakat untuk menaati serta tidak perlu 

panik akan putusan yang diputuskan oleh Mahkamah Agung. Kementerian 

Perhubungan akan berkoordinasi dengan semua pihak untuk memberikan yang 

terbaik untuk masyarakat dan mencari upaya agar putusan Mahkamah Agung 

tersebut tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
15

 Peraturan 

pengganti PM No 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang 

dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang menjadi payung 

                                                             
15

Kementerian Perhubungan, Kemenhub Taat Azaz Sikapi Putusan Mahkamah Agung, 

http://www.dephub.go.id/post/read/kemenhub-taat-azas-sikapi-putusan-ma-tentang-uji-materi-pm-26-

tahun-2017 diakses pada 25 Agustus 2017. 

http://www.dephub.go.id/post/read/kemenhub-taat-azas-sikapi-putusan-ma-tentang-uji-materi-pm-26-tahun-2017
http://www.dephub.go.id/post/read/kemenhub-taat-azas-sikapi-putusan-ma-tentang-uji-materi-pm-26-tahun-2017
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hukum angkutan taksi online. Seperti diketahui Mahkamah Agung telah 

menganulir 14 Pasal yang terdapat dalam PM No 26 Tahun 2017.  

Peraturan  pengganti tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan 

No PM 108 tahun 2017 yang ditandatangani oleh Menhub tanggal 24 Oktober 

2017 dan akan berlaku efektif mulai 1 November 2017.
16

 Terdapat 9 substansi 

yang menjadi perhatian khusus dalan PM No 108 Tahun 2017 yaitu, argometer, 

wilayah operasi, pengaturan tarif, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), kuota, 

domisili Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), persyaratan izin, Sertifikat 

Registrasi Uji Tipe (SRUT), dan pengaturan peran aplikator. Pertama Substansi 

Pertama Argometer, yaitu bahwa besaran biaya angkutan sesuai yang tercantum 

pada argometer yang ditera ulang atau pada aplikasi berbasis teknologi informasi 

yang tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 huruf e PM No 108 Tahun 2017. Kedua 

Wilayah Operasi, taksi online beroperasi pada wilayah operasi yang ditetapkan 

yang tercantum dalam Pasal 29 PM No 108 Tahun 2017. Ketiga Pengaturan 

Tarif yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan 

penyedia jasa transportasi melalui aplikasi teknologi informasi dengan 

berpedoman pada tarif batas atas dan batas bawah yang ditetapkan oleh Dirjen 

Perhubungan Darat, dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek 

(BPTJ)/Gubernur sesuai dengan kewenangannya tercantum dalam Pasal 28 

                                                             
16

 Kementerian Perhubungan, Kementerian Perhubungan Terbitkan PM No 108 Tahun 2017 Sebagai 

Payung Hukum Angkutan Online, https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/11224/kementerian-

perhubungan-terbitkan-pm-108-tahun-2017-sebagai-payung-hukum-angkutan-online/0/artikel_gpr 

diakses pada 1 November 2017. 
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PMNo 108 Tahun 2017. Keempat Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), atas 

nama Badan Hukum atau dapat atas nama perorangan untuk Badan Hukum 

berbentuk Koperasi tercantum dalam Pasal 39 ayat 1 PM No 108 Tahun 2017. 

Kelima Kuota, yang ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat/Kepala 

BPTJ/Gubernur sesuai kewenangannya tercantum dalam Pasal 29 PM No 108 

Tahun 2017. Keenam Domisili Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), 

menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dengan wilayah operasi 

tercantum dalam Pasal 27 PM No 108 Tahun 2017. Ketujuh Persyaratan Izin, 

memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan STNK atas 

nama Badan Hukum atau dapat atas nama perorangan untuk Badan Hukum 

berbentuk Koperasi tercantum dalam Pasal 37-39 PM No 108 Tahun 2017. 

Kedelapan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), salinan Sertifikat Registrasi 

Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor atau salinan bukti lulus uji berupa buku 

uji/kartu lulus uji yang masih berlaku tercantum dalam Pasal 48 PM No 108 

Tahun 2017. Kesembilan Pengaturan Peran Aplikator, perusahaan aplikasi 

dilarang bertindak sebagai Perusahaan Angkutan Umum tercantum dalam Pasal 

65 PM No 108 Tahun 2017.
17

 Dalam Pasal 2 PM No 108 Tahun 2017 tercantum 

maksud dan tujuan dari pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan 

Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yaitu:  

1. Terwujudnya pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor 

Umum Tidak dalam Trayek yang memanfaatkan penggunaan aplikasi 

                                                             
17

Ibid. 
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berbasis teknologi informasi untuk mengakomodasi kemudahan 

aksesibilitas bagi masyarakat. 

2. Terwujudnya pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor 

Umum Tidak dalam Trayek yang selamat, aman, nyaman, tertib, lancar, 

dan terjangkau. 

3. Terwujudnya usaha yang mendorong pertumbuhan perekonomian 

nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan prinsip 

pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. 

4. Terwujudnya kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, 

kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan serta 

menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam 

penyelenggaraan angkutan umum. 

5. Terwujudnya perlindungan dan penegakan hukum bagi masyarakat. 

Diharapkan dengan terbitnya PM 108 Tahun 2017, semua pemangku 

kepentingan termasuk angkutan online dan konvensional dapat memahami dan 

mematuhi peraturan ini, karena proses penyusunannya sudah mengakomodir 

semua pihak, dengan mempertimbangkan Undang-Undang 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro Kecil Menengah dan Undang-Undang 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
18

 

 

                                                             
18

Ibid. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latarbelakang yang telah diuraikan oleh penulis mengenai 

Analisis Yuridis Persaingan Usaha Antara Taksi Konvensional dengan Taksi 

Online, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah: 

1. Bagaimana ketentuan pengaturanTaksiOnline di Indonesia? 

2. Bagaimana peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga 

independen dalam menyelesaikan persaingan antara Taksi Konvensional 

dengan Taksi Online? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disebutkan oleh penulis, maka 

tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Analisis Yuridis 

Persaingan Usaha Antara TaksiKonvensional dengan Taksi Online adalah: 

1. Tujuan dari penelitian Analisis Persaingan Usaha Antara Antara 

Taksi Konvensional dengan Taksi Online adalah untuk mengetahui 

secara umum mengenai pengaturan yang seharusnya ditetapkan 

oleh pemerintah mengenai persaingan usaha antara taksi 

konvensional dengan taksi online yang ada di Indonesia. Serta 

melihat peran pemerintah dalam menanggapi persaingan usaha yang 

ketat antara taksi konvensional dengan taksi online di Indonesia. 

2. Tujuan dari penelitian Analisis Persaingan Usaha Antara Taksi 

Konvensional dengan Taksi Online adalah untuk mengetahui peran 

dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menjalankan 
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perannya sebagai lemabaga independen untuk 

menyelesaikanpersaingan usaha antara taksi konvensional dengan 

taksi online di Indonesia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis megenai Analisis Yuridis 

Persaingan Usaha Antara Taksi Konvensional dengan Taksi Online, penulis 

berharap nantinya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Secara Akademik 

Manfaat penelitian Analisis Persaingan Usaha Antara Taksi 

Konvensional dengan Taksi Online dalam bidang akademik sendiri 

untuk menambah pengetahuan dan wawasan didalam bidang ilmu 

hukum khususnya didalam Hukum Persaingan Usaha. Dapat 

mempelajari bagaimana peran dari Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang dibentuk 

oleh Negara dalam mengawasi persaingan usaha di Indonesia. Serta 

mengenai pengaturan persaingan usaha antara taksi konvensional 

dan taksi online di Indonesia. 

2. Secara Umum 

Manfaat penelitian Analisis Persaingan Usaha Antara Taksi 

Konvensional dengan Taksi Online bagi masyarakat adalah supaya 

masyarakat yang membaca mengenai penelitian ini dapat 

menambah ilmu pengetahuannya atau wawasannya dalam bidang 
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Hukum Persaingan Usaha. Mengenai pengaturan persaingan usaha 

antara taksi konvensional dengan taksi online dan peran Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha dalam menjalankan perannya sebagai 

lembaga yang dibentuk oleh negara dalam mengawasi persaingan 

usaha di Indonesia. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam mempermudah mengikuti penulisan kripsi ini, penulis akan 

menguraikan secara singkat dan jelas bab demi bab guna memberikan gambaran 

pembahasan skripsi sebagai berikut: 

1. BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penelitian. 

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan umum teori-teori 

yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu mengenai 

persaingan usaha tidak sehat dan peraturan-peraturan yang 

menyangkut mengenai persaingan usaha tidak sehat. 

3. BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai metode yang akan digunakan 

penulis didalam menulis atau menyelesaikan skripsi ini yaitu 

pendekatan yuridis normarif merupakan pendekatan yang dilakukan 
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berdasarkan pada bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, 

konsep-konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan 

yang berhubungan dengan penelitian. 

4. BAB IV: ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis menganalisis 2 hal yaitu: 

a. Menganalisis pengaturan yang seharusnya ditetapkan oleh 

pemerintah mengenai persiangan usaha antara taksi 

konvensional dengan taksi online yang ada di Indonesia. 

b. Menganalisis peran dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

dalam menjalankan perannya sebagai lemabaga independen 

untuk menyelesaikan perselisihan persaingan usaha antara 

taksi konvensional dengan taksi online di Indonesia. 

5. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan-kesimpulan yang 

telah didapatkan oleh penulis didalam menyusun skripsi terkait 

dengan permasalahan yang diangkat didalam penulisan skripsi ini 

dan beserta dengan saran-saran yang disarankan oleh penulis. 

 

 

 




