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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 

ayat (3) menyatakan bahwa “negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas 

pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak”. Dengan adanya 

pernyataan dari Pasal 34 ini maka dapat dilihat bahwa pemerintah diberikan tugas 

oleh Negara untuk menyiapkan fasilitas yang layak dengan tujuan membantu 

melancarkan kegiatan masyarakat dari contoh diatas dapat dilihat dalam bidang 

kesehatan pemerintah sudah mulai memberikan perubahan namun dalam urusan 

fasilitas lainnya pemerintah masih belum mampu untuk menyelesaikannya hal 

yang paling terlihat adalah dalam masalah transportasi umum. 

Transportasi berasal dari kata Latin, yaitu, transportare, di mana trans  

berarti seberang atau sebelah lain dan portare berarti mengangkut atau membawa. 

Jadi, transportasi berarti mengangkut atau membawa sesuatu ke sebelah lain atau 

suatu tempat ke tempat lainnya.
1
 Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan 

transportasi sebagai pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai 

dengan kemajuan teknologi.
2
 Transportasi adalah suatu hal yang akan selalu 

berkembang mengikuti perkembangan zaman. Hal ini terlihat dengan adanya 

perubahan dari moda transportasi yang berbentuk sepeda dan berkembang 
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menjadi transportasi yang berbentuk mobil. Transportasi memiliki peranan 

penting dalam pembangunan perekonomian, untuk menuju keberlajutan 

transportasi umum memerlukan penanganan serius.  

Transportasi merupakan unsur yang sangat berpengaruh dalam roda 

perekonomian. Semua aspek kehidupan bangsa tergantung pada sektor 

transportasi yang berfungsi sebagai pendorong, penunjang dan penggerak 

pertumbuhan perekonomian.
3

 Dengan demikian transportasi umum dapat 

dikatakan sebagai elemen penting dalam perekonomian karena berkaitan dengan 

distribusi barang, jasa, dan tenaga kerja, serta merupakan inti dari pergerakan 

ekonomi di kota, hal itu terjadi karena transportasi tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan beraktivitas masyarakat dan jika dilihat dalam kondisi kota Jakarta 

yang dimana selalu memiliki aktivitas yang sangat padat lalu lintasnya dari pagi 

hingga malam hari maka keberadaan transportasi umum sangat penting namun 

jika dilihat saat ini keadaan transportasi umum di Jakarta masih bisa dibilang 

kurang memadai dan juga terbatas kapasitasnya sehingga banyak masyarakat yang 

memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi.  

Angkutan umum seharusnya memiliki unsur kenyamanan dan keamanan 

yang dapat dirasakan oleh pengguna jasa namun pada kenyataannya kedua aspek 

ini terabaikan dapat dilihat dengan kenyamanan hanya bisa dinikmati oleh 

pengendara mobil sedangkan pengguna jasa angkutan umum akan mendapatkan 

kebisingan dan polusi udara. Oleh karena itu masyarakat memilih untuk memilki 

dan menggunakan kendaraan pribadi dibanding menggunakan jasa angkutan 
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umum. Maraknya penggunaan kendaraan pribadi membuat volume kendaraan 

menjadi banyak hal ini memberikan dampak kepada efisiensi kinerja masyrakat 

dalam melakukan aktivitasnya karena semakin banyak kendaraan yang berada di 

jalanan akan menyebabkan terjadinya kemacetan. Maka dari itu adanya pemikiran 

untuk membenahi transportasi umum dapat mengurangi kepadatan lalu lintas di 

Jakarta sehingga dapat melancarkan daya aktivitas masyarakat sehingga tingkat 

kesejahteraan dengan mudah bisa meningkat karena dengan kesejahteraan 

masyarakat meningkat maka produktivitas akan menambah yang secara tidak 

langsung juga akan membantu Negara. 

Transportasi umum yang dapat dikatakan layak untuk beroperasi di Jakarta 

tidak banyak pilihannya hal ini menyebabkan tingginya ketergantungan 

masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi untuk menggunakan jasa ojek 

dan taksi. Permasalahan yang ditimbulkan oleh ojek dan taksi adalah tariff yang 

dibayarkan untuk menggunakan kedua jasa tersebut tergolong mahal dan untuk 

pemanggilannya taksi bisa dibilang sulit dan ketersediaan jasa taksi dan ojek 

secara langsung juga masih dijadikan pertanyaan. Dengan demikian adanya suatu 

terobosan untuk membuat suatu jasa pengangkutan yang dapat dipesan dengan 

mudah, dengan harga yang murah dan dapat dipastikan tidak akan telat adalah ide 

yang akan diterima dengan baik oleh masyarakat.  

Perlu diketahui bahwa di zaman ini penggunaan telepon genggam bisa 

dibilang sudah sangat populer karena hampir semua masyarakat terutama di 

Jakarta menggunakan telepon genggam. Dan sama seperti guna transportasi 

umum telepon genggam pada saat ini memiliki dampak yang besar seperti dapat 
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melakukan berbagai macam hal mulai dari kegiatan yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari sampai yang berkaitan dengan masalah pekerjaan, dengan 

adanya sarana telepon genggam ini masyarakat diberikan pelayanan yang sangat 

efisien dan juga cepat pelayanannya. 

Banyaknya pengguna telepon genggam dengan kondisi transportasi yang 

sulit dicapai membuat lahirnya ide transportasi berbasis aplikasi dengan 

menggabungkan konsep transportasi antar jemput seperti taksi dan ojek namun 

dapat dipesan melalui aplikasi yang dapat diunduh dalam telepon genggam 

tersebut. Transportasi berbasis aplikasi tersebut menjadi sangat populer di 

kalangan masyarakat Jakarta karena dengan adanya pelayanan transportasi 

berbasis aplikasi tersebut masyarakat dengan mudah dan cepat dapat mendapatkan 

layanan transportasi secara langsung meskipun adanya transportasi berbasis 

aplikasi ini didukung oleh masyarakat pelayanan jasa antar jemput ini ditolak oleh 

pemerintah dan para perusahaan yang berhubungan dengan tranportasi umum 

karena diduga melakukan pelanggaran dan tidak memiliki pengaturan yang jelas.  

Pasal 47 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan (yang selanjutnya disebut dengan UU No. 22 Tahun 2009) 

menjelaskan berdasarkan fungsinya kendaraan bermotor dikelompokkan menjadi 

kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum. Kendaraan 

bermotor umum berbeda dengan kendaraan bermotor perseorangan. Hal yang 

membedakan antara keduanya adalah ada atau tidaknya bayaran atau tarif yang 
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dikenakan kepada penumpang dan/atau pengirim atau penerima barang.
4
 

Transportasi berbasis aplikasi dilarang untuk beroperasi karena tidak mengikuti 

ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 dengan bentuk melakukan kegiatan usaha antar 

jemput barang atau orang dengan menggunakan kendaraan milik pribadi 

sedangkan dalam ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa kegiatan 

usaha antar jemput barang atau orang hanya dapat dilakukan oleh angkutan 

umum.  

Timbulnya permasalahan mengenai fenomena transportasi berbasis 

aplikasi menyebabkan diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik 

Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang 

dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek (yang selanjutnya 

disebut dengan Permenhub No. 32 Tahun 2016). Kehadiran Permenhub No. 32 

Tahun 2016 memberikan regulasi kepada kegiatan usaha transportasi berbasis 

aplikasi 

Dengan adanya fenomena transportasi berbasis aplikasi ini dapat menjadi 

salah satu cara untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dimiliki seperti 

mengurangi tingkat pengganguran, hal ini didukung dengan penjelasan Badan 

Pusat Statistik yang menyatakan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di 

pada Agustus 2016 mengalami penurunan  sebesar 0,57 persen jika dibandingkan 

dengan kondisis pada periode Agustus 2015. Penduduk bekerja menurut lapangan 

kerja sektor transportasi berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik mengalami 

kenaikan sebesar 500 ribu orang dari 5,11 juta pada periode Agustus 2015 
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menjadi 5,61 juta di periode Agustus 2016.
5
 Dengan adanya transportasi berbasis 

aplikasi diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mengurangi tingkat 

pengangguran.  

Banyaknya masyarakat di Jakarta memiliki kendaraan bermotor dengan 

demikian akan mempermudah masyarakat untuk bisa memanfaatkan jasa 

transportasi berbasis aplikasi sehingga masyarakat yang belum memiliki 

pekerjaan dapat menggunakan waktu luangnya sambil mencari pekerjaan untuk 

menjadi anggota dalam transportasi berbasis aplikasi. Bagi pengguna aplikasi 

terdapat keuntungan yang dapat diterima yakni kemudahan untuk memesan 

layanan transportasi berbasis aplikasi dan pengguna aplikasi akan dikenakan tarif 

yang lebih murah dibanding jasa tranportasi umum lainnya. Adanya tranportasi 

berbasis aplikasi sampai saat ini memberikan dampak positif kepada masyarakat 

dan juga dapat membantu memberikan waktu bagi pemerintah untuk memperbaiki 

sarana transportasi umum lainnya. Dengan demikian perlu diberikan penelitian 

yang lebih mendalam terkait hukum yang berlaku dalam permasalahan ini 

sehingga adanya keberadaan tranportasi  berbasis aplikasi dapat dimanfaatkan 

secara maksimal dan memberikan keuntungan kepada pengendara beserta 

pengguna aplikasi nya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis perlu meneliti dan mengkaji 

lebih lanjut tentang pelaksanaan layanan transportasi berbasis aplikasi sehingga 

penelitian ini diberi judul, “Hubungan Hukum Antara Perusahaan Angkut dengan 

Perusahaan Penyedia Aplikasi  di Indonesia”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Permasalahan yang diteliti agar menjadi lebih jelas dan penulisan 

penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu disusun rumusan 

masalah yang telah di identifikasi, maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses perizinan yang perlu ditempuh oleh perusahaan transportasi 

berbasis aplikasi agar dapat melakukan kegiatan usaha di indonesia?  

2. Bagaimana bentuk hubungan hukum yang dimiliki oleh perusahaan angkut 

dengan perusahaan penyedia aplikasi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Dilakukannya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan informasi 

yang berguna serta bermanfaat dan juga dapat menyelesaikan permasalahan. 

Berdasarkan alasan tersebut penulis melakukan penelitian bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaturan prosedural yang harus 

ditempuh bagi perusahaan angkut dan perusahaan penyedia aplikasi agar 

dapat melakukan kegiatan usahanya. 

2. Untuk mengetahui bentuk hubungan hukum apa yang dimiliki oleh 

perusahaan angkut dengan perusahaan penyedia aplikasi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 
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Penulis berharap bahwa dengan dilakukannya penelitian dalam penulisan 

hukum ini akan bermanfaat bagi penulis dan para pembaca serta juga diharapkan 

dapat memberikan cara untuk menyelesaikan masalah. Adapun manfaat yang 

diharapkan penulis dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain : 

1. Manfaat teoritis, yang terdiri dari:  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya,  

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan 

literatur dalam dunia kepustakaan mengenai pengaturan dalam hal jasa 

layanan transportasi melalui perantara aplikasi. 

2. Manfaat praktis, yang terdiri dari:  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

mengenai perlu dikembangkannya penelitian mengenai hukum 

transportasi di Indonesia; dan  

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperhatikan hak-hak penyedia 

jasa layanan transportasi resmi yang beroperasi di Indonesia. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai penelitian yang 

akan dilakukan oleh penulis, dengan demikian perlu dibuat pembagian sistematika 

dalam penulisan hukum ini. Secara keseluruhan, penulisan hukum ini terbagi atas 

lima bab yang masing-masing terdiri atas beberapa sub bab sesuai dengan 
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pembahasan dan substansi penelitiannya. Sistematika dalam penulisan hukum ini 

adalah sebagai berikut :  

 

BAB I : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang masalah, 

Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam pembahasan di Bab kedua penulis akan membahas mengenai teori 

teori yang diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman akan 

hasil penelitian dan juga pokok permasalahan yang berkaitan dengan 

kegiatan penggunaan jasa transportasi berbasis aplikasi yang dalam 

penelitian ini juga meliputi hal hal seperti bentuk usaha, pengangkutan dan 

juga penjelasan mengenai transportasi berbasis aplikasi.  

BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ketiga ini berisikan tentang metode-metode yang digunakan penulis 

guna memperoleh data.  

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab keempat ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 

dilakukan oleh penulis tentang “Hubungan Hukum Perusahaan Angkutan  

Dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi di Indonesia”.  

BAB V : PENUTUP  
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Bab ini sebagai bagian akhir penulisan penelitian yang berisikan mengenai 

kesimpulan dan saran sebagai suatu masukan maupun perbaikan dari apa 

saja yang telah didapatkan selama dilakukannya penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




