
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi atau  pengangkutan  merupakan  kebutuhan  manusia 

yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-

hari.  Hubungan erat  antara  transportasi  dan manusia  tersebut  tidak  lain 

berkaitan dengan melakukan perpindahan atau pergerakan dari satu tempat 

ke  tempat  lain  yang  dapat  menunjang  kebutuhan  seperti  pembangunan, 

pendistribusian, dan lain-lain. 

Secara  umum,  masyarakat  dalam melakukan  pergerakan  dengan 

tujuan yang berbeda-beda membutuhkan sarana seperti angkutan pribadi 

maupun  angkutan  umum.  Angkutan  pribadi  biasanya  digunakan  oleh 

masyarakat yang memang memiliki angkutan pribadi seperti motor atau 

mobil. Namun seiring perkembangan zaman, angkutan pribadi seolah-olah 

memadati  ruas-ruas  jalan,  terutama  saat  jam  tertentu  yang  dapat 

menimbulkan  kemacetan  lalu  lintas.  Untuk  mengurangi  kepadatan  lalu 

lintas, tidak sedikit masyarakat lebih memilih pada angkutan umum demi 

memenuhi kebutuhannya. 

Tingginya  ketergantungan  masyarakat  terhadap  angkutan  jalan 

khususnya  angkutan  umum,  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  harus  ditata 

dengan baik demi mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang sesuai 

dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, 

aman, nyaman, cepat, lancar, dan dengan biaya yang dapat dijangkau oleh 



masyarakat1.  Penyediaan  jasa  angkutan  umum  dapat  dilakukan  oleh 

perusahaan  angkutan  umum  yang  dikelola  oleh  Pemerintah  maupun 

Swasta.  Penyediaan  jasa  angkutan  umum  tentu  saja  harus  dibarengi 

dengan  pelayanan  yang  baik  agar  Pengguna  Jasa transportasi  umum 

misalnya  Taksi,  tidak  dirugikan  oleh  oknum tertentu  seperti  sopir  atau 

orang yang dipekerjakan dalam pengangkutan tersebut.

Undang-Undang  No.  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan 

Angkutan  Jalan  Pasal  141  ayat  (1)  dan  (2)  telah  memberikan  standar 

pelayanan angkutan orang, yakni sebagai berikut :

(1)  Perusahaan  Angkutan  Umum wajib  memenuhi  standar  pelayanan 

minimal yang meliputi:

a) keamanan;

b) keselamatan;

c) kenyamanan;

d) keterjangkauan;

e) kesetaraan; dan

f) keteraturan.

(2)  Standar  pelayanan  minimal  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) 

ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

Standar  pelayanan  minimal  diatas  merupakan  dasar  yang  harus 

dipatuhi  oleh  perusahaan  angkutan  umum  maupun  orang  yang 

1 Singgi  Ronawan,  Perlindungan Konsumen Terhadap  Pengguna  Jasa Taksi Dalam  Hal  
Terjadinya Ketidaksesuaian Tarif Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan  
Angkutan  Jalan  Jo  UU  No  8  Tahun  1998  Tentang  Perlindungan  Konsumen, 
http://fh.unpad.ac.id/repo/2013/, diakses tanggal 10 April 2014 

http://fh.unpad.ac.id/repo/2013/


dipekerjakan didalamnya. Namun, dewasa ini standar pelayanan tersebut 

banyak yang tidak dipatuhi, bahkan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang 

mengandung unsur perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan 

kerugian bagi pengguna jasanya. 

Kondisi  konsumen  dalam hal  ini  pengguna jasa yang  dirugikan, 

memerlukan  adanya  pelindungan  hukum,  sehingga  hak-hak  konsumen 

dapat  ditegakkan.  Upaya  terpenting  dalam  memberikan  perlindungan 

kepada konsumen adalah melalui peraturan perundang-undangan, sehingga 

perlu  melengkapi  ketentuan  perundang-undangan  bidang  perlindungan 

konsumen yang sudah ada. Hal ini perlu dilakukan dengan pertimbangan 

yang matang,  dan tidak cukup hanya mencontoh undang-undang negara 

lain  yang  dianggap  berhasil  dalam  memberikan  perlindungan  kepada 

konsumen, karena keberhasilan undang-undang di negara lain belum tentu 

mencapai keberhasilan yang sama di Indonesia2. Hak-hak konsumen yang 

telah  diatur  pada  Pasal  4  Undang-Undang  No.8  Tahun  1998  Tentang 

Perlindungan Konsumen, yakni :

a. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam 

mengonsumsi barang dan/atau jasa;

b. Hak untuk memilih  barang dan/atau  jasa  serta  mendapatkan  barang 

dan/atau  jasa  tersebut  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta 

jaminan yang dijanjikan;

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa;

2 Ahmadi  Miru,  2013.  Prinsip-prinsip  Perlindungan Hukum  Bagi  Konsumen di  Indonesia, 
Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 4.



d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 

yang digunakan;

e. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif;

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan 

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya.

Taksi sebagai  salah  satu  contoh  angkutan  umum  yang  banyak 

diminati  oleh masyarakat,  karena selain mudah dijumpai juga tarif yang 

dapat diatur sesuai dengan jarak tempuh kebutuhan pribadi. Pada dasarnya, 

tarif taksi dilakukan sesuai kesepakatan antara Perusahaan Taksi dengan 

Pemerintah. Hal ini sesuai dengan Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang No. 

22 tahun 2009 yang menyatakan Tarif Penumpang untuk angkutan orang 

tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi ditetapkan oleh Perusahaan 

Angkutan Umum atas persetujuan Pemerintah sesuai dengan kewenangan 

masing-masing berdasarkan standar pelayanan minimal  yang ditetapkan. 

Jadi, tarif angkutan umum seperti taksi sebenarnya sudah ditetapkan oleh 

perusahaan taksi, sehingga dapat dijangkau oleh setiap pengguna jasanya. 

Pasal  49  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  No.  41  Tahun  1993  Tentang 



Angkutan Jalan telah dijelaskan bahwa trayek taksi terdiri dari tarif awal, 

tarif dasar, tarif jarak, dan tarif waktu yang ditunjukkan dalam argometer.

Namun,  akhir-akhir  ini  sering  terjadi  kasus  adanya  pelanggaran 

tarif oleh pengemudi taksi maupun oknum-oknum lain yang dipekerjakan 

dalam  angkutan  tersebut,  dimana  mereka  menggunakan  tarif  yang 

direkayasa  bahkan  mematok  harga  tinggi  kepada  konsumen  tanpa 

sepengetahuan perusahaan taksi, padahal jarak yang ditempuh juga tidak 

terlalu  jauh.  Akibatnya,  konsumen  merasa  dirugikan  secara  materiil. 

Seperti contoh kasus berikut, tertangkapnya sopir taksi yang bernama Hery 

warga  Desa  Kalibago  Kecamatan  Kalipang  Kabupaten  Kediri  berkat 

pengaduan salah satu penumpangnya yang merasa ongkos taksi yang harus 

dibayar tidak seperti biasanya. Hery sendiri merupakan pengemudi armada 

Taksi Chrisna nomor lambung A04 dengan nomor polisi L 785 UV. Saat 

itu, penumpang ini naik dari kawasan Tunjungan dengan tujuan Keputih, 

namun ternyata argo taksi sudah menunjukkan angka Rp 100 ribu. Setelah 

dilakukan pemeriksaan ternyata Taksi ini kedapatan merekayasa argometer 

dengan menggunakan  plat  aluminium dan dilengkapi  dengan rangkaian 

elektronik,  sehingga  memudahkan  sopir  taksi  ini  mengendalikan  posisi 

argometer tersebut3. 

Selain  kerugian  Materiil,  konsumen juga sering dirugikan secara 

Immateriil,  dengan  sikap  pengemudi  maupun  orang  yang  dipekerjakan 

didalamnya. Sikap tersebut diantaranya,  berbicara kasar pada konsumen, 

mengendarai  dengan kecepatan  tinggi,  bahkan ada sikap yang dianggap 

3 Nurul Arifin.  Pakai Argo Kuda Sopir Taksi Ditangkap.  http://daerah.sindonews.com/read/2012. 
Akses tanggal 20 Juni 2014

http://daerah.sindonews.com/read/2012


bertentangan dengan norma kesusilaan. Misalnya pada kasus, Hari Kamis 

12 Juni 2014 teman saya memesan taksi Blue bird dari rute Rasuna Said – 

Slipi.  Taxi Blue Bird TBE 4611 yang dikendarai oleh Bapak Endang T 

memberikan  pelayanan  yang  kurang  baik:  Jalan  ugal-ugalan,  selalu 

menggunakan  klakson  saat  macet,  dan  selalu  garuk-garuk  di  sepanjang 

perjalanan. Parahnya lagi, si sopir juga menaikan kaki ke kursi seolah-olah 

tidak ada penumpang. Serta seenak hati membeli makanan dan memakan 

tanpa permisi kepada penumpang, serta tidak mendengarkan tempat tujuan 

konsumen dengan baik, dan menyalahkan penumpang4.

Sikap-sikap seperti inilah yang perlu adanya perlindungan hukum 

kepada konsumen khususnya pengguna jasa taksi agar hak-hak konsumen 

dapat  ditegakkan,  serta  sebagai  konsumen  mereka  juga  merasa  aman, 

nyaman,  dan  memberikan  rasa  kepercayaan  terhadap  pelayanan  yang 

diberikan oleh  perusahaan taksi,  dan tentunya  kedua belah  pihak yakni 

antara  perusahaan  taksi  dengan  konsumen  sama-sama  mendapat 

keuntungan. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin meneliti lebih jauh tentang 

pelaksanaan hak-hak konsumen sesuai aturan yang berlaku dan fakta yang 

ada  di  lapangan  dalam  bentuk  penulisan  skripsi  yang  berjudul, 

“PELAKSANAAN  HAK-HAK  KONSUMEN  PENGGUNA  JASA 

TAKSI  YANG DIRUGIKAN AKIBAT PELANGGARAN HUKUM 

OLEH PENGEMUDI TAKSI” (Studi kasus di Permata Taksi - PT Yani 

Putra di Gresik).

4 Anynomous, Kecewa dengan pelayanan taksi blue bird TBE4611, 
http://rumahpengaduan.com/2014/08/29/, diakses tanggal 06 November 2014

http://rumahpengaduan.com/2014/08/29/


B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana  bentuk  pelanggaran  hukum  yang  merugikan  hak-hak 

pengguna jasa taksi oleh pengemudi Permata Taksi ?

2. Bagaimana  upaya  perlindungan  hak-hak  konsumen  yang  diberikan 

Permata  Taksi apabila  terjadi  pelanggaran  hukum  oleh  pengemudi 

Permata Taksi ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguraikan,  menjelaskan,  dan 

menjawab rumusan masalah, yakni :

1. Untuk mengetahui bentuk perbuatan hukum yang merugikan hak-hak 

pengguna jasa taksi oleh pengemudi Permata Taksi;

2. Untuk  mengetahui  upaya  perlindungan  hak-hak  konsumen  yang 

diberikan pihak Pemata Taksi apabila terjadi pelanggaran hukum oleh 

pengemudi Permata Taksi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat  yang diperoleh dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai 

berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan sumbangan 

pengetahuan serta pemikiran di bidang ilmu hukum perdata khususnya 

mata  kuliah  Hukum  Pengangkutan.  Penelitian  ini  juga  diharapkan 

dapat  mengembangkan  studi  dan  teori-teori  yang  telah  dipelajari 

mengenai  pelaksanaan hak-hak konsumen khususnya pengguna jasa 

taksi yang dirugikan akibat perbuatan hukum oleh pengemudi taksi.



2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah  pengetahuan  dan 

wawasan  bagi  penulis  untuk  mengembangkan  teori  berkaitan 

dengan permasalahan yang diangkat, serta sebagai syarat akademis 

untuk mendapat gelar Sarjana (S1) di bidang Ilmu Hukum.

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian  ini  diharapkan  untuk  menambah  pengetahuan 

masyarakat  dan  memahami  tentang  permasalahan  yang  biasa 

timbul  dalam  kehidupan  sehari-hari,  khususnya  mengenai 

perlindungan  hak-hak  konsumen  dalam  menggunakan  jasa 

angkutan umum seperti taksi.

c. Bagi Perusahaan Angkutan Umum

Penelitian  ini  diharapkan  menambah  pengetahuan  tentang 

perlindungan konsumen bagi perusahaan angkutan umum seperti 

taksi  maupun  angkutan  umum  lain  agar  lebih  mengutamakan 

pemberian  pelayanan  yang  terbaik  bagi  konsumennya  sesuai 

standar pelayanan minimal, sehingga masing-masing pihak tidak 

ada yang dirugikan dan hak-hak konsumen dapat ditegakkan.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian  ini,  Penulis  menggunakan  metode  pendekatan  Yuridis 

Sosiologis,  yakni  melihat  hukum  sebagai  perilaku  manusia  dalam 

masyarakat5.  Metode  pendekatan  ini  merupakan  cara  untuk 
5 Pedoman Penulisan Hukum, 2012, Fakultas Hukum UMM, hlm. 18.



memberikan  penjelasan  mengenai  pelaksanan  hak-hak  konsumen 

sebagai pengguna jasa taksi yang dirugikan akibat perbuatan hukum 

oleh sopir taksi ditinjau dari perilaku masyarakat dan didukung oleh 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dari penelitian 

ini dapat diketahui bagaimana kesesuaian antara hukum yang berlaku 

dengan kenyataan yang terjadi dalam lingkup masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi  penelitian  dilakukan  di  PT  Yani  Putra  selaku  pemilik 

perusahaan angkutan umum yakni Permata Taksi di Kabupaten Gresik. 

Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut dikarenakan Permata Taksi 

merupakan usaha angkutan umum jenis taksi yang berkembang sangat 

baik di Kota Gresik dan dianggap profesional dalam pengembangan 

usahanya. Akan tetapi, usaha angkutan Permata Taksi tidak lepas dari 

adanya  kasus yang dapat merugikan konsumen yang dilakukan oleh 

sopir, seperti masalah tarif atau perlakuan tidak menyenangkan yang 

paling  sering  mendapatkan  komplain  dari  masyarakat,  sehingga 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya. Jenis data yang diperoleh berupa :

1. Hasil wawancara



Dalam  penelitian  ini  data  yang  diperoleh  yakni  melalui 

wawancara  dengan  responden  yang  terkait  dengan 

permasalahan penelitian.

2. Dokumen 

Dokumen  yang  dimaksud  adalah  dokumen  yang  diperoleh 

dari PT Yani Putra selaku pemilik perusahaan Permata Taksi 

yang berkaitan dengan data-data tentang adanya pelanggaran 

hukum  oleh  sopir  taksi,  yakni  siapa  saja  sopir  yang 

melanggar  hukum dan apa saja bentuk pelanggaran  hukum 

yang dilakukan oleh pengemudi taksi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kajian-kajian 

pustaka seperti buku, literatur, maupun hasil penelitian terdahulu 

sebagai informasi tambahan bagi Penulis. Sumber data sekunder 

yang terkait diantaranya :

1. Undang-Undang  Nomor  08  Tahun  1999  Tentang 

Perlindungan Konsumen

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan

3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2014  Tentang 

Angkutan Jalan

4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 

Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan 

Kendaraan Umum



4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh Peneliti dalam pengumpulan data adalah :

a. Wawancara

Peneliti  akan  melakukan  wawancara  atau  interview  dengan 

responden sebagai berikut :

1. Pihak perusahaan taksi, yakni Permata Taksi. Beberapa pihak 

akan  dipilih  dengan  metode  Purposive  Sampling,  dengan 

metode ini peneliti akan mendapatkan data yang lebih valid 

karena  wawancara  dilakukan  kepada  orang  yang 

berhubungan  langsung  dan  dapat  menjawab  pertanyaan 

sesuai topik permasalahan yang diangkat oleh penulis. Dari 

beberapa karyawan manajemen Permata Taksi, penulis akan 

mengambil 2 (dua) responden yang paling sering menangani 

kasus  yang  berkaitan  dengan perbuatan  hukum sopir  taksi. 

Responden yang  telah  dipilih  yang  berhubungan  langsung 

dengan judul yang diangkat oleh Penulis, yaitu :

1) Didik  Susanto  selaku  Penanggung  Jawab  Operasional 

Permata Taksi

2) Rustam selaku Pembina Sopir Permata Taksi

2. Pengemudi taksi.  Pengemudi  taksi  dipilih  dengan 

menggunakan  metode  Random  Sampling,  yakni  dipilih 

secara  acak  berdasarkan  pengemudi  taksi  yang  pernah 

melakukan pelanggaran  hukum yang merugikan konsumen. 



Penulis  mengambil  10% responden dari  jumlah pengemudi 

taksi  yang  pernah  melakukan  pelanggaran  hukum  untuk 

wawancara  sesuai  topik  permasalahan  yang  diangkat. 

Responden pengemudi  Permata  Taksi yang  telah  dipilih, 

yaitu :

Tabel 1
Daftar Responden Pengemudi Taksi

No. Nama No. Nama

1. Andri 6. Purwanto
2. Arifin 7. Slamet
3. Atim P. 8. Sunyoto
4. Jamaluddin 9. Supriyanto
5. Kusmanto 10. Suripto

Sumber :  Hasil  wawancara dengan Responden,  tanggal 
27 Oktober – 9 November 2014

3. Masyarakat pengguna jasa taksi.  Masyarakat pengguna jasa 

taksi juga dipilih  menggunakan metode Random Sampling, 

yakni dipilih berdasarkan masyarakat yang pernah dirugikan 

oleh  sopir  taksi,  baik  kerugian  secara  materiil  maupun 

kerugian  secara  immateriil.  Penulis  mengambil  10% 

responden  dari  jumlah  masyarakat  yang  pernah  dirugikan 

untuk  wawancara  berdasarkan  topik  permasalahan  yang 

diangkat.  Responden masyarakat  pengguna  jasa  Permata 

Taksi yang telah dipilih, yakni :

Tabel 2
Daftar Responden Masyarakat Pengguna Jasa Taksi

No. Nama No. Nama

1. Andina Dewi N. 6. Mufida Amalia
2. Anita 7. Mursyidah



3. Desy Wahyuningsih 8. Ni’matul Fajriyah
4. Endah 9. Puji Lestari
5. Lidya Pranita 10. Putri Mayangsari

Sumber : Hasil wawancara dengan Responden, tanggal 3 
- 20 Oktober 2014

b. Dokumentasi

Studi  dokumentasi  yakni  dengan  cara  pengumpulan  data  atau 

dokumen  resmi  yang  dimiliki  oleh  pihak  penyelenggara  taksi 

yang berguna untuk memperoleh data yang lebih valid.

c. Kepustakaan

Studi  kepustakaan  dapat  dilakukan  melalui  penelusuran  dari 

berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan, misalnya 

buku-buku, majalah, atau jurnal.

5. Teknik Analisis Data

Setelah  melakukan  penelitian  dengan  menggunakan  teknik 

pengumpulan  data  seperti  wawancara,  studi  dokumentasi,  maupun 

penelusuran internet, dan data-data yang diperoleh sudah cukup, maka 

Penulis  akan  menganalisis  data  dengan  metode  analisis  Deskriptif 

Kualitatif. Deskriptif Kualitatif merupakan suatu cara mendeskripsikan 

dan menganalisa  secara actual,  sistematis  dan akurat  mengenai  data 

yang diteliti, yang telah diperoleh dilapangan berupa (kalimat-kalimat) 

kemudian  menampilkan  gambaran  objektif  dari  hasil  penelitian 

berdasarkan kenyataan6.

F. Sistematika Penulisan

6 Bambang Sunggono. 2003. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta.   PT Raja Grafindo Persada. 
Cetakan Kelima, Hal.72.



Dalam  penelitian  ini  Penulis  akan  menjelaskan  sistematika 

penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang pengambilan isu hukum 

oleh penulis, rumusan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan, 

tujuan  penelitian,  manfaat  penelitian,  metode  penulisan,  dan  sitematika 

penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memberi penjelasan mengenai teori-teori dan konsep yang 

terdiri  dari tinjauan umum tentang jasa angkutan umum, pengertian dan 

hak-hak pengguna jasa taksi, prinsip-prinsip perlindungan konsumen, serta 

tinjauan  umum  tentang  pelanggaran  hukum  perdata  yang  ditinjau  dari 

undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan undang-undang 

tentang perlindungan konsumen.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam  bab  ini  akan  menguraikan  tentang  pembahasan  pokok 

permasalahan  dalam  penulisan  ini,  yakni  mengenai  bentuk  perbuatan 

hukum  yang  merugikan  hak-hak  pengguna  jasa  taksi  oleh  pengemudi 

Permata  Taksi,  serta  upaya  perlindungan  hak-hak  konsumen  yang 

diberikan  pihak penyelenggara  taksi  apabila  terjadi  pelanggaran  hukum 

oleh pengemudi Permata Taksi.

BAB IV. PENUTUP

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan yang dapat diambil dari hasil 

penelitian dan pembahasan pada Bab III, selain itu juga berisi mengenai 



saran-saran terkait permasalahan yang diharapkan bisa menjadi masukan 

atau ilmu tambahan bagi penulis maupun para pihak yang terkait dalam 

penelitian ini.


