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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi di Indonesia memegang peranan penting dalam menunjang 

kegiatan perekonomian serta pembangunan infrastruktur dalam Negeri. 

Dengan adanya transportasilah masyarakat dapat mengoptimalkan fungsi 

produksi, konsumsi dan distribusi dengan sangat efisien. Transportasi juga 

mempunyai fungsi penting dalam mengembangkan pembangunan di Indonesia 

untuk menunjang pembangunan yang efisien dalam suatu kawasan perkotaan. 

Tidak sedikit macam moda transportasi di Indonesia ini. Mulai dari moda 

transportasi darat, laut serta udara. Contoh: moda transportasi di Indonesia 

adalah angkot, ojek, taksi, bus dalam kota antar provinsi, kereta api, kapal laut 

hingga pesawat. 

Pengertian 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. Transportasi dapat 

didefinisikan sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang 

dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya.1 

1 Abdul Kadir. 2006.  Transportasi: Peran Dan Dampaknya Dalam Pertumbuhan Ekonomi 

Nasional. Jurnal Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah. Vol. 1 No. 3. Wahana Hijau. 



2 

 

Dengan berbagai transportasi di Indonesia penulis bertujuan untuk 

meneliti tentang moda transportasi darat yaitu taksi. Dalam definisi yang 

tertulis pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan taksi merupakan angkutan orang tidak dalam trayek. Di dalam 

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 26 Tahun 

2017 angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek 

adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau mobil bus 

umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu 

tempat ke tempat yang lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak 

mempunyai lintasan dan waktu tetap.2 

Transportasi di Indonesia berkembang dengan sangat baik sejak adannya 

transportasi jalan yang berbasis teknologi. Dengan adanya transportasi jalan 

online yang merupakan fenomena perkembangan dunia transportasi dan 

komunikasi diseluruh dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya. 

Perkembangan dunia transportasi dan komunikasi tidak terlepas pula dari 

perkembangan ilmu pengetahuan (science) dan teknologi, yang dapat dilihat 

dari semakin berkembangnya inovasi, semakin maju dan canggih pula moda 

transportasi dan komunikasi yang ada dalam masyarakat.3 

Era perkembangan internet di tengah-tengah pertumbuhan penduduk yang 

begitu pesat, internet sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Kehadiran jasa transportasi berbasis aplikasi online yang 

                                                 
2 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 26 Tahun 2017 Tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. 
3 Andika Wijaya. 2016. Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online. Jakarta. Penerbit Sinar 

Grafika. Hal. 1. 
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menggunakan internet sangat berpengaruh bagi masyarakat dalam segala 

aktifitas secara cepat dan efisien.4 

Salah satu contoh inovasi terbaru dalam bidang transportasi darat di Kota 

Malang khususnya yang bergerak di bidang taksi adalah GrabCar. Mengacu 

pada website resmi GrabCar, GrabCar adalah perusahaan rintisan dan 

perusahaan jaringan transportasi asal San Francisco, California, yang 

menciptakan aplikasi penyedia transportasi yang menghubungkan penumpang 

dengan sopir kendaraan sewaan serta layanan tumpangan. Perusahaan ini 

mengatur layanan penjemputan di berbagai kota di seluruh dunia. Mobil dapat 

dipesan dengan mengirim pesan teks atau memakai aplikasi bergerak khusus 

lalu pilihan terakhir juga bisa digunakan untuk melacak lokasi mobil pesanan 

pengguna.5  

Dalam menjalankan usahannya, GrabCar bermitra dengan pengemudi 

yang tentunya sudah lulus standarisasi perusahaan GrabCar yang berada  di 

Jakarta meliputi area Jabodetabek, Bandung, Bali, Surabaya, D.I Yogyakarta 

dan Kota Malang. Inovasi transportasi yang demikian merupakan terobosan 

baru yang bersifat multikreatif, yang tidak hanya menjadi sumbangan bagi 

perkembangan transportasi Nasional, tetapi juga sekaligus menciptakan 

lapangan pekerjaan yang sangat signifikan bagi masyarakat Indonesia.6 Selain 

GrabCar, kemudahan mendapatkan layanan GrabCar juga menjadi pilihan 

                                                 
4 Rifaldi. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan Transportasi Online Gojek Terhadap Kepuasan 

Pelanggan Pada Mahasiswa/I Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta. Jurnal Epigram. Vol 

2 
5 Website : https://www.GrabCar.com/id/ 
6 Ibid. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_rintisan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perusahaan_jaringan_transportasi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/San_Francisco,_California
https://id.wikipedia.org/wiki/Aplikasi_penyedia_transportasi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tumpangan_langsung&action=edit&redlink=1
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masyarakat yang memanfaatkan adanya transportasi berbasis teknologi ini. 

GrabCar adalah sebuah perusahaan asal Singapura yang melayani aplikasi 

penyedia transportasi dan tersedia di enam negara di Asia Tenggara, yakni 

Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Filipina. Grab 

memiliki visi untuk merevolusi industri pertaksian di Asia Tenggara, sehingga 

dapat memberikan keamanan serta kenyamanan bagi pengguna kendaraan 

seantero Asia Tenggara. Hingga bulan Maret 2015, jumlah pengguna Grab 

mencapai 3,8 juta pengguna. Grab tersedia untuk sistem operasi Android, 

iOS, dan BlackBerry.7 GrabCar memudahkan dalam memesan jasa 

transportasi. Memesannya cukup mudah dengan menyiapkan handphone yang 

berbasis Android, iOS maupun Blackberry lalu mendownload aplikasi layanan 

tersebut yaitu GrabCar lalu pengguna memilih tempat untuk penjemputan dan 

tujuan penumpang, lalu pengemudi GrabCar akan menghampiri pengguna 

layanan dengan mobil terbaik dan fasilitas serta kenyamanan yang terjamin. 

Kesuksesan GrabCar menambah antusias masyarakat untuk memakai jasa 

Transportasi Online tersebut. Dibalik kisah kesuksesan GrabCar ada pula 

permasalahan yang mengikuti. Di Malang contohnya, Transportasi online ini 

menimbulkan banyak pro dan kontra. Media massa (detik.news.com) 

memberitakan pendapat yang diutarakan Gus Ipul bahwa transportasi online 

sangat bermanfaat bagi masyarakat lebih efisien dan lebih murah. Lalu, 

permasalahannya ditekankan karena aturannya belum ada kejelasan, apabila 

                                                 
7 Wikipedia. Tentang Grab. https://id.wikipedia.org/wiki/Grab(aplikasi). Diakses tanggal 14 Juli 

2017 

https://id.wikipedia.org/wiki/Singapura
https://id.wikipedia.org/wiki/Aplikasi_penyedia_transportasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Aplikasi_penyedia_transportasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggara
https://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia
https://id.wikipedia.org/wiki/Singapura
https://id.wikipedia.org/wiki/Thailand
https://id.wikipedia.org/wiki/Vietnam
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Filipina
https://id.wikipedia.org/wiki/Maret_2015
https://id.wikipedia.org/wiki/Android_%28sistem_operasi%29
https://id.wikipedia.org/wiki/IOS
https://id.wikipedia.org/wiki/BlackBerry
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merujuk pada peraturan yang berlaku maka sudah jelas bahwa transportasi 

umum harus menjalani uji KIR dan sebagainya sesuai undang–undang yang 

berlaku.8 

Kota Malang dengan keberadaan transportasi berbasis online, sopir angkot 

dan taksi konvensional tidak menyetujui keberadaan transportasi online di Kota 

Malang seperti yang di kutip pada https:detik.news.com. Senin 20 Februari 

2017 para sopir angkot dan taksi mendatangi balai Kota Malang untuk 

melakukan aksi protes atas keberadaan transportasi online di Kota Malang. 

Menurutnya, transportasi online agar dihapus karena sungguh sangat membuat 

kehilangan pendapatan. Dalam aksinya sopir angkot dan taksi tersebut 

menuturkan juga bahwa mengeluhkan “Transportasi online bisa beroperasi 

tanpa uji KIR, izin trayek, retribusi dan izin usaha. Mereka bebas beroperasi 

tanpa memikirkan armada angkutan lain. "Kami harus bayar retribusi, trayek, 

belum setoran,".9 

Berbeda dengan pendapat Masyarakat dan Mahasiswa yang sedang 

menjalani study di Kota Malang. Muncul petisi mendukung agar moda 

transportasi online tetap bertahan di Kota Malang. Petisi yang berjudul 

'Biarkan Moda Transportasi berbasis online Tetap Berjalan di kota Malang' 

sudah ditandatangani 919 orang. dan seluruh warga masyarakat Kota Malang. 

                                                 
8 Muhammad Amirudin, Soal Kisruh Transportasi Online Di Malang, 

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3440835/soal-kisruh-transportasi-online-di-Malang, 

diakses tanggal 5 Juni 2017. 
9 Muhammad Aminudin, Sopir Angkot dan Taksi di Malang Demo Tolak Transportasi Online, 

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3426735/sopir-angkot-dan-taksi-di-Malang-demo-

tolak-transportasi-online. diakses tanggal 6 Juni 2017. 

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3426735/sopir-angkot-dan-taksi-di-malang-demo-tolak-transportasi-online
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3426735/sopir-angkot-dan-taksi-di-malang-demo-tolak-transportasi-online
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Kota Malang menjadi Kota Metropolis, dan salah satu kota terbesar di 

Jawa Timur. Selain itu kota yang dilengkapi lembaga pendidikan, wisata, serta 

menjamurnya bisnis kuliner. Ratusan ribu mahasiswa menuntut ilmu di Kota 

Malang, wisatawan berkunjung ataupun singgah. Hal paling dibutuhkan apa? 

pasti moda transportasi. 

Angkutan umum seragam berwarna biru, 10 tahun ke belakang, memang 

sangat dibutukan masyarakat, tetapi itu dahulu. Penumpang membutukan moda 

transportasi nyaman, aman dan murah.  Tetapi, kebutuhan masyarakat akan 

sarana transportasi yang baik, tak juga terwujudkan. Hanya menjadi wacana 

saja. Penghujung 2016, transportasi online mulai menyapa masyarakat kota 

Malang. 

Dengan bermodal kendaraan pribadi, mereka berupaya memberikan 

pelayanan terbaik. Banyaknya kekurangan moda transportasi konvensional, 

khususnya pelayanan, menjadikan masyarakat cenderung memilih transportasi 

online. Hanya masyarakat yang bisa menilai atau menentukan moda 

transportasi yang dikehendaki. Kepada Abah Anton, Wali Kota Malang, Tama 

berharap, bisa mewujudkan transportasi yang diinginkan masyarakat.10 

Dalam Transportasi online maupun konvensional, keberadaannya tidak 

lepas dari konsep Pengangkutan . Agar dapat memahami konsep pengangkutan 

secara komprehensif, perlu dikaji terlebih dahulu aspek-aspek yang tersirat 

dalam konsep pengangkutan meliputi tiga aspek, yaitu : (1). Pengangkutan 

                                                 
10 Muhammad Aminudin, Muncul Petisi Dukung Transportasi Online, 

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3429202/muncul-petisi-dukung-transportasi-online-di-

Malang. diakses 6 Juni 2017. 

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3429202/muncul-petisi-dukung-transportasi-online-di-malang
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3429202/muncul-petisi-dukung-transportasi-online-di-malang
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sebagai usaha (business); (2). Pengangkutan sebagai perjanjian (aggrement); 

dan (3). Pengangkutan sebagai proses penerapan (applying process). Ketiga 

aspek pengangkutan tersebut menyatakan kegiatan yang berakhir dengan 

pencapaian tujuan pengangkutan. Tujuan kegiatan usaha pengangkutan adalah 

memperoleh keuntungan dan/atau laba, tujuan kegiatan perjanjian 

pengangkutan adalah memperloleh hasi realisasi yang diinginkan pihak-pihak, 

dan tujuan kegiatan pelaksanaan pengangkutan adalah memperoleh 

keuntungan dan tiba dengan selamat di tempat tujuan. Ketiga aspek 

pengangkutan tersebut menyatakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan pelakunya. Tanpa kegiatan tidak mungkin tujuan dapat tercapai.11 

Permasalahan yang dihadapi oleh taksi konvensional di Malang adalah 

soal perizinan layanan transportasi online. Memang tentang izin usaha taksi 

konvensional telah di lindungi oleh undang-undang. Dalam Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 173 

Pasal (1) huruf b yaitu Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan 

angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan 

angkutan orang tidak dalam trayek. Dalam Pasal 174 Dalam Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang 

dimaksud izin pada Pasal 173 yaitu izin berupa dokumen kontrak dan/atau 

kartu elektronik yang terdiri atas surat keputusan, surat pernyataan, dan kartu 

pengawasan.  

                                                 
11 Prof. Abdulkadir Muhammad. 2013. Hukum Pengangkutan Niaga. Bandung.Penerbit Citra 

Aditya Bakti. Hal 1 
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Tetapi, dalam perkembangan dewasa ini taksi online sedang menjalani 

masa perizinan operasi seperti yang dikatakan oleh Kepala Dinas Perhubungan 

dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah menjelaskan, ada dua izin yang 

harus diperoleh GrabCar alam mengoperasikan angkutannya. Berdasarkan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak 

dalam Trayek, dua izin tersebut adalah izin penyelenggaraan dan izin operasi. 

Perusahaan aplikasi tersebut bermitra dengan angkutan sewa. Untuk izin 

penyelenggaraan semuanya sudah lengkap hanya saja menunggu untuk di 

verifikasi. 

Izin penyelenggaraan itu seperti kelengkapan nomor pokok wajib pajak 

(NPWP), akta pendirian, dan izin usaha. Persyaratan itu telah dipenuhi mitra 

kerja Grab yaitu PPRI, dan mitra kerja GrabCar, yaitu JTUB. 

Proses izin operasional sedang berjalan. Izin operasional diperoleh dengan 

memenuhi syarat memiliki minimal lima kendaraan dengan STNK atas nama 

perusahaan, menggunakan kendaraan minimal 1.300 cc, memiliki pool, 

memiliki fasilitas perawatan kendaraan, memiliki kartu uji dan kartu 

pengawasan, dan nomor pengaduan masyarakat. "Izin operasi sedang jalan. 

Kalau tidak salah, kemarin sudah masuk sekitar 700 sekian (mobil), dan nanti 

kita akan uji kir," Dishubtrans DKI Jakarta juga memberi toleransi kepada 

mitra untuk bisa menggunakan STNK atas nama pribadi. Namun, mitra harus 
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melakukan perpanjangan atas nama perusahaan dalam jangka waktu satu tahun 

ke depan.12  

Tentang status lembaga, banyak yang mengira bahwa GrabCar adalah 

penyedia jasa transportasi, padahal sesungguhnya status GrabCar hanyalah 

sebagai aplikasi yang berusaha menghubungkan antara penumpang dengan 

mitra GrabCar yakni perusahaan penyewaan transportasi. Tidak ada satu 

kendaraan pun yang dimiliki GrabCar untuk dijadikan alat gerak transportasi 

layaknya perusahaan taksi konvensional. Kendaraan yang digunakan pun 

terintegrasi dengan perusahaan penyewaan mobil. Oleh karenanya,  GrabCar 

hanya sebagai aplikasi dan bukan sebagai perusahaan penyedia jasa 

transportasi. Dengan kata lain, dorongan agar GrabCar mengajukan surat izin 

legal sebagai angkutan umum jelas tidak tepat.  

Banyak yang mengira bahwa GrabCar menabrak aturan-aturan yang ada 

di Indonesia, bagi pihak yang menolak keberadaan GrabCar, alasan yang 

dikemukakan adalah terkait plat nomor kendaraan yang seharusnya berwarna 

kuning, layaknya transportasi umum. Jelas ini keliru, kembali ke penjelasan 

pertama, GrabCar hanyalah sebuah aplikasi, bukan perusahaan transportasi 

umum. 

Dengan menggunakan plat nomor kendaraan berwarna hitam GrabCar 

sesungguhnya sudah menjalankan amanat yang tertuang dalam Keputusan 

Menteri Perhubungan No 35 Tahun 2003, di dalam Pasal 30 ayat 3a, disebutkan 

                                                 
12 Kurnia Sari Aziza. Izin Operasi Grab Car dan GrabCar Sedang Diproses. http:/ /megapolitan.  

kompas. Com /read/2016/04/29/13371051/ Izin.Operasi.Grab.Car.dan.GrabCar.Sedang.Diproses. 

diakses 14 Juli 2017 

 

http://megapolitan.kompas.com/read/2016/04/29/13371051/Izin.Operasi.Grab.Car.dan.Uber.Sedang.Diproses
http://megapolitan.kompas.com/read/2016/04/29/13371051/Izin.Operasi.Grab.Car.dan.Uber.Sedang.Diproses
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bahwa mobil penumpang umum untuk angkutan sewa harus dilengkapi tanda 

nomor kendaraan dengan warna dasar plat hitam dengan tulisan putih. Dalam 

kapasitasnya yang menghubungkan penumpang dengan mitra GrabCar yakni 

perusahaan penyewaan mobil, maka ini sudah sesuai dengan aturan yang ada. 

Karena kendaraan yang digunakan adalah kendaraan yang dikelola oleh 

perusahaan penyewaan mobil atau rental. Karena mobil itu adalah barang yang 

dikelola oleh mitra GrabCar, maka argumen yang mengatakan bahwa 

GrabCar harus memiliki plat kendaraan kuning layaknya taksi konvesional 

jelas tafsiran yang keliru. 

Mengenai status hukum, masyarakat juga seharusnya bisa membedakan 

GrabCar dengan moda transportasi konvensional. “GrabCar sudah 

menyiapkan tim lawyer-nya, sebetulnya GrabCar pun juga masuk ke investor 

saham berbasis internet, jadi secara hukum, ya legal. Memang tidak seperti 

kendaraan transportasi konvensional, karena GrabCar sifatnya hanya aplikasi 

saja.” ujar salah satu mitra yang sudah bergabung selama kurang lebih dua 

minggu dengan GrabCar ini sambil meyakinkan. 

GrabCar sebetulnya juga membawa kita pada sistem keamanan yang 

berteknologi. Misalnya ketika penumpang menaiki GrabCar, maka 

penumpang bisa membagikan lokasi perjalanan (ETA) kepada teman atau 

kerabat, sehingga mereka bisa mengetahui lokasi dan waktu tiba konsumen. 

Keamanan  jenis ini tidak dapat kita temukan di taksi konvensional. Selain itu, 

fitur keamanan GrabCar juga mencakup nama, foto, plat nomor kendaraan 

serta detail pengemudi yang bisa dilihat sebelum penumpang menaiki 
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kendaraan. “Pengguna itu keamanannya lebih terjamin, karena kita bisa 

ngecek siapa drivernya, mobilnya juga bisa dilacak plat nomornnya. Jadi 

sebetulnya jika ada sesuatu hal buruk yang terjadi, bisa langsung dibawa ke 

ranah hukum berdasarkan database yang tersedia.” Ujar driver GrabCar. 

Tak hanya itu, di akhir perjalanan, penumpang juga diharuskan 

memberikan rating untuk pengemudi. Hal ini penting sebagai penilaian 

penumpang terhadap service yang diberikan. Dengan demikian, jika ada 

penumpang yang tidak puas dengan GrabCar, maka penumpang tersebut bisa 

memberikan punishment-nya melalui fitur ini. 

Selain itu, sebagai upaya preventif, seseorang yang ingin menjadi driver 

juga diharuskan membawa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 

sebelum mereka bergabung dengan GrabCar. Oleh karenanya, untuk menjadi 

pengemudi GrabCar harus melalui tahap yang cukup ketat. Jika dilihat dari 

fakta-fakta tersebut, maka sikap meragukan keamanan GrabCar menjadi 

sesuatu yang mengada-ada.13 

Berangkat dari problematika Transportasi Online di Kota Malang, penulis 

sangat tertarik untuk mengangkat penelitian tersebut sebagai suatu tulisan 

hukum. Maka penulis menujukkan penelitian tersebut untuk meneliti 

bagaimana sistem pengangkutan transportasi online maupun konvensional. 

Penulis menjadikan penelitian tersebut menjadi study komparatif yang mana 

study komparatif adalah study perbandingan yaitu membandingan dengan 

                                                 
13 Hendra Sunandar. GrabCar Ternyata Lebih Murah dan Menguntungkan. https:// suara 

kebebasan.org/id/laporan-khusus/item/540-GrabCar-ternyata-lebih-murah-dan-

menguntungkan.diakses 14 Juli 2017. 
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merujuk pada pelaksanaan peraturan yaitu Undang – Undang no 22 tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan serta Undang – Undang yang terkait. 

Sehingga dalam hal ini penulis ingin mengangkat penulisan tugas akhir dengan 

usulan judul : “Tinjauan Yuridis Sosiologis Perbandingan Pelaksanaan 

Sistem Pengangkutan Taksi Berbasis Online dan Taksi Konvensional di 

Kota Malang” 

B. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perbandingan kedudukan Perusahaan dan Perizinan Taksi 

Konvensional dengan Taksi Online di Kota Malang ?  

2. Bagaimana Sistem Pengangkutan Darat Melalui Jalan Umum pada Taksi 

Konvensional dengan Taksi Online di Kota Malang ? (sistem yang akan 

diteliti meluputi; a) Wilayah operasi pelayanan penumpang. b) Keamanan 

penumpang/pengguna taksi. c) Persyaratan pengemudi dan kendaraan 

taksi. d) Penyelenggaraan angkutan umum taksi dengan aplikasi berbasis 

teknologi informasi. f) Tujuan Penyelenggaraan Angkutan Umum Tidak 

Dalam Trayek.) 

C. Tujuan Penelitian. 

Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting keberadaannya 

dalam menentukan awal penelitian yang ingin dicapai dari permasalahan yang 

diuraikan diatas. Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut : 
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1. Dari segi keilmuan dalam bidang hukum, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana kedudukan Perusahaan Angkutan Umum serta 

Perizinan Angkutan PT Citra Perdana Kendedes dan GrabCar. (Ditinjau 

dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan). 

2. Mngetahui dan menemukan jawaban dari permasalahan yang ada 

dilapangan  dengan meninjau dari Sistem Pengangkutan Darat Melalui 

Jalan Umum pada Taksi Citra Perdana Kendedes Dan GrabCar. Dengan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan  dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor 

Umum Tidak Dalam Trayek. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini baik 

secara teoritis maupun secara praktis, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas 

untuk kalangan akademisi khsusnya wawasan ilmu hukum pelaksanaan 

pengangkutan dan mengharapkan penelitian dapat mengembangkan ilmu 

tentang pengangkutan secara teori yang dibenarkan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menunjang wawasan, bahwa Transportasi 

di Indonesia sangatlah berkembang dengan pesat untuk itu, penulis 
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mengharapkan kalangan mahasiswa dan masyarakat pada umumnya 

memahami pentingnya dasar teori Hukum Pengangkutan dan pentingnya 

norma – norma perundang – undangan yang berkaitan dengan lalu lintas 

dan angkutan jalan. 

E. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu : 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini sangat berguna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan 

dalam bidang hukum pengangkutan tentang permasalahan yang diteliti 

oleh penulis, sekaligus sebagai penulisan tugas akhir guna menyelesaikan 

studi tingkat strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini sangat berguna bagi masyarakat karena Transportasi di 

Indonesia ini tak luput dari penggunannya yaitu masyarakat. Dengan 

adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat menggunakan haknya 

dalam memakai jasa Transportasi di Indonesia sesuai yang tercantum 

dalam undang-undang. 

c. Bagi Akademisi 

Sebagai seorang akademisi penelitian ini berguna untuk membuka 

wawasan baru terkait perkembangan jaman di era transportasi modern 

seperti saat ini serta lebih menekankan keilmuan hukum pengangkutan dan 

undang-undang yang berlaku. 
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F. Metode Penelitian 

a. Metode Pendekatan 

Memperoleh data yang akurat dibutuhkan metode pendekatan yang 

menjelaskan tentang masalah yang terkait. Dengan mengetahui tujuan 

penelitian, penulis merujuk pada pendekatan yuridis sosiologis serta studi 

komparasi. 

Pendekatan yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan 

terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan 

maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian 

menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya 

menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution). 

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. 

Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan 

dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti berdasarkan 

kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini variabelnya masih 

mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang 

berbeda. 

Menurut Nazir (2005: 58) penelitian komparatif adalah sejenis 

penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang 

sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya 

ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. 

 

 

http://pgsdberbagi.blogspot.co.id/2014/01/penelitian-komparatif.html
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b. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul penulis yang diajukan maka untuk memperoleh data 

yang akurat dan berkaitan dengan penelitian ini maka penulis mengambil 

Lokasi penelitian di PT Citra Taksi Perdana Kendedes dan Kantor 

GrabCar.  

c. Jenis Data 

1) Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama secara langsung 

di lokasi penelitian dengan cara memperoleh data dari wawancara dengan 

pihak yang terkait dalam penelitian yaitu dari pihak GrabCar adalah pihak 

yang terkait dalam tanggung jawab perusahaan GrabCar yaitu Bapak Arik 

Selaku Humas GrabCar Kota Malang. Selanjutnya, wawancara dari pihak 

PT Taksi Citra Perdana Kendedes adalah pihak yang terkait dalam 

tanggung jawab perusahaan yaitu Bapak Kholil selaku Humas PT Citra 

Taksi Perdana Kendedes.  

2) Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan atau keterangan 

lanjutan mengenai data primer, data sekunder terdiri dari : 

1. Berbagai bahan pustaka atau literatur yaitu buku-buku, jurnal, dan 

para ahli/sarjana yang terkait dengan penelitian ini. 

2. Peraturan perundang – undangan : 

1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 
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2) Peraturan Menteri No. 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 

Pengangkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak 

Dalam Trayek 

3) Data Tersier 

Data tersier terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, 

Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, yang dapat memberikan 

penjelasan maupun petunjuk terhadap data primer maupun data sekunder. 

G. Teknik Pengumpulan Data  

a. Wawancara 

Salah satu metode pengumpulan data adalah dengan jalan wawancara, 

yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada 

responden. Responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pihak 

yang terkait dalam tanggung jawab perusahaan GrabCar serta pengguna 

layanan GrabCar. Selanjutnya, wawancara dari pihak PT Citra Taksi 

Perdaa Kendedes adalah pihak yang terkait dalam tanggung jawab 

perusahaan tersebut.  

Yang dimaksud dengan wawancara menurut Nazir (1988) adalah proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 

sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si 

penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan 

interview guide (panduan wawancara). 

b. Dokumentasi  
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Dalam penelitian ini penulis menerapkan teknnik pengumpulan data 

dengan dokumentasi yang mana dokumentasi ini bertujuan untuk mencari 

fakta dengan mengumpulkan bahan-bahan yang dihasilkan dari video, 

perekam suara serta media cetak dan elektronik mengenai suatu fakta 

penelitian yang terjadi di Lokasi Penelitian. 

c. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data untuk melakukan suatu 

pengamatan suatu objek penelitian. Dalam hal ini objek penelitian adalah 

pihak yang terkait dalam tanggung jawab perusahaan GrabCar serta 

pengguna layanan GrabCar. Selanjutnya, wawancara dari pihak PT Citra 

Taksi Perdaa Kendedes adalah pihak yang terkait dalam tanggung jawab 

perusahaan tersebut.. Penulis akan melakukan pengamatan pada objek 

penelitian tersebut bertujuan untuk mendapatkan data konkret secara 

langsung dalam suatu tempat penelitian. 

H. Teknik Analisa Data 

Pengolahan dan Analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada 

cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisis data, tergantung pada 

sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data). Metode 

analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara 

memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian 

kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, 

ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian 
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dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh 

tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. 

I. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menggunakan sistem penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang penulisan, perumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, 

dan sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini difokuskan kepada deskripsi penelitian atau uraian tentang 

bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana, dan kajian yuridis 

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kajian terdahulu terkait topik atau 

tema yang diteliti. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasi penelitian yang telah dikaji dan dianalisa secara 

sistematis berdasarkan pada kajian pustaka sebagaimana dalam Bab II. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang 

diangkat. 

 

 


