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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Hukum Pengangkutan Darat

1. Peraturan Hukum Pengangkutan

Peraturan hukum pengangkutan adalah keseluruhan peraturan hukum 

yang mengatur tentang jasa pengangkutan. Istilah peraturan hukum (rule 

of law) dalam definisi ini meliputi semua ketentuan: 

a. Undang-undang pengangkutan;

b. Perjanjian pengangkutan;

c. Konvensi internasional tentang pengangkutan; dan

d. Kebiasaan dalam pengangkutan kereta api, darat, perairan, dan

penerbangan.

Peraturan hukum tersebut meliputi juga asas hukum, norma hukum, teori 

hukum, dan praktik hukum pengangkutan. Asas hukum pengangkutan 

merupakan landasan filosofis (fundamental norm) yang menjadi dasar 

ketentuan-ketentuan pengangkutan yang menyatakan kebenaran, keadilan, dan 

kepatutan yang diterima oleh semua pihak. Kebenaran, keadilan, dan kepatutan 

juga menjadi tujuan yang diharapkan oleh phak-pihak. Asas tersebut 

dijelmakan dalam bentuk ketentuan-ketentuan (rules)  yang mengatur 

pengangkutan niaga. Asas hukum sebagai landasan filosofis ini digolongkan 

sebagai filsafat hukum (Legal Philosophy) mengenai pengangkutan. 
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Norma hukum pengangkutan merupakan rumusan ketentuan-ketentuan 

dalam undang-undang, perjanjian, konvensi internasional, dan kebiasaan yang 

mengatur tentang pengangkutan. Norma hukum pengangkutan berfungs i 

mengatur dan menjadi pedoman perilaku atau perbuatan pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam pengangkutan. Fungsi pengaturan ini mengarahkan 

pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan untuk mencapai tujuan 

yang dikehendaki, yaitu tiba di tempat tujuan dengan selamat, aman, 

bermanfaat, nilai guna meningkat, dan menguntungkan semua pihak. 

Teori hukum pengangkutan merupakan kajian pengembangan hukum 

pengangkutan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sangat berguna 

bagi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan. Objek kajian 

pengembangan tersebut meliputi ketentuan-ketentuan hukum pengangkutan 

dan pengalaman nyata pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

pengangkutan. Melalui pengkajian tersebut akan diperoleh penemuan dan 

pemahaman baru mengenai pengangkutan. 

Penemuan dan pengalaman baru tersebut akan dimanfaatkan untuk 

meningkatkan mutu pengaturan dan sifat perilaku atau perbuatan teratur 

masyarakat dalam pengangkutan. Melalui pengkajian akan diketahui sejauh 

mana ketentuan hukum pengangkutan yang berlaku itu (das sollen) sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat dalam kegiatan pengangkutan (das sein). 

Teori hukum pengangkutan adalah serangkaian ketentuan undang-undang 

atau perjanjian mengenai pengangkutan yang direkonstruksikan sedemikian 

rupa sehingga menggambarkan proses kegiatan pengangkutan. Teori hukum 
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pengangkutan merupakan gambaran secara jelas rekonstruksi ketentuan 

undang-undang atau perjanjian bagaimana seharusnya para pihak berbuat 

sehingga tujuan pengangkutan itu tercapai. 

Apabila teori hukum pengangkutan ini diterapkan pada pengangkutan, 

penerapannya disebut praktik hukum pengangkutan. Praktik hukum 

pengangkutan merupakan rangkaian peristiwa mengenai pengangkutan. 

Rangkaian peristiwa tersebut merupakan proses kegiatan mulai dari pemuatan 

kedalam alat pengangkut, pemindahan ke tempat tujuan yang telah ditentukan, 

dan penurunan/pembongkaran di tempat tujuan. Proses rangkaian perbuatan ini 

dapat diamati secara nyata pada setiap pelaksanaan pengangkutan. Dengan kata 

lain, teori hukum pengangkutan hanyalah mempunyai nilai guna jika 

dilaksanakan melalui setiap jenis pengangkutan. 

Praktik hukum pengangkutan merupakan rangkaian perilaku atau 

perbuatan sebagai pelaksanaan atau realisasi dari ketentuan undang-undang, 

perjanjian, konvensi internasional, dan kebiasaan mengenai pengangkutan. 

Perilaku atau perbuatan tersebut dapat diketahui melalui serangkaian tindakan 

nyata (perbuatan empiris atau melalui instrumen hukum berupa dokumen-

dokumen pengangkutan yang membuktikan bahwa perbuatan (action) sudah 

dilakukan. Kajian praktik hukum pengangkutan termasuk dalam penelit ian 

hukum terapan (applied law) bidang hukum pengangkutan. 

Praktik hukum pengangkutan adalah serangkaian perbuatan nyata yang 

masih berlangsung (in action) atau perbuatann yang sudah selesai dilakukan, 

seperti keputusan hakim atau yurisprudensi (judge made law), dokumen hukum 
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(legal documents), seperti karcis penumpang dan surat muatan barang. Praktik 

hukum pengangkutan menyatakan secara empiris peristiwa perbuatan pihak-

pihak sehingga tujuan pengangkutan itu tercapai dan ada pula yang tidak 

tercapai. Tidak tercapainnya tujuan dapat terjadi karena wanprestasi salah satu 

pihak atau karena keadaan memaksa (force majeur).1  Dalam hal ini peraturan 

pengangkutan darat diatur terperinci pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Perundang-

Undangan yang ada dibawahnya. 

2. Pengertian Hukum Pengangkutan Darat 

Kata pengangkutan berasal dari kata dasar angkut yang berarti mengangka t 

dan membawa. Dalam kamus hukum tercantum bahwa, pengangkutan adalah 

perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana 

pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang 

dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, 

sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. 2 

Keberadaan kegiatan pengangkutan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan atau 

aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Pengangkutan adalah “orang yang 

mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau 

orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat.”3 

Pengangkutan adalah kegiatan pemuatan penumpang atau barang kedalam 

alat pengangkut, pemindahan penumpang atau barang ketempat tujuan dengan 

                                                 
1 Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. 2013. Hukum Pengangkutan Niaga. Penerbit PT Citra Aditya Bakti. 

Bandung. Hal 7-8 
2 Setiawan Widagdo. 2012. Kamus Hukum. Prestasi Pustaka. Jakarta. Hal 413. 
3 Siti Utari. 1994. Pengangkutan Laut. Balai Pustaka. Jakarta. Hal 6. 
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alat pengangkut, dan penurunan penumpang atau pembongkaran barang dari 

alat pengangkut ketempat tujuan yang disepakati.4 Sedangkan hukum 

pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbal balik, yang mana pihak 

pengangkut mengikat diri untuk untuk menyelenggarakan pengangkutan 

barang dan/atau orang ketempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya 

(pengirim atau penerima, penumpang) berkeharusan untuk menuna ikan 

pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.5 

3. Perjanjian Pengangkutan. 

Sebelum menyelenggarakan pengangkutan, terlebih dahulu harus ada 

perjanjian pengangkutan antara pengangkut. Perjanjian pengangkutan adalah 

persetujuan di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan 

pengangkutan penumpang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat tujuan 

tertentu dengan selamat dan penumpang atau pemilik barang mengikatkan diri 

untuk membayar biaya pengangkutan. Perjanjian pengangkutan selalu 

diadakan secara lisan, tetapi didukung oleh dokumen yang membuktikan 

bahwa perjanjian sudah terjadi dan mengikat. 

Undang-Undang Pengangkutan menentukan bahwa pengangkutan baru di 

selenggarakan setelah biaya pengangkutan dibayar terlebih dahulu. Akan 

tetapi, disamping ketentuan Undang-Undang Pengangkutan, juga berlaku 

kebiasaan masyarakat yang dapat membayar biaya pengangkutan kemudian. 

Perjanjian pengangkutan biasanya meliputi kegiatan pengangkutan dalam arti 

                                                 
4 Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. 2013. Hukum Pengangkutan Niaga. Penerbit PT Citra Aditya Bakti. 

Bandung. Hal 42. 
5 Sution Usman Adji. 1991. Hukum Pengangkutan Di Indonesia, Rinka Cipta. Jakarta. hal. 6-7. 
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luas, yaitu kegiatan memuat, membawa, dan menurunkan/membongkar, 

kecuali jika dalam perjanjian ditentukan lain. 

Pengangkutan dalam arti luas ini erat hubungannya dengan tanggung 

jawab pengangkut apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. 

Artinya, tanggung jawab pengangkut mulai berjalan sejak penumpang dan/atau 

barang dimuat ke dalam alat pengangkut sampai penumpang diturunkan dari 

alat pengangkut atau barang di bongkar dari alat pengangkut atau diserahkan 

kepada penerima. Tanggung jawab dapat diketahui dari kewajiban yang telah 

ditetapkan dalam perjanjian pengangkutan atau Undang-Undang 

Pengangkutan. Kewajiban utama pengangkut adalah menyelenggarakan 

pengangkutan. Kewajiban utama mengikat sejak penumpang atau pengirim 

barang melunasi biaya pengangkutan. 

Apabila penumpang mengalami kecelakaan ketika naik alat pengangkut 

atau selama diangkut; atau ketika turun dari alat pengangkut, pengangkut 

bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kecelakaan 

yang terjadi itu. Akan tetapi, tanggung jawab pengangkut dibatasi oleh 

Undang-Undang Pengangkutan. Undang-Undang Pengangkutan menentukan 

bahwa pengangkut bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang timbul 

akibat kesalahan / kelalaian pengangkut. Namun mengenai kerugian yang 

timbul akibat : 

a. Keadaan memaksa (force majeur); 

b. Cacat pada penumpang atau barang itu sendiri; dan 

c. Kesalahan/kelalaian penumpang atau pengirim. 
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Pengangkut dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian. 

Pembatasan atau pembebasan tanggung jawab pengangkut, baik yang 

ditentukan Undang-Undang Pengangkutan maupun perjanjian pengangkutan 

disebut eksonerasi (pembatasan atau pembebasan tanggung jawab). 

Luas tanggung jawab pengangkut diatur Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPdt) Indonesia. Pengangkut wajib membayar ganti kerugian atau 

biaya, kerugian yang diderita, dan bunga yang layak diterima apabila ia tidak 

dapat menyerahkan atau tidak merawat sepatutnya untuk menyelamatkan 

barang muatan (Pasal 1236 KUHPdt). Biaya, kerugian, dan bunga pada 

umumnya terdiri atas kerugian yang telah diderita dan laba yang seharusnya 

diterima (Pasal 1246 KUHPdt). Apabila tanggung jawab tersebut tidak 

dipenuhi, dapat diselesaikan melalui gugatan ke muka pengadilan yang 

berwenang atau gugatan melalui arbitrase.6 

4. Subjek Dan Objek Perjanjian Pengangkutan. 

Sebagaimana kalimat yang lengkap yang selalu mengandung subyek dan 

objek, demikian pula perjanjian yang selalu memiliki subjek dan objek. Subjek 

selalu menunjuk kepada si pembuat perjanjian, yakni manusia maupun badan 

hukum. objek selalu menunjuk pada apa-apa yang diperbuat oleh subjek dalam 

membuat dan melaksanakan perjanjian. Jika mengacu pada pengertian 

perjanjian sebagaimana UU No. 5 Tahun 1999, subjek perjanjian adalah pelaku 

                                                 
6 Abdulkadir Muhammad, Op.cit. Hal. 41 
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usaha, sedangkan objek perjanjiannya adalah perbuatan untuk mengikatkan diri 

baik yang dibuat secara tertulis atau tidak tertulis. 

Wirjono Prodjodikoro menulis bahwa dalam tiap-tiap perjanjian ada dua 

macam subjek, yaitu  ke-1 seorang manusia atau suatu badan hukum yang 

mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan ke-2 seorang manusia atau suatu 

badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu. Subekti 

menyatakan bahwa pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur 

atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan 

dinamakan debitur atau si berutang. Pengertian atas kreditur dan debitur dapat 

ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, di mana 

kreditur adalahh orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau 

undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan (vide Pasal 1 angka 2), 

sedangkan debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau 

undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan (vide 

Pasal 1 angka 3).7 

Objek perjanjian adalah kebalikan dari subjek perjanjian, di mana subjek 

adalah anasir yang bertindak (aktif), sedangkan objek perjanjian adalah hal 

yang diperlukan oleh subjek itu berupa suatu hal yang penting dalam tujuan 

yang dimaksudkan dengan membentuk perjanjian. Oleh karena itu, objek 

dalam perhubungan hukum perihal perjanjian ialah hal yang diwajibkan kepada 

pihak berwajib (debitur) dan terhadap pihak berhak (kreditur) mempunyai hak. 

                                                 
7 Ibid Hal 43 
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Secara umum, objek dari perjanjian sebagaimanna diatur dalam BW adalah apa 

yang dinamakan dengan prestasi, yakni ketentuan tentang memberikan sesuatu, 

berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Berdasarkan prestasi tersebut, si 

berutang berkewajiban memenuhi suatu prestasi terhadap si berpiutang, 

prestasi mana merupakan hak dari si berpiutang terhadap si berutang. 

Dikaitkan dengan fenomena transportasi jalan yang dilakukan dengan 

menggunakan media internet secara online dalam konteks angkutan orang 

dan/atau barang, yang menjadi subjek perjanjian ada 2 (dua), yakni perusahaan 

angkutan umum dan konsumen. Perusahaan angkutan umum harus tunduk 

pada ketentuan Peraturan Menteri nomor 26 Tahun 2017 bahwa di mana 

perusahaan angkutan umum harus merupakan badan hukum Indonesia yang 

antara lain berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, 

Perseroan Terbatas, atau Koperasi. Hal berbeda berlaku bagi konsumen, di 

mana siapapun orangnya (baik manusia maupun badan hukum) berhak untuk 

menggunakan jasa angkutan umum dengan menggunakan media internet 

secara online.8  

Objek perjanjian pada hubungan hukum yang didasarkan pada konteks 

pengangkutan jalan yang dilakukan dengan menggunakan media internet 

secara online adalah hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban bagi 

masing-masing pihak. Baik perusahaan angkutan umum maupun konsumen 

dapat bertindak sebagai kreditur maupun debitur. Perusahaan angkutan umum 

menjadi kreditur ketika memiliki hak atas ongkos atau tarif angkutan yang 

                                                 
8 Andika Wijaya Ibid Hal 60-63 
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dijalankannya. Sebaliknya, perusahaan angkutan umum menjadi debitur ketika 

memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan jasa berupa kegiatan 

mengangkut orang dan/atau barang seperti diminta oleh konsumen. Konsumen 

menjadi kreditur ketika memiliki hak atas jasa atau layanan angkutan orang 

dan/atau barang sebagaimana disepakati atau sebaliknya konsumen menjadi 

debitur ketika dia harus membayar ongkos, tarif jasa, atau layanan angkutan 

orang dan/atau barang kepada perusahaan angkutan umum. 

Salah satu kewajiban paling pokok bagi perusahaan angkutan umum dan 

konsumen atau penumpang pengguna jasa angkutan umum (termasuk yang 

menggunakan media aplikasi berbasis online seperti Grab dan Uber, kewajiban 

yang mana merupakan objek perjanjian sebagaimana ketentuan pasal 186 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi : Perusahaan Angkutan Umum wajib 

mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan 

dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh Penumpang dan/atau 

pengirim barang. 

Ketentuan pasal 186 UU No. 22 Tahun 2009 menjelaskan objek perjanjian 

antara perusahaan angkutan umum dan penumpang atau pengirim barang. 

Objek perjanjian bagi perusahaan angkutan umum adalah kewajiban 

mengangkut orang dan/atau barang berdasarkan perjanjian angkutan. Objek 

perjanjian bagi penumpang atau pengirim barang adalah melakukan 

pembayaran biaya angkutan penumpang atau biaya pengiriman barang 

(courier). 
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Perjanjian-perjanjian yang dibuat secara elektronik merupakan suatu 

dokumen elektronik, dalam arti setiap informasi elektronik yang dibuat, 

diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digita l, 

elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, 

dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi 

tidak terbatas oleh tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, 

huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna 

atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Kontrak-

kontrak yang dibuat melalui suatu sistem transaksi elektronik dinamakan 

dengan kontrak elektronik. Pengertian kontrak elektronik mengacu pada Pasal 

1 angka 17 jo. Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat 

melaluia sistem elektronik, serangkaian perangkat, dan prosedur elektronik 

yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalis is, 

menyimpan, menampilkan, mengumumkan, menggirimkan dan/atau 

menyebarkan informasi elektronik. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya 

merupakan alat bukti hukum yang sah.9 

Perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh sejumlah perusahaan angkutan 

umum seperti Grab dan Uber, menggunakan sistem transaksi elektronik, di 

mana perbuatan hukum dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan 

                                                 
9 Andika Wijaya. Ibid Hal 52 
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komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Secara umum, proses pengikatan 

perjanjian pengangkutan dengan media internet (dengan menggunakan contoh 

yang digunakan oleh Grab dan Uber), dilakukan dengan prosedur atau tahapan 

sebagai berikut. 

a. Download aplikasi Grab secara gratis di App Store (pengguna iPhone), 

Play Store (pengguna android), atau Blackberry World serta daftarkan 

menggunakan nomor handphone yang aktif disertakan email dari 

pengguna layanan dan aktifkan akun anda. 

b. Pilih ikon layanan yang anda ingin gunakan. Aplikasi Grab akan secara 

otomatis mendeteksi lokasi penjemputan anda. Tentukan lokasi tujuan 

pengguna dan pilih Next. 

c. Konfirmasikan lokasi dengan pengemudi, dan pengguna layanan dapat 

secara langsung melacak keberadaan pengemudi yang sedang menuju 

lokasi penjemputan. 

Transaksi elektronik antara perusahaan angkutan umum dan konsumen 

/pengguna jasa sudah dimulai ketika konsumen atau pengguna men-download 

aplikasi jasa layanan angkutan umum tertentu. Dalam proses instalasi, calon 

konsumen diminta untuk memberi pilihan setuju pada syarat dan ketentuan 

yang ditetapkan oleh perusahaan angkutan umum. Apabila calon konsumen 

memencet tombol setuju, pada saat itulah kontrak elektronik lahir.10 

 

                                                 
10 Andika Wijaya. Op. Cit. Hlm 52-54 
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B. Tinjauan Umum Pengangkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi 

1. Dasar Hukum Dan Kode Etik Pengangkutan Orang Dengan 

Menggunakan Taksi. 
Sebagai perusahaan transportasi yang berbadan hukum dan tunduk 

dengan adanya peraturan perundang-undangan, taksi konvensional serta 

taksi berbasis aplikasi harus memperhatikan aspek layanan dalam proses 

pengangkutan orang sebagaimana dalam Pasal 5 angka (1) Peraturan 

Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 26 Tahun 2017 yang 

berbunyi Pelayanan Angkutan Taksi wajib memenuhi pelayanan sebagai 

berikut: 

a. Wilayah operasi pelayanan berada di dalam kawasan perkotaan; 

b. Tidak berjadwal; 

c. Pelayanan dari pintu ke pintu; 

d. Tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa; 

e. Tarif angkutan berdasarkan argometer atau tertera pada aplikasi 

berbasis teknologi informasi; 

f. Besaran tarif berdasarkan tarif batas atas dan batas bawah yang 

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

g. Wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan; 

h. Pembayaran pada pelayanan angkutan taksi yang dilakukan 

berdasarkan argometer dilengkapi dengan alat bukti pembayaran yang 

tercetak; dan 

i. Pemesan dapat dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi 

informasi; 
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Dalam hal ini pengangkut mendominasi terjadinya layanan 

transportasi umum dengan menggunakan taksi. Pengangkut adalah pihak 

yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang 

dan/atau penumpang, dapat berstatus badan usaha milik negara, badan 

usaha milik swasta, ataupun perorangan yang berusaha di bidang jasa 

pengangkutan. Ciri dan karakteristik pengangkut, antara lain perusahaan 

penyelenggaraan angkutan, menggunakan alat pengangkut mekanik, 

penerbit dokumen angkutan. 

Untuk menjadi pengemudi taksi konvensional ataupun taksi online 

mewajibkan memahami tentang pelayanan yang baik bagi penumpang 

yang memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta 

ketertiban saat berkendara di jalan raya. Dalam Pasal 82 Keputusan 

Menteri Perhubungan No. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan 

Angkutan Orang Di Jalan bahwa pengemudi yang mengoperasikan 

kendaraan untuk pelayanan angkutan umum memiliki kewajiban : 

a. mematuhi ketentuan dibidang pelayanan dan keselamatan angkutan; 

b. memakai pakaian seragam perusahaan yang dilengkapi dengan 

identitas perusahaan, yang harus dipakai pada waktu bertugas; 

c. memakai kartu pengenal pegawai yang dikeluarkan oleh perusahaan; 

d. bertingkah laku sopan dan ramah; 

e. tidak merokok selama dalam kendaraan; 

f. tidak minum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, 

narkotika maupun obat lain; 
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g. mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan pergantian pengemud i 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

Suatu hal yang penting juga wajib diperhatikan bagi pengangkut 

adalah tentang surat izin mengemudi bagi pengemudi taksi. Seperti yang 

telah dijelaskan pada pasal 77 UULAJ menyebutkan: 

(1) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib 

memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan 

bermotor yang dikemudikan. 

(2) surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 2 

(dua) jenis : 

a. surat izin mengemudi kendaraan bermotor perseorangan; dan 

b. surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum. 

(3) untuk mendapatkan surat izin mengemudi, calon pengemudi harus 

memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui 

pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri. 

(4)   untuk mendapatkan surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum, 

calon pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan 

pengemudi angkutan umum. 
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(5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya 

diikuti oleh orang yang telah memiliki surat izin mengemudi untuk 

kendaraan bermotor perseorangan.11 

Tidak halnya taksi konvensional yang memberikan pelayanan 

keselamatan angkutan tetapi juga taksi online mempunyai kode etik driver 

yaitu : 

Grab menjunjung tinggi Kode Etik untuk semua pengemudi-mitra 

sehingga semua pengemudi akan memiliki pemahaman yang jelas tentang 

hukum standar kepatuhan, keselamatan, keamanan dan pelayanan yang 

diharapkan dari mereka. Karena Grab mempertahankan kebijakan tanpa 

toleransi, pelanggaran dapat mengakibatkan penangguhan atau 

penghentian akses pengguna ke aplikasi Grab. 

Setiap driver Grab setuju untuk mematuhi sepenuhnya dengan Kode Etik 

ini: 

1) Mematuhi Semua Hukum, Peraturan, Kebijakan Dan Pedoman 

a. Driver harus mematuhi semua peraturan lalu lintas, peraturan, 

aturan, kebijakan dan pedoman serta Kode Etik ini dan pedoman 

lebih lanjut yang mungkin dikeluarkan oleh Grab dari waktu ke 

waktu. 

b. Driver setuju untuk tidak terlibat dalam aktivitas apapun yang 

dapat mengganggu atau menurunkan reputasi Grab dan / atau 

                                                 
11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. 
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menyebabkan gangguan untuk operasi Grab atau bersekongkol 

dengan driver lain atau pihak ketiga dengan maksud untuk 

melakukan tindakan tersebut di atas. 

c. Grab mempertahankan kebijakan tanpa toleransi mengenai semua 

pelanggaran dan dapat mengakibatkan suspensi atau penghentian 

akses pengguna ke aplikasi Grab 

d. Grab melakukan yang terbaik untuk membawa pengemudi lebih 

banyak pekerjaan. Oleh karena itu, kita perlu dukungan pengemud i 

untuk pekerjaan Kode Promosi. Harap menghormati semua 

pekerjaan Kode Promosi setelah menerima konfirmasi. Dalam hal 

driver tidak yakin, silakan cek dengan tim layanan pelanggan kami 

untuk klarifikasi. 

e. Driver dilarang keras terhadap melakukan setiap tindakan dengan 

maksud untuk curang atau menipu apakah atau tidak melalui salah 

‘Promo Code’ yang dapat menyebabkan Grab menderita 

kerugian.12 

f. Driver dilarang mengambil bagian dalam demonstrasi ilegal 

terhadap Grab, menjadi anggota asosiasi terdaftar, menghasut 

driver lain untuk tidak menggunakan aplikasi Grab, boikot atau 

mengancam untuk memboikot aplikasi Grab atau tindakan lain 

yang dapat ditafsirkan untuk melawan kepentingan Grab. 

 

                                                 
12 https://www.grab.com/id/safety/codeofconduct/ 
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2) Profesional Dan Kualitas Pelayanan 

a. Driver harus menyediakan transportasi yang aman bagi semua 

penumpang. Keselamatan penumpang dan driver pada platform Grab 

menjadi perhatian sepenuhnya. 

b. Grab tidak mentolerir konsumsi setiap obat atau alkohol dengan driver 

saat menggunakan aplikasi Grab. Ini adalah melawan hukum dan 

pelanggaran serius terhadap kebijakan keselamatan Grab ini. 

Selanjutnya, zat ilegal dan wadah terbuka alkohol tidak diizinkan di 

kendaraan driver ‘. Jika penumpang percaya sopir mungkin berada di 

bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol, ia memiliki hak untuk 

mengakhiri perjalanan segera dan layanan pelanggan waspada. 

c. Driver dilarang memiliki atau menyimpan senjata jenis atau deskripsi 

apapun di dalam kendaraan mereka sendiri atau pada driver untuk 

alasan apapun. 

d. Grab mengambil pandangan yang serius pada mengemudi sembrono, 

yang membahayakan penumpang dan / atau pengguna jalan lainnya 

dan ini termasuk: Mengemudi melawan arah, Gagal mematuhi batas 

kecepatan, Gagal untuk menyesuaikan diri dengan lampu lalu lintas, 

Menggunakan ponsel tanpa hands free saat mengemudi, Gagal 

menggunakan sinyal indikator sebelum mengubah atau berubah 

menjadi persimpangan, dan Melanggar hukum lalu lintas lainnya 

e. Driver bertanggung jawab untuk menjaga kendaraan mereka sendiri 

dalam kondisi operasi yang baik, sesuai dengan standar keamanan 
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industri. Driver juga harus menjalani pemeriksaan kesehatan fisik 

secara teratur sebagaimana diamanatkan atau direkomendasikan oleh 

peraturan daerah atau sebagai dan ketika diarahkan oleh Grab. 

f. Driver harus selalu benar dan sopan berpakaian dan menunjukkan 

perangai yang baik serta berkomunikasi dengan penumpang dengan 

sopan. 

g. Driver dilarang mengemudi tanpa lisensi, polis asuransi yang valid 

dan / atau izin usaha atau izin yang diperlukan untuk menyediakan 

transportasi untuk menyewa. 

h. Ambil merekomendasikan bahwa sopir akan selalu mengingatkan 

penumpang untuk memakai sabuk pengaman (atau helm seperti pada 

sepeda motor) saat mengendarai.13 

i. Hindari kekerasan dan perilaku agresif setiap saat. Dengan 

keselamatan dan keamanan sebagai pilar utamanya, Grab tidak 

membenarkan segala bentuk kekerasan atau agresi. Driver tidak harus 

menunjukkan perilaku agresif, termasuk masuk ke perselisihan verbal 

dengan penumpang, menggunakan vulgar atau sindiran atau membuat 

ancaman atau pukulan fisik dengan penumpang. Dalam hal situasi 

keluar dari tangan, tidak pernah mengambil tindakan tangan sendiri 

atau meningkat ketegangan (yaitu Harras atau membuat ancaman, 

apakah perjalanan ini sedang berlangsung atau telah berakhir). Selalu 

memilih untuk melaporkan kasus ini ke teman yang pernah 

                                                 
13 https://www.grab.com/id/safety/codeofconduct/ 
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berkunjung sesegera mungkin. Kami bertujuan untuk melayani semua 

pihak memihak dan akan mengambil tindakan seperti yang tepat. 

j. Driver secara ketat dilarang melakukan segala bentuk pelanggaran 

seksual, termasuk membuat cabul komentar / teks, pelecehan seksual, 

kontak fisik yang tidak diinginkan, menahan diri melanggar hukum, 

membius, penganiayaan dan pemerkosaan. Ini adalah tindak pidana di 

bawah hukum dan pelanggaran serius terhadap kebijakan keselamatan 

Grab ini. Pelanggar akan dituntut melawan hukum. 

k. Ingatlah bahwa pelecehan berbeda menurut masyarakat dan norma-

norma pribadi – mengomentari penampilan, mengajukan pertanyaan 

terlalu pribadi dan melanggar ke dalam ruang pribadi umumnya 

dianggap tidak pantas. Ambil mendesak driver untuk berhati-hati 

privasi pengguna lain ‘dan ruang pribadi. SMS penumpang di luar 

alasan profesional merupakan sebuah bentuk pelecehan dan 

pelanggaran untuk nya hak untuk keamanan pribadi dan perlindungan 

data. 

l. Sebagai penyedia transportasi, Driver didorong untuk memberikan 

bantuan kepada penumpang cacat, terutama ketika memasuki atau 

hinggap kendaraan. 

m. Driver akan menyetujui permintaan yang wajar dari penumpang 

seperti menurunkan AC atau volume radio. 
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n. Berkaitan dengan penumpang tunanetra yang didampingi oleh anjing 

pemandu mereka, Driver didorong untuk menerima pemesanan 

seperti jika tidak menyinggung ajaran agama. 

o. Pengetahuan tentang kondisi lalu lintas seperti pembangunan jalan, 

kecelakaan besar atau acara outdoor yang dapat menunda perjalanan 

dianggap keuntungan dalam pekerjaan mereka sendiri dan driver 

didorong untuk selalu waspada terhadap perkembangan tersebut. 

p. Dalam hal penumpang meninggalkan / nya barang miliknya (termasuk 

uang tunai) di kendaraan, Driver diwajibkan untuk mengembalikan 

yang sama untuk penumpang mendesak atau melalui Layanan 

Pelanggan Grab ini. 

q. Menghormati pemesanan bahwa tawaran driver untuk. Hal ini sangat 

penting dalam membangun kepercayaan penumpang dan mendorong 

penumpang lebih untuk menggunakan platform Grab. Lebih 

penumpang berarti lebih banyak pekerjaan untuk driver secara 

keseluruhan.14 

r. Jangan mentransfer pekerjaan untuk driver lainnya. Dalam hal tidak 

dapat mengambil penumpang karena keadaan darurat, hubungi 

penumpang segera sebelum membatalkan pemesanan. Driver sangat 

dianjurkan untuk tidak membatalkan pekerjaan kecuali dalam keadaan 

darurat (misalnya obil rusak). 

                                                 
14 https://www.grab.com/id/safety/codeofconduct/ 
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s. Menunggu penumpang untuk sampai pada titik pick-up. Mengemud i 

tanpa menunggu mereka memberikan pengalaman yang sangat negatif 

bagi pelanggan. Hubungi penumpang setelah menunggu selama 5 

menit untuk mengkonfirmasi jika mereka masih memerlukan taksi. 

Silahkan menginformasikan penumpang dan Customer Service jika 

tidak dapat menunggu lebih lanjut. 

t. Jangan menerima pekerjaan ketika driver memiliki penumpang lain di 

kapal karena ini akan meningkatkan waktu menunggu penumpang 

berikutnya. 

u. Driver tidak akan menolak untuk memberikan layanan berdasarkan 

ras seseorang, agama, asal negara, cacat, orientasi seksual, jenis 

kelamin, status perkawinan, jenis kelamin, usia atau karakteristik lain 

yang dilindungi di bawah hukum. jenis perilaku dapat mengakibatkan 

penghentian akses pengguna ke platform yang Grab. Hal ini tidak 

sopan untuk membuat komentar yang menghina, atau diskrimina tif 

tentang seseorang atau kelompok, apakah penumpang milik 

kelompok. 

v. Jangan menetapkan tarif sendiri (Charge misalnya per perjalanan) 

karena hal ini dapat dianggap sebagai berlebihan. Kumpulkan tarif 

yang benar sesuai dengan meteran ditambah biaya lainnya yang 

ditetapkan oleh masing-masing perusahaan, atau platform. 

w. Jangan meminta penumpang untuk membuat pengaturan pesanan 

pribadi atau tambahan. Ini bertentangan Ambil prinsip menempatkan 
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kendaraan terdekat penumpang. Sopir juga merampas penumpang 

dari mendapatkan kendaraan dengan cara yang paling efisien. 

x. Tidak merekomendasikan aplikasi pemesanan taksi lain untuk 

penumpang. Praktek ini mengganggu dan tidak profesional untuk 

penumpang. 

y. Penumpang menghargai kejujuran pada bagian driver. Oleh karena 

itu, Driver akan memberikan layanan yang didasarkan pada prinsip ini 

dan tindakan kecurangan, seperti gagal untuk memberikan atau 

memberikan keseimbangan kurang dari apa yang penumpang atau 

mengambil rute yang lebih panjang dari yang diperlukan (kecuali ada 

alasan yang sah untuk itu atau diminta secara khusus oleh penumpang) 

dilarang. 

z. Driver secara ketat dilarang menghubungi penumpang melalui saluran 

atau platform kecuali untuk tujuan kerja. 

aa. Tekan ‘Drop Off’ / ‘End Job’ hanya setelah penumpang telah turun 

dari kendaraan. 

3) Prosedur Gawat Darurat 

a. Segera menyampaikan informasi darurat kepada Grab. Kami ingin 

membantu dalam segala hal. 

b. Jika sewaktu-waktu Driver merasa bahwa ada dihadapkan dengan 

situasi yang membutuhkan perhatian darurat, hubungi nomor layanan 

darurat di daerah situasi. Setelah semua pihak yang aman dan situasi 

telah ditangani oleh pihak berwenang, silakan kemudian memberitahu 
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Grab. Kami akan membantu dan mengambil tindakan yang tepat 

sesuai kebutuhan, termasuk bekerja sama dengan penegak hukum. 

4) Peningkatan Dan Pelayanan Berkelanjutan. 

a. Jadilah terbuka untuk umpan balik dan pelatihan lebih lanjut. Pada 

Grab, kami berkomitmen untuk perbaikan berkesinambungan untuk 

standar pelayanan. 

b. Grab menerapkan penumpang dan umpan balik driver sistem dua 

arah, serta sistem audit penumpang misteri. Kami juga menegakkan 

evaluasi berkesinambungan kesesuaian pengemudi dan kinerja, dan 

umpan balik yang sesuai. Dalam kebanyakan kasus, kami bertujuan 

untuk bekerja sama dengan driver melalui sesi umpan balik, kegiatan 

pelatihan, lokakarya dan audit dll Hasil dari upaya ini tergantung pada 

penerimaan dari pengemudi. 

c. Driver yang diperlukan untuk menghadiri sesi pelatihan yang diatur 

oleh Grab atau agennya kecuali keadaan darurat atau karena alasan 

tidak dapat dihindari lainnya. Dalam situasi seperti itu, sesi pengganti 

dapat diatur di kemudian hari. 

Semua driver yang diperlukan untuk mengakui dan menyatakan 

bahwa memiliki pemahaman penuh dari semua klausul yang tercantum 

dalam Driver atas Kode Etik dan bertanggung jawab atas setiap dan semua 

kewajiban, yang menghasilkan atau diduga sebagai akibat dari 

pengoperasian kendaraan bermotor / kendaraan penumpang dan / atau 

layanan taksi / penumpang pengiriman, termasuk, namun tidak terbatas 
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pada cedera pribadi, kematian dan kerusakan properti. Sopir juga berdiri 

bersalah atas kerusakan yang diderita oleh Grab jika ada ditemukan telah 

melanggar salah satu pasal dalam Driver Kode Etik. 

Selanjutnya, Driver harus memahami dan setuju bahwa Ambil 

memiliki hak untuk mengambil tindakan yang tepat seperti melawan 

driver, termasuk menangguhkan atau menghentikan akses pengemud i 

untuk aplikasi Ambil dalam hal pelanggaran dari setiap klausul ini Driver 

Kode Etik.15 

Hal terpenting yang harus diperhatikan juga unsur dari penumpang 

transportasi umum dalam hal ini taksi konvensional dan taksi online.  

Penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya 

angkutan atas dirinya yang diangkut atau semua orang atau badan hukum 

pengguna jasa angkutan, baik darat, laut, maupun udara. Ciri dan 

karakteristik penumpang, antara lain orang yang berstatus pihak dalam 

perjanjian, membayar biaya angkutan, pemegang dokumen angkutan.16 

Penumpang (passanger) adalah pihak yang berhak mendapatkan 

pelayanan jasa angkutan dan berkewajiban untuk membayar tarif (ongkos) 

angkutan sesuai yang ditetapkan. Ada beberapa ciri penumpang : a) orang 

yang berstatus pihak dalam perjanjian pengangkutan, b) membayar biaya 

angkutan dan c) pemegang dokumen angkutan. 

                                                 
15 https://www.grab.com/id/safety/codeofconduct/ 
16 Sution Usman Adji ,Hukum Pengangkutan Di Indonesia, Rinka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 12-14 



 

45 

 

Menurut Yoeti pengertian penumpang adalah pembeli produk dan jasa 

pada suatu perusahaan adalah pelanggan perusahaan barang dan jasa 

mereka dapat berupa seseorang (individu) dan dapat pula sebagai suatu 

perusahaan. 

Dalam Pasal 1 angka 25 UU No. 22 Tahun 2009 yang dimaksud 

penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan 

awak kendaraan dengan mengikatkan diri setelah membayar uang atau 

tiket angkutan umum sebagai kontraprestasi dalam perjanjian 

pengangkutan. Dengan demikian maka seseorang telah sah sebagai 

penumpang angkutan umum. 

Berkaitan dengan uraian di atas, penumpang angkutan umum dapat di 

maknai seseorang (individu) dan/atau satu (kelompok) yang menggunakan 

alat transportasi umum untuk suatu perjalanan tertentu yang didasari atas 

suatu perjanjian sebelumnya, dimana pihak pengangkut berkewajiban 

untuk mengangkut penumpang tersebut dari suatu tempat ke tempat tujuan 

dengan selamat, sedangkan penumpang berkewajiban untuk membayar 

sejumlah uang sebagai imbalan atas jasa pengangkutan tersebut.17 

2. Pengertian Transportasi Taksi Konvensional Dan Taksi Online 

Pengertian taksi konvensional adalah salah satu alternatif alat 

transportasi darat dilengkapi dengan argometer yang banyak diminati oleh 

masyarakat. Jasa taksi dapat digunakan oleh masyarakat dengan cukup 

                                                 
17 Pradana Nurmawan. Tinjauan Umum Pengangkut dan Penumpang. Universitas Udayana. 
http://erepo.unud.ac.id/8991/3/d8b2ee188573590119f09e58e758b91b.pdf. Diakses tanggal 25 Juli 2017 

http://erepo.unud.ac.id/8991/3/d8b2ee188573590119f09e58e758b91b.pdf
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mudah. Masyarakat dapat memesan jasa taksi dengan memanggil taksi 

secara langsung di jalan, menelepon operator taksi, hingga sms.18 

Sedangkan pemahaman terhadap karakteristik transportasi jalan 

online tidak bisa dilepaskan dari pemahaman atas pengertian 

pengangkutan jalan. Ibaratnya, ketika kita ingin mengetahui karakter 

seseorang, terlebih dahulu kita harus kenal siapa orang tersebut. Pengertian 

atas transportasi online  dapat ditemukan dengan mencari pengertian atas 

kata pengangkutan jalan di satu sisi dan kata online di sisi lain. 

Kata ‘peangangkutan’ berasal dari kata dalam bahasa inggris yakni 

transportation. Kata transportation diartikan Black Law Dictionary 

sebagai the removal of goods or persons from one place to another, by a 

carrier, di mana dalam bahasa Indonesia lebih kurang diartikan sebagai 

perpindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain 

dengan menggunakan kendaraan. Pengertian kata transportation dalam 

Black Law Dictionary tersebut pada hakikatnya memiliki kesamaan 

dengan pengertian kata “pengangkutan” dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, yakni pengangkutan barang dan orang oleh berbagai jenis 

kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi. 

Kata selanjutnya dalah kata online yang dalam bahasa Indonesia 

sering diterjemahkan sebagai “dalam jaringan”, atau yang lebih dikenal 

                                                 
18 Alief Rakhman Setyanto. Kajian Determinan Biaya Transaksi Taksi Konvensional Dengan Biaya Transaksi 
Taksi Online. http://docplayer.info/30130652-Pemanfaatan-teknologi-informasi-dan-komunkasi-tik-sebagai-

inovatif-pembelajaran-dan-strategi-promosi-pada-perguruan-tinggi-di-era-digital.html. diakses tanggal 22 Juli 

2017 

   

http://docplayer.info/30130652-Pemanfaatan-teknologi-informasi-dan-komunkasi-tik-sebagai-inovatif-pembelajaran-dan-strategi-promosi-pada-perguruan-tinggi-di-era-digital.html
http://docplayer.info/30130652-Pemanfaatan-teknologi-informasi-dan-komunkasi-tik-sebagai-inovatif-pembelajaran-dan-strategi-promosi-pada-perguruan-tinggi-di-era-digital.html
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dalam singkatan ‘daring’. Pengertian online adalah keadaan komputer 

yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet; jika komputer kita 

online maka kita dapat mengakses internet atau browsing: mencari 

informasi- informasi di internet. Dengan akses tersebut, kita dapat menjalin 

komunikasi (baik yang hanya bersifat verbal atau non-verbal) secara 

online dengan berbagai bangsa dan negara di seluruh belahan dunia.19 

C. Tinjauan Umum Perusahaan Angkutan Umum dan Perizinan 

Penyelenggaraan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek.  

1. Pengertian Perusahaan Angkutan Umum. 

Pengertian perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang 

menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan 

bermotor umum (vide Pasal 1 angka 21 UU No. 22 Tahun 2009). Dalam 

hal ini yang dimaksud dengan badan hukum atau dalam bahasa Belanda 

diartikan recht person adalah badan atau perkumpulan yang dapat 

memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manus ia, 

badan atau perkumpulan mana mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta 

dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat 

dan dapat juga menggugat di muka hakim.20 Menurut Van Apeldoorm, 

badan hukum adalah badan atau perkumpulan yang memiliki kewenangan 

hukum (rechtbevoeghied), yakni kewenangan untuk menjadi subjek 

hubungan - hubungan hukum dan kewenangan bertindak 

                                                 
19 Andika Wijaya. 2016. Aspek Hukum Bisnis Transportasi Online. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. Hal 1  
20 Subekti. 1987. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta. Intermasa. Hlm 21. 
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(handelingsbevoegdheid), yakni kewenangan untuk melakukan tindakan-

tindakan yang menimbulkan hubungan hukum. 

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 21 UU No. 22 Tahun 2009, 

moda yang dipergunakan oleh perusahaan angkutan umum adalah 

kendaraan bermotor umum. Menunjuk pada ketentuan Pasal 1 angka 10 

UU No. 22 Tahun 2009, pengertian dari kendaraan bermotor umum adalah 

setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang 

dengan dipungut bayaran. Dalam hal ini, unsur bayaran memang sangat 

melekat pada hakikat perusahaan yang memang mengejar keuntungan atau 

laba (profit oriented).21  

Perundang-undangan telah mengatur juga tentang perusahaan umum 

dalam hal ini transportasi umum tidak dalam trayek. Seperti yang 

dijelaskan dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

PM 26 Tahun 2017 bahwa, untuk menyelenggarakan angkutan orang tidak 

dalam trayek dengan kendaraan bermotor umum, perusahaan angkutan 

umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam 

trayek.22 

Selanjutnya Pasal 79 ayat (1) PP No. 74 Tahun 2014 menentukan 

bahwa, perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan 

orang dan/atau barang harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dalam hal ini yang 

dimaksud dengan badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada 

                                                 
21 Andika Wijaya. Ibid Hal 34 
22 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 26 Tahun 2017 
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Pasal 79 ayat (1) PP No. 74 Tahun 2014, dijelaskan oleh Pasal 79 ayat (2) 

PP No. 74 Tahun 2014 yang menentukan secara imperatif bahwa badan 

hukum Indonesia tersebut harus berbentuk: 

a. Badan usaha milik negara; 

b. Badan usaha milik daerah; 

c. Perseroan terbatas; atau 

d. Koperasi.  

Mengacu pada bunyi Pasal 79 ayat (2) PP No. 74 Tahun 2014, badan 

hukum swasta yang dapat menjadi perusahaan angkutan umum hanya 

terbatas pada badan hukum swasta yang dapat menjadi perusahaan 

angkutan umum hanya terbatas pada badan hukum swasta yang berbentuk 

Perseroan Terbatas dan Koperasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (selanjutnya disingkat UU No. 40 Tahun 2007), Perseroan 

Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, 

didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal 

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan 

yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 

Sedangkan pengertian Koperasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

perkoperasian, Koperasi adalah badan uusaha yang beranggotaan orang-

seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya 

berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat 
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yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam konteks pelaksanaan 

terhadap PP No.74 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Koperasi adalah 

Koperasi yang memiliki unit usaha di bidang jalan.23 

Peraturan Menteri Perhubungan mengatur izin perusahaan angkutan 

umum tidak dalam trayek menyebutkan pada pasal 27 bahwa Perusahaan 

angkutan umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan 

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum dan 

surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor; 

b. Memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu 

menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; 

c. Menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang 

dibuktikan dengan dokumen kepemilikan perjanjian kerjasama 

dengan pihak lain. 

Dalam peraturan menteri perhubungan republik indonesia juga 

menjelaskan tentang penyelenggaraan angkutan umum dengan aplikasi 

berbasis teknologi informasi pada pasal 50, 51, 52 Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor  Republik Indonesia PM 26 Tahun 2017 yang berisi 

sebagai berikut: 

                                                 
23 Andika Wijaya. Ibid. Hal 34.  
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(1) Untuk meningkatkan kemudahan pemesanan pelayanan jasa angkutan 

orang tidak dalam trayek, perusahaan angkutan umum dapat 

menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi. 

(2) Penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana 

dikamsud pada ayat (1), dapat dilakukan secara mandiri atau 

bekerjasama dengan perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi 

informasi. 

(3) Perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informas i 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib berbadan hukum 

Indonesia dengan kriteria paling sedikit: 

a. Melakukan kontrak, penjualan, dan/atau penyerahan jasa, dan 

penagihan; 

b. Memiliki rekening bank yang menjadi sarana penampungan hasil 

penjualan atau penyerahan jasa pada bank yang ada di Indonesia; 

c. Mempunyai/menguasai server atau pusat data (data centre) yang 

berdomisili di Indonesia; 

d. Melakukan pemasaran, promosi, dan kegiatan asistensi lainnya; 

dan  

e. Menyediakan layanan dan penyelesaian pengaduan konsumen. 

(4) Tata cara penggunaan aplikasi berbasis teknologi informas i 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib mengikuti 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(5) Untuk meningkatkan kemudahan pembayaran pelayanan jasa Angkutan 

Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, 

Perusahaan Angkutan Umum dapat melakukan pembayaran secara 

tunai atau secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Selanjutnya pasal 51 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor  Republik 

Indonesia PM 26 Tahun 2017 dengan penjelasan sebagai berikut: 

(1) Perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi yang 

memfasilitasi dalam pemberian pelayanan angkutan orang wajib 

bekerjasama dengan perusahaan angkutan umum yang telah memilik i 

izin penyelenggaraan angkutan. 

(2) Perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi yang 

memfasilitasi dalam pemberian pelayanan angkutan orang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dilarang bertindak sebagai penyelenggara 

angkutan umum. 

(3) Larangan bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan: 

a. Menetapkan tarif dan memberikan promosi tarif di bawah tarif batas 

bawah yang telah ditetapkan; 

b. Merekrut pengemudi; 

c. Memberikan layanan akses aplikasi kepada orang perorangan 

sebagai penyedia jasa angkutan; dan 
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d. Memberikan layanan akses aplikasi kepada Perusahaan Angkutan 

Umum yang belum memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang 

tidak dalam trayek. 

Adapun Pasal terakhir tentang bab penyelenggaraan angkutan umum 

dengan berbasis teknologi aplikasi dijelaskan pada Pasal 52 Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor  Republik Indonesia PM 26 Tahun 2017 

sebagai berikut: 

(1) Perusahaan angkutan umum yang menggunakan aplikasi berbasis 

teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1), 

wajib mengikuti ketentuan di bidang pengusahaan angkutan umum. 

(2) Perusahaan angkutan umum yang menggunakan aplikasi berbasis 

teknologi informasi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), wajib menghentikan pengoprasian 

kendaraan bermotor dan penggunaan aplikasi. 

(3) Perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi, melalui 

badan hukum penyelenggara angkutan, wajib memberikan akses 

digital dashbord kepada direktur jendral, kepala badan, gubernur, 

bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya. 

(4) Akses digital dashbord sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling 

sedikit memuat : 

a. Nama perusahaan, penanggungjawab dan alamat perusahaan 

penyedia jasa aplikasi berbasis teknologi informasi; 

b. Data seluruh perusahaan angkutan umum yang bekerjasama; 
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c. Data seluruh kendaraan dan pengemudi; 

d. Akses monitoring operasional pelayanan berupa pergerakan 

spasial kendaraan dan tarif; dan 

e. Layanan pengaduan konsumen berupa telepon dan surat 

elektronik (email) penyedia aplikasi berbasis teknologi 

informasi.24 

2. Perizinan Angkutan dan Tarif Jasa Angkutan Taksi. 

Salah satu aspek penting bagi kegiatan usaha yang bergerak di 

bidang transportasi, baik transportasi orang maupun barang di ruang lalu 

lintas jalan adalah aspek perizinan. Sebagaimana surat izin usaha 

perdagangan menjadi syarat legalitas bagi perusahaan perdagangan, bagi 

perusahaan angkutan umum, syarat legalitas itu berwujud surat izin 

penyelenggaraan angkutan. Pengurusan izin penyelenggaraan angkutan 

orang dan/atau barang dikenakan biaya perizinan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 78 ayat (1) PP No. 74 

Tahun 2014 secara imperatif mewajibkan perusahaan angkutan umum 

yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang memiliki: 

a. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; 

b. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau 

c. Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus. 

Ketentuan imperatif yang mewajibkan perusahaan angkutan umum 

yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang memiliki izin 

                                                 
24 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor  Republik Indonesia PM 26 Tahun 2017 
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penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang berlaku secara umum. 

Kewajiban memiliki izin mana harus dipenuhi olehh perusahaan 

angkutan umum berdasarkan persyaratan izin penyelenggaraan angkutan 

orang dan/atau barang yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana 

lalu lintas dan angkutan jalan. 

Atas pengajuan permohonan izin penyelenggaraan angkutan orang 

dan/atau barang, instansi yang berwenang akan memberikan beberapa 

surat penting yang merupakan legalitas pokok bagi perusahaan angkutan 

umum. Izin penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang yang 

diberikan adalah berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang 

berdiri atas: 

a. Surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan; 

b. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani 

angkutan sesuai dengan izin yang diberikan; dan 

c. Kartu pengawasan. 

Surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan dan surat 

pernyataan kesanggupang untuk memenuhi kewajiban melayani 

angkutan sesuai dengan izin diberikan kepada pimpinan perusahaan 

angkutan umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun. Sedangkan kartu 

pengawasan yang merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat 
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pada setiap kendaraan bermotor umum dan wajib diperbarui setiap tahun 

sejak diterbitkan kartu pengawasan.25 

Suatu kinerja dalam taksi konvensional maupun online tidak bisa 

jauh dengan kata “sistem”. Dalam hal yang berkaitan khususnya di 

bidang transportasi, sistem adalah suatu yang sangat penting sebagai 

terwjudnya kelancaran layanan angkutan. Untuk itu, dalam mengart ikan 

suatu sistem pengangkutan maka terlebih dahulu memahami tentang apa 

itu sistem.  

Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau 

elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informas i, 

materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.26 Sedangkan 

pengangkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu 

tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu 

lintas jalan.27 Berdasarkan definisi diatas bisa ditarik pengertian bahwa 

sistem pengangkutan adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen 

dan materi untuk memindahkan orang dan/atau barang dari suatu tempat 

ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan untuk mencapai 

suatu tujuan. Dalam hal pengangkutan, komponen atau materi tersebut 

yaitu menjelaskan tentang segi tarif, keamanan, pengemudi, penumpang, 

tujuan tertentu, dan jenis kendaraan. 

                                                 
25 Andika Wijaya. Op.Cit. Hal 185  
26 https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem 
27 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komponen&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Elemen
https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Materi
https://id.wikipedia.org/wiki/Energi


 

57 

 

Selanjutnya berbicara segi tarif angkutan taksi online maupun 

konvensional. Menentukan suatu tarif taxi mewajibkan perusahaan taksi 

untuk memasang argometer pada taksi. Argometer adalah alat untuk 

penetapan tarif pada taksi yang ditetapkan berdasarkan jarak dan waktu 

perjalanan.28 Dalam taksi online juga berlaku argometer tetapi tidak 

menggunakan alat yang disebut argometer yang diletakkan pada taksi. 

Namun taksi online menggunakan smartphone dalam mencantumkan 

tarifnya. Saat menggunakan atau memesan aplikasi layanan transportasi 

online, yakni Grab dan Uber maka secara otomatis tertera tarif pada 

smartphone tersebut.  

Tarif yang ditetapkan perusahaan taksi sesuai dengan berlakunya 

undang-undang di Indonesia. Undang-Undang yang mengkhususkan 

membahas tentang tarif taksi yakni Peraturan Menteri Perhubungan 

Republik Indonesia Nomor PM 26 Tahun 2017 Tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek. Undang-

undang tersebut menentukan tarif yakni dengan memberikan tarif batas 

atas dan batas bawah. Tarif batas atas dan batas bawah dalam wilayah 

Penelitian berkategori wilayah 1 mencakup Sumatera, Jawa dan Bali. 

Tarif batas bawah untuk wilayah I sebesar Rp 3.500 per km dan batas 

atasnya sebesar Rp 6.000 per km.29 

 

                                                 
28 https://id.wikipedia.org/wiki/Taximeter 
29 Sanusi. http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/07/04/penjelasan-menhub-soal-perhitungan-tarif-

batas-atas-dan-bawah-taksi-online 

https://id.wikipedia.org/wiki/Taksi
https://id.wikipedia.org/wiki/Jarak
https://id.wikipedia.org/wiki/Waktu


 

58 

 

3. Tujuan Dan Asas-Asas Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. 
Pengaturan terhadap pengangkitan dapat dibaca pada UU No. 22 Tahun 

2009 serta peraturan pelaksanaannya, diantara Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (disingkat PP no. 74 

Tahun 2014). Sebagaimana penjelasan atas konsiderans UU No. 22 Tahun 

2009, lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam 

mendukung pembangunan dan integerasi nasional sebagai bagian dari upaya 

memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari 

sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan 

potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban 

berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan 

ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, 

serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. 

UU NO. 22 tahun 2009 memiliki asas-asas sebagaimana diatur dalam 

Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2009, sebagaimana diuraikan berikut. 

a. Asas transparan, yaitu adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan lalu 

lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh 

informasi yang jelas, benar dan jujur sehingga masyarakat mempunya i 

kesempatan berpartisipasi bagi pembembangan lalu lintas dan angkutan 

jalan. 

b. Asas akuntabel, yaitu adanya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan 

jalan yang dapat dipertanggungjawabkan. 
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c. Asas berkelanjutan, yaitu adanya penjaminan kualitas fungsi lingkungan 

melalui pengaturan persyaratan teknis naik kendaraan dan rencana umum 

pengembangan serta pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan 

jalan. 

d. Asas partisipatif, yaitu adanya pengaturan peran serta masyarakat dalam 

proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan 

kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peritiwa yang 

terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan. 

e. Asas bermanfaat, yaitu adanya kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan 

angkutan jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya 

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

f. Asas efisien dan efektif, yaitu adanya pelayanan dalam penyelenggaraan 

lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada 

jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna. 

g. Asas seimbang, yaitu adanya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan 

jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan 

prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan 

penyelenggara. 

h. Asas terpadu, yaitu adanya penelenggaraan pelayanan lalu lintas dan 

angkutan jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan 

kesaling-bergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstans i 

pembina. 
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i. Asas mandiri, yaitu adanya upaya penyelenggaraan lalu lintas dan 

angkutan jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya 

nasional.30 

Adapun tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan seperti yang dijabarkan pada pasal 3 

yaitu: 

a. Untuk terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, 

selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk 

mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, 

memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung 

tinggi martabat bangsa; 

b. Untuk terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan 

c. Untuk terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi 

masyarakat.31 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Andika Wijaya, Op.cit. Hal 170  
31 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 


