
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Globalisasi sudah terjadi dibeberapa negara tak terkecuali di Indonesia. Adapun 

akibat dari globalisasi adalah perpindahan atau pergerakan dari masyarakat atau barang dan 

jasa dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Manusia sebagai mahluk sosial mempunyai 

banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan tersebut 

tidak dapat terpenuhi dalam satu tempat, karenanya manusia membutuhkan transportasi 

untuk melakukan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat yang lain 

dengan menggunakan kendaraan. 

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, harus melakukan pembangunan 

di segala bidang, aspek kehidupan manusia baik materil maupun immateril. Pembangunan 

yang dilakukan bangsa Indonesia merupakan rangkaian perubahan menuju  kemajuan. 

Pembangunan nasional adalah usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat yang 

dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan 

global. Dalam pelaksanaanya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang 

universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, 

sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.1 

                                                             
1Garis-garis Besar Haluan Negara 1999-2004. 
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Sebagai Negara kepulauan Indonesia sangat membutuhkan jasa pengangkutan untuk 

menghubungkan pulau yang satu dengan pulau yang lain. Kondisi dan keadaan seperti itulah 

yang mengakibatkan jasa pengangkutan menjadi disangat penting.2 Pengertian transportasi 

berasal dari kata Latin, yaitu transportare, di mana trans berarti seberang atau sebelah lain 

dan portare berarti mengangkut atau membawa. Kegiatan dari transportasi memindahkan 

barang (commodity of good) dan penumpang dari satu tempat (origin atau port of call) ke 

tempat lain (part of destination), maka dengan demikian pengangkutan menghasilkan jasa 

angkutan atau dengan perkataan lain produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan 

sangat bermanfaat untuk pemindahan atau pengiriman barang-barang.3 

Transportasi di Indonesia mempunyai peranan penting dalam menunjang kegiatan 

perekonomian serta pembangunan 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.Transportasi juga yang dapat mempercepat akses berupa barang atau jasa untuk 

orang pergi ketempat awal menuju ketempat tujuan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: 

”Angkutan adalah perpindahan orang dan /atau barang dari satu tempat ketempat 

yang lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.” 

                                                             
2Ssoekardono R. Hukum Dagang Indonesia jilid 11, Hukum Pengankutan  di  Darat, Rajawali  Press, 

Jakarta, 1981, hal: 4. 
3Seogijatna Tjakranegara. 1995. hukum pengakutan barang dan penumpang. Jakarta. penerbit rineka. hal 
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Namun dengan perkembangan zaman, angkutan pribadi seolah-olah memadati ruas-

ruas jalan, terutama saat jam tertentu yang dapat menimbulkan kemacetan 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 

masyarakat.4 

Masyarakat yang melakukan kegiatan dengan tujuan yang berbeda-beda 

membutuhkan sarana penunjang pergerakan berupa angkutan umum berupa mobil atau 

motor. Kebutuhan akan angkutan penumpang tergantung fungsi bagi kegunaan seseorang 

(personal place utility). Seseorang dapat mengadakan perjalanan untuk kebutuhan pribadi 

atau untuk keperluan usaha.5 

Tidak sedikit macam-macam jenis transportasi di Indonesia, Mulai dari jenis 

transportasi darat, laut dan udara. Contoh: moda transportasi di Indonesia adalah ojek dalam 

kota , taksi, angkot, kereta api, pesawat hingga kapal laut. Ditinjau dari karakteristik jenis 

penggunaan, moda transportasi orang dapat dibedakan menjadi kendaraan pribadi dan 

kendaraan umum. Kendaraan pribadi adalah kendaraan yang dioperasionalkan hanya untuk 

                                                             
4Singgi 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 18 februari 

2019. 
5Abbas Salim, H.A. 1993. Manajemen Transportasi.  Jakarta. PT. Raja Grafindo. hal.35 
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orang yang memiliki kendaraan tersebut. Kendaraan umum adalah kendaraan yang 

disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan memungut biaya. Kendaraan umum dapat 

dikategorikan menjadi kendaraan yang disewakan (paratransit) dan kendaraan umum biasa 

(transit). 

Penyediaan jasa angkutan umum dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan umum 

yang dikelola oleh Pemerintah maupun Swasta. Taksi Citra Perdana Kendedes sebagai salah 

satu contoh angkutan umum yang banyak diminati oleh masyarakat, karena selain mudah 

dijumpai juga tarif yang dapat diatur sesuai argo dengan jarak tempuh kebutuhan pribadi. 

Pada dasarnya, tarif taksi dilakukan sesuai kesepakatan antara Perusahaan Taksi dengan 

Pemerintah. Taksi merupakan angkutan orang tidak dalam trayek. Di dalam Peraturan 

Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang angkutan orang 

dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek  

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.6 

 

Hal ini sesuai juga dengan Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 

tentang Lalu lintas dan angkutan jalan 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.  

                                                             
6Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 26 Tahun 2017 Tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. 
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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.  

 

PT Citra Perdana Kendedes sendiri adalah salah satu pelopor kendaraan umum taksi 

pertama yang diadakan di Malang, Para pihak dalam pengangkutan ini juga terikat oleh suatu 

perjanjian. Salah satu bentuk usaha manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhannya adalah 

melakukan perjanjian, dengan tujuan bahwa keduanya akan saling memberikan keuntungan. 

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), 

Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seorang atau lebih berjanji kepada 

seorang atau pihak lain di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk 

melaksanakan suatu hal.  

 

Adapun persyaratan sah dari perjanjian, Pasal 1320 KUHPerdata ada 4, yaitu: (1) 

sepakat para pihak (consensus); (2) kecakapan berbuat menurut hukum (capability); (3) objek 

harus jelas; dan (4) kausa yang diperbolehkan (halal).  

Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menyatakan bahwa hubungan kerja adalah hubungan 

antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang 

mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Jadi, suatu hubungan 

kerja tidak bisa timbul dari perjanjian kemitraan.. Perjanjian merupakan hal penting dan pasti 

yang dilakukan dalam suatu kontrak atau kerjasama kerja antara orang/pekerja dan 

pengusaha sebelum melakukan pekerjaan yang dimaksudkan bersama, baik dengan 
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perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis. Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak memenuhi 

kewajibannya dalam pemenuhan hak yang telah diatur dalam perjanjian. Dengan demikian, 

perjanjian yang terjadi antara 

pengemudidengan PT. Citra Perdana Kendedeshanyalah sebagai perjanjian kemitraan yang 

tidak harus tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjan, melainkan tunduk pada atura 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Perjanjian Kemitraan sendiri merupakan perjanjian innominat atau perjanjian tidak 

bernama, yang diatur dalam pasal 1319 BW yang berbunyi: “semua perjanjian, baik yang 

mempunyain nama maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada 

peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain”.  

Kemitraan merupakan suatu hubungan hukum yang dilakukan berdasarkan perjanjian 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mitra 

memiliki arti sebagai teman, sahabat, kawan kerja, pasangan kerja, rekan. Sedangkan 

kemitraan memiliki arti sebagai perihal hubungan (jalinan kerjasama dan sebagainya) 

sebagai Mitra7. Kemitraan disadarkan pada prinsip Win win solation partnership maka para 

mitra akan mempunyai posisi yang akan setara berdasarkan peran masing-masing. Ciri dari 

kemitraan adalah kesejajaran kedudukannya, tidak ada pihak yang dirugikan dan bertujuan 

untuk meningkatkan keuntungan bersama melalui kerjasama tanpa saling mengeksploitasi 

satu sama lain dan tumbuhnya rasa saling percaya diantara para pihak. 

                                                             
7https://kbbi.web.id/mitra, di akses Kamis 13 Maret 2019, pukul 08.00 WIB 
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Namun dalam hal ini isi dari perjanjian kemitraan sering kali dilanggar oleh supir 

taksi terkaitregulasi yang dibuatolehperusahaantaksi yang membuat para supir taksi tersebu 

tmencari celah untuk menerima keuntungan lebih untuk mememuhi kebutuhan pribadinya 

tanpa melihat apakah kegiatan yang dilakukan menyalahi aturan yang dibuat oleh perusahaan 

taksi tersebut.Dalam hal seperti ini dapat ditemui kerugian secara materiil, konsumen juga 

sering dirugikan secara Immateriil, dengan sikap pengemu dimaupun orang yang 

dipekerjakan didalamnya. 

Di zaman modern seperti sekarang ini menjadikan hal tersebut banyak di lakukan 

para supir untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa melihat sisi lain sebagai perusahaan 

tempat berkerja dan penumpang sebagai konsumen, para supir taksi konvensional sering 

sengaja membuat rute yang berputar-putar, terutama  jika   penumpang  terlihat   tidak   tahu   

jalan,   agar   argometer menunjukkan angka yang lebih mahal dari pada seharusnya jika 

melewati jalan yang benar, dalam pesanannyapun sering kali menawarkan penumpangnya 

untuk tidak memakai argo dan meminta biaya tambahan kepada penumpang.  

Dalamhalini yang ditujukansebagaiobjekdarisebuahperusahaan taksi PT Citra 

Perdana Kendedes yang berlokasi di wilayah Malang Raya dengan permasalah isu kenakalan 

para supir taksi melakukan kecurangan dapat merugikan bagi para penumpang yang dimana 

masyarakat belum tentu secara keseluruhan mengetahui permasalahanini, meski kasus ini 

sudah beredar tetapi menjadi hangat kembali dengan persaingan bisnis dan munculnya 

fenomena taksi online menyebabkan para supir menjadikan ini sebagai penambahan sumber 

pendapatan karena mengurangnyaminatpenggunaan taksi konvensional. 
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Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengkaji pelaksanaan perjanjian kemitraan 

yang dibuat oleh PT. Citra Perdana Kendedes dengan supir taksi dan penerapan sanksi yang 

dilakukan oleh PT Citra Perdana Kendedes apabila supir taksi melakukan pelanggaran. Oleh 

karena itu penulis tertarik untuk menulisnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang 

berjudul  

“HUBUNGAN HUKUM ANTARA PERUSAHAAN TAKSI KONVENSIONAL 

DENGAN SUPIR TAKSI (STUDI KASUS di PT CITRA PERDANA KEDEDES KOTA 

MALANG)” 

B. Rumusan Permasalahan 

1. Bagaimanakah hubungan hukum antara perusahaan taksi Citra dengan supir taksi? 

2. Bagaimana upaya hukum yang diterapakan oleh PT Citra Perdana Kendedes  terhadap 

pelanggaran yang dilakukan oleh supir taksi? 

C. Tujuan Peneliti 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui danmenganalisis bagaimana 

pelaksaan perjanjian kemitraan yang dibuat oleh PT Citra Perdana Kededes dengan supir 

taksi dan dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh supir taksi penerapan sanksi yang 

seperti apa yang akan diberikan oleh PT Citra Perdana Kendedes. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu untuk memberikan landasan bagi para 

peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis, juga diharapkan memberikan 

sumbangsi positif bagi seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Malang 
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khusunya bagi mahasiswa fakultas hukum yang belajar keilmuan dibidang perjanjian dan 

hukum pengakutan. 

2. Manfaat Praktis  

a) Bagi Mahasiswa 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi 

perkembangan ilmu hukum dan membuat mahasiswa lebih memahami mengenai 

Pasal 1319 KUHPerdata tentang perjanjian bernama, pasal 1320 KUHPerdata 

tentang syarat sahnya perjanjian, pasal 1451 KUHPerdata tentang sewa menyewa,  

b) Bagi Supir Taksi PT. Citra Perdana Kendedes 

Penelitian ini diharapkan dapat membuat supirTaksi PT. Citra Kendedes 

mengerti dan dapat lebih memahami isi perjanjian kerja yang tercantum dalam 

perjanjian yang dibuat oleh Taksi PT. Citra Perdana Kendedes agar tidak ada yang 

merasa dirugikan oleh kedua belah pihak. 

c) Bagi Perusahaan Taksi PT. Citra Perdana Kendedes 

Penelitian ini dapat menjadi salah satu sarana untuk memeberikan 

sumbangsih pemikiran dalam kerjasama antara driver dengan perusahaan 

E. Metode Penulisan 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika dan pemikiran tertentu. Kecuali itu, maka diadakan pemeriksaan yang mendalam 

terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas 

permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. Metode 

penelitian yang digunakan penulis adalah: 
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1. Jenis Penelitian 

Penelitian termasuk penelitian lapangan (field research), penelitian yang 

dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung 

dari tempat penelitian ini dilakukan dengan cara berinteraksi dengan pihak yang 

ada didalam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis 

empiris, yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan 

penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang 

terjadi dalam kenyataan di masyarakat.8 Atau dengan kata lain yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang 

terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-

fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul 

kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada 

penyelesaian masalah.9 

2. Metode Pendekatan  

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:  

a. pendekatan melalui perundang-undangan dengan cara menelaah semua 

undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang 

terjadi guna memahami persoalan dan solusi sesuai dengan permasalahan 

yang diangkat 

                                                             
8Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm: 15. 
9Op.cit., Hlm: 16. 
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b. pendekatan data secara sistematis dan terkontrol dengan cara menganalisis 

data berdasarkan hasil wawancara dan beberapa sumber informasi lainnya. 

3. Lokasi Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan di PT Citra Perdana Kendedes yang beralamat di Jl. 

Bunga Merak No.2, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 

65141. 

4. Jenis Bahan Hukum 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang 

terdiri dari: 

a. Data primer 

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait 

dengan permasalahan yang akan dibahas.10 Sumber data diperoleh dari 

lapangan secara langsung dengan wawancara. Wawancara merupakan 

proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan antar dua orang atau 

lebih dan dilakukan dengan bertatap muka sehingga mendengarkan secara 

langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.11 Wawancara 

dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar 

pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai 

dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup 

                                                             
10 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 2006, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hlm: 30. 
11Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, 2001, Jakarta, Bumi Aksara, Hlm: 81. 
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kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan 

sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden. Penulis akan 

mewawancarai Kepala Bagian Humas PT Citra Perdana Kendedes. 

Pengumpulan data melalui wawancara ini dilakukan hanya untuk cek 

silang (cross check).  

Bahan hukum primer lainnya adalah semua aturan hukum yang 

dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau 

lembaga/badan pemerintahan yang untuk penegakannya diupayakan 

berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara. 

Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan 

perusahaan, meliputi berbagai undang-undang sebagai berikut: 

a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata  

b. Data sekunder  

Data sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai data 

hukum primer yang bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder meliputi dokumen tertulis, informasi, pendapat dan lain-

lain yang didapat dari buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan lain-

lain.12 

5. Teknik Pengumpulan Data 

                                                             
12Ibid.90 
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  Adapun metode yang dipergunakan dalam melakukan pengumpulan data 

adalah: 

a. Wawancara 

Wawancara yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara 

mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada kedua pihak atau 

melakukan tanya jawab langsung dengan Kepala Bagian Humas PT Citra 

Perdana Kendedes. 

b. Studi Dokumen 

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan 

dengan permasalahan yang sedang diteliti. 

6. Analisa Data 

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis deskriptif kualitif. Metode deskriptif kualilatif adalah suatu analisa 

dengan cara pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari data primer 

sekunder secara jelas, sehingga nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan dari 

berbagai masalah yang ada.13 Berdasarkan data tersebut penulis dapat 

mendiskripsikan Penerapan Klausula Baku berdasarkan Asas Keseimbangan 

dalam Perjanjian kemitraan yang terjadi antara PT Citra Perdana Kendedes. 

F. Sistematika Penulisan 

                                                             
13 Sudkno Mertokusumo, 2004, Penemuan Hukum Seabagai Sebuah Pengantar, Penerbit 

Andi, Yogyakarta, hlm. 37. 
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Untuk memudahkan pembaca memahami skripsi ini, maka skripsi ini disusun dengan 

sistematika sebagai berikut: 

Dalam Bab I Pendahuluan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Dalam Bab II Tinjauan Pustaka mengenai tinjauan tentang Tinjauan umum 

perjanjian, Tinjauan umum perjanjian kemitraan, tinjauan umum perjanjian sewa menyewa 

dan Tinjauan Umum tentang Sanksi. 

Dalam Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai Pelaksanaan perjanjian 

yang dibuat oleh PT Citra Perdana Kendedes dengan Supir Taksi selaku mitra dan penerapan 

sanksi yang diberlakukan oleh PT citran Perdana Kendedes kepada supir taksi,berdasar pada 

sumber primer dan skunder. 

Dalam BAB IV penutup berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban 

dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah diajukan berkaitan dengan hasil penelitian 

yang penulis tuangkan dalam skripsi ini. 


