BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Era globalisasi telah membawa perkembangan ekonomi ke dunia
ekonomi yang lebih baru. Kegiatan usaha ini berkembang dari suatu
negara ke negara lain dengan memperbanyakan kegiatan investasi
sehingga kegiatan usaha tersebut menjadi kegiatan usaha internasional.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sampai saat ini
mempengaruhi kehidupan masyarakat. Apalagi jika dikaitkan dengan
perkembangan ekonomi yang begitu pesat tentunya merubah kehidupan
masyarakat yang dulunya konvensional menjadi modern. Pada era ini
tentunya mendorong para pelaku usaha untuk selalu membuat hal-hal yang
baru, inovatif, dan kreatif untuk dapat bertahan dalam dunia ekonomi,
perkembangan ekonomi juga harus diiringin dengan perkembangan hukum
nasional disuatu negara tanpa kecuali. Hukum harus bersifat dinamis dan
selalu menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Hukum diperlukan
untuk melindungi masyarakat dari tindakan penipuan penipuan yang baru
karena berubahnya keadaan ekonomi, sehingga di Indonesia harus terus
menyesuaikan peraturan dengan perkembangan ekonomi yang ada saat ini
untuk mengurangi kejahatan-kejahatan yang terjadi dari dunia ekonomi
baru ini.
Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas
dan Angkutan Jalan Pasal 1 Ayat (3) disebutkan “Angkutan adalah
perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan
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menggunakan kendaraaan di ruang lalu lintas jalan.”1 Didalam hal
transportasi dibagi menjadi 3 jenis yaitu transportasi darat (mobil, truk,
bus umum), transportasi laut (kapal, perahu, roro), dan transportasi udara
(pesawat, helicopter), ketiga jenis ini memiliki fungsi yang berbeda-beda
untuk kehidupan manusia, akan tetapi khususnya transportasi darat
memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat dikarenakan
transportasi darat ini lah yang banyak dipergunakan masyarakat untuk
memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Masyarakat memiliki kegiatan yang berbeda-beda, untuk melakukan
kegiatan tersebut maka dibutuhkan suatu sarana dan prasarana pergerakan
berupa angkutan atau transportasi. Kebutuhan masyarakat terhadap
angkutan dilihat dari fungsi dari angkutan tersebut. Seseorang dapat
melakukan kegiatan untuk kebutuhan pribadi ataupun untuk hal lainnya.
Salah satu alat pengangkutan darat yang banyak digunakan masyarakat
adalah angkutan taksi. Taksi adalah alat angkutan umum yang
menggunakan mobil untuk mengangkut penumpangnya. Angkutan taksi
mempunyai kekhasan yaitu melayani siapa saja yang memanggil dengan
kualitas pelayanan yang sudah ditentukan oleh perusahaan dan memang
khusus melayani penumpang yang memanggilnya. Perbedaan utama antara
ataksi dan angkutan umum darat lainnya adalah bahwa penumpang pada
taksi hanya membuat sekitar 4 orang sedangkan bus sekitar 16 orang,
selain itu angkutan taksi dapat menjemput penumpang dimana saja tetapi
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angkutan bus harus menunggu pada tempat yang sudah ditentukan
pemerintah (halte).
Menggunakan angkutan taksi tentunya ada tarif yang harus
dibayarkan oleh pengguna jasa taksi, ada 2 cara dalam menentukan tarif
taksi, yang pertama adalah dengan menggunakan argometer, berdasarkan
kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Argometer adalah alat ukur
banyaknya uan gyang harus dibayar oleh penumpang taksi berdasarkan
jarak tempuh dan waktu penggunaan.”2 Cara kedua adalah sesuai dengan
kesepakatan antara supir taksi dengan penumpang atau pengguna jasa
angkutan taksi. Semakin maju perkembangan transportasi dan internet,
maka sampai saat ini transportasi taksi juga sudah beranjak kedalam dunia
berbasis online dan sudah tersebar di Indonesia khususnya Kota Batam.
Taksi online sudah tidak asing lagi didengar oleh masyarakat, pengertian
taksi online adalah layanan taksi yang dipesen melalui suatu jaringan
berupa internet dengan harga yang sudah ditentukan oleh perusahaan
pembuat aplikasi. Hal ini tentunya mempermudah masyarakat dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya dikarenakan dalam pemesanan taksi online
terdapat GPS (Global positioning system), “Menurut Widodo, GPS adalah
sistem navigasi yang dapat menentukan posisi sassaran dengan ketepatan
tinggi dalam waktu yang singkat.”
Pada dasarnya transportasi berbasis online ini tidak hanya sekedar
mengantar penumpang tetapi juga meliputi berbagai hal untuk pemenuhan
kebutuhan hidup masyarakat seperti contohnya mengantar makanan,
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mangantar barang dan hal lainnya. Akan tetapi terjadinya perubahan sosial
budaya masyarakat dari pemesan taksi konvensional menjadi taksi online
tentunya membuat suatu permasalahan baru yang saat ini menjadi salah
satu rintangan di Kota Batam. Salah satu contoh peritiswa yang terjadi
adalah raturasan pengemudi taksi konvensional di depan gedung
pemerintahan Kota Batam dan kantor DPRD Batam pada selasa
(31/10/2017) berdemonstrasi menolak beroperasinya transportasi berbasi
online di Kota Batam.
Peraturan mengenai transportasi berbasis online terutama taksi online
diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2016 yang
mengatur 11 point penting didalamnya yaitu jenis angkutan sewa,
kapasitas silinder mesin kendaraan, batas tarif angkutan sewa khusus,
kuota jumlah angkutan sewa khusus, pengujian berkala, pool, bengkel,
pajak, akses dashboard, dan sanksi. Namun peraturan tersebut kerap tidak
berjalan efektif sehingga peraturan tersebut direvisi dalam Peraturan
Menteri Perhubungan No. 26 Tahun 2017 yang isi nya memuat 11 poin
revisi yang telah dibahas oleh para akademisi, pengamat transportasi, dan
asosiasi transportasi online. akan tetapi aturan ini tetap tidak berjalan
sebagaimana mestinya. Peraturan menteri No. 26 Tahun 2017 ini
dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017
tentang Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan
Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 26 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Umum Tidak Dalam Trayek. Karena dibatalkan oleh putusan MA sering
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kali taksi konvensional menganggap bahwa taksi online itu illegal padahal
dalam putusan MA hanya membatalkan beberapa poin pada PM. No 26
Tahun 2017 karena peraturan tersebut dianggap melanggar UU No. 22
Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, UU No. 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal ,hal ini kerap menjadi masalah sosial yaitu
banyaknya taksi konvensional yang menangkap dan menganiaya
pengemudi taksi online yang masih berjalan tersebut. Menanggapi hal
tersebut maka adanya aturan baru yang dikeluarkan yaitu Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam
Trayek untuk mengisi kekosongan hukum sementara yang terjadi di
indonesia.
Peraturan tersebut tidak disambut dengan baik oleh pengemudi taksi
konvensional dan pengusaha taksi online yang dibuktikan dengan
banyaknya demo terkait pembatalan Peraturan Menteri Perhubungan No.
108 Tahun 2017 dan banyaknya ketidaksetujuan dari pihak taksi online
yang dilontarkan ke pemerintah, dan pada akhirnya dibuatlah Peraturan
Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, dimana ketika berlakunya
Peraturan

Menteri

Perhubungan

ini

membuat

Peraturan

Menteri

Perhubungan 108 Tahun 2017 tidak berlaku lagi. Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 ini mengatur lebih spesifik tentang
penyelenggaraan angkutan sewa khusus diikuti dengan beberapa klausula
perlindungan konsumen yang tentunya akan memberikan peningkatan
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keamanan bagi konsumen yang menggunakan layanan taksi online, akan
tetapi walaupun dikeluarkan peraturan ini, polemik antara taksi online dan
taksi konvensional masih menjadi masalah yang harus dihadapi
pemerintah Indonesia.
Peraturan Menteri Nomor 118 Tahun 2018 ini juga tidak menjadi
solusi bagi transportasi berbasis online. Hal ini bisa diketahui karena
banyaknya bentrokan antara pengemudi taksi online dan taksi konvesional.
Polemik antara pengemudi taksi online dengan taksi konvensional di
Kota Batam sampai saat ini belum terselesaikan, beberapa upaya telah
dilakukan oleh tim terpadu yang terdiri dari Pemko Batam dan Polresta
Barelang berserta dinas perhubungan Batam telah menyegel sementara
kantor angkutan berbasis online seperti Grab, sampai saat ini peraturan
yang dibuat oleh Dishub Kepri yaitu menentukan kuota pengemudi online
hanya sebatas 300 mobil. Polemik yang terjadi ini tidak hanya melibatkan
pemerintah, penyelenggara aplikasi angkutan berbasis online, pengemudi
taksi online dan pengemudi taksi konvensional, akan tetapi juga
berdampak kepada masyarakat yang menjadi korban kekacauan ini.
Sebagai

konsumen

pemakai

jasa

angkutan

berbasis

online

mendapatkan perlakuan anarkis dari pengemudi taksi konvensional yang
menuduh bahwa taksi tersebut adalah pengemudi taksi online, hal ini
terjadi pada perlabuhan internasional Kota Batam, di mall-mall, dan
bandara. Selain masalah tersebut, pengemudi taksi online sering
meresahkan masyarakat ataupun konsumen yang menggunakan jasa taksi
online tersebut, perlakuan perlakuan yang terjadi seperti tidak ingin
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menghidupkan AC, tidak membuka radio taksi dikarenakan penumpang
menggunakan kode promo dari perusahaan sehingga penumpang
membayar murah.
Undang-Undang
Perlindungan

Nomor

Konsumen

8

Tahun

(Selanjutnya

1999

disebut

Tentang
UU

Hukum

Perlindungan

Konsumen) mengatur hak konsumen sehingga apabila ketika konsumen
menggunakan jasa transportasi online, tetapi pengemudi tidak melayani
sebagaimana mestinya maka hal tersebut telah melanggar kewajiban dari
pengemudi taksis berbasis online tersebut. UU perlindungan konsumen
telah memberikan jaminan terhadap perlindungan bagi konsumen apabila
konsumen dirugikan oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen adalah
“segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan
perlindungan kepada konsumen.”
Sehubung dengan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk
untuk melakukan penelitian dengan judul " ANALISA YURIDIS
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN RI NOMOR 118
TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
SEWA KHUSUS PADA TAKSI ONLINE DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA BATAM

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan diatas, maka adapun yang menjadi rumusan
masakah adalahsebagai berikut :
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1. Bagaimanakah efektivitas penerapan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor. 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus
pada Taksi Online di Kota Batam ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai pengguna
jasa angkutan sewa khusus pada taksi online dalam perspektif Hukum
Perlindungan Konsumen di Kota Batam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui sejauhmana efektivitas penerapan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor. 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan
Angkutan Sewa Khusus pada Taksi Online di Kota Batam.
b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai
pengguna jasa transportasi taksi online dalam perspektif Hukum
Perlindungan Konsumen di Kota Batam.
2. Manfaat Penelitian
Adapun beberapa manfaat dalam penelitian ini, sebagai berikut :
a. Bagi Mahasiswa
Untuk memperluas wawasan tentang sistem hukum taksi online
Indonesia ditinjau dari hukum perlindungan konsumen, khususnya
dalam implementasi peraturan yang ada dan bagaimana keadaan hukum
negara tersebut.
b. Bagi Masyarakat
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Sebagai referensi pengetahuan dan bahan bacaan bagi masyarakat,
Sehingga masyarakat dapat mengerti hak-hak yang seharusnya
masyarakat peroleh ketika menggunakan jasa transportasi taksi online
tersebut.
c. Bagi Pemerintah
Sebagai salah satu kajian untuk mempertimbangkan pembuatan hukum
taksi online yang lebih lengkap, spesifik dan bersifat netral untuk
melindungi taksi konvensional dan taksi online dengan meninjau dari
hukum perlindungan konsumen.
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