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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Seiring berkembangnya teknologi modern yang didukung dengan media 

sosial membuat informasi dapat menyebar luas dan mendorong kegiatan 

usaha diberbagai bidang. Hal ini membuat pelaku usaha melebarkan 

sayapnya. Pelaku usaha beramai-ramai memanfaatkan media sosial sebagai 

ajang promosi usahanya ditambah sifat manusia modern terjangkiti oleh 

penyakit hedonisme yang tidak pernah puas dengan kebutuhan materi.
1
 

Disamping itu perlu adanya sarana dan prasarana yang mendukung salah 

satunya dibidang transportasi baik darat, laut, maupun udara. Dewasa ini 

perkembangan dunia transportasi mulai berkembang pesat khususnya 

transportasi darat. Perkembangan tersebut dikarenakan meningkatnya jumlah 

pengguna jasa transportasi seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan 

pengiriman barang dan perpindahan manusia itu sendiri.  

Secara umum transportasi memegang peranan penting di Indonesia, 

dalam pembangunan ekonomi misalnya meningkatkan pendapatan nasional 

dan menciptakan serta mememelihara kesempatan kerja bagi masyarakat. 

Adapun tujuan lain yakni pembangunan non ekonomis yaitu untuk 

mempertinggi integritas bangsa serta meningkatkan pertahanan dan keamanan 

nasional, yang juga terpenting ialah pembangunan berkelanjutan harus 

diletakkan sebagai kebutuhan dan aspirasi manusia kini dan masa depan. Hak 

atas pembangunan tidak lepas dari ketentuan bahwa proses pembangunan 
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haruslah memajukan martabat manusia dan tujuan pembangunan adalah demi 

kemajuan yang terus-menerus secara berkelanjutan untuk kesejahteraan 

manusia secara adil merata.
2
 Faktor keamanan, kenyamanan, dan kecepatan 

ke tempat tujuan menjadi salah satu permasalahan yang harus diatasi guna 

efisiensi dan penghematan biaya. 

Pada umumnya sebagian besar masyarakat sangat bergantung dengan 

angkutan umum bagi pemenuhan aktifitasnya, karena sebagian besar 

masyarakat tidak memiliki kendaraan pribadi. Sayangnya, angkutan umum 

hanya ada dijalan-jalan besar tidak bisa sampai masuk kejalan-jalan kecil 

seperti gang atau komplek tertentu. Masyarakat harus berjalan atau menaiki 

becak terlebih dahulu sampai menemukan jalan besar baru bisa menemukan 

angkutan umum. Peluang ini membuat pelaku usaha memanfaatkan keadaan 

tersebut untuk menyediakan jasa transportasi yang mudah dan cepat bagi 

masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi atau masyarakat yang 

tidak memiliki efisiensi waktu dengan menaiki angkutan umum. 

Salah satu hasil produk jasa transportasi yang sedang populer saat ini 

adalah transportasi darat berbasis aplikasi android online, seperti aplikasi 

Gojek, Grab, dan Uber. Keberadaan transportasi online ini sempat menjadi 

perdebatan dikalangan penegak hukum, dimana dalam aturan hukum 

kendaraan roda dua (Gojek) bukanlah termasuk dalam moda pengangkutan 

umum bagi masyarakat, hal tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  
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Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu : Hak untuk 

mendapat keamanan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih, 

dan hak untuk didengar. Jasa transportasi berhubungan dengan pelayanan 

penumpang. Hal ini berkaitan dengan hak-hak penumpang (sebagai 

konsumen) untuk dihormati oleh penyedia jasa transportasi. Sehubungan 

dengan itu diperlukan suatu perlindungan hukum bagi pengguna jasa 

transportasi serta jenis-jenis angkutan lainnya adalah unsur keselamatan 

angkutan dan tanggung jawab pengangkut.
3
 Pada kenyataannya masih sering 

pengemudi angkutan melakukan tindakan yang dinilai dapat menimbulkan 

kerugian bagi penumpang, baik itu kerugian yang secara nyata dialami oleh 

penumpang (kerugian materiil), maupun kerugian yang secara immateriil 

seperti kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penumpang.  

Misalnya saja tindakan pengemudi yang mengemudi secara tidak wajar 

dalam arti saat menjalani tugasnya pengemudi dipengaruhi oleh keadaan 

sakit, lelah, meminum sesuatu atau minuman keras yang dapat mempengaruhi 

kemampuannya mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan sehingga 

menyebabkan terjadinya kecelakaan dan penumpang yang menjadi korban. 

Ada juga tindakan pengemudi yang melakukan kejahatan terhadap 

penumpangnya dengan cara memperkosa, merampok, dan lain sebagainya.  

Setiap kecelakaan transportasi selalu menimbulkan kerugian bagi 

penumpang baik moril maupun materill yang tentu saja melahirkan 

permasalahan hukum yang berkepanjangan, khususnya berkenaan dengan 

tanggung jawab hukum perusahaan penyedia jasa transportasi online sebagai 
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konsumen dalam hal terjadi kecelakaan transportasi. Melihat gambaran di 

atas, sangat diperlukan tanggung jawab penyedia jasa transportasi online  

terhadap keselamatan dan keamanan penumpang, khususnya jika terjadi 

kecelakaan. Berdasarkan fenomena diatas, maka penelitian ini diberi judul 

“Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Tranportasi Online di Kota 

Surakarta”. 

B. Pembatasan Masalah   

Pembatasan masalah dalam penelitian skripsi ini bertujuan mempertegas 

ruang lingkup penelitian. Dalam hal ini hanya akan dibatasi pada 

perlindungan konsumen bagi pengguna jasa transportasi darat online 

khususnya konsumen pengguna jasa transportasi online pada perusahaan 

Gojek dan Grab di Kota Surakarta,  

C. Rumusan Masalah   

1. Bagaimana pengaturan hukum jasa transportasi online oleh pemerintah 

Kota Surakarta ? 

2. Bagaimana perlindungan konsumen bagi pengguna jasa transportasi online 

di Kota Surakarta ?  

3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada pengguna 

jasa transportasi online dalam terjadi kecelakaan ? 

D. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui pengaturan hukum jasa transportasi online oleh 

pemerintah  



 5 

b. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen bagi pengguna 

jasa transportasi online  

c. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada 

pengguna jasa transportasi online dalam terjadi kecelakaan 

2. Tujuan Subyektif 

a. Memenuhi persyaratan bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana 

Hukum dalam bidang Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

b. Memberikan informasi bagi masyarakat secara umum dalam hal 

perlindungan konsumen bagi pengguna jasa transportasi online agar 

tidak terjadi hal-hal yang merugikan konsumen. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

 masukan pemikiran di bidang hukum perdata dan hukum perlindungan 

 konsumen khususnya konsumen pengguna jasa transportasi online. 

2. Manfaat praktis, mengembangkan daya pikir, mengembangkan penalaran 

 dalam menganalisis suatu kasus yang konkrit serta mengetahui   

kemampuan penulis dengan menrapakan ilmu yang diperoleh. 
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F. Kerangka Pemikiran  

 

 

G. Metode Penelitian  

1. Metode Pendekatan  

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris 

mengenai implementasi undang-undang dalam aksinya pada setiap 

peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.  

Dalam hal ini implementasi peraturan tentang transportasi online dan 

perlindungan konsumen pada peristiwa hukum dalam kehidupan 

masyarakat khususnya konsumen pengguna jasa transportasi online.  

2. Jenis Penelitian 

Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif bertujuan 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala 

Perkembangan Dunia 
Usaha 

Bidang Transportasi 

Darat 

Transportasi 
Konvensional 

Transportasi Online 

Kerugian 

Perlindungan Hukum 
Bagi Konsumen 

Bentuk 
Pertanggungjawaban  

Udara Laut  
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atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, 

atau untuk menetukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan 

gejala lain dalam masyarakat.
4
 

Jika berdasarkan penelitian hukum maka termasuk penelitian hukum 

sosiologis, hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil 

dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.
5
 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif normatif, yaitu 

penelitian yang selain menggambarkan keadaan, obyek atau peristiwa juga 

keyakinan tertentu akan diambil kesimpulan-kesimpulan dari obyek 

persoalan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang 

menyangkut permasalahannya. 

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto termasuk jenis penelitian hukum 

non doktrinal, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk 

menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses 

bekerjanya hukum dimasyarakat.
6
 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, 

memandang hukum dalam ruang lingkup lembaga formal, tetapi berusaha 

memandang hukum dan perilaku bekerjanya hukum yang ada dalam 

realitas empiris.
7
 

3. Lokasi Penelitian  

                                                           
4

 Amiruddin & Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT. 

RajaGrafindo Persada, hlm.25. 
5
 Ibid.,hlm. 133. 

6
 Bambang Sunggono, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 

hlm.43. 
7
 Absori, Khuzaefah Dimyati, Kelik Wardiono. 2008. Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan 

Melalui Lembaga Alternatif. Mimbar Hukum Jilid 20 Terbitan ke II. Hlm.368 diakses tanggal 6 

Maret 2018. 



 8 

Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai driver  Go-Jek dan 

Grab di Kota Surakarta, Konsumen pengguna jasa transportasi online, dan 

Dinas Perhubungan Kota Surakarta. 

4. Jenis Data  

a. Data Primer  

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama.
8
 Data primer diperoleh dari sumber utama yaitu fakta atau 

keterangan berkaitan dengan sumber data yang bersangkutan, yang 

berasal dari pihak terkait dengan obyek penelitian. Dalam hal ini adalah 

hasil wawancara dengan driver Go-Jek dan Grab di Kota Surakarta, 

Konsumen pengguna jasa transportasi online, dan Dinas Perhubungan 

Kota Surakarta. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam penelitian hukum 

normatif atau kepustakaan, yaitu data yang diperinci dari bahan-bahan 

pustaka.
9
 Data sekunder dibedakan menjadi : 

1) Bahan hukum primer, terdiri dari : 

a) Undang-Undang Dasar 1945 

b) Peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan,  
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2) Bahan hukum sekunder, sumbernya berupa makalah, hasil karya 

ilmiah para sarjana, data perusahaan Go-Jek dan Grab Kota 

Surakarta, hasil wawancara dengan Dinas Perhubungan 

KotaSurakarta, dan yang terkait dengan penelitian ini.  

5. Metode Pengumpulan Data  

a. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan adalah tehnik pengumpulan data dengan studi 

penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan 

laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang 

dipecahkan.
10

 Studi kepustakaan dilakukan dengan mengadakan studi 

penelitian terhadap literatur, buku-buku, dan undang-undang yang 

berkaitan dengan penelitian ini.  

b. Studi Lapangan  

Studi lapangan dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah 

suatu cara mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan 

secara langsung kepada seorang informan atau autoritas atau seorang 

narasumber yang mengetahui dan memahami suatu masalah yang 

menjadi pokok bahasan.
11

 Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan 

pihak yang terkait pada perusahaan Gojek dan Grab Kota Surakarta, 

juga Dinas Perhubungan Kota Surakarta.  

c. Metode Analisis Data 
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Metode analisis data secara kualitatif, metode kualitatif adalah 

menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu 

(dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.
12

 Metode analisis data ini 

dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi peraturan 

perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku kepustakaan, dan 

literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian 

dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dilokasi 

penelitian baik dari studi kepustakaan maupun wawancara, yang 

kemudian disusun secara sistematis untuk ditarik sebuah kesimpulan.  

Analisis data dilakukan dengan tahap menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber. Dari data yang ada dilakukan reduksi 

data dengan membuat abstraksi, kemudian dilakukan pemeriksaan 

keabsahan data dan penafsiran data.
13

 

H. Sistematika Skripsi  

Untuk memberikan gambaran dan untuk mempermudah dalam 

melakukan pembahasan, analisis, serta penjabaran isis dari penelitian ini, 

maka penulis menyusun sistematika penelitian ini menjadi 4 (empat) bab, 

yaitu : 

BAB I Pendahuluan terdiri dari : 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Pembatasan masalah 
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C. Rumusan masalah 

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian 

F. Kerangka Pemikiran 

G. Metode Penelitian 

H. Sistematika Skripsi 

BAB II Tinjauan Pustaka terdiri dari : 

A. Tinjauan Umum Pengaturan Hukum Jasa Transportasi Online Oleh 

 Pemerintah  

B. Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen 

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisikan mengenai : 

A. Pengaturan Hukum Jasa Transportasi Online oleh  Pemerintah Kota 

Surakarta 

B. Perlindungan Konsumen bagi Pengguna Jasa Transportasi Online Kota 

Surakarta 

C. Bentuk Pertanggungjawaban yang diberikan Kepada Pengguna Jasa 

Transportasi Online dalam Terjadi Kecelakaan  

BAB IV Penutup terdiri dari : 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

  


