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ABSTRAK
Skripsi ini berjudul aspek hukum yang timbul dari kegiatan usaha

pengangkutan berbasis aplikasi atau online dengan diberlakukannya PERMENHUB
No. 108 Tahun 2017, membahas tentang legalitas dari transportasi jalan online dan
perlindungan hukum terhadap para pihak ketika terjadi kemungkinan resiko yang
menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa
legalitas dari transportasi jalan online adalah harus memenuhi kriteria yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1) surat keputusan
izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak
dalam Trayek, 2) surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, dan 3)
kartu pengawasan. Dan perlindungan hukum perusahaan transportasi jalan online
adalah pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi akibat kesalahan ataupun
kelalaian yang menimbulkan kerugian.

Kata kunci: aspek hukum kegiatan usaha pengangkutan berbasis aplikasi atau online

ABSTRACT

This thesis titled notch legal aspect arising from the activity of carriage
business based on application or online with the enactment of PERMENHUB No. 108
of 2017, discusses the legality of online road transportation and legal protection of
parties when potential risks are likely to cause harm to consumers. The results of this
study indicate that the legality of online road transportation is must meet the criteria
specified in the legislation as follows: 1) a decree license for the implementation of
Transport People with Public Motor Vehicles Not on the Route, 2) a statement of
ability to meet the obligation to serve the Transport of People with Motor Vehicles
General Not on the Route, and 3) surveillance card. And legal protection of an online
road transportation company is liability in the form of damages due to errors or
omissions that cause losses.

Keywords: legal aspect of application-based or online freight business activities
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I. PENDAHULUAN

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat

penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyadari pentingnya peran

transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem

transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa

transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lintas dan pelayanan angkutan

yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya murah.1 Manusia sebagai mahkluk

sosial mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kesejahteraan

hidupnya. Kebutuhan tersebut dimungkinkan tidak dapat terpenuhi dalam satu lokasi.

Oleh karena itu, manusia memerlukan transportasi untuk melakukan perpindahan

orang dan/atau barang dari suatu tempat ketempat yang lain dengan menggunakan

kendaraan.

Fenomena transportasi jalan online merupakan fenomena perkembangan dunia

transportasi dan komunikasi di seluruh dunia pada umumnya dan di Indonesia pada

khususnya. Perkembangan dunia transportasi dan komunikasi tidak terlepas pula dari

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

semakin berkembangnya inovasi semakin maju dan canggih pula moda transportasi

dan komunikasi yang ada dalam masyarakat.

1 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998,
hlm. 7.
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Go-car merupakan salah satu dari jasa transportasi online, Go-car memiliki

aplikasi tersendiri untuk dapat menggunakan jasa transportasi online. Namun Go-car

belum secara resmi diatur dalam peraturan perundang-undangan. Go-car belum

masuk dalam salah satu jenis moda angkutan umum yang diakui keberadaannya

dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Adapun persoalan hukum yang timbul akibat adanya kegiatan usaha pengangkutan

berbasis aplikasi atau online dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan

No. 108 Tahun 2017 tentang Peyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan

Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek di antaranya mengenai 1) mengatur tarif batas

atas dan batas bawah; 2) kuota (jumlah kendaraan dalam satu wilayah atau daerah); 3)

domisili berdasarkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK); 4) wilayah

operasional; 5) pemberlakuan sistem argometer; 6) memakai tanda khusus di kaca

depan kanan atas dan belakang; serta 7) kartu uji KIR dan kartu pengawasan. Dimana

sampai saat ini kendaraan transportasi online belum ada yang memberlakukan

ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan ini. Adapun

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: a. apa sajakah persyaratan yang harus

dipenuhi agar kegiatan usaha pengangkutan berbasis aplikasi atau online dapat

beroperasi secara legal? dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pengemudi

dan pengguna jasa (penumpang) berbasis aplikasi atau online terhadap kemungkinan

risiko yang terjadi?.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami legalitas dari

kegiatan usaha pengangkutan berbasis aplikasi atau online agar dapat beroperasi

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui dan memahami

perlindungan hukum terhadap pengemudi dan pengguna jasa (penumpang) ojek

berbasis aplikasi atau online terhadap kemungkinan risiko yang terjadi. Adapun

manfaat penelitian ini yaitu: a. Secara Teoritis, diharapkan dapat berguna untuk

pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan mengetahui legalitas dari kegiatan

usaha berbasis aplikasi atau online agar sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; b. Secara Praktis, penyusun sangat berharap penelitian ini dapat menjadi

refrensi dan menambah wawasan bagi orang lain sehingga dapat berguna sebagai

pengetahuan, serta dapat menjadi acuan untuk penyusun lain dengan bahan penelitian

atau perkara yang serupa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan

metode pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue

approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis dan sumber

bahan hukum yang digunakan adalah data kepustakaan yang berasal dari peraturan

perundang-undangan dan buku-buku. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah

analisis deskriptif kualitatif.
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II. PEMBAHASAN

Syarat Kegiatan Usaha Pengangkutan Berbasis Aplikasi atau Online Dapat

Beroperasi Secara Legal

Teknologi aplikasi merupakan hasil kreatifitas para pelaku usaha yang melihat

adanya peluang bisnis dalam wilayah di antara “pembeli” dan “penjual” jasa.

Wilayah itulah yang dikembangkan para pelaku usaha untuk berbisnis dengan

menciptakan teknologi aplikasi yang digunakan untuk menghubungkan masyarakat

dan pelaku usaha. Teknologi aplikasi yang digunakan untuk memesan barang

dan/atau jasa menggunakan sistem dan jaringan elektronik untuk menghubungkan

konsumen. Akses ke pasar yang secara mudah dan cepat, menjadi nilai jual dari

teknologi aplikasi.

Penggunaan teknologi aplikasi sebagai salah satu akses penghubung pelaku

usaha dan konsumen merupakan salah satu alternatif baru dalam pengembangan

usaha di sektor perdagangan baik itu perdagangan barang maupun jasa. Munculnya

beranekaragam situs jual beli online merupakan bukti nyata pengaruh dari

penggunaan teknologi berbasis aplikasi sangat diminati oleh kalangan masyarakat.

Melihat potensi yang ada pemanfaatan teknologi berbasis aplikasi pada saat ini

berkembang keranah usaha dibidang jasa seperti jasa pengangkutan laut, udara,

maupun darat.

Dalam Pasal 21 ayat (8) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 6

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Perhubungan, pengertian angkutan sewa khusus yaitu:
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“Angkutan Sewa Khusus merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu

dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dan pemesanan menggunakan aplikasi

berbasis teknologi informasi.

Dalam melakukan pelayanan, angkutan sewa khusus wajib memenuhi

pelayanan sebagai berikut:

a. beroperasi pada wilayah operasi yang telah ditetapkan;

b. tidak terjadwal;

c. dari pintu ke pintu;

d. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;

e. tarif angkutan tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi;

f. penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian, tidak

menaikkan penumpang secara langsung di jalan;

g. pemesanan layanan hanya melalui aplikasi berbasis teknologi informasi; dan

wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Syarat untuk memperoleh izin menjadi pengelola angkutan umum dibagi ke

dalam dua golongan antara lain yaitu persyaratan pengangkutan orang dan

pengangkutan barang. Dalam pengangkutan orang juga terbagi menjadi 2 (dua)

kategori yaitu:

1. Pengangkutan orang dalam trayek; dan

2. Pengangkutan orang tidak dalam trayek.



ix

Dalam Pasal 179 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, mengatur tentang pengangkutan tidak dalam trayek seperti taksi

maupun transportasi jalan berbasis aplikasi atau online, disebutkan bahwa:

“izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang dilaksanakan di

wilayah Kota Mataram diberikan oleh Gubernur Kota Mataram.”

Dalam Pasal 86 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan

Jalan, juga mengatur izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek,

disebutkan bahwa:

Perusahaan angkutan umum yang telah memiliki izin untuk menyelenggarakan
angkutan orang tidak dalam trayek wajib melaksanakan ketentuan yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, seperti:

a. Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang
diberikan;

b. Mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal; dan
c. Melaksanakan sistem manajemen keselamatan.

Transportasi online ini adalah sebuah inovasi baru dalam bidang pengangkutan

darat tidak dalam trayek yang dibuat oleh perusahaan di luar pengelola transportasi

online (pihak ketiga) dengan tujuan menghubungkan antar pengelola (driver) dan

customer dengan memanfaatkan teknologi berbasis aplikasi atau online terdapat pada

smartphone sehingga memudahkan konsumen dalam melakukan pemesanan atau

reservation mobil online dalam areal yang ditentukan.

Sebagai salah satu penyedia jasa angkutan umum tidak dalam trayek

perusahaan transportasi online harus berbadan hukum Indonesia serta bermitra

dengan penyedia layanan angkutan umum lain dalam menyelenggarakan kegiatan
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usaha yang dijalankannya, status badan hukum tersebut dapat diperoleh sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau setidak-tidaknya perusahaan

transportasi online harus berbentuk PT ataupun koperasi jika penyelenggaraan

usahanya dilakukan oleh pihak swasta.

Penggunaan teknologi berbasis aplikasi atau online ini didasarkan pada

ketentuan Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Orang

Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, memungkinkan adanya

angkutan umum berbasis aplikasi atau online dan teknologi dalam rangka

meningkatkan kemudahan pemesanan pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek,

perusahaan angkutan umum dapat melakukan pembayaran secara tunai atau

menggunakan aplikasi berbasis teknologi.

Izin yang harus dimiliki oleh perusahaan transportasi online dalam bentuk

dokumen dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2017

tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Tidak Dalam Trayek juga menyebutkan bahwa:

(1) izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), berupa dokumen kontrak
dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas:

a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan
Bermotor Umum Tidak dalam Trayek;

b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan
Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sesuai dengan
izin yang diberikan; dan

c. kartu pengawasan.
(2) Surat keputusan izin penyelengaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan

Bermotor Umum Tidak dalam Trayek dan surat pernyataan kesanggupan untuk
memenuhi kewajiban melayani Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor
Umum Tidak dalam Trayek sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud pada
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ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan kepada pimpinan Perusahaan Angkutan
Umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.

(3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan
bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor
Umum dan wajib diperbarui setiap 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan kartu
pengawasan.

Kedudukan perusahaan transportasi online adalah sebagai mitra kerja dari

perusahaan angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek bukan

sebagai perusahaan yang menjalankan usahanya dibidang pengangkutan secara

langsung. Hubungan kerja antara pelaku usaha dengan pengelola transportasi online

hanyalah sebatas pada hubungan kerjasama atau kemitraan antara kedua belah pihak

berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Pihak

transportasi online tidak mempunyai kewenangan sedikitpun untuk melakukan

kegiatan usaha layaknya perusahaan pengangkutan pada umumnya, akan tetapi

apabila perusahaan transportasi online menginginkan kewenangannya sama dengan

pelaku usaha dibidang pengangkutan maka harus melalui tahapan-tahapan perizinan

sesuai dengan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Dan Pengguna Jasa (Penumpang)
Berbasis Aplikasi Atau Online Terhadap Kemungkinan Resiko Yang Terjadi

Pada hakikatnya tanggung jawab terdiri dari dua aspek, yaitu tanggung jawab

yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya (responsibility) dan tanggung jawab ganti

rugi (liability). Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang

diderita oleh penumpang, pengirim atau pihak ketiga karena kelalainnya dalam

melaksanakan pelayanan pengangkutan.
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Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi

kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral

dalam melakukan suatu perbuatan. Sedangkan Martono membagi tanggung jawab

menjadi tiga yaitu accountability, responsibility, dan liability.2 Tanggung jawab

dalam arti accountability adalah tanggung jawab yang kaitannya dengan keuangan

atau kepercayaan, misalnya seorang akuntan yang akan mempertanggung jawabkan

laporan pembukuannya.

Tanggung jawab dalam arti responsibility adalah tanggung jawab dalam arti

publik, pelaku dapat dituntut di depan pengadilan pidana berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku, baik pidana, pelanggarannya, maupun

kejahatannya atau diberikan sanksi administrasi oleh atasannya sebagaimana

tercantum dalam surat pengangkatannya. Sedangkan pengertian tanggung jawab

dalam arti liability adalah tanggung jawab hukum berdasarkan hukum perdata,

kewajiban penggantian atas kerugian atau penderitaan yang diderita oleh korban

akibat perbuatan pelaku. Korban dapat menuntut di pengadilan perdata untuk

membayar kerugian kepada pelaku baik orang atau badan hukum yang menimbulkan

kerugian itu.3

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab utama kematian, luka-

luka, dan kecacatan manusiawi, dari tahun ke tahun jumlah kecelakaan ini bahkan

menunjukkan angka yang semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya

2 Sudiarto, Tanggung Gugat Pengangkut Terhadap Penumpang Dalam Kecelakaan Pesawat,
Pustaka Bangsa, NTB, 2012, hlm. 12

3 Ibid, hlm. 12
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jumlah kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya dari tahun ke tahun. Dimana

kecelakaan terjadi antara kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor maupun

kecalakaan lalu lintas yang melibatkan pejalan kaki dan ini merupakan tugas dari PT.

Jasa Raharja untuk melaksanakan pemberian santunan asuransi kepada korban

kecelakaan lalu lintas tersebut. Dimana dana santunan asuransi tersebut diambil dari

pemilik kendaraan bermotor.

Adapun besarnya santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang

diberikan yaitu dimana besarnya santunan ditetapkan berdasarkan Pasal 3 ayat (2)

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 15/PMK.010/2017, sebagai berikut:

a. Meninggal dunia, besar santunan asuransi Rp 50.000.000,-

b. Cacat tetap (maksimal), besar santunan asuransi Rp 50.000.000,-

c. Biaya rawatan (maksimal), besar santunan asuransi Rp 25.000.000,-

d. Biaya penguburan sebesar Rp 4.000.000,-

Kemudian bentuk tanggung jawab PT. Gojek Indonesia terhadap konsumen

yang di rugikan, PT. Gojek memberikan jaminan ganti rugi yang bekerja sama

dengan asuransi kepada konsumen yang menggunakan jasa Go-car berupa

penggantian sampai dengan maksimal Rp 10.000.000 dan untuk biaya rumah sakit

sampai dengan Rp 5.000.000.

Apabila bentuk pemberian asuransi kepada konsumen tidak bisa memenuhi

segala kerugian kepada konsumen, PT. Gojek akan mengcover kerugian yang masih

menjadi tanggungan PT. Gojek tetapi harus melalui prosedur yang sesuai guna untuk
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menemukan jalan keluar bagi para pihak.4 Artinya PT. Gojek akan memberikan

penggantian kepada konsumen apabila dari pihak asuransi tidak cukup untuk

memberikan penggantian ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan oleh jasa driver

transportasi online (driver Go-car).

Sebagai bentuk perlindungan bagi pengguna jasa angkutan maka perusahaan

pengangkutan memiliki kewajiban antara lain:5

1) Menyediakan alat pengangkut yang akan digunakan untuk menyelenggarakan

pengangkutan;

2) Menjaga keselamatan orang (penumpang) dan/atau barang yang diangkutnya.

Dengan demiian maka sejak pengangkut menguasai orang (penumpang)

dan/atau barang yang akan diangkut, maka sejak saat itulah pengangkut mulai

bertanggung jawab (Pasal 1235 KUHPerdata);

3) Kewajiban yang disebutkan dalam Pasal 470 KUHD yang meliputi:

a) Mengusahakan pemeliharaan perlengkapan atau peranakbuahan alat

pengangkutnya;

b) Mengusahakan kesanggupan alat pengangkut itu untuk dipakai

menyelenggarakan pengangkutan menurut persetujuan;

c) Memperlakukan dengan baik dan melakukan penjagaan atas muatan yang

diangkut.

4 Hasil Wawancara, Muhammad Maulidi, Driver Go-car, PT. Gojek Indonesia cabang
Mataram, pada tanggal 12 Juni 2018 pukul 22.03 WITA

5 H.M.N. Purwosutjipto, Op.Cit., hlm. 168.
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4) Mengganti kerugian yang diderita oleh penumpag atau pengirim barang

karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan;

5) Mengasuransikan tanggung jawabnya.

Dalam KUHPerdata hal perbuatan melawan hukum di sistematikan dalam 2

(dua) bagian yaitu:

1. Yang merupakan ketentuan umum

Yang merupakan ketentuan umum adalah Pasal 1365 KUHPerdata yang

mengatur ketentuan atas syarat-syarat umum dan berlaku untuk semua

perbuatan melawan hukum yang diatur dalam KUHPerdata dan Pasal 1365

KUHPerdata.

2. Yang merupakan ketentuan khusus

Ketentuan-ketentuan khusus ini pengaturan lebih lanjut tentang:

a. Pertanggungjawaban atas timbulnya perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Tanggung jawab orang tua atau wali, guru, atas perbuatan yang

dilakukan oleh orang yang berada di bawah pengampuannya, diatur

dalam Pasal 1367 KUHPerdata.

2. Tanggung jawab pemilik binatang atas binatang piaraannya, diataur

dalam Pasal 1368 KUHPerdata.

3. Tangung jawab pemilik gedung atas bangunan dalam pemeliharannya,

diatur dalam Pasal 1369 KUHPerdata
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b. Beberapa perbuatan melawan hukum seperti Pasal 1370 KUHPerdata

tentang pembunuhan, Pasal 1371 KUHPerdata tentang penganiayaan dan

Pasal 1380 KUHPerdata tentang penganiayaan.6

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan

hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang

karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Terlebih dalam proses

pengangkutan penumpang menggunakan aplikasi berbasis teknologi ketika terjadi

kesalahan yang dilakukan baik oleh pengelola jasa angkutan umum maupun

pengelola jasa transportasi online sebagai mitra kerjanya mempunyai hak dan

kewajiban berdasarkan apa yang telah disepakati bersama antar kedua belah pihak.

Sebagaimana KUHPerdata di Negara sistem Eropa Kontinental, maka model

tanggug jawab hukum lainnya adalah sebagai berikut:7

a) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365

KUHPerdata.

b) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian,

sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata.

c) Tanggug jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata.

Macam-macam tanggung jawab adalah sebagai berikut:8

6 http://appehutauruk.blogspot.co.id/2013/08/pengertian-perbuatan-melawan-hukum.html
diakses pada 17 Mei 2018 pukul 20.43 WITA

7 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2010, hlm. 3
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1. Tanggung Jawab dan Individu

Pada hakekatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggung

jawab, karenanya yang memikul akibat dari perbuatannya. Istilah tanggung jawab

pribadi atau tanggung jawab sendiri sebenarnya “mubazir”. Suatu masyarakat tidak

mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilai sendiri yang berhak diikutinya,

tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali

hakekat kebebasan.

2. Tanggung Jawab dan Kebebasan

Kebebasan dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat

bertanggung jawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan

perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa

tekanan dari pihak manapun secara bebas. Kebebasan berarti bertanggung jawab,

itulah sebabnya mengapa kebanyakan manusia takut terhadapnya.

3. Tanggung Jawab Sosial

Dalam diskusi politik sering disebut-sebut istilah tanggung jawab sosial.

Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari tanggung jawab secara

umum. Namun berbeda dari penggunaan bahasa yang ada, tangung jawab sosial dan

solidaritas muncul dari tangung jawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan

dan persaingan dalam ukuran tinggi. Untuk mengimbangi tanggung jawab sosial,

pemerintah telah membuat beberapa sistem, mulai dari lembaga federal untuk

8 Widiyono, Wewenang Dan Tanggung Jawab, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 56
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pekerjaan sampai asuransi dana pensiun yang dibiayai dengan uang pajak dan uang

paksaan.

4. Tanggung Jawab terhadap Orang Lain

Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan di banyak situasi juga

kewajiban moral atau hukum untuk bertanggung jawab terhadap orang lain. Secara

tradisional, keluarga adalah tempat di mana manusia saling memberikan tanggung

jawabnya. Orang tua bertanggung jawab kepada anaknya. Anggota keluarga saling

membantu dalam keadaa susah, saling mengurus di usia tua dan dalam keadaan sakit.

Tanggung jawab terhadap orang lain seperti ini tentu saja bisa beranekaragam yang

penting adalah prinsip sukarela pada kedua belah pihak, pertanggung jawaban

manusia terhadap dirinya sendiri tidak boleh digantikan.

5. Tanggung Jawab dan Risiko

Dalam masyarakat modern orang yang berhadapan dengan berbagai risiko.

Risiko itu bisa membuat orang sakit dan membutuhkan penanganan medis yang

sangat mahal atau membuat orang kehilangan pekerjaan dan bahkan harta bendanya.

Ada berbagai cara untuk menghindari diri dari risiko itu misalnya, asuransi, untuk itu

tidak diperlukan organisasi pemerintah.

Hal-hal yang dapat merugikan konsumen terhadap penggunaan jasa transportasi

online maka pertanggung jawabannya adalah pada perusahaan transportasi online itu

sendiri sebagai mitra angkutan umum, perusahaan transportasi online sebagai salah

satu perusahaan yang bermitra dengan pengelola jasa angkutan umum tidak dapat

secara sepihak melemparkan tanggung jawab kepada mitra kerjanya akibat kesalahan
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yang dilakukan oleh salah satu pihak, hal ini berkaitan dengan hak dan kewajiban

sesuai dnegan ketentuan yang telah disepakati bersama.

III.PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut: 1) Dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2017

tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraa Bermotor Umum Tidak

Dalam Trayek menyebutkan persyaratan bagi perusahaan transportasi online agar

dapat beroperasi secara legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu

sebagai berikut: 1) surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan

Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, 2) surat pernyataan kesanggupan

untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor

Umum Tidak dalam Trayek, dan 3) kartu pengawasan. Kemudian hubungan kerja

antara pelaku usaha dengan pengelola transportasi online hanyalah sebatas pada

hubungan kerjasama atau kemitraan antara kedua belah pihak berdasarkan

kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama. 2) Perlindungan hukum

terhadap pengemudi dan transportasi online terhadap kemungkinan risiko yang terjadi

yaitu dengan cara melakukan klaim ganti rugi kepada PT. Jasa Raharja. Kemudian

Perlindungan hukum terhadap kemungkinan resiko yang terjadi untuk pengguna jasa

(konsumen) ditanggung oleh PT. Gojek Indonesia dengan cara melakukan klaim

ganti kerugian juga.
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Saran

Saran dari penelitian ini adalah: 1) Perusahaan transportasi online yang saat ini sudah

berdiri di usulkan untuk merubah bentuk badan usaha menjadi sebuah koperasi.

Sehingga legalitas dari perusahaan transportasi online yang dapat berubah menjadi

koperasi tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan Pemerintah dapat memberikan sanksi tegas kepada perusahaan transportasi online

yang saat ini yang masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. 2) Penyedia jasa transportasi harus mempunyai kepastian hukum yang jelas

tentang hak dan tanggung jawab para pihak, serta memperjelas dan memperketat

tentang izin perusahaan pengelola jasa transportasi online demi terciptanya suatu

pelayanan yang terbaik kepada konsumen.
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