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ABSTRAK 

 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 18 

TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DENGAN 

KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA UMUM PADA PT. GOJEK BALI 

YANG BERBASIS ONLINE DI KABUPATEN BADUNG 

 

Dewasa ini pelayanan jasa sarana dan prasarana transportasi semakin tinggi 

dalam upaya meningkatkan mutu kualitas dan jangkauan pelayanan transportasi. 

Adanya Gojek menimbulkan perbedaan pendapat bagi sebagian pihak. Belum adanya 

aturan yang khusus mengenai Gojek dalam Undang-Undang maupun Peraturan 

Daerah di Kabupaten Badung khususnya mengatur tentang moda transportasi Gojek. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Angkutan 

Dengan Kendaraan Bermotor Umum Terhadap Gojek di Kabupaten Badung. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. 

Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan 

Fakta (The Fact Approach) dan pendekatan perundang-undangan (The Statute 

Approach). Sumber data yang digunakan pada penelitian ini didapat dari dua sumber 

yaitu sumber data primer dan sekunder.  

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PT. Gojek tidak mengikuti 

aturan yang ada di dalam perda khususnya pasal 18 ayat (2) tentang angkutan barang 

di mana gojek memberikan layanan pengantaran barang menggunakan kendaraan 

roda dua serta pasal 20 tentang perizinan angkutan di mana gojek tidak memiliki ijin 

penyelenggaraan angkutan orang baik dalam maupun tidak dalam trayek. Faktor-

faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 

18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor 

Umum dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran masyarakat khususnya PT. Gojek Bali 

terhadap aturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2013 

tentang Penyelenggaraan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum meskipun 

peraturan tersebut sudah tertulis dengan baik dan jelas. 

 

Kata Kunci: Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2013, 

Penyelenggaraan Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum, 

Gojek (Online). 
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ABSTRACT 

 

IMPLEMENTATION OF LOCAL REGULATION BADUNG REGENCY 

NUMBER 18 IN YEAR 2013 ON MANAGEMENT OF TRANSPORT  

IN THE DIRECTION OF GENERAL TWO-WHEEL MOTOR  

VEHICLES BASED ONLINE (GOJEK)  

IN BADUNG REGENCY 
 

 

Nowadays services transportation infrastructure is getting higher in an effort 

to increase the quality and range of transportation services. Existence Gojek caused 

disagreement for some parties. The absence of special rules regarding Gojek in the 

Act and Local Regulations Badung Regency, especially regulates the transportation 

modes Gojek. The purpose of this research is to investigate the implementation of 

Local Regulation Badung Regency No. 18 in year 2013 on the management of 

transport in the direction of general two-wheel motor vehicles based online (Gojek) 

in Badung regency. 

This type of research is a kind of empirical juridical. The approach of the 

problem which is used in this study is the fact approach (The Fact Approach) and the 

approach of legislation (The Statute Approach). The source data which is used in this 

research come from two sources; there are primary and secondary data sources. 

From these results it can be concluded that PT . Gojek does not follow the 

rules contained in the regulations in particular article 18 paragraph ( 2 ) of the 

transport of goods where gojek delivery of goods using two-wheeled vehicles as well 

as Article 20 concerning the licensing of transport where gojek not have operating 

licenses for the transport of both in and not in route. Factors that affect the 

implementation of Badung District Regulation No. 18 Year 2013 on the 

Implementation of the Two Wheel Vehicle Transport Public affected by the lack of 

public awareness, especially PT . Gojek Bali against the rules in Badung District 

Regulation No. 18 Year 2013 on the Implementation of the Motor Vehicle Transport 

Public although these rules are written properly and clearly. 

 

Keywords :  Local Regulation Badung Regency No. 18 of 2013, Operation of 

Transport By Public Motor Vehicles, Gojek (Online)
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan Negara berkembang di mana perkembangan Indonesia 

berpusat pada perekonomian yang didukung dari berbagai aspek yang mendorong 

kemajuan ekonomi Indonesia. Ditandai dengan semakin banyaknya industri yang 

berkembang dari berbagai sektor yang mana salah satunya adalah sektor angkutan 

jalan. Lalu lintas angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung 

pembangunan dan integrasi 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 di kembangkan potensi dan perannya untuk 

mewujudkan keamanan dan kesejahteraan ketertiban berlalu lintas dan angkutan 

jalan. Dewasa ini pelayanan jasa sarana dan prasarana transportasi semakin tinggi 

dalam upaya meningkatkan mutu kualitas dan jangkauan pelayanan transportasi, 

dalam kondisi pendanaan pemerintah yang terbatas, termasuk upaya peningkatan 

keselamatan pengguna jasa transportasi, indikator tersebut bisa dilihat dari belum 

memadai dan tercapainya tingkat keandalan, keselamatan, serta kepuasan pengguna 

jasa. Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor perilaku manusia, kelayakan armada, 
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kondisi teknis sarana dan prasarana. Disamping itu transportasi juga berperan sebagai 

penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi 

namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan 

serta hasil-hasilnya. Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang 

masing-masing bagian atau komponen saling berhubungan dalam arti saling 

mempengaruhi dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu 

ketertiban dan keteraturan manusia dalam masyarakat.
1
 Menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 41 Pasal 1 Tahun 1993 Perusahaan Angkutan Umum adalah 

adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang atau barang dengan 

kendaraan umum dijalan. Peranan angkutan jalan yang memiliki nilai penting dan 

strategis karena menguasai hajat hidup orang banyak maka angkutan jalan dikuasai 

oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dan dalam 

pengembangannya juga melibatkan pihak swasta. Dewasa ini angkutan darat lebih 

memegang peranan penting dalam masyarakat karena selain murah tarifnya, dapat 

dijangkau pengguna jasa juga mudah digunakan. Dua jenis angkutan darat yakni 

Angkutan Darat Diatas Jalan Raya diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 

1992 dan Angkutan Diatas Rel Kereta Api diatur dalam Undang-undang Nomor 13 

Tahun 1992.  

Permasalahan-permasalahan secara umum yang dihadapi transportasi 

perkotaan antara lain: (1) Pertumbuhan kebutuhan transportasi sering tidak seimbang 

dengan penyedia prasarana; (2) Kualitas dan jumlah angkutan umum yang belum 

                                                           
1
 Muhammad Bakri, 1995, Pengantar Hukum Indonesia, IKIP Malang, Malang, h. 13. 
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memadai sarana dan prasarana, jaringan jalan dan jaringan trayek, terminal, sistem 

pengendalian dan pelayanan angkutan umum belum berhasil ditata secara 

konsepsional; (3) Makin jauhnya jarak perjalanan harian masyarakat; (4) Penggunaan 

kendaraan pribadi yang kurang efisien; dan (5) Di daerah perkotaan timbul 

kemacetan, kesemrawutan, dan pencemaran lingkungan.  

Dikarenakan angkutan jalan raya merupakan hal yang menyangkut hajat hidup 

orang banyak atau masyarakat yang bergantung pada kebutuhan angkutan jalan raya, 

sehingga pemerintah mempunyai peran dan tanggung jawab yang sangat besar dalam 

mengelola dan mengatur tentang permasalahan transportasi termasuk angkutan jalan 

raya, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) yang 

menyatakan “cabang-cabang produksi penting bagi masyarakat dan menguasai hajat 

hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Kebutuhan akan adanya transportasi, 

pemerintah mempunyai peran sebagai pembina, sehingga berkewajiban untuk 

menyusun rencana dan merumuskan kebijakan, mengendalikan, dan mengawasi 

perwujudan transportasi dan jaringan pelayanan. 

Menurut Zaini Noer dan Usman Melayu, keterbatasan ketersediaan 

transportasi dapat menyebabkan tersendatnya mobilitas masyarakat untuk memenuhi 

hak sosial masyarakat dalam bentuk mobilisasi masyarakat yang dinamis.
2
 Oleh 

karena itulah, keberadaan dan ketersediaan pelayanan jasa angkutan umum yang 

memadai ini menjadi persoalan penting yang perlu diberi perhatian. 

                                                           
2
 Zaini Noer & Usman Melayu, 2001, Kebijakan Transportasi, Simposium III FSTPT, 

Jakarta, h. 5.  
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Kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap angkutan umum baik di kota 

besar ataupun kota kecil inilah yang akhirnya menjadi satu dari beberapa faktor 

munculnya angkutan umum yang bersifat informal. Gojek merupakan sarana 

transportasi darat terbaru yang menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor) 

dengan berpelat hitam, yang menandai bahwa angkutan umum ini tidak mempunyai 

legalitas sah dari pemerintah untuk mengangkut penumpang dari satu tujuan ke 

tujuan lainnya kemudian menarik bayaran dimna dalam hal tersebut melanggar aturan 

umum kepolisian tentang plat nomor kendaraan bermotor dimana yang seharusnya 

kendaraan bermotor umum itu menggunakan plat nomor berwarna berlatarkan kuning 

dan bertuliskan hitam. Awal terciptanya Gojek dimulai dari Kota Jakarta dan sampai 

saat ini merambah ke kota-kota besar lainnya di Indonesia seperti Yogyakarta, 

Surabaya, Bandung, hingga Bali.  

Di Bali pula Gojek telah tersebar di beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki 

mobilitas perekonomian yang cukup tinggi seperti di Kota Denpasar, Kabupaten 

Badung, Kabupaten Gianyar, hingga Kabupaten Tabanan. Adanya Gojek sebagai 

fasilitas umum yang dapat membantu masyarakat dalam mobilitas sehari-hari ini 

sangat di apresiasi dengan baik hingga dipakai sebagai moda transportasi terbaru 

yang dipakai oleh masyarakat di Bali, khususnya di Kabupaten Badung. Gojek telah 

menjadi angkutan umum favorit bagi sebagian masyarakat karena fleksibel dalam 

kegiatannya, bisa menjangkau tempat yang tidak dilalui angkutan umum seperti 

angkutan kota (angkot), bus, atau jenis angkutan umum beroda empat lain. Gojek bisa 

masuk dan melalui gang-gang sempit, jalan-jalan kecil, sehingga mampu 
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menyediakan layanan door to door. Bahkan Gojek dinilai cepat, lincah dan efisien 

untuk melewati maupun menghindari kemacetan di jalan.  

Adanya Gojek menimbulkan perbedaan pendapat bagi sebagian pihak. Gojek 

memiliki nilai positif untuk sebagian anggota masyarakat. Namun sekaligus memberi 

kerugian bagi angkutan umum lainnya yang tidak mendapat penghasilan yang 

memuaskan akibat dari beroperasinya Gojek ini. Dilema lainnya, pada satu sisi, 

keberadaan Gojek dianggap sangat membantu masyarakat dalam memecahkan 

kendala terhadap tersedianya angkutan umum sebagai angkutan alternatif. Namun di 

sisi lain, keberadaan Gojek dianggap bermasalah dalam legalitas, karena secara 

normatif tidak memiliki hukum yang mengatur Gojek secara khusus. Belum adanya 

aturan yang khusus mengenai Gojek dalam Undang-Undang maupun Peraturan 

Daerah di Kabupaten Badung khususnya mengatur tentang moda transportasi Gojek.  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian atau kajian secara ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul 

“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG 

NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN 

DENGAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA UMUM PADA PT. 

GOJEK BALI YANG BERBASIS ONLINE DI KABUPATEN BADUNG”. 

1.2.Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada skripsi ini adalah:  
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1. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 

Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor 

Umum terhadap PT. Gojek Bali di Kabupaten Badung? 

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Angkutan 

Dengan Kendaraan Bermotor Umum terhadap PT. Gojek Bali di Kabupaten 

Badung sehingga menjadi tidak efektif? 

1.3. Ruang Lingkup Masalah 

Sesuai dengan lingkup masalah yang telah ditentukan  maka untuk 

menghindari jangan sampai timbul suatu pembahasan yang nantinya keluar dari 

pokok permasalahan, dalam kaitannya dengan judul yang telah dipilih tersebut, maka 

untuk itu fokus pembahasan masalah dalam skripsi ini adalah pada rumusan masalah 

pertama akan di bahas yaitu pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung 

Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Dengan Kendaraan 

Bermotor Umum terhadap PT. Gojek Bali di Kabupaten Badung. Selanjutnya pada 

rumusan masalah ke dua akan di bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2013 Tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum terhadap PT. Gojek 

Bali di Kabupaten Badung. 

1.4. Orisinalitas Penelitian 
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Penulis Judul Rumusan Masalah 

1. Ginanjar Hutomo 

Bangun, 

Universitas 

Negeri Semarang, 

2012 

Perlindungan Hukum 

Bagi Pengguna Jasa 

Angkutan Umum (Studi 

Pada Angkutan Umum 

Jurusan Jatingaleh – 

Unnes) 

 

1. Faktor–faktor apa yang 

melatar belakangi 

angkutan umum 

mengangkut 

penumpang melebihi 

batas kapasitas 

maksimum kendaraan? 

2. Mengapa penumpang 

tetap menaiki 

angkutan umum 

walaupun dalam 

kondisi penuh? 

2. Fahimatul Ilyah, 

Universitas 

Negeri Islam 

Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 

2014 

Perlindungan Konsumen 

Bagi Pengguna jasa 

Angkutan Jalan Raya” 

(Studi Kasus Bus 

Transjogya, Yogyakarta 

1. Apakah pelayanan bus 

Transjogya sudah 

memenuhi hak-hak 

konsumen dan 

memberikan perlindungan 

hukum sesuai dengan 

undang-undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang 
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perlindungan konsumen? 

2. Apa upaya hukum yang 

dapat di tempuh untuk 

konsumen yang dirugikan 

atas pelayanan yang 

diberikan oleh bus 

transyogya? 

 

1.5. Tujuan Penelitian  

Di dalam melaksanakan suatu kegiatan tentunya memiliki suatu tujuan yang 

sangat penting dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain, begitu pula dalam 

penulisan skripsi ini memiliki suatu tujuan yang hendak dicapai yaitu:  

a. Tujuan Umum 

1. Melaksanakan tri dharma perguruan tinggi khususnya pada bidang peneltitan; 

2. Melatih menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis; 

3. Mengembangkan ilmu pengetahuaan hukum; 

4. Mengembangkan diri pribadi ke dalam kehidupan masyarakat; 

5. Memenuhi persyaratan memeperoleh gelar sarjana hukum. 
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b. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 

18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Dengan Kendaraan 

Bermotor Umum terhadap PT. Gojek Bali di Kabupaten Badung. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan 

Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum terhadap PT. Gojek Bali di 

Kabupaten Badung. 

1.6.Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat dari penelitian 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan 

merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan. 

2) Menerangkan teori-teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan 

menghubungkannya dengan praktik di lapangan. 

3) Untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan di bidang hukum pada 

umumnya maupun di bidang hukum bisnis pada khususnya yaitu dengan 
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mempelajari litelatur yang ada di kombinasikan dengan perkembangan yang 

terjadi di lapangan. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

mahasiswa, masyarakat, dan lembaga pemerintah yang terkait berkenaan dengan 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2013 Tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum Terhadap Gojek di 

Kabupaten Badung. 

1.7. Landasan Teoritis 

Landasan Teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum/ 

khusus, konsep – konsep hukum, asas – asas hukum dan lain-lain yang akan dipakai 

sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.  

Pengangkutan menurut Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu 

tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. 

Pengangkutan adalah suatu proses kegiatan yang memuat barang atau penumpang ke 

dalam alat pengangkutan guna membawa barang atau penumpang dari tempat 

pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang atas penumpang dari alat 

pengangkutan ke tempat yang ditentukan. Pengangkutan adalah perjanjian timbal 

balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri 

untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke 
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tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk 

membayar angkutan. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa pihak dalam 

perjanjian pengangkut adalah pengangkut dan pengirim.  

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat diketahui bahwa pengangkutan 

adalah suatu proses kegiatan perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke 

tempat tujuan tertentu dengan selamat menggunakan alat pengangkutan yang berupa 

kendaraan. Transportasi darat terdiri dari 3 macam yaitu angkutan jalan raya, 

angkutan kereta api, angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
3
 Perjanjian 

pengangkutan adalah suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk dengan 

aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke lain tempat, sedangkan pihak 

yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.
4
 

Perjanjian pengangkutan menimbulkan akibat hukum bagi pelaku usaha dan 

penumpang sebagai hal yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Perjanjian sepihak 

dan perjanjian timbal balik dikenal sebagai pembeda/pembagian perjanjian karena 

menimbulkan hak dan kewajiban para pihak maka perjanjian pengangkutan disebut 

perjanjian timbal balik, yaitu konsumen mendapat hak layanan pengangkutan dengan 

kewajiban membayar biaya pengangkutan, penyelenggara angkutan, memperoleh hak 

menerima pembayaran jasa pengangkutan dengan kewajiban menyelenggarakan 

pelayanan angkutan.  

Ada empat asas pokok yang mendasari perjanjian pengangkutan:  

                                                           
3
 H.A Abbas Salim, 1993, Manajemen Transportasi, Rajawali Pers, Jakarta, h. 102. 

4
 R. Subekti, 1985, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, h. 221. 
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1. Asas Konsensual  

Asas ini tidak mensyaratkan bentuk perjanjian angkutan secara tertulis, sudah 

cukup apabila ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Dalam 

kenyataannya, hampir semua perjanjian pengangkutan darat, laut, dan udara 

dibuat secara tidak tertulis, tetapi selalu didukung dokumen pengangkutan. 

Dokumen pengangkutan bukan perjanjian tertulis melainkan sebagai bukti 

bahwa persetujuan diantara pihak-pihak itu ada. 

2. Asas Koordinasi  

Asas ini mensyaratkan kedudukan yang sejajar antara pihak-pihak dalam 

perjanjian pengangkutan walaupun perjanjian pengangkutan merupakan 

”pelayanan jasa”, asas subordinasi antara buruh dan majikan pada perjanjian 

perburuan tidak berlaku pada perjanjian pengangkutan.  

3. Asas Campuran  

Perjanjian pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian, yaitu 

pemberian kuasa dari pengirim kepada pengangkut, penyimpan barang dari 

pengirim kepada pengangkut, dan melakukan pekerjaan pengangkutan yang 

diberikan oleh pengirim kepada pengangkut dan jiika dalam perjanjian 

pengangkutan tidak diatur lain, maka diantara ketentuan ketiga jenis perjanjian 

itu dapat diberlakukan karena hal ini ada hubungannya dengan asas konsensual.  

4. Asas Tidak Ada Hak Retensi  

Penggunaan hak retensi bertentangan dengan fungsi dan tujuan pengangkutan. 

Penggunaan hak retensi akan menyulitkan pengangkut sendiri, misalnya 
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penyediaan tempat penyimpanan, biaya penyimpanan, penjagaan dan perawatan 

barang. 

1.8. Metode Penelitian 

Metode Penelitian adalah ilmu tentang metode-metode yang digunakan dalam 

penelitian. Untuk membuktikan kebenaran ilmiah dari sebuah penelitian yang 

dilaksanakan, dilakukan pengumpulan data dan fakta yang keseluruhannya 

berhubungan erat dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.  

Kerangka pemikiran yang diperlukan di dalam penelitian hukum, merupakan 

suatu paradigma mengenai pengertian-pengertian pokok atau pengertian-pengertian 

dasar di dalam sistem hukum yang sifatnya universal.
5
  

Penelitian dalam dunia perguruan tinggi merupakan bagian yang sangat penting, 

vital, dan wajib dilakukan karena mengandung muatan akademis dan pengabdian 

kepada masyarakat.  Sebuah penelitian dapat membantu, memberi masukan dan 

solusi dalam memecahkan problem yang sedang dihadapi oleh hukum dan 

masyarakat. Secara akademik, penelitian merupakan bagian dari pengembangan 

keilmuan.  Sehinggga sebuah perguruan tinggi tanpa adanya program atau aktifitas 

penelitian, maka patut dipertanyakan keberadaannya.
6
  

1.8.1. Jenis Penelitian 

                                                           
5
 Sunaryati Hartono, 1994, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir abad Ke-20, Alumni, 

Bandung, h. 76. 
6
 Arief Furqan (tanpa tahun), Potret Penelitian Di PTAI: Harapan Dan Kenyataan, 

Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, h. 1.  
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Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. 

Penelitian yuridis empiris terdiri dari 4 komponen, yaitu: (1) penelitian terhadap 

identifikasi hukum (hukum tidak tertulis); (2) penelitian terhadap efektifitas hukum; 

(3) penelitian perbandingan hukum; dan (4) penelitian sejarah hukum.
7
 Dalam hal ini, 

penelitian yang dipergunakan adalah penelitian mengenai pelaksanaan hukum, yaitu 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2013 Tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum pada PT. Gojek 

Bali yang Berbasis Online di Kabupaten Badung.  

1.8.2. Jenis Pendekatan 

Penelitian Hukum umumnya mengenal 7 (tujuh) jenis pendekatan, yaitu: 

Pendekatan Perundang-undangan (Statuta Approach), Pendekatan Konsep 

(Conceptual Approach), Pendekatan Analisis (Analitical Approach), Pendekatan 

Perbandingan (Comperatif Approach), Pendekatan Sejarah (Historical Approach), 

Pendekatan Fakta (The Fact Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach).
8
  

Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Pendekatan Fakta (The Fact Approach) memusatkan perhatian pada suatu kenyataan, 

dan pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach) yaitu pendekatan 

dengan menggunakan legislasi dan regulasi.
9
 

                                                           
7
 H. Zainuddin Ali M.A., 2010, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, 

Jakarta, h. 30.  
8
 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, (Selanjutnya disebut Peter Mahmud 

Marzuki I) Fajar Inter Pratama Offset, Jakarta, hal. 93.  
9
 Ibid, h. 97. 



 

15 
 

1.8.3. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif. Menurut Moh. 

Nazir, penelitian deskriptif adalah penelitian yang mempelajari masalah-masalah 

dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi 

tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-

pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari satu 

fenomena.
10

 Penelitian deskriptif juga bertujuan untuk menentukan ada tidaknya 

hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.
11

 Dalam hal ini 

adalah untuk mengetahui dan mempelajari permasalahan mengenai Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2013 Tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum pada PT. Gojek 

Bali yang Berbasis Online di Kabupaten Badung.  

 

 

1.8.4. Data dan Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan untuk mendukung penulisan penelitian 

ini didapat dari dua sumber, yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

                                                           
 
10

 Soejono dan H. Abdurrahman, 1999, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, Rineka 

Cipta, Jakarta, h. 21.   

 
11

 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed.1-4, PT 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 25.    
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 Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama.
12

 Dalam hal ini data primer yang akan digunakan adalah dengan 

melakukan penelitian lapangan guna mencari data yang akurat. Penelitian ini 

dilakukan dengan mewawancarai Pemerintah Kabupaten Badung, Pengendara 

Gojek itu sendiri apakah mengetahui adanya aturan yang mengatur tentang 

jasa Gojek tersebut di Kabupaten Badung.  

2. Sumber Data Sekunder  

Data sekunder yang digunakan adalah dengan melakukan penelitian 

kepustakaan, yaitu dengan cara mengkaji kembali peraturan yang sudah ada, 

baik dalam bahan bacaan hukum ataupun dalam dokumen-dokumen yang 

memiliki keterkaitan dengan materi dalam penelitian ini serta untuk 

menyempurnakan data lapangan. 

 

 

 

1.8.5. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Studi Dokumen 

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum 

(baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak 

                                                           
 
12

 Ibid, hal. 30.  
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dari premis normatif.
13

 Dalam hal ini dengan mengumpulkan data yang 

bersumber dari kepustakaan yang relevan dengan permasalahan penelitian, 

yaitu dengan cara membaca dan mencatat kembali data yang kemudian 

dikelompokkan secara sistematis. 

2.   Teknik Wawancara 

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh 

keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.
14

 Dalam hal ini data 

diperoleh melalui proses interview atau wawancara kepada pihak-pihak yang 

terkait dengan permasalahan penelitian di lapangan seperti Pimpinan Bank 

maupun Kepala Bagian yang membawahi masalah Kepatuhan agar nantinya 

bisa mendapatkan informasi dan data yang pasti dan akurat. Dalam hal ini 

responden merupakan pelaku Gojek, Pemerintah Kabupaten Badung dalam 

hal ini yang membidangi masalah Pengaturan Angkutan dengan Kendaraan 

Umum, dan juga Masyarakat pengguna jasa layanan Gojek tersebut.   

 

1.8.6. Teknik Penentuan Sample Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik penentuan sampel non probabilitas. 

Teknik ini tidak ada ketentuan yang pasti berapa sampel yang harus diambil agar 

dapat dianggap mewakili populasi. Teknik yang diambil dari non probabilitas ini 

adalah bentuk purposive sampling yakni penarikan sampel dilakukan berdasarkan 

                                                           
13

 Ibid, h. 68.  
14

 Burhan Ashshofa, 1998, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kedua, PT Rineka Cipta, 

Jakarta, h. 95.  
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tujuan tertentu yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh peneliti, yang mana 

penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah 

memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri 

utama dari populasi. 

1.8.7. Pengolahan dan Analisis Data 

Proses analisis data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan 

merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti 

untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa, hanya saja analisis data tema dan 

hipotesa tersebut lebih diperdalam dengan menggabungkannya dengan sumber-

sumber data yang ada.
15

 Adapun keseluruhan data yang telah didapat akan dianalisis 

secara kualitatif. Analisis kualitatif sifat data yang dikumpulkan adalah data 

naturalistik yang terdiri dari atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, 

data sukar diukur dengan angka-angka, bersifat monografis atau berwujud kasus-

kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi, hubungan antar 

variable tidak jelas, sampel bersifat non probabilitas, dan pengumpulan data 

menggunakan pedoman wawancara dan observasi. Adapun tahap-tahap pengolahan 

data dan analisis data dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan 

dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu 

data. 

 

                                                           
15

 Ibid.  h. 66.  


