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ABSTRAK 

 

Transportasi merupakan kegiatan manusia dan juga unsur 

terpenting dalam mobilitas manusia dan barang sehari-hari. 

Permasalahan transportasi semakin kompleks karena adanya dinamika 

sosial dan ekonomi masyarakat. Dinas perhubungan Kota Bandar 

Lampung sebagai instansi yang memiliki wewenang penuh dalam 

sarana dan prasarana perhubungan yang kemudian dalam Bab IV 

Tentang Pengawasan yakni pasal 55, 56 Peraturan Daerah Kota 

Bandar Lampung No 10 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa 

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penggunaan 

sepeda motor untuk kepentingan masyarakat, artinya Pemerintah 

Daerah juga ikut berperan dalam hal pengawasan terhadap para 

pengemudi GoJek yang harus mampu mengelola dan bertanggung 

jawab sesuai dengan pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan No 12 

Tahun 2019. Tetapi pada kenyataan nya beberapa pengemudi Go-Jek 

di Kota Bandar Lampung masih belum melaksanakan amanah yang 

diberikan dari Menteri Perhubungan Tersebut.  

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana 

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 

Terhadap Tata Cara Berkendara Go-jek di Kota Bandar Lampung, 2) 

Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terkait Pengawasan Pemerintah 

Daerah Terhadap Go-jek di Kota Bandar Lampung. Tujuan penelitian 

ini untuk memahami implementasi Peraturan Menteri Perhubungan 

No 12 Tahun 2019 Terhadap Tata Cara Berkendara Gojek di Kota 

Bandar Lampung, serta untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah 

terkait Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap gojek di Kota Bandar 

Lampung.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Reseach) 

dan didukung oleh penelitian kepustakaan (Library Reseach). 

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan fenomena atau 

gejala tertentu, Penelitian ini bersumber dari data primer yang 

diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi sedangkan data 

sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, Al-Quran, Hadist, 

Peraturan Perundang-undangan, Buku-buku, jurnal, dokumen, serta 

karya ilmiah lainnya. Data-data yang diambil sebagai rujukan 

selanjutnya di analisis dengan cara analisis kualitatif melalui metode 

yang bersifat deskriptif analisis pendekatan induktif.  



 

iii 
 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa permenhub No 

12 Tahun 2019 tentang tata cara berkendara go-jek di Kota Bandar 

Lampung belum memberikan informasi lengkap dan sosialisasi yang 

baik kepada para pengemudi karena mereka masih banyak yang belum 

mengetahui adanya peraturan tersebut. Selain itu hasil dari tinjauan 

fiqh siyasah terkait pengawasan pemerintah daerah terhadap gojek di 

Kota Bandar Lampung, yang disini menggunakan siyasah dusturiyyah 

yang berarti peraturan perundang-undangan, dapat disimpulkan bahwa 

kota bandar lampung telah melakukan pengawasan terhadap 

pengendara sepeda motor dalam hal ini Gojek.  

 

Kata Kunci : Fiqh Siyasah, Siyasah Dusturiyyah, Permenhub, 

Pengawasan Pemerintah Daerah, Gojek. 
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MOTTO 

 

ْْيَ   َ ب ْم  ُت ْم َك َح ا  َذ ِإ َو ا  َه ِل ْى َأ ََلٰ  ِإ ِت  ا َن ا َم ْْلَ ا وا  دُّ َؤ  ُ ت ْن  َأ ْم  رُُك ُم ْأ َي لََّو  ل ا نَّ  ِإ
نَّ  ِإ    ۗ ِو  ِب ْم  ُك ُظ ِع َي ا  مَّ ِع ِن لََّو  ل ا نَّ  ِإ    ۗ ِل  ْد َع ْل ا ِب وا  ُم ُك ََتْ ْن  َأ ِس  نَّا ل ا

ا رًي ِص َب ا  ًع ي َسَِ َن  ا لََّو َك ل  ا
 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh 

kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya 

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”(Q.S An-

nisa ayat [3]:58) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Penegasan Judul 

Penegasan sangat diperlukan terhadap istilah dan judul dalam 

setiap penelitian, hal ini dilakukan supaya peneliti dapat 

meminimalkan kekeliruan serta kesalahan terhadap judul skripsi 

yang ditulis. Adapun judul skripsi ini ialah “Tinjauan Fiqh 

Siyasah Tentang Peraturan Pemerintah Daerah No 10 Tahun 

2017 Terkait Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap 

Gojek di Kota Bandar Lampung” yang kemudian mengenai 

uraian-uraian istilah yang telah disebutkan adalah sebagai berikut: 

1. Tinjauan  

Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu 

mengamati, melihat-lihat, serta menengok sesuatu dari 

tempat tinggi ataupun jauh dan memeriksanya.
1
 

2. Fiqh Siyasah  

yaitu salah satu aspek hukum islam yang membicarakan 

pengaturan dan pengurus kehidupan manusia dalam 

bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu 

sendiri.
2
 

3. Peraturan Daerah No 10 Tahun 2017  

Bahwa untuk meningkatkan perlindungan, keselamatan, 

dan keamanan penggunaan sepeda motor di masyarakat, 

maka diperlukannya peraturan Daerah Kota Bandar 

Lampung no 10 tahun 2017 tentang perlindungan 

keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan 

untuk kepentingan masyarakat.
3
 

4. Pengawasan 

Pengertian Pengawasan menurut Siagian adalah proses 

pengamanan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan 

                                                             
1 Dessy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Amalia, 

2005), 336. 
2 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktri Politik Islam, 

(Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 4. 
3 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/94717/perda-kota-bandar-

lampung-no-10-tahun-2017 



2 
 

 
 

organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan 

yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana 

yang telah ditentukan sebelumnya.
4
 

5. Pemerintah Daerah  

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari 

sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama 

didalamnya, yaitu: pertama, pemberian tugas dan 

wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang 

sudah diserahkan kepada pemerintah daerah; kedua, 

pemberian kepercayaan dan kewenangan untuk 

memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri 

cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam 

upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil 

keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik 

secara langsung maupun DPRD
5
 

6. Gojek 

Gojek adalah sebuah transportasi umum yang 

menggunakan internet untuk memesannya.
6
  

Jadi, yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah 

bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Terkait Pengawasan 

Pemerintah Daerah Terhadap Gojek Di Kota Bandar 

Lampung. 

 

 

                                                             
4 Siagian, Sondang. Administrasi Pembangunan. (Jakarta: Gunung Agung, 

1990), 19. 
5Setya Retnami. Makalah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia, 

(Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001),  8. 
6Jubilio Aryasena, “Tips Memilih Ojek online yang Baik” (On-line), 

tersedia di:  

https://www.kompasiana.com/jubillioaryasena/5903bbe4b493733902ddf5de/tips-

memilih-ojekonline-dengan-baik (26 September 2019). 

https://www.kompasiana.com/jubillioaryasena/5903bbe4b493733902ddf5de/tips-memilih-ojekonline-
https://www.kompasiana.com/jubillioaryasena/5903bbe4b493733902ddf5de/tips-memilih-ojekonline-
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B. Latar Belakang Masalah. 

Kebijakan pemerintah dalam Fiqh Siyasah dikenal dengan 

istilah Siyasah Dusturiyah, yang berarti ilmu dalam hukum Islam 

yang membahas masalah perundang-undangan negara. Kata 

siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan 

memerintah atau pemerintahan, politik atau pembuatan 

kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan 

bahwa tujuan adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atau 

sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.
7
 

Transportasi merupakan kegiatan manusia dan juga 

merupakan unsur terpenting dalam mobilitas manusia dan barang 

sehari-hari. Transportasi yang baik merupakan suatu sistem yang 

dapat memberikan pelayanan yang cukup baik kepada masyarakat 

secara umum maupun pribadi, yang cukup, aman, nyaman, cepat 

dan dapat di andalkan oleh penggunanya.
8
 

Permasalahan transportasi semakin kompleks karena 

adanya dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Departemen 

Perhubungan maupun Badan Usaha Milik Negara dan Pihak 

Swasta berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan 

cara mendekatkan kebutuhan masyarakat dan kondisi transportasi. 

Untuk sementara waktu inilah yang dilakukan oleh beberapa pihak 

karena kebutuhan masyarakat dan kondisi Transportasi 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu menurut ruang dan waktu.
9
 Pada 

saat ini terdapat banyak sekali transportasi yang beroperasi di 

Indonesia seperti kereta, transjakarta, kendaraan roda dua, 

kendaraan roda tiga, bus, ataupun kendaraan roda empat. Akan 

tetapi, karena perkembangan teknologi yang kian hari semakin 

berkembang pesat menuntut seseorang untuk berfikir bagaiman 

mengatasi kebutuhan masyarakat akan alat transportasi. Sehingga 

terbentuklah transportasi online yaitu angkutan kendaraan 

                                                             
7 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 

(Jakarta Media, 2014),3. 
8 Maringan Masry Sibolon, Ekonomi Transportasi, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2003, Cet. Pertama) 
9 Ibid, 56. 
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bermotor fleksibel terhadap permintaan masyarakat dan dapat 

memberikan pelayanan (door to door services), mulai dari 

pengiriman barang atau penumpang sampai ketermpat penerima 

barang atau tujuan penumpang yang pada umumnya dikendalikan 

oleh aplikasi. Bisnis yang memanfaatkan aplikasi virtual untuk 

memudahkan pemesanan sarana transportasi ini diantaranya bisnis 

Gojek. Pada dasarnya jika ada perusahaan transportasi umum 

yang menghasilkan jasa pelayanan transportasi kepada masyarakat 

maka pada prinsip nya terdapat empat fungsi yakni aman, tertib, 

teratur, nyaman, dan ekonomis.
10

 

Kementerian perhubungan sebagai Instansi Pemerintah 

(regulator) berkewajiban untuk membina terwujudnya sistem 

transportasi nasional yang handal, efisien, dan efektif. Untuk 

mewujudkan hal tersebut maka sasaran sistem transportasi 

nasional adalh terciptanya penyelenggaraan transportasi yang 

efektif dalam arti kapasitas mencukupi, terpadu, tertib, lancar, 

tepat, cepat, selamat, aman, dan biaya terjangkau. Kebutuhan 

masyarakat akan sarana dan prasarana transportasi yang lancar 

dan nyaman merupakan hal mutlak yang harus menjadi prioritas 

utama dalam pembangunan sektor perhubungan.
11

   

Kota Bandar Lampung sebagai Ibukota Provinsi Lampung 

merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung 

memiliki tingkat mobilitas yang tinggi dalam segala aspek 

kehidupan haruslah memiliki sarana dan prasarana penunjang 

dalam bidang fasilitas guna kenyamanan bagi masyarakat. Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagai instansi yang 

memiliki wewenang penuh dalam sarana dan prasarana 

perhubungan merupakan lembaga yang sangat berperan dalam 

mengoptimalkan semua aset perhubungan yang ada di Kota 

Bandar Lampung.  

Allah SWT berfirman dalam Al-qur‟an sebagai 

berikut:   

                                                             
10 M Nur Nasution, Manajemen Transportasi I, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

2004, Cet pertama), 109.  
11 Tjokroamidjojo, Bintoro. Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan 

(Perkembangan, Teori dan Penerapan). (Jakarta:: LP3ES: 2008), 90. 



5 
 

 
 

ا  ذَ ِ إ َو ا  َ ه ِ ل هْ َ أ ٰى  َ ل ِ إ اتِ  َ و ا مَ َ ْْل وا ا دُّ َؤ ُ ت ْن  َ أ ْم  كُ ُر مُ ْ أ َ ي  َ نَّ َّللاَّ ِ إ

هِ    ِ ب ْم  كُ ظُ ِع َ ي ا  مَّ ِع ِ و  َ نَّ َّللاَّ ِ ِل   إ دْ عَ لْ  ا ِ ب ىا  مُ كُ ْح َ ت ْن  َ أ اسِ  َّ ى ل ا َه  ْ ي َ ب ْم  ُ ت مْ كَ َح

ا ًر ي ِص َ ب ا  عً ي مِ اَن سَ كَ  َ نَّ َّللاَّ ِ  إ

Artinya: ”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, 

dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

mendengar lagi Maha melihat.(Q.S An-nisa ayat:58) .12 

Bahwa amanah merupakan tanggung jawab atau 

pelimpahan kewenangan karena kekuasaan bersumber dari 

Allah SWT. Artinya Pemerintah daerah juga ikut berperan 

dalam hal pengawasan terhadap para pengemudi Gojek yang  

harus mampu mengelola dan bertanggung jawab sesuai 

dengan pasal 43, 44 dan 55 Peraturan Pemerintah Daerah 

Kota Bandar Lampung No10 tahun 2017 penyelenggaraan 

transportasi di Kota Bandar Lampung yaitu keselamatan, 

keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan. 

Amanah atau tanggung jawab tersebut harus dipertanggung 

jawabkan kepada Allah SWT. 

Berdasarkan fakta yang telah dipaparkan diatas, 

penulis tertarik untuk mengkaji peraturan yang dikeluarkan 

Menteri Perhubungan, dengan judul: “Tinjauan Fiqh 

Siyasah Tentang Peraturan Daerah Kota Bandar 

Lampung No 10 Tahun 2017 Terkait Pengawasan 

Pemerintah Daerah Terhadap Gojek Di Kota Bandar 

Lampung” 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Departemen Agama Qur‟an Surat An-Nisa 58 Yayasan Penyelenggaraan 

dan Penterjemah Al-Qur‟an dan Terjemahnya, Depag RI, 2000, 113. 



6 
 

 
 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pelaksanaan Perda Kota Bandar Lampung No 10 

Tahun 2017 Terkait Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap 

Gojek di Kota Bandar Lampung? 

2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah  tentang Pelaksanaan 

Perda Kota Bandar Lampung No 10 Tahun 2017 Terkait 

Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Gojek di Kota 

Bandar Lampung? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perda Kota Bandar Lampung 

No 10 Tahun 2017 Terkait Pengawasan Pemerintah Daerah 

Terhadap Gojek di Kota Bandar Lampung.  

2. Untuk mengetahui Pandangan Fiqh Siyasah  tentang 

Pelaksanaan Perda Kota Bandar Lampung No 10 Tahun 2017 

Terkait Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Gojek di 

Kota Bandar Lampung. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka 

penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat 

penelitian ini adalaah sebagai berikut:  

1. Manfaat teoritis  

a. Secara teoritis hasil penelitian ini penulis berharap 

kiranya dapat memberikan sumbangan kontribusi bagi 

perkembangan ilmu Hukum di Indonesia, khususnya 

dalam pembahaan mengenai Tinjauan Fiqh Siyasah 

Tentang Peraturan PERDA No 10 Tahun 2017  Terhadap 

Pengawasan Pemerintah Daerah Terkait Gojek Di Kota 

Bandar Lampung. 

b. Sebagai salah satu referensi dalam melengkapi kajian 

para peneliti lainnya, dan juga untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan.  
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung 

tentang bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang 

Peraturan PERDA Kota Bandar Lampung No 10 Tahun 

2017 Terhadap Pengawasan Pemerintah Daerah Terkait 

Gojek Di Kota Bandar Lampung. 

b. Bagi pengemudi ojek online 

Agar para Gojek di Kota Bandar Lampung paham akan isi 

dari Perda Kota Bandar Lampung No 10 Tahun 2017. 

c. Bagi Masyarakat  

Agar masyarakat lebih percaya akan keselamatan  mereka 

saat menggunakan jasa Gojek karena adanya Perda Kota 

Bandar Lampung No 10 Tahun 2017. 

d. Bagi Pemerintah Daerah  

Dengan adanya Perda Kota Bandar Lampung No Tahun 

2017 memicu Pemerintah Daerah untuk melakukan 

pengawasan terhadap Gojek di Kota Bandar Lampung.  

 

F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka) 

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan atau 

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Hasil Penelitian Azhari Hasan. (2020) 

Penelitian Azhari Hasan (2020), berjudul “Tinjauan 

Yuridis Perlindungan Hukum Ojek Online Berdasarkan 

Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan 

Keselamatan Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan 

Untuk Kepentingan Masyarakat Dikaitkan Dengan Undang-

Undang No 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan 

metode yuridis normatif.  Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kedudukan hukum Ojek Online menurut 

Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan 

keselamatan penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk 
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kepentingan masyarakat dengan Undang-Undang Nomor 22 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan kedua dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui akiibat dari peraturan 

kementrian perhubungan nomor 12 tahun 2009 yang tidak 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa, Undang-undang nomor 22 tahun 2009, belum 

menyebutkan secara jelas tentang kedudukan Gojek sebagai 

perusahaan penyediaan jasa angkutan umum. Terdapat 

perbedaan antara status sepeda motor sebagai angkutan umum 

pada pasal 47 ayat 3 yang tidak memberikan pernyataan 

bahwa sepeda motor sebagai angkutan umum, namun pasal 47 

ayat 2 memberikan pernyataan bahwa sepeda motor sebagai 

salah satu kejelasan tentang kedudukan Gojek dan 

penggunaan sepda motor sebagai angkutan umum, namun 

harus memenuhi standar keselamatan pengemudi, penumpang, 

maupun pengguna jalan lainnya. Dan terdapat lima aspek 

yang harus dipenuhi perusahaan dalam memberikan 

pelayanan angkutan umum seperti keselamatan, kenyamanan, 

keamanan, keterjangkauan, keseterataan, dan keteraturan.
13

 

 

2. Hasil Penelitian Rofiqul Ummam (2020) 

Penelitian Rofiqul Ummam  (2020), berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Regulasi Transportasi Sepeda Motor 

Berbasis Aplikasi Online”.  Penelitian ini merupakan penilian 

yang menggunakan metode deskriptif analitik dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan dalam penelitian 

ini ialah tidak lain untuk menjajaki regulasi tentang 

transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online, serta untuk 

                                                             
13

Azhari Hasan, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Ojek 

Online Berdasakan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan 

Keselamatan Penggunaan Sepeda Motor Yang Di Gunakan Untuk 

Kepentingan Masyarakat Di Kaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” (Skripsi, UIN Suska Riau, 2020). 
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menerangkan tinjauan hukum Islam terhadap regulasi 

transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa Regulasi transportasi sepeda motor berbasis aplikasi 

online yang dalam hal ini yakni peraturan menteri 

perhubungan no pm 12 tahun 2019 dan keputusan menteri 

perhubungan nomor KP 348 tahun 2019 bertentangan dengan 

peraturan yang ada di atas nya yakni dalam pasal 47 undang-

undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan 

jalan, dalam pengkategorian untuk kemaslahatan yang di 

mana dalam membentuk aturan terrsebut sesuai dengan kajian 

Al-sulthah al-tasyri‟iyah serta maslahah mursalah sebagai 

dasar, serta mengutamakan keselamatan serta keamanan 

dalam berkendara, namun tetap sesuai dengan hierarki sebagai 

mana yang terkandung di dalam al quran.
14

 

 

3. Hasil Penelitian Muhammad Tio Salsa Wijaya. (2020) 

Penelitian Muhammad Tio Salsa Wijaya (2020), berjudul 

“Analisis Yuridis Peraturan Menteri Perhubungan N 12 Tahun 

2019 Terkait Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Ojek 

Online”. Penelitian ini merupakan penelitian yang 

menggunakan metode Statue Approach. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan 

bahwa, Pengawasan dilakukan oleh pemerintah dan 

pemerintah daerah. Wuju dari pengawasan terhadap ojek 

online masih belum diatur secara jelas di pasal ini, sehingga 

perlu dikaji ulang terkait pengawasan yang diamanahkan 

kepada pemerintah dan atau pemerintah daerah sehingga perlu 

tindakan lebih lanjut menanggapi peraturan yang diskresi 
15

 

 

                                                             
14

Rofiqul Ummam, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Regulasi 

Transportasi Sepeda Motor Berbasis Aplikasi Online” (Skripsi, UIN Raden 

Intan Lampung, 2020), ii. 
15

Muhammad Tio Salsa Wijaya, “Analisis Yuridis Peraturan 

Menteri Perhubungan N 12 Tahun 2019 Terkait Pengawasan Pemerintah 

Daerah Terhadap Ojek Online” (Skripsi, UNESA), 9.  
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4. Hasil Penelitian Tomy Michael. (2019) 

Penelitiann Tomy Michael (2019), berjudul “Otonomi 

Teks Dalam Permenhub Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang 

Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang 

Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat”  penelitian ini 

menggunakan metode yuridis normatif, Secara  personal,  

permasalahan  hukum  muncul  dari  tujuan  hukum  yang  

tidak  divalidkan  yaitu ketidakadilan   hukum,   

ketidakpastian   hukum   dan/atau  ketidakmanfaatan   hukum.   

Dalam  perspektif  demikian,  hakikat  yang  tertinggi  adalah 

ketidakadilan  hukum.  Ketidakadilan  hukum  ini   harus   

diatasi   dengan   mengubahnya   menjadi   keadilan   hukum   

salah   satunya   dengan mengeluarkan  peraturan  perundang-

undangan  tertentu. Pembahasan  keadilan  hukum  dalam 

penelitian ini berfokus pada  Peraturan Menteri Per hubungan 

Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang 

Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang 

Digunakan Untuk Kepentingan  Masyarakat  (Permenhub  No.  

12-2019)  yang dalam  bagian  konsiderans  termaktub bahwa 

untuk memberikan keselamatan, keamanan, keny manan, 

keterjangkauan, dan keteraturan terhadap    penggunaan    

sepeda    motor    yang    digunakan    untuk    kepentingan    

masyarakat membutuhkan  adanya  kepastian  hukum.  Tentu  

saja,  Permenhub  No.  12-2019  bermula  dar perkembangan  

teknologi  yang  masuk  pada  moda  transportasi  di  

Indonesia.  Permenhub  No.  12-2019  ini  secara  tekstual  

tidak  sesuai  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  

41/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

23/PUU-XVI/2018. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, 

dapat disimpulkan bahwa, Pemenhub No. 12-2019 ini secara 

tekstual tidak sesuai peraturan perundang-undangan karena 

apabila mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

41/PUU-XVI/2018 dijelaskan dalam pertimbangan hukum 

nya bahwa dalil pemohon yang menjelaskan adanya perlakuan 

berbeda antara sepeda motor dengan kendaraan bermotor 
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lainnya adalah tidak tepat. Argumen peneliti mencantumkan 

kedua putusan tersebut ingin memperjelas kedudukan 

permenhub Nomor. 12-2019 yang bertentangan. Tetapi 

pertentangan tersebut tidak menjadi perhatian dikarenakan isu 

hukum dalam permasalahan hukum ini yaitu menciptakan 

keadilan hukum bagi pengguna sepeda motor, dalam hal ini 

adalah ojek daring.
16

 

Berdasarkan studi pustaka yang telah dijabarkan 

diatas maka penulis menentukan Research GAP. Terdapat 

perbedaan hasil penelitian antara peneliti-peneliti terdahulu 

dengan hipotesis yang penulis jadikan objek penelitian, 

dimana dalam penelitian terdahulu pengawasan pemerintah 

daerah tidak dijelaskan secara gamblang apa yang dilakukan 

pemerintah daerah untuk mengawasi para pengendara sepeda 

motor khususnya gojek, berdasarkan argumen peneliti 

pemerintah daerah sebetulnya  telah melakukan pengawasan 

terhadap pengendara sepeda motor, seperti halnya didalam 

PERDA Kota Bandar Lampung No 10 Tahun 2017 tentang 

penyelenggaraan transportasi di Kota Bandar Lampung, 

dimana dalam peraturan tersebut di jelaskan secara gamblang 

mulai dari tata cara berkendara, syarat-syarat berkendara, serta 

perlindungan dan keselamatan berkendara, hal ini 

menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan 

pengawasan terhadap para pengendara sepeda motor, dimana 

dalam hal ini ojek online yaitu gojek termasuk pengguna 

sepeda motor.  

 

 

 

 

 

                                                             
16Tomy Michael, “Otonomi Teks Dalam Permenhub Nomor PM 12 Tahun 

2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan 

Untuk Kepentingan Masyarakat,” (Jurnal AKSARA PUBLIC 3, no. 3 (2019): 26-34, 

http://www.aksarapublic.com/index.php/home/article/view/276. 
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G. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan penelitian Kualitatif, karena penelitian ini 

bermaksud memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan 

secara menyeluruh, dengan cara mengumpulkan data sedalam 

dalam nya pada subjek yang di teliti. 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field 

research) dan didukung oleh penelitian kepustakaan 

(Library research), dimana  penelitian field reseach yaitu 

penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada 

responden,
17

 serta tak lupa pula peneliti tetap harus 

berpacu pada pustaka yang ada. Data diperoleh dengan 

penelitian survei yang diadakan untuk memperoleh fakta-

fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-

keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, 

ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu 

daerah. Disini penulis akan terjun kelapangan dimana 

penulis akan meneliti implementasi PERDA Kota Bandar 

Lampung No 10 Tahun 2017 yang terfokus pada pasal 2, 

43, 44, 55,dan 56 tentang pengawasan pemerintah daerah 

terhadap pengguna sepeda motor untuk kepentingan 

masyarakat. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan 

(Field Research) dilakukan dengan menggali data yang 

bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Penelitian 

ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif. Berdasarkan 

sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, 

                                                             
17Susiadi, Metodologi Penelitian, (Lampung: Pusat Penelitian dan 

Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 12. 
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yaitu sebuah penelitian untuk menggambarkan fenomena 

atau gejala tertentu.
18

 

 

2. Sumber Data 

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang 

dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu.
19

 

a. Data Primer 

Yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli. Pengumpulan data dilakukan melalui 

wawancara mendalam dengan membeikan pertanyaan 

kepada pihak-pihak yang mewakili. Dalam hal ini data 

primer yang diperoleh penelitian bersumber dari para 

pengemudi ojek online yaitu gojek yang ada di Kota 

Bandar Lampung. 

b. Data sekunder 

Data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, 

tersebut adalah Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang PERDA 

Kota Bandar Lampung No 10 Tahun 2017 Terkait 

Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Gojek Di Kota 

Bandar Lampung.  

 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah gabungan dari elemen yang 

berbentuk peristiwa, halatau orang yang memiliki 

karakteristik serupa yang menjadi pusat perhatian seorang 

peneliti karena itu dipandang seorang penelitian.
20

 Dalam 

penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, 

tetapi social situation atau situasi sosial yaitu 

kesinambungan antara tempat (place), pelaku (actors), 

                                                             
18Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT Rajawali 

Grafido Persada, 2006), 274 
19 Moh. Pabundatika, Metodelogi Risarch Bisnis (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2006), 57. 
20 Sedermayati dan Hidayat, Syarifudin, Metodologi Penelitian (Bandung: 

Manjar Maju, 2002), 34. 
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dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. 

Pada situasi sosial peneliti dapat mengamati secara 

mendalam aktivitas (activity) orang-orang (actors) yang 

ada pada tempat (place) tertentu.
21

  

b. Sampel  

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan 

merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan 

karakteristik juga dimiliki oleh sampel.
22

 Bila populasi 

besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua 

yang ada pada populasi dikarenakan keterbatasan dana, 

waktu, dan tenaga maka penelitian dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi tersebut.
23

 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan 

suatu sample yang aka digunakan dalam penelitian. 

Terkait sampling terbagi dua yaitu probabilitas sampling 

dan  non probabilitas sampling.
24

  Sampel yang akan 

digunakan oleh penelitian adalah menggunakan non 

probabilitas sampling dengan teknik sampel yang akan 

dipakai yaitu accindental sampling. Accidental sampling 

adalah teknik pengambilan suatu sampel sumber data 

dengan siapa saja yang dijumpai dan terlibat dalam 

permasalahan yang sedang diteliti dan dapat langsung 

diwawancara.
25

 Sampel yang akan diperlukan saat ini 

adalah para pelaku pengawasan Gojek di Kota Bandar 

Lampung yaitu Dinas Perhubungan Kota Bandar 

Lampung. 

 

 

                                                             
21Sugiyono,  Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung : 

Alfabeta, 2008), 24. 
22 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 

(Jakarta:Renika Cipta, 2010), 173-174. 
23Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: 

Afabeta, 2011), 118. 
24 Ibid, 218. 
25 Amiriddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum 

cetakan ke-6, (Jakarta:Rajawali Pers,2012), 107. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode interview/wawancara, observasi, dan 

dokumentasi sebagai penunjang. 

a. Interview/wawancarai  

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga 

dapat di kontruksi maknai dalam dalam suatu topik 

tertentu.
26

  Berdasarkan pengertian di atas, jelas bahwa 

metode interview/ wawancara merupakan salah satu alat 

untuk memperoleh informasi dengan jalan mengadakan 

komunikasi langsung antar dua orang atau lebih dan 

dilakukan secara lisan. Didalam Penelitian ini tentunya 

akan menseleksi yang akan diwawancara, memang 

persoalan yang sulit, karena bagi penelitian atau 

pewawancara yang baru pertama kali berada di dalam 

lingkungan suatu masyarakat tertentu, belum mengenai 

individu atau informasi mana yang akan diwawancara. 

Namun untuk mengatasi kesulitan tersebut, penelitian 

atau pewawancara melalui dengan seorang informasi 

pangkal (key informain)
27

. 

b. Observasi 

Metode observasi atau pengamatan langsung adalah 

kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian 

langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian 

yang mendukung kegiatan penelitian sehingga didapat 

gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian 

tersebut.
28

 Metode observasi digunakan untuk 

membuktikan data yang diperoleh selama penelitian 

dengan penetapan metode observasi nonpartisipasi, 

dimana penelitian berlaku sebagai sebagai pengamat dan 

                                                             
26

 Ibid, 188. 
 

28 Sugiono, Metode Penelitiain Kombinaisi (Mixed Methods) Cetaikain 

ke3,(Baindung:AIlfaibet, 2013), 196. 
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tidak ambil bagian dalam aiktivitas yang dilakukan. 
29

 

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan 

langsung, hal ini untuk mengetahui secara pasti 

bagamana Permenhub RI Kota Bandar Lampung yang 

dilakukan Dinas Perhubungan.  

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah kumpulan data atau fakta dan 

data yang tersimpan dalam bentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi 

yang berbentuk tulisan berapa catatan harian,sejarah 

kehidupan, cerita biografi, peraturan, kebijakan. 

Dokumentasi gambaran berupa foto, gambar hidup, 

sketsa, dan lainlain. Dokumentasi yang berbentuk karya 

dapat berupa gambar, patung film, dan sebagainya. Studi 

dokumentasi merupakan metode pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil 

penelitian observasi dan wawancara akan lebih kredibel 

jika didukung oleh sejarah pribadi, atau bentuk lain dari 

metode observasi. 

 

5. Pengelolaan Data 

Pengelolaan data adalah menimbang, menyaring, 

mengatur, dan mengklasipasi. Menimbang dan menyaring 

data ialah benar-benar memilih secara hati-hati data yang 

relevan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan mengatur 

dan mengklasifikasi ialah menggolongkan atau menyusun 

menurut aturan tertentu.
30

 Pada umumnya pengelolaan data 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan data (editing) pengoreksi apakah data yang 

terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai atau 

relevan dengan masalah. 

                                                             
29 Sutrisno dain Haidi, Metodelogi Reseaich Jilid 2 (Yogyaikairtai: AIndi 

Offset, 2004), 151. 
30 Juliansyah Noor, Metode Penelitian (Jakarta:Kencana, 2011),141. 
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b. Angket yaitu memberikan catatan atau tanda yang 

menyatakan sumber data, pemegang hak cipta, atau 

urutan rumusan masalah. 

c. sistematisasi data (sistematizing),yaitu menempatkan data 

menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan 

urutan masalah.
31

 

 

6. Analisis Data 

Analisis data yang akan dilakukan terdiri atas 

deskripsi dan analisis, Dari semua data yang terkumpul 

kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode 

kualitatif, metode ini bertujuan untuk menggambarkan 

keadaan atau fenomena.
32

 Yaitu dengan cara memaparkan 

informasi-informasi paktual yang diperoleh dari aparatur 

Dinas Kementrian Perhubungan Kota Bandar Lampung untuk 

selanjutnya dianalisis dengan menggunakan berbagai teori 

yang ada dan berkaitan dengan pokok permasalahan dalam 

penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31 Abduk Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian (Bandung: PT. Cipta 

Aditya Bakti, 2004), 126. 
32 Ibid. 127. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Fiqh Siyasah 

1. Pengertian Fiqh Siyasah 

Kata fiqh siyasah berasal dari kata faqaha-

yafqahu-fiqhan, secara bahasa pengertian fiqh siyasah 

adalah “paham yang mendalam”. Iman alTirmidzi, seperti 

dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “fiqh tentang 

sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kedalamnya. 

Kata “faqaha” diungkap dalam Al-Qur‟an sebanyak 20 

kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian 

“kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.” 

Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti 

(qath‟i), fiqh merupakan “ilmu” tentang hukum yang 

tidak pasti (zhanni).33
 Menurut istilah fiqh adalah upaya 

sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk 

menggali hukum-hukum syara‟ sehingga dapat diamalkan 

oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. 

Karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap 

hukum syara‟ tersebut pun mengalami perubahan dan 

perkembangan sesuai dengan perubahan dan 

perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.
34

  

Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti 

mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, 

politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian 

kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah 

adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas 

sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.
35

 

Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa kata siyasah 

berarti mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, 

membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. 

Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan 

                                                             
33 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014),  2. 
34 Ibid, 3 
35 Ibid, 4 
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tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam 

negeri dan politik luar negeri , yakni mengatur kehidupan 

umum atas dasar keadilan dan istiqomah.
36

 Ibn Al-Qayim 

yang dinukilnya dari Ibn‟ Aqil menyatakan siyasah juga 

suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada 

kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun 

Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak 

mewahyukannya. Dan siyasahadalah pengurusan 

kepentingan-kepentingan (mashalih) umat manusia sesuai 

dengan syara‟.
37

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik 

benang merah bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu 

aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan 

pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi 

tercapainya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam 

fiqh siyasah ini ulama mujtahid menggali sumber-sumber 

hukum Islam yang terkandung di dalamnya dalam 

hubungannya dengan kehidupan bernegara dan 

bermasyarakat.
38

 

 

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 

Terjadi perbedaan-perbedaan pendapat di 

kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian 

fiqh siyasah. Di antaranya ada yang membagi lima 

bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga 

bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang 

membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi 

delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu 

prinsip, karna hanya bersifat teknis.
39

  

                                                             
36 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Siyasah Terminologi Dan Lintasan Sejarah 

Politik Islam Sejak Muhammad Saw. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyisun, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2015),  26. 
37 J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran sejarah dan pemikiran 

(Jakarta: Raja Wali Pers, 1993), 25. 
38 Ibid, 28 
39 Ibid  
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Menurut Imam Al-Mawardi, di dalam kitabnya 

yang berjudul AlAhkam al-Sulthaniyyah, lingkup kajian 

fiqh siyasah mencakup kebijakan pemerintah tentang 

siyasah dusturiyyah (peraturan perundang-undangan), 

siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter), siyasah 

qadha‟iyyah (peradilan), siyasah harbiyyah (hukum 

perang) dan siyasah idariyyah (administrasi negara). 

Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi 

empat bidang kajian, yaitu siyasah qadha‟iyyah 

(peradilan) siyasah idariyyah (administrasi negara), 

siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter), dan siyasah 

kharijiyyah (hubungan internasional). Sementara Abl al-

Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul al-

siyasah lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang 

kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan 

keungan negara.
40

  

Berdasarkan dengan tiga pemikiran diatas, salah 

satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-

Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah 

menjadi delapan bidang, yaitu:
41

 

a. Siyasah Dusturiyyah Syar‟iyyah (Politik Pembuatan 

Perundang-undangan). 

b. Siyasah Tasyri‟yyah Syar‟iyyah (Politik Hukum)  

c. Siyasah Qadha‟iyyahSyar‟iyyah (Politik Peradilan)  

d. Siyasah Maliyyah Syar‟iyyah (Politik Ekonomi dan 

Moneter)  

e. Siyasah Idariyyah Syar‟iyyah (Politik Administrasi 

Negara)  

f. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar‟iyyah 

(Politik Hubungan Internasional).  

g. Siyasah Tanfizidziyyah Syar‟iyaah (Politik 

Pelaksanaan Perundang Undangan)  

h. Siyasah Harbiyyah Syar‟iyah (Politik Peperangan). 

 

                                                             
40 Ibid 
41 Ibid  
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Objek kajian fiqh siyasah adalah tentang 

hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya 

menciptakan kesejahteraan dan kemaslahtan bersama. 

Hubungan ini meliputi masalah-masalah kebijakan 

perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam masa 

damai dan masa perang serta kebijaksanaan keuangan dan 

moneter. Sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri, 

kajian fiqh siyasah tentu memiliki metodelogi dan 

pendekatan ilmiah, dengan metode-metodenya. Metode 

fiqh siyasah juga tidak berbeda jauh dengan metode yang 

digunakan dalam mempelajari fiqh umumnya, yaitu 

metode ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh. Metode ushul 

fiqh antara lain adalah qiyas, istihsan, uff, adah, 

mashlahah mursalah dan istishhab. Dengan metode ini 

umat Islam bebas menggunakan ijitihad untuk 

mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai 

dengan lingkungan, situsi dan kondisi, yang mereka 

hadapi, dan tidak bertentangan dengan semangat nash 

AlQur‟an dan Hadist Nabi.
42

  

Siyasah dusturiyyah adalah bidang fiqh siyasah 

yang membahas undang-undang dasar suatu negara yang 

antara lain, membahas bentuk pemerintahn, lembaga-

lembaga negara, dan hak serta kewajiban warga negara. 

Siyasah tasyri‟iyyah membahas proses penyusunan dan 

penetapan segala bentuk peraturan yang berfungsi sebagai 

instrumen dalam mengatur dan mengelola seluruh 

kepentingan masyarakat. Siyasah qadha‟iyyah secara 

spesifik membahas peradilan atas kelanggaran peraturan 

hukum dan perundang undangan yang telah dibuat dan 

ditetapkan oleh lembaga legislatif. Siyasah maliyyah 

membahas sumber keuangan negara dan tata cara 

pengelolaan dan pendistribusian harta kekayaan negara. 

Siyasah idariyyah membahas soal administrasi negara. 

Siyasah tanfidziyyah membahas tata kerja pemerintah oleh 

                                                             
42 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam...., 

17 
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lembaga eksekutif. Sedangkan Siyasah kharijiyyah 

membahas tata hubungan Internasional atau politik 

negeri.
43

  

Kajian tentang pelaksanaan di dalam Siyasah 

Dusturiyah adalah bagian tanfidziyah, dimana tanfidziyah 

ini masuk kedalam sistem pemerintahan dan kabinet serta 

waliyul ahdi. Oleh karena itu hubungan rakyat dan 

pemerintahan masuk kedalam sistem tanfidziyah di kajian 

Siyasah Dusturiyah. Kajian-kajian siyasah dusturiyah 

diatas mengacu pada dalil kully yang terdapat dalam Al-

Qur`an dan As-Sunnah serta maqasid syari`ah yang 

menjadi ide dasar pengethauna mengenai peraturan 

kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan 

pemerintahan.
44

 Dalam hal ini maka politik pelaksanaan 

undang-undang dalam hal PERDA Kota Bandar Lampung 

No 10 Tahun 2017 yang melakukan pelaksanaan 

pengawasan terhadap gojek adalah dinas perhubungan 

Kota Bandar Lampung.  

Ilmu Siyasah Dusturiyah mulai mendapat sorotan 

dan minat dari masyarakat yang ingin mengetahui calon 

pemimpin seperti apa yang diinginkan dalam Alquran. 

Banyak calon pemimpin Islam sering menjelaskan bahwa 

mereka ingin menjalankan amanah menurut apa yang 

diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi yang terjadi 

malah sebaliknya, ini dikarenakan kurangnya pemahaman 

seorang calon pemimpin tentang apa yang dijelaskan Nabi 

Muhammad SAW dan bagaimana sistem pemerintahan 

dalam Alquran
45

 . Fiqh Siyasah Dusturiyah mencakup 

bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. 

Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan Fiqh 

Siyasah Dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal 

                                                             
43 Ibid  
44 Abdul Mujid, Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), 6 
45 Saebani Beni. Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik. (Bandung: Pustaka 

Setia. 2013), 21 
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pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat AlQuran 

maupun hadis.
46

  

 

3. Fiqh Siyasah Tanfiziyah 

Kekuasaan eksekutif (al-Sulṭah al-Tanfiẓiyyah) 

terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu 

konsep imamah/imam, khilafah/khalifah, imarah/‟āmir,‟ 

dan wizarah/wāzir.  

Konsep imamah berasal dari kata umat, jamaknya 

umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam 

bahasa Inggrisnya disebut nation, people. Menurut Kamus 

Munawwir, imamah bermakna imam atau pemimpin. Dari 

akar kata itulah muncul perkataan imamah. Makna imam 

berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam 

dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian 

hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, 

baik dia saleh maupun tidak.
47

  

Dengan demikian, secara harfiah arti imam adalah 

pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi 

oleh ruang waktu dan tempat. Imamah menurut doktrin 

Syi‟ah adalah tentang kepemimpinan politik dan spiritual 

dalam khilafah yang harus dipegang oleh salah seorang 

imam dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah 

Nabi Muhammad meninggal. Sebab keluarga Nabi saw 

menghendaki dari keluarganya yakni Ali bin Abi Thalib. 

Namun di saat mereka sibuk mengurus jenazah Nabi, Abu 

Bakar sudah dibai‟at menjadi khalifah, sehingga mereka 

tidak sempat mengikuti pembai‟atan itu. Karena itu, 

keluarga Nabi saw tersebut tidak segera berbaiat kepada 

Abu Bakar. Sungguhpun begitu, pada akhirnya mereka 

tidak boleh tidak membai‟atnya juga.
48

  

                                                             
46 Ibid, 23 
47 Dedi Supriyadi, Perbandingan Fiqh Siyasah: Konsep, Aliran dan Tokoh-

Tokoh Politik Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 91. 
48  
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Di sinilah awal munculnya benih-benih perbedaan 

yang menjadi dua kelompok besar yaitu Sunni dan Syi‟ah. 

Kelompok Sunni percaya bahwa kepemimpinan harus 

dipegang oleh mereka yang dipilih. Sedang Syi‟ah 

percaya secara definitif harus terdiri dari 12 orang 

keturunan Rasulullah saw. Ali bin Abi Thalib yang 

menjabat sekitar 17 Maret 599 M-28 Februari 661 H 

adalah khalifah yang keempat dan terakhir bagi kelompok 

sunni, tetapi yang pertama bagi Syi‟ah. Syi‟ah sekarang 

ini, khususnya aliran iṡnā asy‟ariyyah banyak berkembang 

di Iran, Iraq dan Lebanon.] 

Sedangkan pemilihan pemimpin sebagai kekusaan 

kepala negara hendaklah melalui jalur khusus yakni: 

a. Pemilihan oleh (para) pemilih, baik dengan sistem 

perwakilan melalui lembaga ahl al-hall wa al-„aqd 

(semacam MPR) maupun ahl al-Syura atau tim 

formatur kecil. Cara ini disebut dengan sistem kontrak 

sosial, yang melahirkan kewajiban dan hak kepala 

Negara disatu pihak serta kewajiban dan hak rakyat di 

pihak lain. Teori al-Mawardi ini jelas bertentangan 

dengan pandangan Syi‟ah yang menyatakan bahwa 

jabatan imam ditetapkan atas dasar nass (penetapan 

oleh Tuhan dan Nabi) atau penunjukan langsung oleh 

imam sebelumnya dari keluarga ahl al-baīt. Pemilihan 

imam dipandang al-Mawardi sebagai kewajiban sosial 

atau bersama (fadhu kifayah), seperti mencari ilmu 

pengetahuan, mengajar atau duduk sebagai hakim. 

Konsep membentuk lembaga imamah dan pemilihan 

imam menyerupai konsep “kontrak” yang melibatkan 

dua pihak yaitu imam (ahlimamah) dan rakyat atau 

pemilih (ahl al-ikhtiyar), atau ahl al-hall wa al-„aqd 

(orang yang mengurai atau mengikat/lembaga 

pemilih). Menurutnya pemilih atau lembaga pemilih 

haruslah terdiri dari orang-orang yang mempunyai 

rasa („adalah), mempunyai pengetahuan cukup 

tentang calon yang akan dipilih dan syarat-syarat yang 
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dibutuhkan untuk jabatannya, serta sehat pikiran dan 

kebijakan (kearifan), sehingga mampu memilih 

kepentingan orang banyak. Disamping itu masalah 

pemilihan imam, ahl al-hall wa al-aqd juga harus 

mempertimbangkan, kemungkinan calon yang mereka 

pilih memperoleh persetujuan sebagian besar rakyat. 

Setelah ahl ikhtiyar memperoleh keputusan mengenai 

calon imam dan ia wajib menerima kedudukan itu, 

maka menjadi tugas dan kewajiban rakyat untuk 

menyampaikan bay‟ah dan mematuhinya. Singkatnya 

fungsi ahl-akhtiyar adalah mengidentifikasi orang 

yang akan di angkat sebagai imam.  

b. Penunjukan kepala negara sebelumnya, yang disebut 

suksesi yang didasarkan pada kepemimpinan Umar bi 

al-Khattab dari wasiatnya Abu Bakar. Namun dalam 

pandangan al-Mawardi kepala Negara tidak kebal dari 

pemecatan dan tidak suci.
49

 

 

Adapun tugas dan tanggung jawab seorang imam 

adalah:  

a. Menjaga prinsip-prinsip Agama yang mapan dan 

menjadi konsensus generasi Islam awal;  

b. Melaksanakan hukum (peradilan) dikalangan 

masyarakat dan melerai perteng- karan antara dua 

kelompok yang bertikai;  

c. Memelihata kehidupan perekonomian masyarakat, 

sehingga rakyat memiliki rasa aman atas diri dan 

hartanya;  

d. Menegakkan hukuman untuk menjaga hak-hak 

manusia dari penindasan dan perampasan;  

e. Membentengi perbatasan Negara untuk mencegah 

serbuan (serangan) musuh;  

                                                             
49 Yusuf Qardawi, op.cit., h. 113. 
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f. Melakukan jihad melawan musuh, melalui dakwah 

agar mereka menjadi muslim atau ahl al-źimmah (non 

muslim yang tinggal di bawah kekuasaan Islam)  

g. Mengumpulkan fay‟ (rampasan dari musuh bukan 

perang) dan zakat baik yang wajib maupun menurut 

syari‟ah maupun yang wajib menurut ijtihad. 8. 

Mengatur kekayaan Negara yang ada di bait al-Mal, 

dengan memperhatikan keseimbangan (tidak boros 

dan tidak pelit, tapi seimbang dan proporsional)  

h. Mengikuti nasihat orang yang bijaksana dan 

menyerahkan urusan pemerintahan dan keuangan 

kepada orang-orang yang bias dipercaya;  

i. Melakukan pengawasan terhadap urusan-urusan 

pemerintahan dan mengawasi keadaan, untuk 

mengatur kehidupan umat dan memelihara agama. 

 

4. Dasar Hukum Fiqh Siyasah 

a. Q.S An-nisa‟ Ayat 58 

 

ۙ   َوِاَذا  ۙ  ى َاْىِلَها َو يَْأُمرُُكْم َاْن تُ َؤدُّوا اْْلَٰمٰنِت ِالٰ  ۞ ِانَّ اللّٰ
ۙ   ِانَّ     ۙ ا يَِعُظُكْم بِو َو نِِعمَّ ۙ   ِانَّ اللّٰ َحَكْمُتْم بَ ْْيَ النَّاِس َاْن ََتُْكُمْوا بِاْلَعْدِل 

رًا ۙ   َبِصي ْ ًعا ي ْ َو َكاَن َسَِ  اللّٰ
“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila 

kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya 

kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah 

sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. 

Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”(An-

nisa[3]:58). 

 

Maksud dari ayat di atas adalah sifat adil 

penguasa terhadap rakyat di bidang apapun dengan tidak 

membeda-bedakan antara satu kelompok dengan 
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kelompok lain di dalam pelaksanaan hukum, sekalipun 

terhadap keluarga bahkan anak sendiri.
50

 

 

b. Q.S An-nisa‟ Ayat 59 
 

   ۙ ُعوا الرَُّسْوَل َواُوَِل اْْلَْمرِ ِمْنُكمْ  َو َوَاِطي ْ ُعوا اللّٰ ۙ  ا َاِطي ْ ۙ  اَي َُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُ وْ  يٰ 
ِو َواْليَ ْوِم  ِو َوالرَُّسْوِل ِاْن ُكْنُتْم تُ ْؤِمنُ ْوَن بِاللّٰ فَِاْن تَ َناَزْعُتْم ِفْ َشْيٍء فَ ُردُّْوُه ِاََل اللّٰ

ٌر وََّاْحَسُن تَْأِوْيًل  ۙ   ٰذِلَك َخي ْ ِخرِ   اْْلٰ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah 

dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. 

Dan jika kamu berselisih dalam satu hal maka 

kembalikanlah persoalan tersebut (penyelesainya) kepada 

Allah dan Rosulnya jika kamu benar benar orang yang 

beriman kepada Allah dan hari akhir. Pengembalian 

persoalan ini kepada Allah dan Rosulnya adalah solusi 

terbaik dan paling bagusnya penyelesaian”(Q.S.An-

nissa‟ [3]:59) 

Dalam ayat ini Allah SWT. Menjelaskan kepada 

kita semua bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh 

manusia dimuka bumi ini sebagai seorang kholifah harus 

berorientasi kepada nilai nilai ketaatan dan kepatuhan 

kepada Allah dan Rosulnya. Jika terdapat suatu aturan 

yang sesuai dengan aturan Allah dan Rosulnya maka 

wajib ditaati dan dipatuhi namun sebaliknya jika aturan 

atau kebijakn tersebut tidak sesuai dengan Allah dan 

rosulnya maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi. Bahkan 

dalam ayat ini juga Allah memberikan ketegasan kepada 

kaum muslimin jika benar benar mengaku beriman maka 

apabila ada perdebatan terhadap persoalan tertentu maka 

penyelesainnya harus dikembalikan kepada Allah dan 

                                                             
50 Abdul Salim Munir. Fiqh Siyasah Konsepsi Politik dalam AL-Quran. 

(Yogyakarta: Raja Grafindo. 2016), 80 
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Rosulnya. Hal ini penting sekali dilakukan, karena setiap 

kebijakan yang berorientasi pada nilai nilai ketaatan dan 

ketakwaan kepada Allah akan menjadikan kebijakan 

tersebut membawa kebaikan dan keberkahan kepada 

masyarakat secara luas. 

 

c. Q.S Asy-Syuro‟ Ayat 38 

ۙ   َوِمَّا  نَ ُهمْ  ۙ   َواَْمُرُىْم ُشْوٰرى بَ ي ْ ْم َواَقَاُموا الصَّٰلوةَ  َوالَِّذْيَن اْسَتَجابُ ْوا ِلَرِّبِه
  ۙ ُهْم يُ ْنِفُقْوَن   َرَزقْ ن ٰ

 

“Urusan mereka (diputuskan) dengan 

musyawarat antara mereka dan dari apa apa yang telah 

kami rezqikan kepada mereka nafkahkan”(Q.S Asy-

Syuro[62]:38) 

Dalam ayat ini Allah SWT. Menjelaskan kepada 

kita bahwa segela persoalan yang muncul dalam setiap 

kebijakan yang menyangkut hajat hidup kaum muslimin 

harus diselesaikan dengan jalan musyawaroh berdiskusi 

bersama mencari solusi terbaik. Bukan dengan cara suara 

voting suara terbanyak, karena terkadang suara mayoritas 

itu bukan menjadi solusi terbaik untuk semuanya. Suara 

terbanyak sering sekali disalah gunakan untuk meluluskan 

kepentingan golongan tertentu saja tanpa memikirkan 

golongan minoritas. 
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B. Gojek 

1. Pengertian Gojek 

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 10 

menyatakan bahwa Kendaraan Bermotor Umum adalah 

setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang 

dan/atau orang dengan dipungut biaya. Sedangkan 

berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-undang Lalu Lintas 

angkutan Jalan menyatakan bahwa “Sepeda motor adalah 

kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-

rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau 

kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumahrumah”.
51

 

Ojek online merupakan angkutan umum dan angkutan 

orang yang sama dengan ojek pada umumnya, yang 

menggunakan sepeda motor sebagai sarana pengangkutan 

namun ojek online dapat dikatakan lebih maju karena 

telah terintegrasi dengan kemajuan teknologi. 

 Gojek  merupakan ojek sepeda motor yang 

menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi 

pada smartphone yang memudahkan pengguna jasa untuk 

memanggil pengemudi ojek tidak hanya dalam hal 

sebagai sarana pengangkutan orang dan/atau barang 

namun juga dapat dimanfaatkan untuk membeli barang 

bahkan memesan makanan sehingga dalam masyarakat 

global terutama di kotakota besar dengan kegiatan yang 

sangat padat dan tidak dapat dipungkiri masalah 

kemacetan selalu menjadi polemik, gojek  ini hadir untuk 

memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan 

sehari-hari dengan mengedepankan teknologi yang 

semakin maju.
52

 

 

 

                                                             
51 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 
52 http://www.suduthukum.com/2017/03/ojek-online.html diakses pada 

tanggal 16 November 2017. 
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2. Sistem gojek 

Seluruh identitas pengendara sudah diketahui 

secara pasti karena perusahaan pengelola telah 

melakukan proses verifikasi terlebih dahulu sebelum 

melakukan kerjasama kemitraan. Terdapat beberapa hal 

yang bisa diketahui oleh pelanggan saat memesan ojek 

yaitu: 

a. Identitas Pelanggan 

b. Mudah menemukan tukang ojek 

c. Tidak perlu tawar menawar 

d. Bisa menemukan pengendara yang tahu lokasi 

tujuan 

e. Mengetahui harga secara pasti sebelum berangkat. 

f. Foto pengendara Sedangkan dari sisi pengendara 

atau rider, tukang ojek yang selama ini harus 

menawarkan jasa ke pelanggan yang lewat kini tidak 

perlu lagi menawarkan jasanya. 

Karena yang perlu dilakukan oleh seorang 

pengendara adalah memutuskan menerima atau tidak 

menerima tawaran yang tertera pada aplikasi tersebut. 

Dari pihak driver atau pengendara, terdapat beberapa 

kelebihan yang bisa diperoleh yaitu: 

a. Tidak perlu menawarkan jasanya ke setiap orang 

yang lewat. 

b. Tidak perlu nongkrong dipangkalan 

c. Pulang ke rumah berarti tidak ada order 

d. Tidak perlu berhadapan dengan pelanggan yang 

tawar berlebihan. 

e. Mengetahui tujuan pelanggan sebelum berangkat. 

 

3. Dasar Hukum Gojek 

a. Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019 

Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna 

Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan 

Masyarakat. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

PM. 12 Tahun 2019 (Permenhub 12/2019) mengatur 
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mengenai persyaratan terkait keselamatan dan 

keamanan yang harus dipenuhi oleh pengemudi 

maupun perusahaan aplikasi. Termasuk dalam 

cakupan pengaturannya, antara lain, adalah 

kewajiban bagi pengemudi untuk memiliki Surat Izin 

mengemudi, tidak membawa penumpang melebihi 

dari satu orang, dan mengendarai kendaraan 

bermotor dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor 

yang masih berlaku.
53

 

 

b. Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) 

Nomor KP 348 tentang Pedoman Perhitungan Biaya 

Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan 

Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan 

Dengan Aplikasi. Dalam Kepmenhub ini ditetapkan 

pedoman perhitungan biaya jasa sepeda motor yang 

digunakan untuk kepentingan masyarakat yang 

dilakukan dengan aplikasi. Kepmenhub 348/2019 

merinci biaya jasa batas bawah, batas atas, dan biaya 

jasa minimal. Pembatasan tersebut dilakukan melalui 

sistem zonasi. Contohnya, Jakarta, Bogor, Depok, 

Tangerang dan Bekasi masuk dalam zona II. Pada 

zona II biaya jasa batas bawah ditetapkan sebesar Rp 

2.000/km dan biaya jasa batas atas sebesar 2.500/km. 

Sedangkan biaya jasa minimal ada pada rentang Rp 

8.000,00 sampai dengan Rp 10.000,00.
54

 

 

 

c. keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-

XVI/2018. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa 

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) berbicara 

mengenai angkutan jalan yang mengangkut orang 

                                                             
53 https://www.hukumonline.com/berita/a/payung-hukum-semu-ojek-online-

lt5ccfc402b1c4c 
54 Ibid  
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dan/atau barang dengan mendapat bayaran, dengan 

demikian diperlukan suatu kriteria yang dapat 

memberikan keselamatan dan keamanan bagi pelaku 

maupun pengguna angkutan tersebut. Tujuan 

pengaturan UU LLAJ adalah agar warga negara 

menggunakan angkutan jalan yang mengutamakan 

keamanan dan keselamatan. Mahkamah Konstitusi 

secara implisit berpendapat bahwa UU LLAJ dapat 

mengatur jenis kendaraan apa saja yang dianggap 

aman untuk dijadikan kendaraan bermotor umum. 

Selama sepeda motor tidak dikategorikan dalam UU 

LLAJ sebagai kendaraan yang aman untuk digunakan 

sebagai kendaraan umum maka sepeda motor hanya 

dapat berfungsi sebagai kendaraan perseorangan. 

Norma yang demikian tidak bertentangan dengan 

konstitusi karena justru memberikan kepastian 

hukum mengenai perlindungan kepada setiap warga 

negara. 

 

C. Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 

Terkait Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Gojek 

Di Kota Bandar Lampung 

Didalam PERDA Kota Bandar Lampung No 10 

Tahun 2017 tentang penyelenggaraan transportasi di Kota 

Bandar Lampung dimana pada Bab I Pasal 1 yang berisi 

tentang: 

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.  

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom.  

3. Walikota adalah Walikota Kota Bandar Lampung.  

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat 



33 
 

 
 

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah.  

5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Bandar 

Lampung. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota 

Bandar Lampung  

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau model yang 

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 

yang meliputi persoalan terbatas, persoalan 

komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, 

kongsi, koperwil, dana pensiun atau organisasi 

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 

sosial politik atau organisasi perkumpulan, organisasi 

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk 

kontrak investasi kolekttif dan bentuk usaha tetap.  

8. Transportasi adalah proses perpindahan dari suatu 

tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat 

pengangkutan, baik digerakan tenaga manusia, hewan 

atau mesin.  

9. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan 

pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan 

bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan 

tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta 

diatas permukaan air, kecuali rel dan jalan kabel.  

10. Trotoar adalah bagian dari jalan yang diperuntukan 

bagi pejalan kaki.  

11. Jaringan transportasi kota adalah serangkaian simpul 

dan / atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh 

ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan 

sistem jaringan transportasi kota untuk keperluan 

penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan.  

12.  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan 

sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, 

jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu 
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lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, 

pengguna jalan, serta pengelolaanya.  

13. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor 

umum yang dipergunakan untuk mengatur kedatangan 

dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan 

orang dan dan/atau barang, serta perpindahan moda 

angkuta.  

14. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan 

bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan 

penumpang.  

15. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang 

terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak 

Bermotor.  

16.  Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang 

digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain 

Kendaraan yang berjalan diatas rel.  

17. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan 

yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau 

orang dengan dipungut bayaran.  

18.  Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua 

dengan atau tanpa rumah rumah dan dengan atau 

tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor roda 

tiga tanpa rumah-rumah
55

. Dst. 

 

Dalam hal ini pengawasan pemerintah daerah Kota 

Bandar Lampung melakukan pengawasan, sebagaiman diatur 

dalam pasal 2 PERDA Kota Bandar Lampung No 10 Tahun 

2017 yaitu: 

1) Pembinaan transportasi merupakan pelaksanaan dari 

penyelenggaraan perhubungan secara nasional yang 

dikuasai oleh Negara, dibina oleh Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah.  

                                                             
55 PERDA Kota Bandar Lampung No 10 Tahun 2017 Tentang 

Penyelenggaran 

TransportasidiKotaBandarLampung,(file:///C:/Users/HP/Downloads/PERDA%20No

mor%2010%20Tahun%202017.pdf). 
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2) Pembinaan transportasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), meliputi : 

a) Pembinaan prasarana dan atau ruang lalu 

lintas; 

b)  Pembinaan sarana angkutan;  

c) Pembinaan terhadap penyedia dan pengusaha 

jasa transportasi;  

d)  Pembinaan teknis pengaturan dan 

pengendalian lalu lintas angkutan jalan;  

e) Pembinaan teknis dan operasional;  

f) Pembinaan keterpaduan antar moda;  

g) elaksanaan manajemen dan rekayasa lalu 

lintas;  

h) Pembinaan Sumber Daya Manusia di bidang 

transportasi 

 

Dalam bentuk pembinaan diatas, pemerintah Kota 

Bandar Lampung, melakukan pengawasan yang di atur dalam  

Pasal 43 yang berisi: 

1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan 

harus sesuai dengan peruntukannya, memenuhi 

persyaratan teknis dan layak jalan sesuai dengan kelas 

jalan yang dilalui.  

2) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta 

tempelan dan kendaraan khusus yang di buat dan dirakit 

di dalam negeri atau import, harus sesuai dengan 

peruntukan dan kelas jalan yang akan dilaluinya serta 

wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.  

3) Setiap kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang tidak 

memenuhi persyaratan teknis dan  jalan sebagaimana di 

maksud pada ayat (1) dilarang beroperasi didalam kota.  

 

Dan juga pasal 44  yang berisi:  

1) Setiap penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 

kendaraan bermotor wajib uji yang beralamat dan 
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berdomisili dalam kota wajib mendapatkan rekomendasi 

dari Walikota melalui Dinas.  

2) Setiap Kendaraan bermotor yang beralamat dan 

berdomisili dalam kota, yang melakukan perubahan 

spesifikasi teknis dan/atau fungsi kendaraan wajib 

mendapat rekomendasi dari Walikota melalui Dinas. 

 

Terdapat juga dalam pasal 53 dimana pemerintah 

Kota Bandar Lampung menyebutkan bahwa Dalam rangka 

menjamin keselamatan, keamanan dan kesehatan bagi 

penggunaan kendaraan bermotor umum ditetapkan persentase 

penembusan cahaya pada kaca–kaca kendaraan bermotor. 

Dalam pasal 55 terkait dengan keselamatan 

pengemudi pemerntah Kota Bandar Lampung menyebutkan 

bahwa: 

1) Untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib 

memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangundangan.  

2) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi kendaraan 

bermotor umum calon pengemudi wajib mengikuti 

pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum 

yang dilaksanakan oleh Dinas.  

3) Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib membawa 

surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), selama mengemudikan kendaraan.  

Dan juga pada Pasal 56 :  

2) Setiap pengemudi kendaraan pribadi dalam 

mengemudikan kendaraan wajib:  

a) Mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar. 

b) Tidak minum minuman yang mengandung alkohol, 

obat bius, narkotika maupun obat terlarang lainnya. 

c)  Mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan 

pengguna jalan lainnya.  
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d) Menunjukan Surat Tanda Nomor Kendaraan 

Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor 

dan Surat Izin Mengemudi.  

e) Mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-

rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu 

lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, 

peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan 

maksimum atau minimum.
56

 

f) Memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi 

kendaraan bermotor pada roda empat atau lebih, 

menggunakan helm bagi pengemudi kendaraan 

bermotor roda dua dan roda tiga atau bagi pengemudi 

kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak 

dilengkapi dengan rumah-rumah.  

g) Setiap kendaraan bermotor roda dua hanya boleh 

membawa 1 (satu) orang penumpang. 

3) Setiap pengemudi kendaraan bermotor umum yang 

bertugas dalam pengoperasian kendaraan untuk pelayanan 

angkutan umum wajib:  

a) Mampu mengemudikan kendaraanya dengan wajar.  

b) Mematuhi ketentuan di bidang pelayanan dan 

keselamatan angkutan.  

c) Memakai pakaian seragam perusahaan yang 

dilengkapi dengan identitas perusahaan, yang harus 

dipakai pada waktu bertugas.  

d) Memakai kartu identitas Pengemudi ditandatangani 

oleh Pimpinan Perusahaan, Dinas Perhubungan dan 

Organisasi Angkutan Darat. 

e)  Bertingkah laku sopan, tertib dan mengutamakan 

keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya.  

f) Tidak membunyikan musik keras, merokok dan 

membuang sampah keluar kendaraan.  

                                                             
56 Ibid  
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g) Tidak menggunakan Telepon Selular dan tidak 

minum minuman keras, narkotika dan obat terlarang 

lainnya.  

h) Mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan 

penggantian pengemudi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

i) Menunjukan surat tanda nomor kendaraan bermotor, 

surat izin mengemudi, buku uji, tanda bukti lulus uji, 

kartu pengawasan izin trayek dan kartu pengawasan 

izin operasi dalam hal dilakukan pemeriksaan 

kendaraan bermotor oleh Petugas yang berwenang.  

j) Mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-

rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu 

lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, 

persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, 

peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan 

maksimum dan / atau minimum, tata cara mengangkut 

orang dan barang, tata cara penggandengan dan 

penempelan dengan kendaraan lain. 

k) Memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi dan 

penumpang disamping pengemudi.
57

 

 

                                                             
57 Ibid  
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