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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penelitian ini mengkaji mengenai kasus seorang yang melakukan penipuan 

dengan cara sengaja memesan makanan melalui aplikasi ojek online disalah satu 

tempat makanan dalam jumlah yang banyak senilai Rp 1.077.000 (satu juta tujuh puluh 

tujuh ribu rupiah) dengan metode pembayaran tunai. Saat ojek online akan sampai pada 

lokasi tujuan konsumen, orang yang melakukan penipuan selaku konsumen tidak 

mencantumkan lokasi yang sebenarnya (fiktif) dan kemudian setelah dilakukan 

konfirmasi kembali tidak ada jawaban dari si konsumen tersebut. Dikarenakan tidak 

menemukan lokasi si konsumen, ojek online yang ingin mengantarkan makanan 

tersebut kepada konsumen memutuskan memberi makanan tersebut kepada masyarakat 

yang membutuhkan.1  

Mengacu pada definisi yang dinyatakan oleh H.M.N. Purwosutjipto 

pengangkutan ialah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, 

dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang 

dan/atau orang dari suatu tempat ketempat tertentu dengan selamat, sedangkan 

pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.2 Dengan adanya inovasi 

                                                           
1 https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/04/200000665/viral-order-fiktif-makanan-rp-1-

juta-ini-kronologi-dan-tanggapan-gojek?page=all diakses pada hari Rabu, 2 Februari 2022, pukul 14:04 

WIB 
2 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia : Hukum Pengangkutan, 

Djambatan, Jakarta, 1987 , hlm. 1 

https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/04/200000665/viral-order-fiktif-makanan-rp-1-juta-ini-kronologi-dan-tanggapan-gojek?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/04/200000665/viral-order-fiktif-makanan-rp-1-juta-ini-kronologi-dan-tanggapan-gojek?page=all
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yang terus berkembang dalam bidang teknologi, terutama dalam teknologi komunikasi 

menimbulkan inovasi-inovasi baru, tak terkecuali ojek online. Perjanjian dalam Pasal 

1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan bahwa Perjanjian 

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih yang menimbulkan suatu hubungan hukum antara 

dua orang atau lebih disebut perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban 

masing-masing pihak.3 Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa Kontrak Elektronik 

adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.4 Pada Pasal 18 

ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik menyatakan bahwa Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam 

Kontrak Elektronik mengikat para pihak.5. 

Bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh si konsumen cara memesan 

makanan senilai Rp 1.077.000 (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) melalui aplikasi 

ojek online dengan metode pembayaran tunai, si konsumen sengaja tidak 

mencantumkan lokasi yang sebenarnya (fiktif) sehingga pihak ojek online mengalami 

kerugian setidak-tidaknya Rp 1.077.000 (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah). 

Bahwa tindakan yang telah dilakukan si konsumen adalah suatu cidera janji atau 

wanprestasi. Mengaju pada pendapat M. Yahya Harahap bahwa cidera janji atau 

wanprestasi ialah “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau tidak 

                                                           
3 Soerdharyo Soimin, KUHPerdata buku ke III tentang perikatan, Sinar Grafika, Jakarta 2015, 

hlm. 110 
4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Traksaksi Elektronik. 
5 Ibid 
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dilakukan menurut selayaknya”.6 Cidera janji atau wanprestasi debitur dapat 

digolongkan menjadi 4 (empat) macam kategori, yaitu:7   

1. Debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya; 

2. Debitur melakukan kewajibannya, tetapi hanya sebagian; 

3. Debitur tidak melakukan kewajibannya pada waktunya; 

4. Debitur melaksanakan sesuatu yang tidak tidak diperbolehkan. 

Dari contoh kasus yang telah penulis tulis di atas yang mana pihak ojek online 

telah kehilangan uangnya setidak-tidaknya senilai Rp 1.077.000 (satu juta tujuh puluh 

tujuh ribu rupiah) akibat tindakan cidera janji atau wanprestasi, maka perlu adanya 

perlindungan hukum agar menjamin hak-hak baik hak dari pihak si konsumen ataupun 

pihak ojek online. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dalam memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan 

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak 

yang diberikan oleh hukum.8 Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum 

adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk 

memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai 

ancaman dari pihak manapun.9 Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan 

                                                           
6 M.Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60 
7 Gunawan Widjaja, Arbitrase VS Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) Yang Tidak 

Pernah Selesai, Pernada media group, 2008, hlm. 106. 
8 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm..54 
9 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, 

hlm. 102. 
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hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada 

subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.10 

Dalam skripsi ini penulis akan meneliti terkait isu tentang perlindungan hukum 

bagi ojek online yang mengalami kerugian setidak-tidaknya senilai Rp 1.077.000 (satu 

juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) akibat tindakan cindera janji atau wanprestasi yang 

telah dilakukan oleh si konsumen dengan cara tidak mencantumkan lokasi si konsumen 

dengan benar (fiktif). Bagaimana perlindungan hukum bagi si ojek online yang telah 

mengalami kerugian setidak-tidaknya Rp 1.077.000 (satu juta tujuh puluh tujuh ribu 

rupiah) akibat tindakan cindera janji atau wanprestasi yang telah dilakukan oleh si 

konsumen dengan cara tidak mencantumkan lokasi si konsumen dengan benar (fiktif)? 

Maka penulis akan meneliti terkait contoh kasus yang telah penulis kemukakan di atas 

dengan doktrin, teori yang ada serta mencari peraturan-peraturan yang relevan guna 

menjawab penelitian ini. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah penulis tulis dalam latar belakang masalah di 

atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: 

Bagaimana perlindungan hukum bagi driver ojek online yang telah 

mengalami kerugian akibat cidera janji atau wanprestasi yang telah 

dilakukan oleh si konsumen? 

                                                           
10 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University 

Press, Yogyakarta, 2011, hlm.10. 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memahami hubungan hukum yang 

tercipta melalui aplikasi ojek online antara si konsumen yang memesan makanan 

dengan pihak driver ojek online. Serta akibat hukum dari tindakan cidera janji atau 

wanprestasi yang telah dilakukan oleh si konsumen dan bagaimana perlindungan 

hukum bagi driver ojek online yang belum terpenuhi hak-hanya akibat wanprestasi dari 

si konsumen.  

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Penulis berharap dengan adanya skripsi ini menambah pengetahuan dan 

wawasan terkait hubungan hukum antara si konsumen dengan ojek online serta 

perlindungan hukum akibat cidera janji atau wanprestasi yang telah dilakukan oleh si 

konsumen. 

2. Manfaat Praktis 

Penulis berharap dengan adanya skripsi ini memberikan pemikiran yuridis 

terhadap masyarakat luas tentang hubungan hukum antara si konsumen dengan pihak 

ojek online serta akibat hukum jika si konsumen melakukan cidera janji atau 

wanprestasi. 
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E. Metode Penelitian  

1. Metode Penelitian  

Metode penelitian yang penulis gunakan ialah metode penelitian normatif. 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk 

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum 

guna menjawab isu hukum yang dihadapi.11 Penelitian ini dilakukan guna memperoleh 

data-data yang diperlukan dari objek yang akan diteliti. Agar penelitian tersebut 

memenuhi syarat keilmuan, maka diperlukan pedoman yang disebut metode penelitian 

atau metode riset, yaitu suatu tata urutan pelaksanaan penelitian dalam pencarian data 

sebagai bahan bahasan untuk memahami objek yang diteliti, dan hasil penelitian 

tersebut akan dituangkan dalam laporan penelitian.12 

2. Pendekatan Yang Digunakan  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Pendekatan Konseptual 

dan Pendekatan Kasus. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual 

adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang 

berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan Kasus (case approach) ialah pendekatan 

yang dilakukan dengan cara melakukan telah terhadap kasus-kasus yang berkaitan 

dengan isu hukum.13 

 

                                                           
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, hlm. 35 
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Pertama Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana, 

2008). hlm. 29 
13 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, 

Surabaya, 2013, hlm. 134-135. 
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3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya 

mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, 

catatan-catatan resmi atau risalah dalam perbuatan perundang-undangan dan 

putusan-putusan hakim. 

b. Bahan Hukum Sekunder, berupa publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakan dokumen hukum yang resmi. Publikasi tentang hukum meliputi 

buku-buku tentang teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan 

komentar-komentar atas putusan pengadilan.14 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam rangka memudahkan dalam menyampaikan isi dari tugas akhir ini, 

berikut sistematika dari skripsi ini:  

1. BAB I: PENDAHULUAN: Bab ini memuat penelitian yang terdiri dari 

beberapa sub bab, diantaranya:  

a. Latar Belakang Masalah 

b. Rumusan Masalah 

c. Tujuan Penelitian 

d. Manfaat Penelitian 

e. Metode Penelitian. 

                                                           
14 Ibid, hlm. 181. 
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2. BAB II: PEMBAHASAN: Bab ini menguraikan beberapa konsep serta analisis, 

diantaranya: 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Perjanjian 

1.1 Pengertian Perjanjian 

1.2 Syarat-syarat sahnya perjanjian 

1.3 Asas-asas perjanjian 

1.4 Perjanjian Pengangkutan 

1.5 Cidera Janji atau Wanprestasi 

2. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Pengangkutan 

2.1 Hubungan Para Pihak Dalam Aplikasi Ojek Online  

2.2 Pola Hubungan Hukum Dalam Layanan Go-Food 

3. Perlindungan Hukum  

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian 

B. Analisis 

3. BAB III: PENUTUP: Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan 

saran dari penulis. 

  


