
BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB, TRANSAKSI 

ELEKTRONIK, PERLINDUNGAN KONSUMEN 

2.1 Tanggung Jawab 

2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab 

         Tanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah ikut 

menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus 

umum bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, 

menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung 

akibatnya. Manusia pada hakikatnya adalah mahluk yang bertanggung jawab. 

Disebut demikian karena manusia, selain merupakan mahluk individual dan 

mahluk sosial, juga merupakan mahluk Tuhan, yang memiliki tuntutan yang besar 

untuk bertanggung jawab akan peranan dalam konteks sosial ataupun teologis. 

          Dalam konteks sosial, manusia disebut mahluk sosial, yakni mahluk yang 

tidak dapat hidup seorang diri. Tanggung jawab manusia terhadap dirinya akan 

lebih kuat intensitasnya apabila ia memiliki kesadaran yang mendalam. Tanggung 

jawab manusia terhadap dirinya muncul sebagai akibat keyakinannya terhadap 

suatu nilai. Demikian pula tanggung jawab manusia terhadap manusia terhadap 

Tuhannya. Manusia sadar akan keyakinan dan ajaran-Nya oleh karena itu, 

manusia harus menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya agar manusia 

dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. 

         Tanggung jawab dalam konsep pergaulan manusia adalah keberanian. 

Manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang berani menanggung segala 



resiko yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan adanya keinginan untuk 

tanggung jawab, manusia tersebut akan berusaha dengan seluruh potensi yang ada 

pada dirinya. Selain itu manusia bertanggung jawab adalah manusia yang mau 

berkorban demi kepentingan orang lain. Tanggung jawab juga berkaitan dengan 

kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang. 

Maka tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap 

kewajibannya. Kewajiban dibagi menjadi 2 macam: 

1. Kewajiban terbatas 

Kewajiban ini tanggung jawabnya diberlakukan kepada setiap orang. 

Contoh: Undang-undang larangan membunuh, mencuri yang 

disampingnya dapat diadakan hukuman-hukuman. 

2. Kewajiban yang tidak terbatas 

Kewajiban ini tanggung jawabnya diberlakukan kepada semua orang. 

Tanggung jawab terhadap kewajiban ini nilainya lebih tinggi, sebab 

dijalankan oleh suara hati, seperti keadilan dan kebajikan. Manusia yang 

bertanggung jawab dapat memperoleh kebahagiaan, karena manusia 

tersebut dapat melaksanakan kewajibannya. Sebaliknya, manusia tersebut 

akan mengalami kesulitan apabila manusia tersebut tidak mengikuti 

norma, atau nilai-nilai yang berlaku. Hal yang menjadi problem utama 

sehubungan tanggung jawab yaitu kurangnya kepekaan manusia terhadap 

rasa bertanggung jawab kepada sesama. Ada kalanya manusia dianggap 

tidak adil karena runtuhnya keimanan terhadap Tuhan. Orang demikian 



tentu akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu kepada Tuhan atas 

segala perbuatannya.   

2.1.2 Prinsip-prinsip Tanggung Jawab 

         Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a) Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault) 

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on 

fault) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan 

perdata, khususnya pada Pasal 1365, 1366, dan 1367 prinsip ini dipegang 

teguh. 

b) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability 

principle) 

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab 

(presumption of liability principle), sampai ia dapat membuktikan ia tidak 

bersalah, jadi beban pembuktian ada pada si penggugat. 

c) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption 

nonliability Principle) 

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip untuk selalu bertanggung 

jawab. Prinsip untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption 

nonliability principle) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen 

yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara common 

sense dapat dibenarkan. 

 



d) Prinsip tanggung jawab mutlak 

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering diidentikan dengan 

prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability), kendati demikian ada 

pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. Ada pendapat 

yang menyatakan, strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang 

menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada 

pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, 

misalnya keadaan force majeur. Sebaliknya, absolute liability adalah 

prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian. 

e) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability 

principle) 

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability 

principle) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai 

klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.
22

 

2.1.3 Bentuk Pertanggungjawaban Hukum 

a. Pertanggungjawaban pidana 

Suatu konsep yang terkait dengan teori kewajiban hukum adalah konsep 

tanggung jawab hukum (liability). Seseorang secara hukum dikatakan 

bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat 

dikenakan suatu sanksi dalam suatu perbuatan yang berlawanan. 

Normalnya dalam kasus sanksi dikenakan karena perbuatannya sendiri 

yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Menurut teori 
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trandisional terdapat dua bentuk pertanggungjawaban hukum, yaitu 

berdasarkan kesalahan (based on fault) dan pertanggungjawban mutlak 

(absolute responsibility). 

Pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan 

apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana 

atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Dalam konsep Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana, pada Pasal 27 menyatakan bahwa 

pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif 

pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara objektif 

kepada pembuat yang memenuhi syarat undang-undng untuk dapat dikenai 

pidana karena perbuatannya. 

Di dalam hal kemampuan bertanggungjawab bila dilihat dari keadaan 

batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah 

kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk 

menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang 

melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat 

dikatakan normal, sebab karena orang yang normal dan sehatlah yang 

dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran yang dianggap baik 

oleh masyarakat. Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan 

normal, maka ukuran tersebut diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana 

ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai 

berikut: 



1) Barang siapa yang mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapt 

dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya 

atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum. 

2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada 

karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka 

hakim boleh memerintah menempatkan dirumah sakit gila selama-

lamanya satu tahun untuk diperiksa. 

3) Yang ditemukan dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah 

Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 

 

b. Pertanggungjawaban perdata 

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan orang lain, sedang diantara 

mereka tidak terdapat suatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka 

berdasarkan undang-undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum 

antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian.
23

 Hal tersebut diatur 

dalam Pasal 1365 KUHPerdata bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum 

yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena 

salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Menurut 

Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan 

melanggar hukum adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh 

seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang 

lain. Dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori dari perbuatan melawan 

hukum, yaitu sebagai berikut: 

a) Perbuatan melawan hukum karena sengaja 

b) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan 

maupun kelalaian) 
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c) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian
24

 

 

Perbuatan melawan hukum diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang 

atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban 

hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup 

terhadap orang lain dan benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai 

akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, 

berkewajiban membayar ganti kerugian. 

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dapat disengaja dan tidak 

sengaja atau karena lalai. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bahwa “setiap orang bertanggung jawawb 

tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk 

kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurangnya hati-hati”. Tanggung 

jawab atas perbuatan melawan hukum ini merupakan tanggung jawab perbuatan 

melawan hukum secara langsung. Selain itu dikenal juga perbuatan melawan 

hukum secarea tidak langsung menurut Pasal 1367 KUHPerdata, yakni: 

(1) Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan 

karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan 

karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan 

oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. 

(2) Orangtua atau wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan 

oleh siapa mereka yang melakukan kekusaan orangtua atau wali 

(3) Majikan-majikan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili 

urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang 

ditertibkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam 

melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya 
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(4) Guru-guru sekolah atau kepala-kepala tukang bertanggungjawab tentang 

kerugian yang ditertibkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka 

selama wakti orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka 

(5) Tanggung jawab yang diatas berakhir, jika orangtua-orangtua, wali, guru-

guru sekolah, dan kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat 

mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggungjawab. 

2.2 Transaksi Elektronik 

2.2.1 Pengertian Transaksi Elektronik 

Transaksi Elektronik menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Perbuatan hukum yang 

dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media 

elektronik lainnya. Ketentuan hukum demikian dilakukan melalui suatu sistem 

informasi, yang mencakup pengertian satu atau sekumpulan data elektronik, 

termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, 

electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram 

teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses symbol, atau 

perforasi yang telah dioleh yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang 

yang mampu memahaminya (vide Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2008). 

Transaksi elektronik dalam dunia bisnis sering disebut dengan Electronic 

Commerce (e-Commerce), transaksi elektronik dalam arti luas adalah penggunaan 

jaringan komputer untuk meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan profit 

(keuntungan), memperoleh pangsa pasar, meningkatkan layanan pelanggan dan 

memberikan produk yang lebih cepat, itu adalah beberapa keunggulan 



perdagangan elektronik.
25

 Menurut Kalakota dan Winston definisi E-Commerce 

dapat ditinjau dari beberapa perspektif, yaitu: 

(1) Dari perspektif komunikasi, E-Commerce adalah pengiriman barang, 

layanan, informasi atau pembayaran melalui jaringan computer atau 

melalui peralatan elektronik lainnya. 

(2) Dari perspektif proses bisnis, E-Commerce adalah aplikasi dari teknologi 

yang menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja. 

(3) Dari perspektif layanan, E-Commerce merupakan suatu alat yang 

memenuhi keinginan perusahaan, konsumen dan manajemen untuk 

memangkas biaya layanan (service cost) ketika meningkatkan kualitas dan 

kecepatan layanan jasa. 

(4) Dari perspektif online, E-Commerce menyediakan kemampuan untuk 

mmbeli dan menjual barang ataupun informasi melalui internet dan sarana 

online lainnya. 

Transaksi E-Commerce dengan berbagai keunggulannya memiliki beberapa 

komponen standar yang tidak dimiliki atau didapatkan dalam perdagangan yang 

sifatnya offline, yaitu:
26

 

 Produk: banyak produk yang bisa dijual melalui internet seperti computer, 

buku, musik, pakaian, mainan dan lain-lain. 

 Tempat menjual produk: tempat menjual adalah internet yang berarti harus 

memiliki domain dan hosting 

 Cara menerima pesanan: email, telepon, sms dan lain-lain. 

 Cara pembayaran: Cash, cek, bankdraft, kartu kredit , internet payment 

(misalnya paypal). 
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 Metode pengiriman: pengiriman bisa dilakukan melalui paket, salesman 

atau di download jika produk yang dijual memungkinkan untuk itu 

(misalnya software). 

 Customer Service: email, formulir on-line, FAQ, telepon, chatting dan 

lain-lain. 

Banyak hal yang membedakan transaksi perdagangan secara elektronik 

dengan perdagangan secara konvensional, baik itu dari media yang digunakan, 

sistem pembayaran, hingga sistem pengirimannya. Dari perbedaan-perbedaan 

tersebut terdapat manfaat transaksi elektronik bagi konsumen:
27

 

 Eletronic Commerce memungkinkan pengguna jasa untuk berbelanja atau 

melakukan transaksi lain selama 24 jam sehari sepanjang tahun dari 

hampir setiap lokasi 

 Electronic Commerce memberikan lebih banyak pilihan daripada 

pengguna jasa; pengguna jasa dapat memilih berbagai produk dari 

berbagai vendor. 

 Electronic Commerce menyediakan poduk-produk dan jasa yang tidak 

mahal kepada pelanggan dengan cara mengunjungi banyak tempat dan 

melakukan perbandingan secara cepat. 

 Dalam berbagai kasus, khususnya pada produk-produk digitized, 

Electronic Commerce menjadikan pengiriman menjadi sangat cepat. 

 Pelanggan bisa menerima informasi yang relevan secara detail dalam 

hitungan detik, bukan lagi hitungan hari atau minggu. 
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 Electronic Commerce memungkinkan partisipasi dalam pelelangan maya 

(virtual auction). 

 Electronik Commerce memberi tempat yang nyaman bagi pengguna jasa 

untuk dapat berinteraksi dengan pelanggan lain di Electronic Community 

dan bertukar pikiran serta berbagai pengalaman. 

 Electronic Commerce memudahkan persaingan, yang pada akhirnya akan 

menghasilkan diskon secara substansial. 

Manfaat transaksi Elentronik bagi masyarakat: 

 E-Commerce memungkinkan orang untuk bekerja didalam rumah ddan 

tidak banyak keluar untuk berbelanja, akibatnya ini akan menurunkan arus 

kepadatan lalu lintas dijalan serta mengurangi polusi udara. 

 E-Commerce memungkinkan sejumlah barang dagangan dijual dengan 

harga yang lebih rendah, sehingga orang yang kurang mampu bisa 

membeli lebih nbanyak dan meningkatkan hidup mereka. 

 E-Commerce memungkinkan orang-orang di belahan dunia manapun 

hingga ke wilayah pedesaan menikmati aneka produk dan jasa yang akan 

susah mereka dapatkan tanpa E-Commerce. Ini juga termasuk peluang 

untuk belajar berprofesi serta mendapatkan gelar akademik 

 E-Commerce memfasilitasi layanan publik, seperti perawatan kesehatan, 

pendidikan dan pemerataan layanan sosial yang dilaksanakan pemerintah 

dengan biaya yang lebih rendah, dan/atau dengan kualitas yang lebih baik. 

Layanan perawatan kesehatan, misalnya, bisa menjangkau pasien di 

daerah pedesaan. 



2.2.2 Penyedia Aplikasi 

Go-jek Indonesia (selanjutnya disebut Gojek)  adalah penyedia aplikasi yang 

berlandaskan sosial serta memimpin industri revolusi Ojek saat ini. Go-jek 

Indonesia terbentuk pada tahun 2011 dengan Nadiem Makarim sebagai Pejabat 

Eksekutif Tertinggi atau sering disebut Chief Executive Officer (CEO). Go-jek 

tercetus berawal dari buah pemikiran Nadiem Makarim, Mitchel Angelos Moran, 

dan Brian Chu.
28

 Sebelum Go-jek muncul, salah satu pendiri Gojek, Nadiem 

Makarim sering menggunakan jasa ojek konvensional sebagai alat transportasi 

sehari-hari dan sering bertukar pikiran dengan para pengendara ojek konvensional 

yang ditumpanginya. 

Hal yang menjadi problematika pengendara ojek konvensional yaitu 

pendapatan yang tidak menentu setiap harinya, dimana sebagian besar waktu para 

pengendara ojek konvensional hanya dihabiskan untuk menunggu para konsumen 

pengguna jasa gojek dan menunggu giliran ojek yang selanjutnya beroperasi. 

Selain dari segi pendapatan, Nadiem juga melihat dari segi efisiensi waktu dimana 

sebagian besar waktu para pengendara ojek konvensional hanya dihabiskan untuk 

menunggu para konsumen pengguna jasa dan menunggu giliran pengendara 

lainnya. Nadiem juga melihat bahwa sejauh ini ojek masih memiliki banyak 

kekurangan, yakni dari segi keamanan dan kenyamanan dalan berkendara dengan 

menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi dalam pengangkutan.
29
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         Tercatat, hingga tahun 2016 jasa layanan yang telah ditawarkan oleh Go-jek 

Indonesia antara lain: 

1) Go Send 

Go Send adalah opsi layanan dalam aplikasi Gojek yang mempermudah 

konsumen pengguna jasa dalam hal pengantaran barang dari satu tempat 

ke tempat lain yang ingin dituju dengan menggunakan sepeda motor. 

Konsumen  pengguna jasa dapat melakukan pemesanan jasa Go-send yang 

terdapat dalam aplikasi Go-jek tersebut, hanya dengan memasukan alamat 

tempat pengambilan barang dan memasukan ke alamat tujuan pengiriman 

barang, serta memberikan informasi yang jelas mengenai barang yang 

akan dikirim. Setelah itu, pengendara yang telah menerima permintaan 

konsumen pengguna jasa untuk melakukan Go-send akan mendatangi 

lokasi si konsumen pengguna jasa untuk mengambil barang tersebut serta 

menerima pembayaran dari konsumen pengguna jasa dan segera 

mengantarkan barang ke tempat tujuan. 

2) Go Ride 

Go-ride adalah opsi layanan dalam aplikasi Gojek yang diciptakan utnuk 

mempermudah mobilisasi konsumen pengguna jasa dari satu tempat 

ketempat lain.
30

 Prosedur pemesanan Go-ride cukup mudah, pengguna jasa 

hanya memasukan alamat penjemputan, alamat yang akan dituju lalu 

setelah itu konsumen pengguna jasa gojek akan diberikan informasi  

mengenai rincian harga yang dihitung berdasarkan jarak tempuh dalam 
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layar telepon genggam. Setelah pengguna yakin dan setuju, maka pihak 

Go-jek akan mencarikan pengendara yang berada di lingkungan terdekat 

dengan konsumen pengguna jasa gojek, kemudian pengendara akan 

menjemput dan mengantarkan konsumen pengguna jasa ke tempat 

tujuannya. 

3) Go Box 

Go-box adalah opsi layanan dalam aplikasi Gojek yang menawarkan jasa 

pengantaran barang dengan menggunakan mobil box. Prosedur 

pemesanannya sama dengan kedua fitur diatas, hanya yang berbeda adalah 

Go-box dikhususkan untuk mengangkut barang yang berat dengan 

memilih 4 opsi mobil box sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa. 

Semakin besar ukuran mobil box yang diinginkan maka semakin mahal 

biaya yang harus dibayar ditambah dengan jarak tempuh yang akan dituju. 

Dalam fitur tersebut terdapat pula opsi tambahan biaya jika ingin 

menggunakan jasa untuk bantu mengangkut barang tersebut. 

4) Go Food 

Go Food adalah opsi layanan dalam aplikasi Gojek yang dapat 

mempermudah pengguna jasa dalam hal pesan antar makanan/minuman.
31

 

Cara pemesanan yang relatif mudah sama seperti opsi-opsi diatas, 

membuat pengguna jasa dapat memesan makanan/minuman melalui 

aplikasi Go-jek dengan mencari restoran yang diinginkan dan memasukan 

alamat pengantaran makanan yang dituju. Setelah itu, pengendara yang 
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menerima orderan tersebut segera memesan dan mengantar pesanan 

menuju ke tempat pengguna jasa. 

5) Go Mart 

Go Mart adalah opsi layanan dalam aplikasi Gojek yang dibuat untuk 

memudahkan pengguna jasa berbelanja guna memenuhi kebutuhan hidup 

hanya dengan menggunakan aplikasi Go-jek. Prosedur pemesanannya 

yakni, pengguna jasa harus memberikan keterangan sejelas-jelasnya 

barang apa saja yang akan dipesan serta lokasi yang akan dipilih untuk 

membeli barang tersebut. Kemudian penyedia aplikasi akan memberikan 

penawaran kepada pengendara yang berada dekat dengan lokasi pembelian 

barang, dan ketika pengendara yang menerima permintaan menyetujuinya 

maka pengendara bertugas untuk memenuhi permintaan pengguna jasa 

tersebut dan mengantarkan sampai ke tempat tujuan. 

6) Go Busway 

Go Busway adalah opsi layanan dalam aplikasi Gojek yang bekerjasama 

dengan PT. TransJakarta yang bertujuan untuk memudahkan pengguna 

jasa dalam mengakses bus TransJakarta.
32

 Opsi layanan ini memberikan 

informasi mengenai lokasi tiap-tiap halte TransJakarta dan keterangan 

waktu bus TransJakarta tiba. Fitur Go Busway ini hanya tersedia di 

Jakarta. 

7) Go Clean 
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Go Clean adalah opsi layanan dalam aplikasi Gojek yang dibuat untuk 

memudahkan pengguna jasa membersihkan rumah, dalam hal ini petugas 

Go-Clean akan menjadi asisten rumah tangga untuk beberapa waktu 

lamanya. Pilihan layanan yang diberikan dalam opsi Go Clean antara lain 

membersihkan lantai, membersihkan kamar mandi, membersihkan jendela 

dll. Cara pemesanan berbeda dengan opsi yang ada dalam aplikasi Gojek, 

pengguna jasa harus memberikan keterangan waktu mengenai kedatangan 

petugas Go-clean, tipe lokasi yang dituju (rumah, rumah sewaan, 

apartemen dll), keterangan mengenai jumlah ruangan yang akan 

dibersihkan, waktu pengerjaan petugas Go-clean, dan jumlah pekerja yang 

akan yang akan membantu dirumah. Setelah pengguna jasa mengisi data 

keterangan pengguna jasa, kemudian akan di informasikan mengenai 

rincian tagihan yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa. Setelah itu 

pekerja akan mengonfirmasi pengguna jasa mengenai permintaan dan 

menuju ke alamat pengguna untuk  melakukan pembersihan terhadap 

tempat tersebut. 

8) Go Glam 

Go Glam adalah opsi layanan dalam aplikasi Gojek yang dibuat untuk 

memudahkan pengguna jasa untuk melakukan kegiatan guna merawat diri 

tanpa perlu keluar rumah. Pilihan layanan antara lain potong rambut, 

pengecatan kuku, creambath, pewarnaan rambut dan lain-lain. Pengguna 

harus memberikan informasi sejelas-jelasnya dalam memesan layanan ini, 

yakni mengenai waktu dan pilihan layanan yang akan dipilih. 



9) Go Massage 

Go Massage adalah opsi layanan dalam aplikasi Gojek yang dibuat untuk 

memudahkan pengguna jasa ingin membutuhkan jasa dengan pemesanan 

secara online.
33

 Opsi layanan ini memberikan pilihan pijat seperti pijat 

seluruh badan, totok wajah dan refleksiologi. Proses pemesanan jasa Go 

Massage sama dengan Go Glam, yakni pengguna jasa harus memberikan 

keterangan waktu pekerja Go Massage datang ke tempat yang dituju dan 

durasi pemijatan serta dapat memilih jasa pemijat pria ataupun wanita 

demi kenyamanan pengguna jasa. 

10) Go Auto 

Go Auto adalah adalah opsi layanan dalam aplikasi Gojek yang dibuat 

untuk memudahkan pengguna jasa dalam perawatan mobil seperti cuci 

mobil, body wax, pembersihan jamur kaca, dan pembersihan mesin; servis 

seperti tune up, ganti oli, ganti aki hingga bantuan darurat seperti jumper 

aki, tambal ban hingga penggantian ban serep.
34

 

11) Go Med 

Go Med adalah opsi layanan dalam aplikasi Gojek yang dibuat untuk 

memudahkan pengguna jasa untuk membeli obat-obatan, vitamin, dan 

kebutuhan medis lainnya dari apotik berlisensi. 

12) Go Tix 
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Go Tix adalah opsi layanan dalam aplikasi Gojek yang dibuat sebagai 

penyedia informasi serta melayani pembelian tiket acara musik, olahraga, 

seni dan budaya, atraksi hingga workshop. 

2.3 Perlindungan Konsumen 

2.3.1 Pengertian Perlindungan Konsumen 

Pengertian Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1  UU 

Perlindungan Konsumen, yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Rumusan pengertian 

perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan 

Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya 

yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk 

meniadakan tindakan sewenang - wenang yang merugikan pelaku usaha hanya 

demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.
35

 Kepastian hukum untuk 

memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan 

meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi 

tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang 

jujur dan bertanggung jawab.
36

 

2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen 

Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak adalah 

kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah 
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tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya 

mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam 

melaksanakannya.
37

 Pada dasarnya hak bersumber dari tiga hal. Pertama, dari 

kodrat manusia sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Sebagai mahluk 

ciptaan Tuhan, manusia mempunyai sejumlah hak sebagai manusia dan untuk 

mempertahankan kemanusiaannya, misalnya hak untuk hidup, kebebasan dan 

sebagainya. Hak inilah yang disebut dengan hak asasi. 

Kedua, hak yang lahir dari hukum, yaitu hak-hak yang diberikan oleh hukum 

negara kepada manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara/warga 

masyarakat. Hak inilah yang disebut dengan hak hukum, hak dalam artian yuridis 

(juga disebut sebagai hak dalam artian sempit). Misalnya, hak untuk memberikan 

suara pada pemlihan umum hak untuk mendirikan bangunan dan sebagainya. 

Ketiga, hak yang lahir dari hubungan hukum antara seseorang dan orang lain 

melalui sebuah kontrak/perjanjian. Misalnya, seseorang meminjamkan mobilnya 

kepada orang lain, maka orang lain itu mempunyai hak pakai atas mobil tersebut. 

Meskipun hak ini berasal dari hubungan kontraktual, tetap mendapat perlindungan 

dari hukum jika kontrak yang dibuat untuk melahirkan hak itu sah menurut 

hukum. Karena itu, hak ini juga masuk dalam kelompok hak hukum. 

Secara tradisional dikenal dua macam pembedaan hak, yaitu hak yang 

dianggap melekat pada tiap-tiap manusia sebagai manusia dan hak yang ada pada 
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manusia akibat adanya peraturan, yaitu hak yang berdasarkan undang-undang.
38

 

Hak asasi tidak perlu direbut sebab ada dan selalu ada, selama ia masih manusia; 

keberadaanya tidak bergantung pada persetujuan orang ataupun undang-undang 

negara. Terhadap hak asasi, hukum negara hanya boleh bahkan wajib mengatur 

pemenuhannya, sedangkan untuk meniadakannya atau menghapuskan hak asasi 

melalui hukum tidak dibenarkan. Hak yang bersumber dari hukum maupun 

perjanjian itu dibedakan menjadi hak kebendaan dan hak perorangan. Hak 

kebendaan berkaitan dengan penguasaan langsung atas suatu benda yang dapat 

dipertahankan terhadap setiap orang, misalnya hak milik. Sedangkan hak 

perorangan memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang.dalam 

hukum romawi, keduanya disebut dengan actions in rem untuk tuntutan 

kebendaan dan dan actiones in personam untuk tuntutan perseorangan. 
39

 

Kepentingan konsumen sangat berkaitan erat dengan hak-hak konsumen 

seperti yang terdapat dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, yaitu: 

1) Hak atas kenyamanan, dan keselamatan. 

2) Hak untuk memilih. 

3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur. 

4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. 

5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut. 

6) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif. 

7) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian. 

8) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

 

 Selain hak-haknya tersebut, konsumen juga mempunyai kewajiban seperti 

yang terdapat dalam Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen, yaitu: 
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1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 

atau pemanfaatan demi keamanan dan keselamatan. 

2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian dan/atau jasa. 

3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 

4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut. 

 

2.3.3 asas dan tujuan perlindungan konsumen 

asas perlindungan konsumen 

Beberapa asas perlindungan konsumen dapat kita lihat dalam Pasal 2 UU 

Perlindungan Konsumen, antara lain: 

a) Asas Manfaat 

Asas ini mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan  

perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya 

untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara bersamaan. Asas ini 

menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan 

konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas 

pihak lain atau sebaliknya, tetapi untuk memberikan perlindungan kepada 

masing-masing pihak yaitu kepada produsen dan konsumen apa yang 

menjadi haknya dan berada pada posisi sejajar. 

b) Asas Keadilan 

Maksud daripada asas ini agar partisipasi seluruh masyarakat dapat 

diwujudkan secara maksimal dan dapat memberikan kesempatan kepada 

konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan haknya dan 

melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa 

melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen, pelaku 

usaha dan konsumen dapat berlaku adil dalam memperoleh hak dan 

melaksanakan kewajibannya. 

c) Asas Keseimbangan 

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan antara kepentingan 

konsumen, pelaku usaha dan pemerintah baik materil atau spiritual. Asas 

ini menghendaki agar kepentingan konsumen, produsen dan pemerintah 

diatur dan harus diwujudkan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing- 

masing. 

d) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen 

Maksud asas ini adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan 

keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan 

pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang akan digunakan oleh konsumen. 

e) Asas Kepastian Hukum 

Asas ini dimaksudkan agar konsumen dan pelaku usaha menaati hukum 

dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan  

konsumen, serta negara yang menjamin kepastian hukum. 



Tujuan Perlindungan Konsumen 

Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan tujuan perlindungan konsumen 

sebagai berikut: 

a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk 

melindungi diri. 

b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang/ jasa. 

c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan 

menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 

d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi. 

e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan  

bertanggung jawab dalam berusaha. 

f) Meningkatkan kualitas barang/ jasa yang menjamin kelangsungan usaha 

produksi barang/ jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan 

keselamatan konsumen 

 


