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ABSTRAK 

 Gojek merupakan penyedia aplikasi dalam bidang transportasi berbasis 

aplikasi. Masyarakat berperan sebagai konsumen yang menggunakan jasa aplikasi 

gojek tersebut. Penggunaan jasa gojek tidak hanya memberikan keuntungan bagi 

pengguna jasa, namun terdapat pula risiko mengalami kerugian dalam layanan 

tersebut. Berdasarkan uraian diatas, adapun permasalahan yang dibahas adalah 

bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa aplikasi gojek dan 

bagaimana tanggung jawab penyedia jasa aplikasi gojek terhadap pengguna jasa 

yang menderita kerugian. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban 

dan pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa 

aplikasi gojek dan tanggung jawab penyedia jasa aplikasi gojek terhadap 

pengguna jasa yang menderita kerugian. 

 Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan bahan 

hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta ditunjang dengan 

bahan hukum sekunder dan tersier terkait permasalahan yang dibahas dan 

dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Pendekatan perundang-undangan dan 

pendekatan analisis konseptual. 

 Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum bagi pengguna jasa 

aplikasi gojek dilakukan secara preventif dan represif. perlindungan hukum secara 

preventif yaitu dengan menghimbau agar pengguna jasa menggunakan dengan 

baik helmet sesuai dengan aturan yang ada dan tertib selama berkendara serta 

represif yaitu pengguna jasa aplikasi gojek yang bersangkutan dapat mengajukan 

pengaduan kepada penyedia jasa aplikasi, dan penyedia jasa aplikasi wajib 

menyelesaikan setiap pengaduan yang yang diajukan oleh pengguna jasa aplikasi 

gojek sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh pengguna jasa aplikasi 

apabila mengalami kerugian dalam hal penggunaan jasa aplikasi tersebut. Bentuk 

tanggung jawab penyedia aplikasi gojek terhadap pengguna jasa aplikasi gojek, 

yaitu mengasuransikan pengguna jasa aplikasi gojek kepada perusahaan asuransi 

Allianz, berupa penggantian sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta 

rupiah) dan untuk biaya rumah sakit sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta 

rupiah) dengan melampirkan ketentuan klaim asuransi yang diperlukan. 

 

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Penyedia Jasa Gojek, Pengguna Jasa, Kerugian 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ABSTRACT 

 Gojek is a service application provider in the field of transport-based 

applications. The society acts as a consumer who uses the services of the gojek 

application. Gojek use of the service not only provides advantages for service 

users, but there is also the risk of losses in those services. Based on explanation 

above, with regard to the issue discussed is how legal protection for consumers of 

the service user gojek applications and how the responsibility of the service 

provider application gojek against service users who suffer losses. This research 

was conducted to get answers and understanding of legal protection for 

consumers of the service user gojek applications and application services 

provider liability gojek against service users who suffer losses. 

 This type of research is the normative legal research with primary legal 

materials in the form of legislation, as well as supported by secondary and 

tertiary legal materials related problems are discussed and collected with the 

study of librarianship. Approach to legislation and conceptual analysis approach. 

 

 Based on the results of research, legal protection for the user application 

services gojek done in a preventive and repressive. preventative legal protection 

is to encourage users to use the service with a good helmet in accordance with 

existing rules and code of conduct during the drive as well as the user's 

application services namely repressive gojek in question may submit a complaint 

to a provider application, and an application service provider is obligated to 

resolve any complaint that is filed by the user application services gojek as a form 

of protection provided by users of the service applications if the loss in terms of 

use of the services of the application. Form gojek-application provider 

responsibilities against the users application gojek services, namely insuring the 

user application services gojek to the insurance company Allianz, in the form of 

reimbursement of up to Rp. 10 million (ten million dollars) and for the cost of the 

hospital up to Rp. 5 million,-(five million dollars) by attaching conditions to the 

insurance claim is required. 

 

Key Words : Responsibility, Gojek Service Providers, Service Users, Losses 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Transportasi merupakan salah satu aspek yang memegang peranan penting 

dalam kehidupan manusia. Peranan itu semakin menentukan sehubungan dengan 

berkembangnya masyarakat serta kemajuan manusia itu sendiri. Dengan adanya 

transportasi dapat memudahkan manusia untuk dapat berpindah dari satu tempat 

ke tempat yang lain, baik dengan tujuan berpergian, bekerja atau urusan lainnya. 

Pada mulanya model transportasi yang dipergunakan manusia masih 

menggunakan fasilitas yang telah tersedia oleh alam, misalnya kuda, keledai, dan 

unta untuk pengangkutan darat; perahu-perahu kayu untuk pengangkutan laut; dan 

balon udara untuk transportasi udara. Di zaman modern sekarang ini, transportasi 

memiliki peranan penting dan sangat menentukan dalam perkembangan dunia, 

khususnya dalam sektor perekonomian. 

Perkembangan sarana transportasi sangat berhubungan dengan 

berkembangnya perekonomian masyarakat. Semakin baik fasilitas serta moda 

transportasi yang tersedia menunjukkan bahwa semakin baik pula perekonomian 

masyarakat itu. Transportasi mempunyai peranan sebagai jembatan penghubung 

antar produsen dan konsumen dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia, 

bidang transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam 

memperlancar roda kehidupan perekonomian, memperkokoh persatuan dan 

kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. 



 

 
 

 

Saat ini berbagai macam jenis sarana transportasi yang berkembang di 

Indonesia, mulai dari pesawat udara, kereta api, kapal laut, bus, taksi sampai 

dengan ojek. Taksi dan ojek sangat mudah dijumpai di kota-kota besar. 

Perkembangan teknologi yang begitu pesat membawa pengaruh terhadap 

pengembangan jasa aplikasi pemesanan taksi yang dapat diakses secara online 

melalui aplikasi, misalnya Uber Taksi. Hal ini diikuti juga dengan adanya 

penyediaan jasa aplikasi pemesanan ojek seperti Go-jek, GrabBike, dan lain-lain. 

Dengan adanya pemesanan ojek melalui aplikasi dapat mempermudah masyarakat 

yang berperan sebagai konsumen jika hendak menggunakan jasa ojek. Pemesanan 

melalui aplikasi dapat dengan cepat mengatasi tingginya permintaan masyarakat, 

serta secara tidak langsung moda transportasi tersebut menjadi lebih rapih dan 

terorganisir dibandingkan dengan ojek konvensional pada umumnya. Dilihat dari 

aspek pelayanan, aplikasi ini membuat pengguna jasa lebih mudah untuk 

melakukan pemesanan dengan cepat dan tepat. 

Namun dari aspek keselamatan, sepeda motor sangat rentan mengalami 

kecelakaan. Salah satu contohnya seperti yang dilansir pada Liputan6.com, telah 

terjadi kecelakaan maut yang melibatkan pengendara ojek berbasis online yang 

bernama bernama Sri Suryananda dan seorang gadis bernama Diah Linda Lestari 

(20) yang menjadi penumpang Go-jek dengan sebuah truk ketika sedang melintas 

di fly over Pancoran, Jakarta Selatan. pengendara Go-Jek mengalami luka ringan 

di kaki dan pinggul. Sementara penumpangnya yang tewas di lokasi kejadian. 

Penumpang tersebut mengalami luka parah di kepala dan wajahnya. Jenazah 

korban tewas bernama Diah Linda Lestari kini dibawa ke Rumah Sakit Cipto 

http://news.liputan6.com/read/2436431/terserempet-truk-di-pancoran-1-penumpang-go-jek-tewas


 

 
 

 

Mangunkusumo (RSCM) untuk diautopsi. Sementara pengendara Go-Jek bernama 

Sri Suryananda dirawat di RS Tebet.
1
 

Ketiadaan suatu instrumen hukum yang khusus mengatur mengenai jasa ojek 

berbasis aplikasi mengakibatkan para pengguna jasa tidak mengetahui 

perlindungan hukum terhadap pengguna jasa dalam menggunakan jasa ojek 

berbasis aplikasi serta tanggung jawab penyedia aplikasi terhadap pengguna jasa 

aplikasi yang menimbulkan kerugian. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka menarik bagi penulis meneliti 

serta mengkajinya dalam suatu karya tulis berupa skripsi yang berjudul 

“TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA APLIKASI GOJEK 

TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA GOJEK YANG 

MENDERITA KERUGIAN” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini, yaitu: 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa gojek? 

2. Bagaimana bentuk tanggung jawab penyedia jasa aplikasi gojek terhadap 

konsumen pengguna jasa gojek yang menderita kerugian? 

1.3 Ruang Lingkup Masalah 

                                                             
1Nafisyul Qodar, 2016,  Kronologi kecelakaan Maut Go-jek vs truk di fly over Pancoran, 

http://news.liputan6.com/read/2436654/kronologi-kecelakaan-maut-go-jek-vs-truk-di-fly-over-

pancoran, diakses pada tanggal 7 April 2016 

http://news.liputan6.com/read/2436654/kronologi-kecelakaan-maut-go-jek-vs-truk-di-fly-over-pancoran
http://news.liputan6.com/read/2436654/kronologi-kecelakaan-maut-go-jek-vs-truk-di-fly-over-pancoran


 

 
 

 

Guna membatasi area penelitian agar pembahasan tidak menyimpang dari 

permasalahan yang akan dibahas maka ruang lingkup masalah ini dibatasi, adapun 

pembatasannya adalah sebagai berikut : 

1. Permasalahan pertama akan membahas mengenai perlindungan hukum 

terhadap konsumen pengguna jasa aplikasi gojek. 

2. Permasalahan kedua akan membahas mengenai bentuk tanggung jawab 

penyedia jasa aplikasi gojek terhadap konsumen pengguna jasa gojek yang 

menderita kerugian. 

1.4 Orisinalitas Penelitian 

Perbedaan penulisan hukum ini dengan karya peneliti lain adalah: 

                  Tabel  I  

No. Peneliti Judul Rumusan Masalah 

1. Debby Tri 

Sebbiana 

Tarigan 

1203005173, 

Fakultas Hukum 

Universitas Udayana, 

tahun 2017, judul 

“Analisis Perjanjian 

Kerjasama Kemitraan 

PT. Go-jek terhadap 

Driver menurut 

Undang-Undang 

No.13 Tahun 2003 

tentang 

1. Apakah perjanjian 

kerjasama kemitraan PT. 

Go-jek dapat dikategorikan 

kedalam hubungan kerja 

ditinjau dari undang-

undang No. 13 tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan? 

2. Bagaimanakah 

perlindungan hukum yang 

diberikan PT. Go-jek 

terhadap driver menurut 



 

 
 

 

Ketenagakerjaan” undang-undang 

Ketenagakerjaan? 

2. Komang Ayu 

Primasanti 

1303005280, 

Fakultas Hukum 

Universitas Udayana, 

tahun 2017, judul 

“Kajian Yuridis 

Perjanjian antara 

Konsumen dengan 

Grabcar sebagai 

Penyedia Jasa 

Transportasi Online 

berdasarkan Sistem 

Hukum Perjanjian 

Indonesia” 

1. Bagaimana pengaturan 

tentang grab car sebagai 

angkutan online 

berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang 

ada? 

2. Bagaimanakah akibat 

hukum yang terjadi apabila 

perjanjian online antara 

konsumen dengan grab car 

tersebut dilanggar? 

  Tabel  II  

1. Friska Ester 1003005022, 

Fakultas Hukum 

Universitas Udayana 

Tahun 2017, judul 

“Tanggung Jawab 

Penyedia Jasa 

Aplikasi Gojek 

1. Bagaimana  perlindungan 

hukum terhadap 

konsumen pengguna jasa 

gojek? 

2. Bagaimana bentuk 

tanggung jawab penyedia 

aplikasi gojek terhadap 



 

 
 

 

terhadap Konsumen 

Pengguna Jasa Gojek 

yang menderita 

Kerugian “ 

konsumen pengguna jasa 

gojek yang menderita 

kerugian? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini ada dua, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun 

tujuan tersebut antara lain: 

1.5.1 Tujuan umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami 

mengenai tanggung jawab penyedia aplikasi gojek terhadap konsumen pengguna 

jasa gojek yang menderita kerugian. 

1.4.2  Tujuan khusus 

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa 

gojek. 

2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab penyedia aplikasi gojek 

terhadap konsumen pengguna jasa gojek yang menderita kerugian. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta 

meningkatkan pengetahuan bagi kalangan akademis, sumbangan ilmiah bagi 

pengembangan ilmu hukum terkhusus pada bidang studi keperdataan dalam 

lingkup hukum perlindungan konsumen. selain itu, diharapkan bermanfaat bagi 



 

 
 

 

masyarakat luas sebagai informasi mengenai tanggung jawab penyedia aplikasi 

terhadap konsumen dalam hal ini adalah konsumen pengguna jasa gojek dalam 

hal terjadinya kerugian. 

1.6.2 Manfaat praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat dipakai 

sebagai pedoman masalah sejenis pada penelitian-penelitian berikutnya. 

1.7 Landasan Teoritis 

Teori perlindungan hukum 

Kata Perlindungan memiliki arti sebuah tindakan yang memiliki tujuan untuk 

melindungi pihak tertentu dari hal tertentu dengan cara-cara tertentu. Sedangkan 

hukum bersifat universal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, 

kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dengan 

adanya hukum maka tiap perkara dapat diselesaikan melalui proses pengadilan 

dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, selain itu 

hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat 

menjadi hakim atas dirinya sendiri.
2
 Menurut Philipus M.Hadjon, perlindungan 

hukum di dalam kepustakaan hukum bahasa Belanda dikenal dengan sebutan 

“rechtbescheming van de burgers”.
3
 Kata perlindungan hukum diartikan sebagai 

suatu usaha untuk memberikan hak-hak pihak yang dilindungi sesuai dengan 

kewajiban yang telah dilakukan.  

                                                             
2Andrhee, 2014, Pengertian, Tujuan, Jenis-jenis dan Macam-macam Pembagian Hukum 

serial online november, URL: https://andrilamodji.wordpress.com/hukum/pengertian-tujuan-jenis-

jenis-dan-macam-macam-pembagian-hukum/ diakses pada tanggal 12 Januari 2016. 
3
Philipus M.Hadjon,1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu 

Surabaya, (Selanjutnya disebut Philipus M.Hadjon I), h. 1. 

https://andrilamodji.wordpress.com/hukum/pengertian-tujuan-jenis-jenis-dan-macam-macam-pembagian-hukum/
https://andrilamodji.wordpress.com/hukum/pengertian-tujuan-jenis-jenis-dan-macam-macam-pembagian-hukum/


 

 
 

 

Kemudian Hadjon membuat sebuah konsep perlindungan hukum dari 

perspektif keilmuan hukum, menurut Hadjon perlindungan hukum mempunyai 

makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau 

perlindungan yang diberikan oleh hukum, yang ditujukan kepada perlindungan 

terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yakni dengan cara menjadikan 

kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.
4
 Ada dua 

macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan 

perlindungan hukum represif:  

1) Perlindungan hukum preventif 

 Preventif artinya rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan 

atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang 

definitive. Dalam hal ini artinya perlindungan hukum yang preventif ini bertujuan 

untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat 

besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak 

karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong 

untuk bersikap hati -hati dalam mengambil keputusan.  

2) Perlindungan hukum represif 

Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan 

setelah adanya sengketa. Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk 

menyelesaikan sengketa.
5
 

                                                             
4Philipus M.Hadjon, 2008, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Penerbit Sekretariat  Jenderal 

dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, (Selanjutnya disebut Philipus M.Hadjon II), h. 373.  
5
Ridwan, 2003, Hukum Administrasi Negara, UII Press Yogyakarta Cetakan ke-3, 

Yogyakarta, h.34. 



 

 
 

 

Konsumen menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) adalah setiap orang pemakai barang/jasa, yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang 

lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen yang demikian luas, membuat 

tidak tertutupnya kemungkinan bidang-bidang hukum baru, mempunyai titik taut 

yang erat dengan hukum perlindungan konsumen ini. Di sisi lain, pembedaan 

hukum ke dalam area hukum publik dan privat (perdata) sebagaimana dikenal 

dalam sistem hukum Eropa Kontinental (civil law system) akan mengalami 

kesulitan pula memasukkan bidang-bidang hukum yang baru muncul. Sebagai 

contoh, jasa transportasi berhubungan dengan pelayanan penumpang. Hal ini 

berkaitan dengan hak-hak penumpang (sebagai konsumen) untuk dihormati oleh 

penyedia aplikasi. Dalam tahun-tahun mendatang, tidak tertutup kemungkinan 

lahir bidang hukum transportasi yang materinya mencakup pula masalah 

perlindungan hukum terhadap penumpangnya. Bidang hukum ini berbeda ruang 

kajiannya dengan hukum pengangkutan yang dikenal selama ini sebagai bagian 

dari hukum dagang. 

Lingkup hukum perlindungan konsumen sulit dibatasi hanya dengan 

menampungnya dalam satu jenis undang-undang, seperti Undang-Undang tentang 

perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen selalu berhubungan dan 

berinteraksi dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena pada tiap 

bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat 



 

 
 

 

konsumen.
6
 Oleh karena itu hukum perlindungan konsumen juga selalu berkaitan 

dengan bidang hukum yang lain, salah satunya adalah hukum bisnis. 

Teori tanggung jawab hukum 

Istilah yang menunjukkan pada pertangungjawaban dalam kamus hukum, 

yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas 

serta menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, 

yang bergantung atau yang meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara 

aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan biaya atau kondisi yang 

menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal 

yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan 

ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung 

jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan 

praktis, istilah liability, menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu 

tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan 

istilah responsibility menunjukkan pada pertanggungjawaban politik.
7
 

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum 

menyatakan bahwa: ”seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas suatu 

perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek 

berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang 

bertentangan”.
8
 

                                                             
6Sidharta, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta, h. 1. 
7H.R Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara cetakan ke-5, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, h.335-337 
8 Hans Kelsen sebagaimana diterjemahkan oleh Somard, 2007, General Theory of Law and 

State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum 

Desriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, h.81 



 

 
 

 

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah “konsumen” sebagai 

definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan 

Konsumen). UU Perlindungan Konsumen menyatakan: “Konsumen adalah setiap 

orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan 

tidak untuk diperdagangkan”. 

Salah satu ketentuan normatif mengenai pengertian konsumen, terdapat 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini memuat suatu definisi tentang 

konsumen, yaitu setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa, baik 

untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Batasan itu 

mirip dan garis besar maknanya diambil alih oleh UU Perlindungan Konsumen. 

Konsumen dan pelaku usaha adalah ibarat sekeping mata uang dengan dua sisinya 

yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Hukum perlindungan konsumen 

merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-

kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi 

kepentingan konsumen. 

Sejalan dengan adanya hubungan hukum dalam rangka menjalankan kegiatan 

usaha, maka pengertian hukum perlindungan konsumen adalah, “Keseluruhan 

asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen 

dalam hubungan dan masalahnya dengan para pengusaha penyedia barang dan 



 

 
 

 

atau jasa konsumen”.
9
 Hukum perlindungan konsumen lebih menitikberatkan 

pada kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah 

dalam masyarakat itu tidak seimbang. Merupakan kenyataan bahwa kedudukan 

konsumen yang jumlahnya besar secara kelompok apalagi individu sangatlah 

lemah dibandingkan dengan para pengusaha, penyedia kebutuhan konsumen, baik 

penyedia swasta maupun pemerintah.
10

 Pengertian konsumen oleh masyarakat 

umum pada saat ini adalah pembeli, penyewa, penerima jasa, nasabah, 

penumpang dan sebagainya. Pengertian-pengertian yang diberikan oleh 

masyarakat tersebut tidaklah salah, sebab secara yuridis dalam Buku III 

K.U.H.Perdata, terdapat subyek-subyek hukum yang bernama pembeli, penyewa, 

peminjam pakai, pembeli sewa dan lain-lain. 

Menurut Nasution batasan pengertian konsumen, adalah: “Setiap orang yang 

mendapatkan secara sah dan menggunakan barang atau jasa untuk kegunaan 

tertentu, sedangkan konsumen yang kita ketahui secara umum adalah pemakai 

barang-barang hasil industri yang kepentingannyapun harus diperhatikan”.
11

 

Menurut Mariam Darus Badrulzaman pengertian konsumen adalah: “Semua 

individu yang mempergunakan barang atau jasa secara konkrit dan nyata”.
12

 

1.8 Metode Penelitian 

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu logika dari penelitian 

ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan suatu sistem dari 

                                                             
9Poerwadarminta, 1989,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, h. 458. 
10Ibid. 
11Ibid, h. 18. 
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Cipta, Jakarta, h. 57. 



 

 
 

 

prosedur dan teknik penelitian.
13

 Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto 

adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, 

sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu 

juga, diadakan pemerikasaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, 

untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-

permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.
14

 

1.8.1 Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Yang 

dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum 

kepustakaan atau penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder.
15

 

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang terkait. 

1.8.2 Jenis pendekatan 

Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan 

(The Statue Approach), pendekatan analisis konseptual (Analitical & The 

Conseptual Approach). 

Pendekatan perundang-undangan digunakan karena yang akan diteliti adalah 

berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam 

penelitian ini.
16

 Pendekatan perundang-undangan digunakan berdasarkan pada 

                                                             
13H. Zaninuddin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h.17 
14Ibid, h.18 dikutip dari Soeryono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, 

Jakarta, h.43 
15Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, h. 118. 
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Johnny Ibrahim, 2006, Teori Metodologi & Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia 

Publishing, Malang, h. 302. 



 

 
 

 

peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum yang berhubungan dengan 

perlindungan konsumen khususnya pada jasa ojek berbasis aplikasi. 

Pendekatan perundang-undangan (The Statue Approach), yang oleh Peter 

Mahmud Marzuki disebut pendekatan Undang-undang (The Statue Approach) 

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut 

paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
17

 Pendekatan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan ini yaitu Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata),  Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-

Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Pendekatan analisis konsep hukum (Analitical & The Conseptual Approach) 

merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menemukan 

konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan 

perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa gojek. 

1.8.3 Sumber bahan hukum 

Penelitian hukum ini menggunakan beberapa sumber bahan hukum, yaitu 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

a. Bahan hukum primer 

Sumber bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang 

mengikat.
18

 Sumber bahan hukum primer berupa norma, kaidah dasar dan 

                                                             
17Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Cetakan ke-6, Prenada Media Group, 

Jakarta, h. 93. 
18Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo 

Persada, h.30. 



 

 
 

 

peraturan yang berkaitan bersifat mengikat. Sumber bahan hukum primer 

yang digunakan adalah : 

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821). 

- Undang-Undang No.11 Tahun 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4843) 

b. Bahan hukum sekunder 

Sumber bahan hukum sekunder yakni bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer. Meliputi buku-buku, literatur, makalah, 

skripsi, tesis, dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan 

dengan permasalahan penelitian.
19

 Bahan hukum sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

 Buku-buku hukum 

 Jurnal hukum 

 Karya tulis hukum 

 Pandangan ahli hukum atau doktrin 

 Skripsi dan makalah 

c. Bahan hukum tersier 
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Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti 

kamus (hukum), dan ensiklopedia.
20

 

1.8.4 Teknik pengumpulan bahan hukum 

 Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan atau dokumen 

(documentary studies).
21

 Mengumpulkan semua peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Telaah kepustakaan yaitu dengan 

cara mencatat dan memahami isi dari masing-masing informasi yang diperoleh 

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang 

relevan, kemudian dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan permasalahan 

yang berkaitan dengan  perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa gojek 

serta tanggung jawab penyedia jasa aplikasi gojek terhadap pengguna jasa gojek 

yang menderita kerugian. 

1.8.5 Teknik analisis bahan hukum 

Teknik analisis yang digunakan adalah mengumpulkan semua bahan-

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ditambah dengan bahan hukum 

tersier sebagai tambahan, selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan 

metode deskriptif-analisis Kemudian melakukan penafsiran sehingga dapat ditarik 

suatu kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum untuk mendapatkan hasil 

yang akurat. Karena suatu undang-undang pada hakikatnya merupakan bagian 
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21H. Zainuddin Ali, 2009,  Metode Penulisan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h.107. 



 

 
 

 

dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak 

mungkin ada satu undang-undang yang berdiri sendiri tanpa terikat dengan 

peraturan perundang-undangan lainnya. 

 


