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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat 

penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyadari pentingnya peranan 

transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem 

transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa 

transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan 

angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya murah. Manusia 

sebagai mahluk sosial mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuh untuk 

kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan tersebut dimungkinkan tidak dapat 

terpenuhi dalam satu lokasi. Oleh karena itu manusia memerlukan transportasi 

untuk melakukan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat 

yang lain dengan menggunakan kendaraan. 

Karakteristik jenis penumpang, moda transportasi orang dapat dibedakan 

menjadi kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Kendaraan pribadi adalah 

kendaraan yang dioperasionalkan hanya untuk orang yang memiliki kendaraan 

tersebut. Kendaraan umum adalah kendaraan yang disediakan untuk 

dipergunakan oleh umum dengan memungut biaya. Kendaraan umum dapat 

dikategorikan menjadi kendaraan yang disewakan (paratransit) dan kendaraan 

umum biasa (transit). 

Sarana sepeda motor termasuk dalam klasifikasi jenis kendaraan pribadi 

(private), tetapi di Indonesia banyak dijumpai sepeda motor yang juga 

melakukan fungsi sebagai kendaraan umum yaitu mengangkut orang dan 

memungut biaya yang disepakati. Moda transportasi jenis ini terkenal dengan 

nama ojek. Ojek melayani rute perjalanan sesuai permintaan penumpang dalam 

hal ini ojek adalah bagian dari moda paratransit. Moda paratransit adalah moda 
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dengan rute dan jadwal atau waktu yang dapat diubah sesuai keinginan 

penumpang (demand responsive).1 

Waktu berjalan maka semakin berkembang juga teknologi yang ada. 

Perkembangan teknologi mendorong masyarakat untuk lebih cerdas lagi dalam 

memilih segala bentuk produk barang maupun jasa. Tekonologi yang semakin 

canggih seperti sekarang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sesuatu 

tanpa harus menghabiskan waktu. Segala bentuk aplikasi penyedia barang 

maupun jasa sudah include di dalam handphone tanpa perlu menghabiskan 

waktu untuk mencari sendiri kebutuhan yang diperlukan.   

Era revolusi teknologi dan informasi saat ini terdapat fenomena ojek yang 

cukup menyita perhatian masyarakat, yaitu ojek berbasis aplikasi atau online. 

Fenomena ojek online kini makin digemari mengikuti perkembangan ojek saat 

ini, telah berkembang menjadi mata pencaharian yang menjanjikan, dengan 

bergabung ojek online kita akan memiliki penghasilan tambahan dan tidak 

terikat waktu bekerja. Keberadaan ojek online sebagai bentuk pemenuhan 

kebutuhan (demand) masyarakat akan angkutan dengan operasional pelayanan 

seperti ojek ternyata belum memiliki payung hukum, oleh karena itu banyak 

pihak dalam kaitannya dengan transaksi dan keberadaan ojek online ini belum 

mendapat perlindungan hukum2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan penumpang transportasi online (selanjutnya disebut sebagai 

UUPK) menjadi salah satu payung hukum, anatara lain  dalam hal hak-hak 

penumpang transportasi online yang diatur dalam Pasal 4.  

Ojek online sendiri belum secara eksplisit diatur dalam peraturan 

perundang-undangan, pijakan hukum terhadap permasalahan yang timbul 

dilakukan melalui kontruksi hukum. Ojek online belum masuk dalam salah satu 

jenis moda angkutan umum yang diakui keberadaannya dalam klausul Undang-

Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Persoalan 

hukum yang timbul terkait kehadiran ojek online, diantaranya mengenai 

keabsahan atau legalitas perihal hubungan hukum yang terjadi antara driver ojek 

 
1 Fidel Miro, 2012, Pengantar Sistem Transportasi, Jakarta, Erlangga, hlm. 28 
2 Ibid, hlm 27 
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online (pengangkut) dengan penumpang ojek online terkait dalam hal transaksi 

pemesanan jasa transportasi ojek berbasis aplikasi atau online, masalah 

hubungan hukum yang belum jelas ini juga dapat menimbulkan masalah di 

kemudian hari. Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan antara pengankut 

dan penumpang ojek online serta terkait bagaimana perlindungan hukum 

penumpang ojek online. Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat judul 

“Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Jasa Angkutan Ojek Online” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka dapat dirumuskan 

beberapa rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian antara driver angkutan online dengan 

perusahaan angkutan ojek online ? 

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap penumpang Jasa Angkutan 

Ojek Online? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penulisan skripsi ini, memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui Pelaksanaan Perjanjian antara driver angkutan online dengan 

perusahaan angkutan ojek online yang bersangkutan. 

2. Mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Jasa Ojek Online. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Karya Ilmiah atau Penelitian yang dibuat diharapkan dapat memberikan 

suatu manfaat, demikian pula yang diharapkan dari penelitian ini. Manfaat dari 

penelitian ini yaitu : 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis tentang 

pengetahuan dan pemahaman hukum pada umumnya dan ilmu hukum di 

bidang hukum perjanjian khususnya yang berkaitan dengan Perlindungan 

penumpang transportasi online. 

2. Secara Praktis 

Pedoman dan bahan evaluasi bagi pemerintah dan perusahaan penyedia jasa 

transportasi online, sebagai bahan untuk mencari solusi terhadap 

perlindungan hukum bagi penumpang jasa angkutan ojek online dan 

pengaturan jasa transportasi online. Bahan masukan dan wawasan serta 

pemikiran yang baru bagi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan 

konsumen bagi penumpang angkutan jalan berbasis online. 


