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BAB I 

PENDAHULUAN 

 1.1  Latar Belakang 

 Hukum Islam mengatur segala perihal kehidupan manusia secara 

menyeluruh, mencakup segala aspek yang ada kaitannya baik hubungan manusia 

dengan Allah SWT dalam hal ibadah maupun hal-hal yang berhubungan antara 

manusia dengan sesama manusia yakni dalam bidang muamalah. Kata muamalah 

berasal dari bahasa arab al-mufa’alah yang secara etimologis artinya saling berbuat. 

Kata muamalah menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang 

dengan seseorang atau lebih. Adapun dalam fiqih muamalah secara terminologi 

sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam 

persoalan keduniaan. ( Saputri, 2018) 

 Manusia sebagai makhluk sosial memiliki banyak kebutuhan yang harus di 

penuhi untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan tersebut di mungkinkan tidak 

dapat terpenuhi dalam satu wilayah saja. Dalam rangka memenuhi kebutuhanya 

tersebut manusia memerlukan transportasi untuk melakukan aktifitasnya seperti 

melakukan perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain 

dengan menggunakan kendaraan. (Muhammad Khanif 2019). 

 Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai mahluk sosial tidak 

terlepas dari berbagai aktifitas kehidupan sehari-hari yang pada zaman modern ini 

sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan mutlak dalam kehidupan manusia baik di 

kota besar maupun desa. Untuk menunjang suatu aktifitas sehingga dapat berjalan 

dengan lancar, maka diperlukanlah sistem transportasi untuk mempermudah 

aktifitas sehari-hari. (Saputri, 2018) 
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 Seiring dengan kemajuan Teknologi Informasi saat ini terdapat fenomena 

transportasi yang cukup menyita perhatian masyarakat, yaitu mode transportasi 

berbasis aplikasi atau online yang pada saat ini dikelola oleh perusahaan berbadan 

hukum yaitu PT. Maxim Indonesia. Fenomena ojek online kini makin di gemari, 

sebab angkutan Transportasi online mempunyai karakteristik yaitu efisiensi dalam 

hal waktu, cara pemesanan, mampu melayani pada saat diperlukan, daya jelajahnya 

cukup tinggi, dan memiliki ciri khas tersendiri yaitu dengan mengunakan atribut 

berupa helm dan jaket berwarna kuning dengan logonya sendiri. (Waruwu 2020) 

 Zaman modern seperti sekarang ini, pengangkutan adalah salah satu aspek 

yang sangat penting keberadaanya dalam masyarakat, baik pengangkutan manusia 

maupun barang. Melihat potensi yang ada saat ini banyak sekali perusahaan-

perusahaan transportasi online yang bermunculan seiring dengan berjalannya 

waktu, para produsen perusahaan transportasi online berlomba untuk memberikan 

penawaran serta pelayanan yang terbaik dengan caranya masing-masing, mulai dari 

sarana pembayaran online, belanja online, hingga transportasi online dengan sangat 

mudah dapat dinikmati melalui aplikasi yang banyak tersedia pada saat ini. Salah 

satu perusahaan transportasi online yang saat ini banyak di gemari di Indonesia 

adalah PT. Maxim Indonesia. PT. Maxim Indonesia mencoba menawarkan jasa 

pengakutan baik pengakutan manusia maupun barang. Banyak fitur yang 

ditawarkan oleh Maxim yaitu fitur belanja online yang terdiri dari Go food, dan Go 

shop, fitur Bike dan Car, Go food dan Go shop merupakan layanan pesan antar 

makanan maupun barang belanja, Sedangkan fitur Bike maupun fitur Car 

merupakan transportasi roda dua dan roda empat, yang tersedia 24 jam. Selain fitur 

yang disebutkan diatas masih ada berbagai macam fasilitas layanan online yang 
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tersedia di masyarakat, mulai dari sarana pembayaran online, belanja online, servis 

hingga transportasi online dengan sangat mudah dapat dinikmati melalui aplikasi 

yang telah banyak tersedia saat ini. (Renandani 2020). 

 Sejak awal berdirinya maxim sampai saat ini layanan maxim tak selalu 

berjalan dengan baik ada juga hal yang merugikan driver maxim salah satunya yaitu 

dengan adanya orderan fiktif yang dilakukan konsumen yang tidak bertanggung 

jawab. Orderan fiktif adalah pesanan palsu yang dilakukan oleh konsumen yang 

beritikad tidak baik sehingga mengakibatkan driver mengalami beberapa kerugian, 

prakteknya orderan fiktif sama halnya dengan orderan yang tidak fiktif. Hanya saja 

kalau fiktif penumpang atau pelanggan tidak bisa dihubungi baik melalui chat 

aplikasi, telepon maupun whatsapp. Orderan fiktif itu sering terjadi setiap harinya 

terutama pada driver-driver baru. Dimana ada sebuah akun yang melakukan 

pemesanan layanan maxim layaknya konsumen pada umumnya, melakukan 

pemesanan layanan maxim baik itu layanan Bike, Delivery, Shoppy, dan fitur lainya, 

tetapi pada kenyataanya pada saat driver sudah memberikan layanannya kepada 

konsumen, sesampainya di lokasi tersebut nomor telephone konsumen yang di 

berikan kepada pengemudi tidak dapat di hubungi baik melalui telephone, 

whatsapp, dan aplikasi tersebut dan bahkan sering memberikan alamat yang salah, 

dan apabila pengemudi mendapatkan orderan fikif yang berupa alamat yang salah 

pada saat pemesanan fitur Bike, jalan yang dapat dilakukan oleh driver yaitu harus 

tetap berjalan sesuai prosedur pesanan sampai titik tujuan pemesan seolah-olah 

driver sedang mengantar konsumen, dan driver tidak bisa membatalkan pesana 

karena apabila driver yang melakukan pembatalan pesanan maka driver yang akan 

mendapatkan penurunan rating dan apabila driver mendapat penurunan rating maka 
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driver akan sulit mendapatkan orderan baru. Dan kasus seperti ini masih sering 

terjadi bahkan sangat merugikan driver, dan apalagi driver mendapat orderan yang 

berupa belanjaan baik delivery maupun shop yang dimana ketika driver sudah 

membelikan/membayarkan pesanan konsumen dan tiba di lokasi konsumen tetapi 

kenyataanya alamat yang berikan adalah alamat yang salah dan nomor telephone 

tidak bisa di hubungi. Akibatnya driver merasa dirugikan akibat ulah pihak yang 

tidak bertanggung jawab, bentuk kerugiannya bisa berupa uang, tenaga dan lain 

sebagainya.  

 Islam mengharamkan segala macam bentuk penipuan, baik dalam masalah 

jual beli maupun seluruh macam permasalahan lainnya yang berhubungan dengan 

penipuan ataupun orderan fiktif ini. Dalam kasus yang terjadi orderan fiktif ini 

cenderung melakukan pembohongan, adapun bohong itu sama dengan dusta. Allah 

berfitman pada surat An-Nahl ayat 105 : 

ىِٕك   هُمُ  اْلٰكِذبُْون  
ٰۤ
اُوٰل ا ي ْفت ِرى  اْلك ِذب   الَِّذْين   ل   يُْؤِمنُْون   بِٰاٰيتِ  للّاِه  و   اِنَّم 

 

Terjemahannya : 

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang 

yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka Itulah orang-orang 

pendusta. 

 (Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang 

yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah) yakni Alquran, melalui tuduhan mereka 

yang mengatakan, bahwa Alquran adalah perkataan manusia (dan mereka itulah 

orang-orang pendusta) pengertian taukid di simpulkan dari pengulangan dhamir. 

Ayat ini merupakan sanggahan terhadap perkataan mereka sebagaimana yang disitir 
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oleh firman-Nya yang lain, yaitu, “Sesungguhnya kamu adalah orang yang 

mengada-ada saja.”(Q.S. An-Nahl 101). (Tafsir Jalalayn) 

 Dari data awal yang berhasil penulis dapatkan melalui wawancara ada sekitar 

lima driver maxim mengatakan hal yang sama bahwa pernah mendapatkan kasus 

orderan fiktif yang berujung pada kerugian. Para driver juga mengatakan bahwa 

semua driver online pasti pernah mendapatkan kasus orderan fiktif. 

 Menurut salah satu driver yang bernama Bima mengatakan bahwa, untuk 

jumlah driver Maxim yang ada di kota Kendari masih tidak disebutkan secara 

publik karena pihak maxim sendiri terikat dengan kode etik, tetapi menurut 

perkiraan jumlah driver maxim itu sekitar (- +) 1.000 Driver tetapi untuk driver 

yang aktif dan yang masih beroperasi hingga saat ini di perkiraan tidak mencapai 

1.000 tetapi hanya sekitar (- + ) 200 Driver. Dan untuk driver maxim kota Kendari 

itu sendiri masih terus bertambah setiap harinya sampai saat ini. Dari jumlah driver 

yang aktif hingga saat bisa di katakan 75% anggota driver yang masih sering 

mendapatkan kasus orderan fiktif. 

 Dalam hal ini driver online menanggung sendiri kerugian yang dideritanya. 

Padahal perusahaan juga harus ikut bertanggung jawab terhadap hal yang menimpa 

pengemudi tersebut. Hak-hak pengemudi (driver) jasa transportasi online ini 

belumlah terpenuhi sebagaimana halnya dimaksud dalam hukum ketenagakerjaan. 

Hubungan hukum yang terjadi antara pengemudi (driver) jasa transportasi dengan 

perusahaan penyedia jasa aplikasi hanyalah hubungan perjanjian kemitraan. 

Dengan dalih perusahaan hanyalah penyedia jasa aplikasi dan bukan penyedia jasa 

transportasi menjadi alasan pembenar bagi perusahaan untuk menghindari 
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kewajiban-kewajibannya terhadap para pengemudi sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

 dalam penelitian ini lebih menekankan pada bentuk perlindungan hukum 

dengan mengunakan Undang-undang ketenagakerjaan terkait isi perjanjian yang 

sampai saat ini belum ada kepastian hukum yang melindungi driver gojek saat 

mengalami orderan fiktif. Oleh karena itu, penulis memiliki ide dengan judul 

perlindungan hukum bagi driver online akibat orderan fiktif ( Studi Kasus PT. 

Maxim Kota Kendari )  

1.2 Fokus Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian ini adalah Perlindungan 

Hukum Bagi Driver Online Akibat Orderan Fiktif (Studi kasus PT. Maxim 

Kendari). Adapun yang menjadi sub fokusnya adalah sebagaimana yang terdapat di 

rumusan masalah. 

1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap driver maxim yang mengalami 

kerugian akibat orderan fiktif di Kota Kendari? 

2. Bagaimana Tinjaun Hukum terhadap UU ketenagakerjaan bagi driver 

maxim yang dirugikan akibat orderan fiktif? 

1.4 Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap driver 

maxim  akibat orderan fiktif. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum terhadap UU ketenaga 

kerjaan bagi Diver maxim yang dirugikan akibat orderan fiktif. 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Manfaat Publik 

a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat mengenai perlindungan 

hukum bagi driver online akibat orderan fiktif 

b. Sebagai bahan bacaan dan sekaligus literature untuk penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 
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c. Literature untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan 

masalah yang dibahas. 

1.4.2 Manfaat Akademik 

a. Sebagai perbandingan antara teori yang di dapat dari bangku 

perkuliahan dengan fakta yang ada di lapangan 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan di bidang 

penelitian sejenisnya. 

1.4.3 Manfaat Pribadi 

a. Sebagai bahan pembelajaran bagi diri sendiri mengenai perlindungan 

hukum bagi driver online akibat orderan fikfif. 

b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat membawa wawasan yang luas 

kepada penulis. 

c. Diharapkan dapat membawa khazana keilmuan dibidang fiqih 

muamalah khusunya mengenai perlindungan hukum. 

1.5 Definisi Operasional 

 Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut, agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam makna yang terdapat dalam judul, maka diperlukan adanya 

penjelasan istilah-istilah yang terdapat pada judul, judul dari penelitian ini adalah 

“Perlindungan Hukum Bagi Driver Online Akibat Orderan Fiktif (Studi kasus PT. 

Maxim Kota Kendari)”. Adapun istilah-istilah yang terkait dalam judul ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan 

sunnah Rosulullah tentang tingkah laku manusia mukkalaf yang di akui dan 
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diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama islam. (sudarsono, 

1999) 

2. Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian 

bentuk untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban. 

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian-bagian dari 

perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti 

melalui pemberian restitusi, kompensasi pelayanan medis dan bentuk hukum. 

Dengan kata lain dapat dikatakan baghwa perlindungan hukum sebagai 

gambaran tersendirinya dari fungi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep 

bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, 

kemanfaatan dan kedamain. ( soekanto,1984). 

3. Maxim adalah sebuah layanan transportasi online yang berasal dari Rusia 

yang menyediakan aplikasi layanan transportasi angkutan umum yang 

meliputi kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat yang memliki fitur 

keamanan rute perjalanan yang dapat dilacak secara langsung


