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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1 Kajian Relevan 

 Dari sekian banyaknya karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang telah di susun 

oleh peneliti terdahulu tidak di temukan karya ilmiah yang membahas mengenai 

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

Maxim Kota Kendari). 

 Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang 

dikaji oleh peneliti diantaranya sebagai berikut: 

1. Devi Tiyas Saputri : 2018, dengan judul penelitian ”Perlindungan Hukum 

Terhadap Driver Grab Bike atas Orderan Fiktif menurut Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus di Paguyupan 

Solidaritas Grab Tulungagung)”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui praktik orderan fiktif terhadap Greb dan menganalisis 

perlindungan hukumnya, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah penelitian kualitatif. Objek penelitian ini adalah anggota driver 

greb Bike di kota Tulungagung. Sumber data yang digunakan adalah data 

primer berupa hasil observasi, dan data sekunder meliputi dokumen, metode 

analisis data berupa Reduksi data, Penyajian data, dan Menarik kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Bentuk perlindungan dari perusahaan 

grab atas orderan fiktif yaitu menyediakan layanan 

reimbursement/penggantian uang dan membatalkan pesanan jika belum 

dijalankan oleh driver, jika sudah dijalankan maka driver harus menanggung 

resiko sendiri. Sehingga, hak untuk mendapat perlindungan hukum tidak 
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sepenuhnya dirasakan pengemudi online. Hal tersebut tidak sesuai dengan 

ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai perlindungan hukum dari 

tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.(2) Perlindungan Hukum bagi 

driver grab bike dalam praktek orderan fiktif yang dialami beberapa anggota 

Paguyupan Solidaritas Grab Tulungagung sudah sesuai dengan Islam. 

2. Renandani : 2020, dengan judul penelitian “ Perlindungan hukum terhadap 

gojek yang dirugikan akibat orderan fiktif ” Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana upaya perlindungan PT.Gojek terhadap Driver gojek 

yang dirugikan akibat orderan fiktif. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Objek penelitian 

ini adalah anggota driver gojek. Sumber data yang digunakan adalah data 

primer metode pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, metode 

pengumpulan data, dan metode analisis data. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa belum ada peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan bagi 

driver Gojek yang mengalami order fiktif. Akan tetapi dari pihak PT. Gojek 

memberikan kompensasi berupa uang ganti rugi paling banyak sebesar 

Rp.450.000,- untuk para mitra kerja driver yang mengalami orderan fiktif 

dengan prosedur yang sudah ditentukan leh pihak PT. Gojek. Akan tetapi hal 

ini tidak banyak digunakan oleh para driver , Sebeb proses pencairan uang 

ganti rugi yang cukup lama membuat para driver lebih memilih untuk 

membawa sendiri hasil dari pesanan fiktif tersebut atau menjualnya lagi 

kepada orang lain. 
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3. Alda Kholijah: 2019, dengan judul penelitian Perlindungan Hukum Bagi 

Driver Gojek Pada Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Transaksi 

Gofood Pt. Gojek Indonesia-Jakarta, dengan mengunakan penelitian kualitatif 

yang bersifat deskriptif analisis, penelitian ini dilakukan dengan cara 

melakukan wawancara kepada informan. Sumber data penelitian ini adalah 

sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan sumber data 

sekunder diperoleh dari literature-literatur kepustakaan. Dari hasil penelitian 

yang di dapatkan penulis yaitu, Belum adanya perturan yang melindungi 

secara khusus Driver gojek selaku pelaku usaha yang mengalami kerugian 

atas pembatalan secara sepihak oleh konsumen dalam transaksi gofood yang 

berlangsung secara online. Peraturan yang mengatur atara konsumen dan 

pelaku usaha selama ini hanya mengacu pada Undang-undang no. 08 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen diamana terdapat hak dan kewajiban 

bagi konsumen dan pelaku usaha. Menurut hukum Islam akad yangdigunakan 

dalam transaksi gofood merupakan akad ijarah, diamana terjadinya upah 

mengupah atas jasa, adanya hubungan timbal balik diantara keduabelah pihak 

didalamnya antara mu’jir (konsumen) dan musta’jir (Driver) maka jika 

dibatalkan hukumnya haram karena merugikan satu pihak. 

 Adapun persamaan dari ketiga penelitian di atas adalah sama-sama 

membahas tentang perlindungan. Sedangkan perbedaannya, peneliti pertama 

menelti tentang Perlindungan Hukum Terhadap Driver Grab Bike atas Orderan 

Fiktif menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi 

Kasus di Paguyupan Solidaritas Grab Tulungagung), yang kedua meneliti tentang 

Perlindungan hukum terhadap gojek yang dirugikan akibat orderan fiktif ” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan 

PT.Gojek terhadap Driver gojek yang dirugikan akibat orderan fiktif., yang ketiga 

meneliti tentang Perlindungan Hukum Bagi Driver Gojek Pada Pembatalan 

Sepihak Oleh Konsumen Dalam Transaksi Gofood Pt. Gojek Indonesia-Jakarta, 

Sedangkan peneliti ini ingin meneliti tentang perlindungan hukum Bagi Driver 

Online Akibat Orderan Fiktif (Studi Kasus PT. Maxim Kota Kendari) dengan 

mengunakan UU ketenagakerjaan. 

2.2 Kajian Teori 

2.2.1 Pengertian Perlindungan hukum 

 Hukum berasal dari kata Arab ”hukum” (jamaknya ahkam) yang artinya 

adalah ketentuan, keputusan, undang-undang, atau peraturan. Definisi hukum 

adalah aturan-aturan yang di berlakukan oleh pejabat yang berwenang dan bersifat 

memaksa apabila di langgar mendapat sanksi. Pengertian hukum dapat di kaji dari 

norma yang tercantum dalam undang-undang dan norma hukum yang hidup dan 

berkembang dalam masyarakat. (Rumokoy, 2014) 

 Fungsi hukum yaitu untuk melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang 

dapat merugikan hidup orang lain, memberi keadilan serta menjadi sarana untuk 

mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Hukum harus memberikan 

perlindungan terhadap semua pihak karena pada sasarnya setiap orang memiliki 

kedudukan sama didepan hukum. Tugas hukum yang utama adalah membagi hak 

dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang, 

mengatur cara memecahkan masalah hukum dan memelihari kepastian hukum. 

(Saputri, 2018) 

 Berikut ini adalah pengertian hukum menurut beberapa pakar hukum, yaitu: 
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1. Menurut van kan sebagaimana yang dikutib oleh soeroso R, mendefinisikan 

hukum adalah segala peraturan untuk melindungi kepentingan seseorang 

dalam hidup bermasyarakat. 

2. Menurut leon Duguit sebagaimana yang dikutip oleh yulies Triana Masriani, 

hukum adalah aturan tingkah laku manusia jika dilanggar akan berdampak 

pada manusia itu sendiri. 

 Menurut beberapa pakar diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah 

seperangkat norma atau tingkah laku manusia dan pergaulan masyarakat yang 

bersifat memaksa dengan tujuan melindungi kepentingan bersama untuk 

menciptakan ketentraman dan kedamaian didalam hidup bermasyarakat serta 

memberi sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggarnya. 

 Kata perlindungan dalam bahasa inggris disebut protection. Perlindungan 

berasal dari kata dasar “Lindung” yang mempunyai arti melindungi, memelihara, 

mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Istilah perlindungan menurut 

KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah tempat 

berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi. (Sugiyono, 2008) 

 Memperlindungi menyebabkan orang dapat berlindung. Arti berlindung, 

meliputi, menepatkan dirinya supaya tidak terlihat, bersembunyi, atau minta 

pertolongan. Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman dari pihak 

manapun, Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari ganguan, tentram, tidak 

merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal. (Saputri, 2018) 

 Perlindungan hukum adalah kegiatan menjaga, memelihara dan melindungi 

hak dan kewajiban manusia guna mencapai keadilan. Perlindungan hukum secara 

harfiah adalah suatu cara, proses, perbuatan melindungi berdasarkan hukum atau 
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dapat pula suatu perlindungan yang diberikan melalui hukum tersebut. 

(Mertokusumo, 2000) 

 Dalam hukum islam dalam mengatur perlindungan berlandaskan kaidah 

utama dalam kitab suci Alquran surat Al-baqarah Ayat 279 : 

ل   اِلُكْمه  ل   ت ْظِلُمْون   و  ِانْ  تُْبتُمْ  ف ل ُكمْ  ُرُءْوسُ  ا ْمو  ه  و  ُسْوِله  ر  ْرب   م ِ ن   للّاِ  و   ف ِانْ  لَّمْ  ت ْفع لُْوا  ف أْذ نُْوا  بِح 

 تُْظل ُمْون  

Terjemahannya : 

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka 

Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu 

bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak 

menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. 

 Jika kamu tak mau melakukannya, yakni apa yang diperintahkan itu, (maka 

ketahuilah) datangnya (serbuan dari Allah dan rasul-Nya) terhadapmu. Ayat ini 

berisi ancaman keras kepada mereka, hingga ketika ia turun, mereka mengatakan, 

"Tak ada daya kita untuk mengatasi serbuan itu!" (Dan jika kamu bertobat), artinya 

menghentikannya, (maka bagi kamu pokok) atau modal (hartamu, agar kamu tidak 

menganiaya) dengan mengambil tambahan (dan tidak pula teraniaya) dengan 

menerima jumlah yang kurang. ( Tafsir jalalayn ) 

2.2.2 Macam-macam Perlindungan hukum  

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum 

untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan 

kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan 

kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif 

(pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang 
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secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. 

(Kholijah, 2019) 

 Menurut Endang Purwasih dalam bukunya Perlindungan Hukum Terbagi atas 

: 

1. Perlindungan hukum yang prevetif, bertujuan untuk mencegah terjadinya 

sengketa. 

2. Perlindungan hukum yang represif, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa 

secara harfiah. Perlindungan hukum dapat diartikan suatu sebagai suatu cara, 

proses, perbuatan melindungi berdasarkan hukum, atau dapat pula diartikan 

sebagai suatu perlindungan yang diberikan melalui sarana hukum. 

Didalam perlindungan hukum ada dua indicator utama : 

1. Masyarakat adanya norma yang memuat substansi tentang apa yang 

dilindungi, dan 

2. Masyarakat adanya penerapan pelaksanaan dan penegak atas norma, sehingga 

jika terjadi tindakan-tindakan pelanggaran atas norma maka akan diambil 

suatu tindakan yang sesuai dengan norma tersebut. (Purwaningsh, 2010) 

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni: 

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif 

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan 

untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan 

pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah 

terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi 

tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena 

dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong 
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untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada 

diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan 

hukum preventif. 

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. 

Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan 

Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip 

perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber 

dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan 

kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan 

pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap 

tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan 

dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. 

Berkaitan dengan perlindungan yang diberikan kepada pekerja, Imam 

Soepomo membagi perlindungan pekerja ini menjadi 3 (tiga) macam sebagai 

berikut : 

1. Perlindungan Ekonomis atau yang biasa disebut jaminan sosial, yaitu 

perlindungan yang diberikan kepada pekerja beserta keluarganya dengan 

usaha-usaha untuk memberikan penghasilan yang cukup dalam memenuhi 
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kebutuhan sehari-hari, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu 

bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya.  

2. Perlindungan Sosial atau yang biasa disebut kesehatan kerja, yaitu 

perlindungan yang diberikan kepada pekerja yang berhubungan dengan usaha 

kemasyarakatan, yang bertujuan memungkinkan pekerja untuk mengenyam 

dan mengembangkan perikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, 

sebagai anggota masyarakat dan sebagai anggota keluarga.  

3. Perlindungan Teknis atau biasa disebut dengan keselamatan kerja, yaitu 

perlindungan yang diberikan kepada pekerja dengan usaha-usaha untuk 

menjaga keselamatan atau bahaya yang ditimbulkan oleh bahan olahan, 

pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya di suatu perusahaan. 

2.2.3 Dasar Hukum Ketenagakerjaan 

 Hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur di dalam UU No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan. hukum ketenagakerjaan juga mengatur hubungan antara 

tenaga kerja dengan pengusaha. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian 

kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Hubungan kerja terdiri dari dua macam 

yaitu hubungan kerja berdasarkan Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan 

hubungan kerja berdasarkan Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). 

Perjanjian kerja yang dibuat tersebut dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. 

Perjanjian kerja yang dibentuk antara pengusaha dan pekerja/buruh haruslah 

berlandaskan dan sesuai dengan substansi dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dan peraturan hukum lainnya yang terkait. (Retno, 2021) 

 Undang-undang No.13 tahun 2003 telah disesuaikan dengan perkembangan 

reformasi,  khususnya yang menyangkut hak berserikat, penyelesaian perselisihan 
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industry. Dalam undang-undang ketenagakerjaan ini tidak lagi ditemukan istilah 

buruh dan majikan, tetapi diganti dengan istilah pekerja dan pengusaha. Dalam 

Pasal 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan 

bahwa Ketenagakerjaan adalah segala hal ikhwal hal yang berhubungan dengan 

tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah melakukan pekerjaan. 

Berdasarkan pengertian Ketenagakerjaan tersebut dapat dirumuskan pengertian 

Hukum Ketenagakerjaan adalah segala peraturan hukum yang berkaitan dengan 

tenaga kerja baik sebelum bekerja, selama atau dalam hubungan kerja, dan sesudah 

hubungan kerja. Jadi pengertian hukum ketenagakerjaan lebih luas dari hukum 

perburuhan yang selama ini dikenal sebelumnya yang ruang lingkupnya hanya 

berkenaan dengan hubungan hukum antara buruh dengan majikan dalam hubungan 

kerja saja. (Nika, 2017) 

2.2.4 Hak-Hak Pekerja 

 Hak-hak seorang karyawan berdasarkan UU Nomor 13 tahun 2003 

antara lain : 

1. Hubungan Kerja  

 Hak dalam hal hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawannya ditulis 

dalam dua pasal yaitu : Pasal 56 : Menyatakan ada dua status kepegawaian, 

yaitu pekerja paruh waktu tertentu dan waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja 

untuk waktu tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya 

akan selesai dalam waktu tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak 

dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Imam mencontohkan 

perawat yang bekerja di rumah sakit tidak dapat diikat dengan perjanjian kerja 

waktu tertentu, karena sifat pekerjaan seorang perawat akan selalu dibutuhkan 
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selama rumah sakit tersebut beroperasi. Pasal 60: Menyebutkan bahwa 

perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa 

percobaan kerja paling lama tiga bulan.  

2. Jam Kerja  

 Peraturan jam kerja bagi seorang karyawan juga tidak semena-mena 

diputuskan oleh sebuah perusahaan. Namun justru tertuang jelas dalam UU 

yaitu Pasal 77 yang menuliskan bahwa, “Tujuh jam satu hari untuk pekerja 

yang bekerja enam hari dalam satu minggu atau delapan jam satu hari untuk 

yang bekerja lima hari dalam seminggu”.  

3. Jaminan Kesejahteraan 

 Setiap pekerja diberi hak mendapatkan jaminan kesejahteraan. Hal ini telah 

diatur dalam UU Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

pada Pasal 99. Disebutkan bahwa perusahaan wajib menyediakan fasilitas 

kesejahteraan seperti asuransi kesehatan. Namun lantaran UU tidak 

menjelaskannya secara spesifik  , maka kadang kala pelaksanaannya 

disesuaikan dengan kondisi perusahaan.  

4. Cuti Karyawan  

Hak cuti tertuang dalam Pasal 85 yang menyebutkan, pada hari libur resmi 

pekerja tidak wajib bekerja.Pekerja bisa bekerja pada hari libur resmi 

tersebut setelah ada persetujuan dengan pihak perusahaan.Selain itu terdapat 

pula cuti khusus bagi wanita (missal saat menstruasi, melahirkan dan 

keguguran) serta cuti pribadi yang disesuaikan dengan peraturan perusahaan.  

5. Upah  
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Hak upah karyawan tertulis dalam Pasal 93 ayat 2 yang menyebutkan bahwa 

seorang karyawan wajib digaji perusahaan meskipun tanpa bekerja apabila 

menghadapi kondisi seperti, ketika menikahkan anak, istri melahirkan, atau 

keguguran, sedang melanjutkan pendidikan dari perusahaan dan menghadapi 

kemalangan atau anggota keluarga meninggal dunia. 

6. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)  

Seorang pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya secara sepihak, maka 

perusahaan wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan 

masa kerja dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima karyawan. 

Uang pesangon yang dibayarkan harus sesuai dengan masa 

kerjanya.Terdapat beberapa alasan seorang karyawan bsia di PHK, misalnya 

sakit dengan keterangan dokter, menjadi anggota serikat pekerja dan 

memiliki pertalian darah atau menikah dengan salah satu karyawan di divisi 

atau perusahaan yang sama. Namun PHK bisa saja terpaksa dilakukan jika 

karyawan melanggar aturan atau tidak menunjukkan kinerja yang diinginkan 

perusahaan.Terkait pernikahan dalam divisi atau perusahaan yang sama, 

karyawan patut memahami dan bersepakat dengan perusahaan terkait UU 

Nomor 39 tahun 1999yang mengatur hal ini dalam Pasal 10 ayat 1 bahwa 

setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan 

keturunan melalui perkawinan yang sah sesuai peraturan perundang-

undangan di bidang perkawinan, yakni UU No. 1 Tahun 1974. Hal ini akan 

bertentangan dengan HAM jika telah tercantum dalam perjanjian kerja. 

(Darmajaya, 2018) 
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2.2.5 Perlindungan Hukum Bagi Driver Online 

Hubungan antara penyedia aplikasi dengan driver maxim berdasarkan 

perjanjian kemitraan, yaitu bentuk umum suatu hubungan antara satu pihak dengan 

pihak lainnya atas dasar hukum kemitraan. Hubungan yang terjadi antara 

pengemudi (driver) jasa transportasi dengan perusahaan penyedia jasa aplikasi 

hanyalah hubungan perjanjian kemitraan sebagaimana diatur dalam hukum perdata. 

Kedudukan perjanjian kemitraan antara pengemudi (driver) jasa transportasi online 

dengan perusahaan penyedia jasa aplikasi mempunyai kedudukan yang 

setara/seimbang, tidak ada kedudukan yang lebih tinggi seperti halnya dimaksud 

dalam hukum ketenagakerjaan. Kedudukan antara para pengemudi jasa transportasi 

online dengan perusahaan penyedia jasa aplikasi adalah sama tinggi atau 

kedudukan koordinasi (gecoordineerd). (Khalid, 2019) 

Hubungan  hukum antara perusahaan maxim sebagai penyedia aplikasi 

dengan driver adalah hubungan kemitraan yang berdasarkan perjanjian kemitraan. 

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap driver bukanlah perlindungan bagi 

pekerja seperti halnya perjanjian kerja, melainkan perlindungan sebagai pihak 

dalam sebuah perjanjian. Karena di dalam hubungan kemitraan tidak ada unsur 

upah dan perintah, sehingga bukan merupakan hubungan kerja. (Hasanah, 2017) 

Pada dasarnya suatu perjanjian harus disepakati  oleh para pihak termaksud 

jika ada perubahan juga harus dengan kata sepakat. Apabila salah satu pihak 

mengubah isi perjanjian kemitraan, maka tentu harus ada persetujuan dari pihak 

lainnya. Ketentuan umum perjanjian kemitraan adalah pasal 1618 KUH Perdata 

sampai pasal 1641 KUH perdata, yakni hubungan hukum para pihak antara mitra 

satu dengan mitra lainnya dengan memasukkan suatu modal sebagai seserahan. 
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Jika hubungan antara pengusaha penyedia aplikasi dan driver adalah 

hubungan kemitraan, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lain di bidang 

ketenagakerjaan memiliki keterkaitan. Ini karena peraturan perundang-undangan di 

bidang ketenagakerjaan mengatur mengenai hal-hal sehubungan dengan pekerja 

dan pengusaha. 

2.3 Perjanjian 

2. 3.1 pengertian Perjanjian  

 Suatu perjanjian hakikatnya adalah suatu persetujuan antara para pihak yang 

membuat perjanjian tersebut, yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk 

memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu. (Mawanda, 2018) 

 Perjanjian adalah salah satu sumber perkatan. Dalam kehidupan sehari-hari, 

manusia sering melakukan perjanjian baik disengaja maupun tidak disengaja 

dlakukan. Perjanjian pada dasarnya adalah suatu hubungan yang terjadi antara 

pihak yang terlibat. (Azwar, 2014) 

 Selanjutnya, mengenai pengertian perjanjian kerja dikemukakan oleh 

Subekti. Beliau berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara 

seorang buruh dengan majikan, perjanjian ini ditandai dengan ciri – ciri adanya 

suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan di 

peratas (dalam Bahasa Belanda : dierstverhanding) yaitu suatu hubungan 

berdasarkan mana pihak yang pertama (majikan) berhak memberikan perintah-

perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain (buruh). (Subekti, 1977) 

 Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 Undang – Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa perjanjian kerja adalah 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/node/10/uu-no-13-tahun-2003-ketenagakerjaan
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/node/10/uu-no-13-tahun-2003-ketenagakerjaan


24 
 

perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat 

syarat – syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Secara yuridis, dalam Pasal 1 

angka 15 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga 

mengatur mengenai hubungan kerja, yang artinya merupakan hubungan antara 

pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai 

unsur pekerjaan, upah, dan perintah. ( Lora,  2018) 

 Sunjung H. Manulang mengemukakan bahwa hubungan kerja adalah suatu 

hubungan antara pengusaha dengan pekerja yang timbul karena perjanjian kerja 

yang diadakan untuk waktu tertentu maupun waktu tidak tentu. Hubungan kerja 

meliputi hal-hal sebagai berikut : 

a. Pembuatan Perjanjian Kerja 

b. Kewajiban para pihak 

c. Berakhirnya hubungan kerja 

d. Cara penyelesaian perjanjian kerja 

 Pasal 1313 KUHPerdata mengatur tentang pengertian perjanjian yaitu suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu atau 

lebih lainnya. Dalam pengertian perjanjian kerja, kedudukan para pihak yang 

mengadakan perjanjian tidak seimbang atau tidak sama karena pihak yang satu 

dalam hal ini pekerja/ buruh bekerja dan mengikat diri di bawah perintah orang lain 

yaitu pengusahan/majikan. (Mawanda, 2018) 
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2.3.2 Perjanjian Kemitraan 

 Kemitraan menurut Kian Wie merupakan kerjasama usaha antar perusahaan 

besar atau menengah yang bergerak di sektor produksi barang – barang maupun di 

sektor jasa dengan industri kecil berdasarkan atas asas saling membutuhkan, saling 

memperkuat, dan saling menguntungkan. (Wie, 1992) 

 Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa Perjanjian merupakan Perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain 

atau lebih. Dari peristiwa inilah timbul suatu hubungan hukum antara dua orang 

atau lebih yang disebut juga dengan Perikatan yang didalamnya terdapat hak dan 

kewajiban masing-masing pihak. Maka dari itu dapat disimpulan bahwa perjanjian 

merupakan sumber dari perikatan. (Isyhadilfath, 2019) 

 Perjanjian kerja sama merupakan perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian 

yang tidak di atur dalam KUH perdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah 

perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang di sesuaikan dengan kebutuhan 

pihak-pihak yang mengadakannya. Lahirya perjanjian ini di dalam praktek adalah 

berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau parti otonomi. 

(Cawa, 2020) 

 kemitraan adalah suatu stratergi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau 

lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan 

prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan stratergi 

bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan di 

antara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. (Vivian, 2018) 

 Menurut pasal 1 angka 13 Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang usaha 

Mikro, kecil, dan menengah, kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, 
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baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, 

mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha 

mikro, kecil, menengah, Dan usaha besar. (Clinton, 2019) 

 Kemitraan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia selanjutnya disebut KBBI 

merupakan asal kata dari kata “Mitra” yang berarti teman, sahabat, kawan kerja. 

Kemitraan adalah perihal hubungan (jalinan kerja sama dan sebagainya) sebagai 

mitra. (Cawa, 2020)  

 Berdasarkan pengertian-pengertian di atas mengenai kemitraan dan 

perjanjian kemitraan dapat di simpulkan bahwa perjanjian kemitraan merupakan 

suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang saling 

bekerja sama dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan bagi para 

pihak tersebut. 

 Dalam sebuah perjanjian kemitraan selalu dilandasi dengan prinsip-prinsip 

diantaranya yaitu  : 

1. Prinsip saling memerlukan 

kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal 

calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya. 

Pemahaman akan keunggulan yang ada akan menghasilkan sinergi yang 

bedampak pada efisiensi, turunnya biaya produksi, dan sebagainya. 

Penerapannya dalam kemitraan, perusahaan besar dapat menghemat tenaga 

dalam mencapai target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja yang 

dimiliki oleh perusahaan yang kecil. Sebaliknya, perusahaan yang lebih kecil, 

yang umumnya relatif lemah dalam hal kemampuan teknologi, permodalan, 
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dan sarana produksi, dapat menggunakan teknologi dan sarana produksi yang 

dimiliki oleh perusahaan besar. 

2. Prinsip saling memperkuat 

Sebelum para pihak bekerja sama, masing-masing pihak mempunyai 

keinginan untuk mendapatkan nilai tambah tertentu. Nilai tambah ini selain 

diwujudkan dalam bentuk nilai ekonomi seperti peningkatan modal dan 

keuntungan, perluasan pangsa pasar, tetapi juga ada nilai tambah yang 

bersifat non-ekonomi, seperti peningkatan kemampuan manajemen, 

penguasaan teknologi, dan kepuasan tertentu. Keinginan ini merupakan 

konsekuensi logis kemitraan. Kemitraan juga mengandung makna sebagai 

tanggung jawab moral, karena pengusaha besar atau menengah dituntut untuk 

membimbing dan membina pengusaha kecil mitranya agar mampu 

mengembangkan usahanya sehingga menjadi mitra yang handal dan tangguh 

dalam meraih keuntungan untuk kesejahteraan bersama. Hal ini harus disadari 

juga oleh masing-masing pihak yang bermitra bahwa para pihak memiliki 

perbedaan dan keterbatasan, baik yang berkaitan dengan manajemen, 

penguasaan ilmu pengetahuan maupun penguasaan sumber daya. Dengan 

bermitra nilai tambah yang diterima akan lebih besar. Oleh karena itu prinsip 

kemitraan harus didasarkan pada unsur saling memperkuat. 

3. Prinsip saling menguntungkan 

Salah satu maksud dan tujuan dari kemitraan usaha adalah “winwin solution.” 

Dalam kemitraan tidak berarti para pihak harus memiliki kemampuan dan 

kekuatan yang sama, tetapi yang esensial adalah adanya posisi tawar yang 

setara berdasarkan peran masing-masing. Pada kemitraan usaha hubungan 
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bersifat timbal balik , bukan seperti kedudukan antara buruh dengan majikan, 

atau antara atasan dengan bawahan. Berpedoman dari kesetaraan kedudukan 

bagi masing masing pihak yang bermitra, maka tidak ada pihak yang 

tereksploitasi tetapi justru rasa saling percaya yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan keuntungan. 

2.3.3 Unsur-unsur perjanjian kemitraan 

 Menurut (B.N.Marbun, 1997) dalam bukunya menejemen perusahaan kecil, 

terdapat beberapa unsur-unsur dari kemitraan yaitu: 

1. Kerjasama usaha  

jalinan bisnis dengan konsep kemitraan di dasarkan pada hubungan kerjasama 

(sebagai mitra/partner kerja) antara perusahaan besar atau menegah dengan 

pengusaha kecil. Hubungan kerja sama ini mempunyai arti bahwa antara 

pengusaha besar atau menegah pengusaha memiliki kedudukan yang sama 

dan setara. Dengan demikian mempunyai hak dan kewajiban yang betimbal 

balik. 

2. Antara usaha besar atau menengah dan usaha kecil 

Pola kemitraan dilakukan oleh pengusaha besar yang telah mapan sekaligus 

mempunyai tanggung jawab sosial untuk ikut memberdayakan usaha kecil 

agar tumbuh menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri. 

3. Pembinaan dan pengembangan  

Kerjasama usaha pola kemitraan disertai hubungan kerjasama dengan rasa 

tanggung jawab social pengusaha besar untuk memberi pembinaan dan 
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bimbingan kepada pengusaha kecil agar diharapkan dapat tumbuh dan 

berkembang sebagai komponen yang tangguh dan mandiri. 

4. saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan 

konsep kemitraan yang saling memerlukan dapat menjamin eksistensi 

perusahaan terutama untuk jangka panjang. 

Adapun tujuan dari kemitraan itu sendiri adalah mewujudkan tujuan 

pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi 

khususnya. Beberapa asas – asas yang terkandung dalam kemitraan, yaitu : 

1. Asas kesejajaran kedudukan mitra  

2. Asas saling membutuhkan  

3. Asas saling mematuhi etika bisnis  

4. Asas saling menguntungkan 

Beberapa unsur dalam hubungan hukum perjanjian kemitraan menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan dalam Pasal 3 yaitu 

:  

1. penyediaan dan penyiapan lahan 

2. penyediaan sarana produksi 

3. pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi 

4. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan 

5. pembiayaan dan  

6. pemberi bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan 

produktivitas usaha. 
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2.3.4 Hubungan Hukum  

Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih, 

dimana hak/kewenangan (beveogdheid) dan kewajiban (plicht) di satu pihak 

berhadapan dengan hak dan kewajiban dari pihak lain. Hak dan kewajiban timbul 

dari suatu peristiwa hukum yang dapat terjadi karena keadaan, kejadian, atau 

perbuatan yang diatur oleh hukum. Dan apabila hak dan kewajiban telah dipenuhi 

maka berakhir juga peristiwa hukum tersebut. Tiga unsur dari hubungan hukum 

yaitu adanya para pihak, objek hukum, dan hubungan antara pemilik hak dengan 

objek hukum yang bersangkutan. (Lora, 2018) 

 UU No.13 Tahun 2003 pada pasal 1 angka 15 mendefinisikan, hubungan keja 

adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian 

kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Menurut Soepormo 

hubungan kerja adalah suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan, 

di mana hubungan kerja itu sendiri terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara 

kedua belah pihak. Pihak yang terkait dalam suatu perjanjian, di satu pihak pekerja 

atau buruh bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha 

memperkerjakan pekerjaan atau buruh dengan memberi upah. ( Mawanda, 2018) 

 Hubungan hukum antara driver dengan perusahaan transportasi berbasis 

aplikasi online yang timbul dari adanya perjanjian kemitraan, yaitu hubungan 

hukum kemitraan karena dilakukan suatu perjanjian kemitraan ( partnership 

agreement) yang hampir mirip dengan perjanjian kerja pada umumnya. Perjanjian 

kemitraan merupakan bentuk umum suatu hubungan hukum antara satu pihak 

dengan pihak lainnya atas dasar hubungan kemitraan. (Astawa, 2018) 
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 Hubungan antara penyedia aplikasi dengan driver berdasarkan perjanjian 

kemitraan, yaitu bentuk umum suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan 

pihak lainnya atas dasar hubungan kemitraan (partnership agreement). Dalam 

perjanjian elektronik kemitraan Maxim di ketahui bahwa setiap mitra yang 

mendaftar harus melakukan persetujuan atas syarat dan ketentuan yang tercantum 

sebagaimana dalam perjanjian dengan cara melakukan tindakan mengklik 

persetujuan secara elektronik. Dengan itu, setiap mitra di nyatakan telah setuju 

untuk terikat dalam sebuah hubungan kontraktual kerjasama antara Mitra, dan 

Perusahaan Maxim. ( Lora, 2018) 

2.4 Layanan Transportasi Online  

2.4.1 Pengertian Maxim 

Transportasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan. Tidak hanya pengangkutan 

barang, tetapi juga perpindahan manusia dari suatu tempat ke tempat lain. 

Transportasi di bedakan menjadi tiga yaitu transportasi darat (ditempuh melalui 

jalan raya ataupun jalan tol), laut (di tempuh melalui sungai, danau, dan laut), dan 

udara (melalui udara atau ruang angkasa). (Lora, 2018) 

Transportasi online merupakan angkutan umum yang membawa penumpang 

dari satu tempat ke tempat yang lain dengan melakukan pemesanan dan/atau 

pembayaran secara online. Tujuannya untuk mendukung pembangunan ekonomi, 

mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mempermudah 

kehidupan masyarakat, ikut berperan dan menikmati perkembangan positif dari 

globalisasi. (Lora, 2018) 
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 Maxim merupakan aplikasi layanan ojek dan taksi online dengan 

mengunakan aplikasi di smartphone yang berasal dari Negara Rusia yang sudah 

berdiri sejak tahun 2003, dan berkembang di Indonesia pada tahun 2018. Aplikasi 

maxim ini memiliki fungsi unik, seperti melakukan reservasi dan mencantumkan 

rute-rute sulit yang terdiri dari beberapa alamat, serta sambungan komunikasi yang 

aman dengan pengemudi. Didalam aplikasi maxim banyak fitur layanan yang di 

tawarkan mulai dari Bike, Delivery Food dan shop,car. Guna untuk memudahkan 

para penguna dalam melakukan aktivitas sehari hari. (Azka, 2019) 

 Maxim sudah memisahkan aplikasi khusus untuk pengguna dan juga driver. 

Bedanya untuk penguna dapat digunakan untuk memesan berbagai layanan yang di 

sediakan Maxim . Sedangkan untuk driver difungsikan untuk menerima orderan 

dari konsumen. Driver maxim pasti memiliki sebuah account untuk menjalankan 

aktifitas sebagai sopir ojek online account maxim sendiri adalah sebuah layanan 

transportasi yang dimiliki oleh driver untuk menyediakan tumpangan. Aplikasi ini 

akan menghitung harga yang akan di bayarkan konsumen kepada driver 

berdasarkan jarak antara posisi pemesan saat ini dengan tujuan pemesan. (Khusna, 

2020). 

2.4.2 Pengertian Orderan Fiktif 

 Order fiktif di definisikan sebagai tindak kejahatan penipuan transportasi 

online. Orderan fiktif adalah orderan atau pesanan palsu yang dilakukan oleh 

konsumen dengan menggunakan aplikasi maxim untuk disalah gunakan yang dapat 

merugikan driver. Order fiktif juga biasa di artikan sebagai booking palsu atau 

pesanan kosumen dimana ada kejanggalan di dalamnya, yang bersifat tipuan dan 

merugikan banyak driver dengan maksud merusak performa driver agar tidak 
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mendapat bonus. Perbuatan order fiktif yang dilakukan oleh konsumen penguna 

layanan online dapat dikategorikan sebagai tindak penipuan. (Chudri, 2019) 

 Pada saat ini, salah satu isu yang kini menjadi perhatian dari layanan 

transportasi online adalah adanya orderan fiktif pada layanan maxim. Tindakan 

semacam ini jika di biarkan dapat mengurangi insentif pendapatan mitra maxim 

karena nilai performa tidak mencapai target atau menurun, dan akun maxim 

mengalami kesulitan mendapatkan orderan berikutnya jika sering membatalkan 

pekerjaan. (Saputri, 2018) 

 Orderan fiktif terbagi menjadi beberapa : 

1. Tidak dapat dihubungi dari awal pemesanan untuk mengkonfirmasi 

kelanjutan pesanannya. Seperti nomor hp yang tidak aktif saat dihubungi, atau 

tidak membalas chat pada aplikasi. biasanya Driver akan menghubungi via 

chat dalam aplikasi “sesuai aplikasi ya pak/bu.” Jika tidak ada balasan melalui 

chat aplikasi akan di hubungi melalui nomor telephone. 

2. Mengunakan alamat palsu untuk memesan layanan gofood yang tertera pada 

aplikasi. Pada awal pemesanan saat di konfirmasi melalu chat pada aplikasi 

respon dan tanggapan yang di berikan sangat baik dan meminta driver 

melanjutkan pesanannya, namun pada saat sampai dialamat yang tertera pada 

aplikasi tidak adanya penerima atas pesanan tersebut. Baik sulit di hubungi, 

atau tidak ada bentuk rumahya, rumah dan alamatnya ada namun pemilik 

rumah tidak merasa memesan atau salah pemilik rumah. 

2.4.3 Jasa dan Sewa-Menyewa (Ijarah) 

 Dalam ekonomi Islam, jasa dikaitkan dengan ijarah (sewa menyewa). 

Penjualan jasa dalam islam disebut dengan ijarah atau sewa menyewa, yaitu 
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kegiatan pemindaan hak pemanfaatan. Objek dari kegiatan ijarah adalah jasa, baik 

jasa yang dihasilkan dari tenaga manusia maupun jasa yang di peroleh dari 

pemanfaatan barang. Sebenarnya konsep ijarah sama dengan konsep jual beli. 

Hanya saja, objek yang diperjual belikan dalam ijarah adalah jasa, sedangkan dalam 

jual beli, yang diperjual belikan adalah barang atau benda. (Ascarya, 2007) 

 Lafal ijarah berasal dari kata Arab al-ajr yang berarti al-iwadh (ganti) yang 

berarti upah, sewa, atau imbalan. Kata ijarah berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan, 

yaitu salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup 

manusia seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa. Dimana ijarah 

merupakan transaksi terhadap jasa tetapi dengan disertai kompensasi. (Adiwarman, 

2001) 

 Kata ijarah dan jasa mempunyai titik singgung dalam konsep upah mengupah 

(ujrah) sebab jasa atau pelayanan yang diberikan seseorang dimaksudkan untuk 

mendapatkan upah atau bayaran. Dengan kata lain, upah (ujrah) merupakan bagian 

dari ijarah. Dalam konsep ijarah, pemilik yang menyewakan manfaat disebut mu’jir 

(orang yang menyewakan) sedangkan pihak lainnya yang memberikan sewa di 

sebut musta’jir (orang menyewa atau penyewa), dan sesuatu yang diakad untuk di 

ambil manfaatnya disebut ajran atau ujran (upah). Jasa atau pelayanan diperlukan 

karena manusia membutuhkan tenaga atau keahlian orang lain untuk memenuhi 

kebutuhannya. Adapun orang yang mempunyai tenaga atau keahlian membutuhkan 

uang sebagai bayaran jasa yang dilakukannya. (Idri, 2015) 

 Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya merupakan perjanjian yang 

bersifat konsensual(kesepakatan). Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum, yaitu 

pada saat sewa-menyewa berlangsung, apabila akad sudah berlangsung maka pihak 
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yang menyewakan wajib menyerahkan barang yang menjadi objek sewa kepada 

pihak penyewa, dan dengan diserahkan manfaat barang tersebut maka pihak 

penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya. (Idri, 2015) 

2.4.4 Syarat Sahnya Manfaat Penyewaan 

Syarat sahnya manfaat penyewaan terbagi atas : 

1. Hendaklah manfaat itu bisa ditaksirkan atau dihargai 

2. Hendaknya manfaat itu bisa dimanfaatkan oleh orang yang menyewa 

3. Hendaknya manfaat itu menuntut keseriusan dan tidak main-main 

4. Objek sewa menyewa harus jelas dan bernilai, hal ini perlu untuk 

menghindari perselisihan dikemudian hari,oleh karena itu barang yang akan 

dijadikan objek sewa-menyewa perlu diketahui mutu dan kegunaanya. 

5. Objek sewa-menyewa harusnlah yang halal, bukan yang haram 

6. Barang yang menjadi objek sewa-menyewa harus dapat diserahkan dan dapat 

dimanfaatkan. 

7. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan dalam 

agama. Perjanjian sewa mneyewa barang yang kemanfattannta tidak 

diperbolehkan dalam agama adalah adalah tidak sah dan wajib untuk 

ditinggalkan 

8. Objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya maksudnya, 

kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas dan dapat dimanfatka oleh 

penyewa sesuai dengan kegunaan barang tersebut. 

 Para ulama juga menetapkan syarat-syarat ijarah. Diantara syarat-syarat itu 

adalah: pertama, masing-masing pihak rela untuk melakukan sewa-menyewa, 
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maksudnya kalau didalam akad sewa menyewa tu terdapat unsur pemaksaan, maka 

sewa-meyewa itu tidak sah. Ketentuan itu sejalan dengan firman Allah dalam surah 

an-nisa ayat 29 : 

ۗ ا َولَا ْنُكمْا  ا م ِّ لِّا اَِّلاا اَنْا تَُكْونَا تَِّجاَرة ا َعنْا تََراض  اا اَْمَواَلُكمْا بَْينَُكمْا بِّاْلبَاطِّ ْينَا ٰاَمنُْواا لَا تَأُْكلُْوا  ٰيااَيَُّها اَلذِّ

ا ْيم  ۗ ا اِّنَا ّللٰاَا َكانَا بُِّكمْا َرحِّ اا اَْنفَُسُكمْا   تَْقتُلُْوا

Terjemahannya : 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 

 

 Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta orang 

lain dengan cara tidak benar. Kalian diperbolehkan melakukan perniagaan yang 

berlaku secara suka sama suka. Jangan menjerumuskan diri kalian dengan 

melanggar perintah-perintah Tuhan. Jangan pula kalian membunuh orang lain, 

sebab kalian semua berasal dari satu nafs. Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya 

kepada kalian. ( Tafsir Quraish shihab ) 
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