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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

 Setelah penulis mengemukakan beberapa uraian terkait 

perlindungan hukum bagi driver online dengan pihak kantor dan para driver, 

selanjutnya penulis akan memberikan beberapa kesimpulan mengenai judul 

“Perlindungan Hukum Terhadap Driver Online Akibat Orderan Fiktif (Studi 

Kasus PT.Maxim kota Kendari)”, adapun beberapa kesimpulan sebagai berikut 

: 

1. Dilihat dari perlindungan bagi driver maxim diKota Kendari Perusahaan 

PT. Maxim sedah memberikan perlindungan bagi para drivernya meskipun 

bentuk perlindungannya bukan berbentuk pergantian rugi berupa uang akan 

tetapi perusahaan memberikan perlindungan yang berupa perlindungan 

yang bersifat preventif yang berbentuk sebagai pencegahan terjadinya 

orderan fiktif dengan melakukan penjelasan serta edukasi sebagai upaya 

pencegahan terjadinya orderan fiktif. Sedangkan perlindungan yang 

bersifat represif yang berbentuk penyelesaian kasus yaitu dengan 

melakukan pomblokiran akun-akun yang pernah melakukan orderan fiktif 

agar para driver tidak mendapatkan lagi orderan dari akun tersebut.  

2. Ditinjau dari UU No.13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan perlindungan 

bagi driver maxim sebenarnya sudah di atur di dalam UU Ketenagakerjaan  

karena driver maxim berkedudukan sebagai pekerja dan pihak maxim 

sebagai pengusaha. Perusahaan PT. Maxim kota Kendari sudah memenuhi 

kewajibannya sebagai pengusaha dengan memberikan adanya suatu 
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jaminan perlindungan bagi driver apabila para driver mendapatkan orderan 

fikrif meskipun perlindungan yang diberikan belum sepenuhnya bisa 

mencegah terjadinya kasus orderan fiktif. 

5.2  Limitasi Penelitian 

Terdapat beberapa hal yang menjadi kelemahan dari peneliti 

diantaranya : 

1. Penelitian masih kesulitan untuk mendapatkan data informasi yang lebih 

banyak mengenai perlindungan hukum bagi driver online dengan pihak 

kantor maxim dan para driver karena enggan untuk diwawancarai 

2. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dan kelemahan dari peneliti 

ini, yaitu tindakan persuatif yang masih kurang untuk mendapatkan data 

yang lebih banyak terkait perlindungan hukum bagi driver online di kota 

kendari 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas maka penulis akan 

mengemukakan beberapa saran yaitu : 

1. Bagi driver online lebih berhati-hati dengan pelanggan yang beritikad tidak 

baik dan meningkatkan kewaspadaan sebelum menjalankan pekerjaan 

terkhususnya buat para driver pemula untuk lebih meningkatkan 

pemahamannya mengenai orderan fiktif. 

3. Bagi Pihak PT. Maxim kota kendari untuk lebih meningkatkan lagi jaminan 

perlindungan bagi pengemudi untuk menjamin rasa aman bagi para driver 

maxim atas kerugian yang dialami para driver. 


