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ABSTRAK 

 

Fenomena Ojek Online adalah buah dari perkembangan teknologi yang 

begitu cepat , dengan adanya moda transportasi yang baru ini sedikit banyak 

mempermudah dan membantu masyarakat baik untuk mempermudah mobilisasi 

maupun untuk memberikan lapangan pekerjaan dengan memberdayakan 

kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat.Dengan cara yang mudah hanya melalui 

gagdet yang dimiliki kita sudah dapat  memesan berbagai layanan yang 

ditawarkan oleh Ojek Online. 

Penelitian ini dibentuk untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pemesanan 

ojek online dengan studi kasus di PT.Gojek indonesia  

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan 

yuridis sosiologis, yaitu yaitu suatu cara prosedur yang digunakan untuk 

memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebihh dahulu 

untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer 

di lapangan untuk dapat mengetahui “Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Pemesanan 

Ojek Online “ dengan studi kasus di PT. Gojek Indonesia. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada dasarnya fenomena ojek 

online ini belum memiliki payung hukum yang pasti tetapi dalam  Pada dasarnya 

pelaksaan Perjanjian pemesanan ini merujuk pada Perjanjian baku dalam Kitab 

undang- undang hukum perdata pasal 1320 dan juga UU ITE No.11 Tahun 2008 

pasal 1 angka 17 jo angka 4 tentang kontrak elektronik .Sehingga pemerintah 
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diharapkan untuk segera membuat payung hukum bagi fenomena Ojek online ini 

mengingat perkembangan teknologi begitu cepat. 

Kata Kunci : Ojek Online , Perjanjian Pemesanan , PT. Gojek Indonesia  
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Abstract 

 The Ojek Online phenomenon is the impact of rapid technological 

development, with the existence of this new mode of transportation which more or 

less facilitates and helps the community both to facilitate mobilization and to 

provide jobs by empowering vehicles owned by the community. And its very easy 

to use just through the gagdet and  we can order a variety of services offered by 

Ojek Online. 

This research was formed to determine the implementation of an online 

motorcycle taxi booking agreement with a case study at PT. Gojek IndonesiaThe 

research method used in this thesis is a sociological juridical approach method, 

which is a method of procedure used to solve research problems by examining 

secondary data first and then proceed with conducting research on primary data 

in the field to be able to find out "Review of the Implementation of Ojek 

Reservation Agreements Online "with case studies at PT. Gojek Indonesia.                                                                                                    

The results of research conducted by the author are basically this online 

motorcycle taxi phenomenon does not yet have a definite legal umbrella, but 

basically the implementation of this booking agreement refers to the standard 

agreement in the Civil Code article 1320 and also ITE No.11 Law In 2008 article 

1 number 17 jo number 4 about electronic contracts. So that the government is 

expected to immediately make a legal umbrella for this online motorcycle taxi 

phenomenon, considering the rapid development of technology. 

Keywords: Online motorcycle taxi, BookingAgreement , Pt.Gojek Indonesia 
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