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ABSTRAK
Perkembangan teknologi membawa dampak dunia transportasi, khususnya
transportasi darat yaitu taksi, dimana dahulu orang dalam melakukan pemesanan
hanya dapat dilakukan melalui via telpon atau menunggu taksi yang lewat di
pinggir jalan, akan tetapi sekarang orang dapat memesan taksi melalui aplikasi
online yang dapat di unduh melalui smartphone masing-masing. Dengan adanya
kemajuan teknologi penumpang dimudahkan sekali selain dari cara pemesannya,
hal lain yang dimudahkan adalah cara penumpang mengetahui dan menemukan
pengemudi, serta cara pembayarannya.
Dalam pemesanan taksi online, penumpang akan diberikan tampilan nama,
pengemudi, foto pengemudi, nomor telpon pengemudi, posisi pengemudi, merek
dan model kendaraan, serta plat nomor kendaraan setelah permintaan taksi online
diterima. Akan tetapi pada kenyataan tidak selamanya pengemudi taksi online
jujur dan disiplin dalam menjalankan pekerjaannya, dimana banyak sekali kasus
pemesanan taksi online yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan. Oleh
karena itu, pada penelitian ini penulis akan menggunakan jenis penelitian Yuridis
Normatif. Penulis ingin mengetahui tanggung jawab pengemudi taksi online atas
ketidaksesuaian informasi pengemudi dengan kendaraan yang diberikan kepada
penumpang dan ingin mengetahui bagaimana tindakan hukum yang diterapkan
terhadap pengemudi taksi online apabila pengemudi taksi online menyebabkan
kerugian terhadap penumpang karena tindakannya yang tidak sesuai dengan
perjanjian.
Perjanjian secara diam-diam ataupun lisan merupakan perwujudan dari
asas kebebasan berkontrak dimana sesuai dengan buku III Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata. Hal ini mengakibatkan hubungan hukum di antara pengemudi
taksi online dengan penumpang taksi online didasarkan pada perjanjian yang
mengikat mereka sebagai Undang-Undang serta perikatan pada umumnya yang
diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kata Kunci : taksi online, perjanjian, tindakan melawan hukum, wanprestasi,
perlindungan, tanggung jawab.
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DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan perluasan pembangunan
perumahan dan kawasan bisnis di Indonesia, maka pergerakan manusia
(masyarakat) pun ikut mengalami peningkatan. Peningkatan pergerakan manusia
(masyarakat) ini dapat dilihat dari perpindahan manusia (masyarakat) dari satu
tempat ke tempat lain 1 dan terjadi dalam waktu yang cukup cepat. Perpindahan ini
tidak hanya terjadi oleh manusia (masyarakat) saja tetapi juga terjadi pada barang
dan jasa.
Dengan adanya peningkatan perpindahan manusia (masyarakat) dan barang dari
satu tempat ke tempat yang lain akan diiringi dengan meningkatnya kebutuhan
sarana transportasi yang memadai, aman, nyaman, dan efisien sesuai tujuan sarana
dan prasana transportasi. 2
Pada awal mulanya transportasi yang hanya menggunakan tenaga hewan seperti
kuda, banteng, dan sapi. Akan tetapi transportasi seperti ini dirasa kurang efisien,
sehingga manusia (masyarakat) mulai menciptakan berbagai kemajuan dalam
transportasi, sehingga kini dapat kita jumpai berbagai alat transportasi yang dibagi
dalam 3 sektor yaitu transportasi darat, udara, dan laut. Disetiap sektor terdapat
berbagai jenis transportasi, baik yang bersifat transportasi publik maupun privat.
Indonesia sendiri memiliki berbagai macam jenis transportasi yang bisa
digunakan manusia (masyarakat), akan tetapi manusia (masyarakat) khususnya
manusia (masyarakat) Indonesia lebih memilih menggunakan moda transportasi
privat (pribadi) dikarenakan lebih nyaman, lebih aman, dan selain itu akhir-akhir

1
2

Nasution, MN, Manajemen Transportasi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 30.
Undang Undang R.I., No. 22 Tahun 2009, Lalu Lintas dan Angkuta Jalan , L.N.R.I Tahun 2009
No. 29, Pasal 3.
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ini banyaknya kendaraan bermotor yang dibanderol dengan harga murah. Berbeda
dengan moda transportasi publik yang tersedia saat ini masih jauh dari
kenyamanaan, keamanan, serta tidak terpenuhinya standar kelayakan uji KIR.
Imbas dari banyaknya manusia (masyarakat) yang menggunakan transportasi
privat (pribadi) yaitu penggunaan jalan yang melampaui kapasitas jalan raya yang
tersedia, sehingga sering terjadi kemacetaan di semua ruas jalan baik ruas jalan
besar maupun ruas jalan kecil dan berdampak pada waktu tempuh perjalanan yang
lebih lama. Oleh karena itu, pemerintah selalu menghimbau pada manusia
(masyarakat) untuk menggunakan moda transportasi umum.
Moda transportasi umum kurang diterima oleh masyarakat karena pemerintah
belum mampu untuk memberikan pelayanan transportasi umum yang memadai,
maka dari itu keinginan manusia (masyarakat) untuk menggunakan moda
transportasi umum sulit direalisasikan. Hal ini menyebabkan masyarakat berusaha
memilih alternatif angkutan umum lainnya yang dirasa lebih nyaman, efektif, dan
efisien.
Salah satu moda transportasi publik yang dianggap lebih nyaman, efektif, dan
efisien oleh sebagian manusia (masyarakat) adalah taksi. Taksi merupakan jenis
kendaraan yang disewa dengan sopir, yang digunakan oleh penumpang tunggal
atau sekelompok kecil penumpang. Perkembangan Transportasi taksi juga
mencakup pada cara pemesanan dan pembayaran transaksi atas jasa transportasi
tersebut. Dahulu, pengguna jasa transportasi taksi hanya memesan via telepon dan
kemudian membayar jasa dengan uang tunai, sedangkan pada perkembangan saat
ini transportasi taksi dapat dipesan dan dibayar secara sistem daring (online)
melalui sebuah aplikasi online yang dapat di unduh melalui smartphone.
Taksi online yang beredar saat ini, diatur oleh suatu perusahaan. Dalam hal ini
perusahaan taksi online berfungsi sebagai penerima pesan dari calon pelanggan
pengguna jasa yang memesan melalui aplikasi smartphone, kemudian perusahaan
akan menghubungkan kepada para driver (supir) yang tergabung dalam
perusahaan taksi online tersebut. Perusahaan taksi online tidak hanya memberikan
2

pelayanan berupa jasa pengangkutan orang dari satu tempat ke tempat lain, tetapi
perusahaan taksi online juga memberikan pelayanan jasa pengangkutan barang
dari satu tempat ke tempat yang lain. Selain dari segi pelayanan, taksi online
memiliki keunggulan lainnya, yaitu biaya jasa taksi online yang terbilang cukup
murah dibandingkan dengan angkutan umum lain yang sejenis maupun beda jenis.
Di indonesia sendiri jenis transportasi taksi yang menggunakan sistem daring
(online) tidak hanya satu tetapi sudah banyak contohnya Uber, Grab, dan Go-Car.
Dalam memesan taksi online, penumpang akan diberikan tampilan nama
pengemudi, foto pengemudi, nomor telpon pengemudi, merek dan model
kendaraan, serta plat nomor kendaraan setelah permintaan pemesanan taksi online
diterima. Akan tetapi pada kenyataan banyak sekali kasus pemesanan taksi online
yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan, contohnya kasus “Heboh!
Ditegur Plat Nomor Mobil berbeda, Driver (pengemudi) Go-Car marah-marah ke
penumpang”.3
Selain plat nomor kendaraan yang berbeda, dapat juga dimungkinkan informasi
yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari bagan berikut:
Bagan 1 : Informasi Pengemudi Taksi Online
Keterangan

Informasi Pengemudi & Mobil
Nama, foto, dan nomor merek, model kendaraan
telpon
dan Plat Nomor Kendaraan
Sesuai Pesanan
√
√
Tidak Sesuai Pesanan
×
√
Tidak Sesuai Pesanan
×
√
Tidak Sesuai Pesanan
×
×
Sumber : Dari beberapa media online diolah penulis.

Jika dilihat dari bagan tersebut, maka pesanan yang tidak sesuai dengan informasi
yang diberikan dalam aplikasi tersebut, memiliki kemungkinan terjadinya
pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UndangUndang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1998.

Dalam Kitab Undang-

3 Har Toyo, HEBOH!!! Ditegor Plat Nomer Beda, Driver Go-Car Marah-marah Ke Penumpang,
https://manggadget.com/heboh-ditegor-plat-nomer-beda-driver-go-car-marah-marah-penumpang/,diakses
pada tanggal 18 September 2017, pukul 15.00 WIB.

3

Undang Hukum Perdata Pasal 1320 disebutkan bahwa untuk sahnya suatu
perjanjian harus memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu:
1.
2.
3.
4.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
Suatu hal tertentu; dan
Suatu sebab yang halal.

Dalam kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya harus dilakukan secara
bebas, tidak terdapat paksaan, penipuan dan kekhilafan. Kekhilafan itu sendiri
dibagi menjadi dua yaitu kekhilafan atas barang (error in material) dan kekhilafan
orang (error in persona). Kekhilafan tidak membatalkan suatu perjanjian, selain
apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang dijadikan pokok
perjanjian. Dari bagan diatas, dapat dilihat bahwa ada kehilafan atas orang dan
kekhilafan atas barang yang dijadikan objek perjanjian, dimana adanya ketidak
sesuaian antara data pengemudi, merek dan model kendaraan serta jenis/atau plat
kendaraan yang datang saat menjemput calon pengguna jasa taksi online. Selain
itu, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1998 dalam
pasal 4 butir 3 dikatakan bahwa hak konsumen adalah hak atas informasi yang
benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, dan
terlihat bahwa informasi yang di dapati oleh konsumen adalah informasi yang
tidak benar, tidak jelas, dan tidak jujur.
Selain itu, adanya kemungkinan juga pelanggaran yang dilakukan pengemudi
kepada perusahaan. Hal itu dapat dilihat dari Bagan 1, dimana dalam peraturan
perusahaan Go-Car maupun Grab-Car dilarang melakukan:
1. Menggunakan akun pengemudi taksi online lainnya dengan/atau tanpa
smartphone, menggunakan SIM orang lain atau bahkan menggunakan
mobil pengemudi lainnya tanpa pemberitahuan atau melapor kepada pihak
perusahaan taksi online (nama yang tertera di kartu identitas) 4; dan

4

Grab Indonesia, Peralihan Sanksi Larangan Mengemudi Menjadi Denda Tarif,
https://www.grab.com/id/wp-content/uploads/sites/9/2017/02/FINAL-REV-Kode-Etik-Jakarta.pdf, diakses
pada tanggal 10 oktober, pukul 20.00 WIB.

4

2. Plat nomor kendaraan berbeda dengan yang tertera pada aplikasi 5.
Namun hal itu masih saja terjadi di lapangan dan tidak sedikit menimbulkan
kerugian pada konsumen. Padahal, dalam syarat menjadi driver (pengemudi) taksi
online adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, Surat Izin
Mengemudi (SIM) yang masih berlaku, Surat Keterangan Catatan Kepolisian
(SKCK) yang masih berlaku, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Polis
Asuransi, dan semua dokumen wajib asli6.
Jika dilihat dari persyaratan mendaftar pengemudi taksi online, maka Kartu Tanda
Penduduk (KTP) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut
dilampirkan kepada perusahaan taksi online, yang dalam Kartu Tanda Penduduk
(KTP) berisi informasi mengenai NIK, nama lengkap pemegang Kartu Tanda
Penduduk (KTP), tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status, golongan
darah, alamat lengkap pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP), pekerjaan, pas
foto, tempat dan tanggal dikeluarkannya Kartu Tanda Penduduk (KTP), tanda
tangan pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan nama serta nomor induk
pegawai pejabat yang menandatanganinya. Sedangkan dalam Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK) diinformasikan mengenai isi dari identitas kepemilikan
(nomor polisi, nama pemilik, alamat pemilik) dan identitas kendaraan bermotor
(merek/tipe, jenis/model, tahun pembuatan, tahun perakitan, isi silinder, warna,
nomor rangka/NIK, nomor mesin, nomor buku pemilik kendaraan bermotor
(BPKB), warna tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB), bahan bakar, kode
lokasi, dan sebagainya) 7. Nomor polisi dan masa berlaku yang tertera dalam Surat
Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kemudian dicetak pada plat nomor untuk
dipasang pada kendaraan bermotor bersangkutan. Artinya setiap data Kartu Tanda
Penduduk (KTP) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang diberikan
5

Go-Car Indonesia, Jenis-Jenis Pelanggaran Go-Car, https://driver.go-car.co.id/hc/id/articles/115000018848Jenis-jenis-Pelanggaran-GO-CAR, diakses pada tanggal 10 oktober, pukul 20.00 WIB.
6
Grab Indonesia, Cara Mudah Menjadi Mitra Grabcar, https://www.grab.com/id/blog/driver/cara-menjadidriver-grabcar/ diakses pada tanggal 18 september, pukul 15.20 WIB.
7
Polri Daerah Metro Jaya Direktorat Lalu Lintas, Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Tanda
Nomor Kendaraan Bermotor, http://bppd.jatengprov.go.id/wp- content/uploads/2013/12/SOPPENERBITAN-STNK-DIREKTORAT-LALU-LINTAS.pdf, diakses pada tanggal 18 september, pukul
15.30 WIB.
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driver (pengemudi) kepada perusahaan taksi online, itulah yang akan menjadi data
dan kendaraan resmi mereka untuk menarik atau melakukan perjalanan bersama
penumpang pemesan taksi online.
Akan tetapi bagaimana bila driver (pengemudi) menggunakan data dan/atau
kendaraan yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan? Dan penumpang tetap
menaiki kendaraan tersebut, karena nama, foto, nomor telepon, sama akan tetapi
merek dan model kendaraan serta plat nomor mobilnya yang berbeda atau nama,
foto, nomor telepon, tidak sama akan tetapi merek dan model kendaraan serta plat
nomor mobilnya. Siapakah yang bertanggung jawab atas sebuah kecelakaan yang
menimpa penumpang, apakah perusahaan taksi online atau driver (pengemudi)
taksi online? Serta dapatkah penumpang mendapatkan penggantian uang atas
kecelakaan tersebut? Karena PT. Jasa Raharja tidak bertanggung jawab apabila
taksi online mengalami suatu kecelakaan
Atas dasar pemikiran tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang
berjudul:
“Pertanggungjawaban Pengemudi Taksi Online Atas Ketidaksesuaian
Informasi

Pengemudi

Dengan Kendaraan

Yang

Diberikan

Kepada

Penumpang Melalui Aplikasi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata”
2. Indentifikasi Masalah
Berdasarkan pada berbagai uraian tersebut di atas, terdapat permasalahan yang
kiranya perlu pemehaman lebih lanjut, yaitu:
Bagaimana pertanggungjawaban pengemudi taksi online kepada penumpang atas
ketidaksesuaian informasi pengemudi dengan kendaraan yang diberikan kepada
penumpang melalui aplikasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
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3. Maksud dan Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah penulis jabarkan
di atas, maka dapat diketahui bahwa maksud dan tujuan dari penulisan hukum ini
adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab pengemudi taksi online
kepada penumpang yang mengalami kecelakaan akibat informasi pengemudi
dan kendaraan yang tidak sesuai dengan aplikasi ditinjau berdasarkan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata.
4. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penulisan hukum ini adalah:
a. Secara Teoritis, dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khusunya
dalam hukum perikatan dan hukum tentang jasa angkutan online yang
mengatur mengenai pertanggungjawaban terhadap konsumen atas informasi
pengemudi dan kendaraan angkutan jasa online yang tidak sesuai dengan
aplikasi. Dapat juga sebagai referensi untuk yang tertarik di bidang Hukum
Perikatan dan Hukum Perdata.
b. Secara Praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan agar menjadi acuan
bagi Warga Negara Indonesia bukan saja yang mengetahui bidang hukum,
juga untuk memberi perlindungan pada hal tersebut yang dapat kita
wujudkan dalam peraturan-peraturan hukum serta dapat membantu
menyelesaikan perkara sengketa di bidang Hukum Perikatan.
5. Metode Penelitian
Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah Metode Penelitian
Yuridis Normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian
kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti data sekunder. 8 Metode ini

8

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 24.
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merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran
berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. 9
Metode penelitian hukum normatif, yaitu menggunakan studi kasus hukum
normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undangundang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau
kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.
Oleh karena itu, penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum
positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in
concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan
sejarah hukum. 10
Penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian terhadap masalah tertentu.
Penelitian hukum normatif ini juga mencakup penelitian terhadap asas-asas
hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan
perbandingan hukum. 11 Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dimana
menggambarkan sekaligus menganalisis secara sistematis peraturan perundangundangan dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban
pengemudi taksi online atas informasi yang tidak sesuai dan perlindungan
terhadap penumpang yang dirugikan.
Metode penelitian ini dilakukan dengan meneliti beberapa sumber hukum.
Sumber hukum yang dimaksud adalah dengan mempelajari beberapa literatur
yang relevan dengan permasalahan yang dipilih dalam penelitian dari berbagai
sumber hukum yaitu:
a. Sumber hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya
mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundangundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan. Adapun yang termasuk dalam sumber hukum primer yang akan

9

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Surabaya,
2005, hlm. 57.
10
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
2004, hlm. 52.
11
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke-4, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 51.
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dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi
ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, serta UndangUndang lainnya yang relevan untuk mengatur mengenai masalah yang
peneliti teliti.
b. Sumber Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini akan
melengkapi bahan hukum primer, seperti doktrin-doktrin atau pendapat para
ahli, hasil penelitian akademisi yang terkait dengan bahasan yang penulis
teliti, karya-karya ilmiah para sarjana, jurnal-jurnal, data empirik dan tulisan
lainnya yang bersifat ilmiah terutama yang berkaitan dengan permasalahan
yang penulis bahas di dalam penulisan hukum ini.
c. Sumber hukum tersier, yaitu data yang diambil dari kamus-kamus dan
ensiklopedia yang digunakan untuk membantu menjelaskan bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder serta buku-buku di luar bidang hukum
lainya. Bahan hukum tersier juga mencakup bahan-bahan yang memberikan
petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta
bahan-bahan primer,sekunder,dan tersier di luar bidang hukum. Contoh
bahan hukum sekunder yang akan penulis gunakan diantaranya yaitu Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI), website dari Grab Indonesia, website dari
Go-Car Indonesia, website dari Grab Indonesia, website dari Kompas, dan
website dari Porli Daerah Metro Jaya Direktorat Lalu Lintas.
6. Sistematika Penulisan
Dalam rangka memberikan kejelasan mengenai apa yang akan diuraikan dalam
penelitian ini, maka penulis merangkainya dalam sistematika sebagai berikut :
BAB I

PENDAHAHULUAN
Bab ini akan menjelaskan latar belakang permasalahan yang
menjadi alasan dan dasar pemikiran sehingga penulis mengambil
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topik ini sebagai subjek penelitian dan identifikasi masalah yang
ditimbulkan dari latar belakang tersebut. Di samping itu, untuk
tujuan penyelesaian masalah, dalam bab ini juga akan dijabarkan
tujuan

penelitian,

metode

penelitian,

metode

analisa

dan

sistematika penulisan.
Bab II

PERJANJIAN MENURUT
HUKUM PERDATA

KITAB

UNDANG-UNDANG

Dalam bab ini, Penulis akan menjelaskan segala sesuatu yang
berkaitan dengan

tanggung jawab hukum sebagaimana diatur

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Bab III

KAJIAN MENGENAI JASA ANGKUTAN TAKSI BERBASIS
APLIKASI ONLINE
Bab ini penulis akan menguraikan 4 hal yaitu pengangkutan secara
umum, yang dijabarkan mulai dari pengertian klasifikasi, sumber
hukum, asas-asas, fungsi dan tujuan, serta prinsip tanggung jawab
pengangkutan dalam hukum pengangkutan; pengemudi secara
umum, dijabarkan mulai dari pengertian, hak dan kewajiban
pengemudi; penumpang secara umum, yang dijabarkan mulai dari
pengertian, hak dan kewajiban penumpang; dan taksi online secara
umum, yang dijabarkan mulai dari pengertian taksi online dan
tujuan taksi online;

Bab IV

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PENGEMUDI TAKSI
ONLINE ATAS KETIDAKSESUAIAN INFORMASI YANG
TERDAPAT

DI

APLIKASI

BERDASARKAN

KITAB

UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
Dalam bab ini berisi analisis dan jawaban dari identifikasi masalah
yang menjadi pokok penelitian penulis berdasarkan teori yang
terdapat dalam Bab II dan Bab III. Jawaban yang berisi sejauh
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mana tanggung jawab pengemudi taksi online atas ketidaksesuaian
informasi mengenai pengemudi dan kendaraan yang terdapat di
dalam aplikasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata).
Bab V

PENUTUP
Dalam bab ini akan penulis akan memberikan kesimpulan akhir
berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya. Kesimpulan
dibuat dengan singkat, padat, dan jelas. Selain kesimpulan tersebut
penulis juga akan memberikan saran.
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