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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul ” Tinjauan Yuridis Terhadap Monopoli Orderan Oleh 

Driver Online Menurut Sistem Hukum Di Indonesia”. Tujuan penelitian ini Untuk 

menjelaskan pengaturan hukum terkait monopoli yang dilakukan oleh driver 

online dan perlindungan hukum bagi sesama pelaku usaha dan konsumen menurut 

sistem hukum di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. 

Hasil penelitian pertaman dimana pengaturan  hukum atas tindakan monopoli 

yang dilakukan oleh driver online diatur pada Undang-Undang Nomer 5 Tahun 

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

Kedua, perlindungan hukum bagi driver online (pelaku usaha) didasari pada 

aturan main atau kepastian hukum dalam persaingan usaha yaitu pada Undang-

Undang Nomer 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat, sedangan perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan 

diatur pada Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tenang Perlindungan 

konsumen. 

 

Kata kunci : Monopoli, Driver Online, Sistem Hukum 

ABSTRACT 

(TITLE) 

This research is entitled "Juridical Review of Order Monopoly by Online 

Drivers According to the Legal System in Indonesia". The purpose of this study is 

to explain the legal arrangements related to monopolies carried out by online 

drivers and legal protection for fellow business actors and consumers according 

to the legal system in Indonesia. This type of research is normative legal research. 

The first research results in which legal arrangements for monopoly actions 

carried out by online drivers are regulated in Law Number 5 Year 1999 

concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business 

Competition. Second, legal protection for online drivers (business actors) is based 

on the rules of the game or legal certainty in business competition, namely the 

Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and 

Unfair Business Competition, while legal protection for disadvantaged consumers 

is regulated in the Law -Regard Number 8 of 1999 calm Consumer protection 

Keywords: Monopoly, Online Driver, additional application 
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I. PENDAHULUAN

Dengan cara memodifikasi aplikasi dari perusahan penyedia aplikasi para

driver online melakukan monopoli dengan cara menguasai daerah orderan yang

sering menjadi pesanan para konsumen, sehingga driver online yang mengunakan

aplikasi tambahan (terlarang) dapat menguasai (monopoli) orderan didaerah

pesanan tersebut dengan cara membuat lokasi palsu driver online dari aplikasi

tambahan tersebut.

Perbuatan driver online tersebut dalam dikategorikan sebagai persaingan

tidak sehat yang berujung pada penguasaan suatu pangsa pasar (monopoli) yang

dapat merugikan driver online lain dan konsumen. Karena perbuatan driver online

yang tidak jujur tersebut dapat merugikan driver online yang sudah menunggu

pesanan di daerah pesanan. Perbuatan driver online yang melakukan persaingan

usaha tidak sehat tersebut juga merugikan pihak konsumen karena perbuatan

tersebut dapat berakibat keterlambatan penerimanaan pesanan untuk konsumen

yang berujung kepada rusaknya reputasi perusahaan penyedia aplikasi.

Perbuatan driver online yang menggunakan aplikasi tambahan tersebut

menurut peneliti melanggar ketentuan-ketentuan dalam  perUndang-Undangan

yakni Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli

dan persaingan usaha tidak sehat, yakni dalam Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 1

huruf (b).

Pasal 1 huruf (a) Undang-Undang Nomer 5 tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyebutkan:
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“Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan
atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau satu
kelompok pelaku usaha.”

Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomer 5 tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyebutkan:

“Praktek Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih
pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasinya produksi dan atau pemasaran
atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha
tidak sehat dan dapat menimbulkan kerugian kepentingan umum.”

Dengan adanya perbuatan para pelaku usaha yang memondifikasi aplikasi

dari perusahaan penyedia aplikasi tersebut sudah jelas pelaku usaha tersebut

melakukan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan hukum yang ada

di Indonesia, dan hal tersebut merupakan kekaburan Norma. Adapun rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah a. Bagaimana pengaturan hukum tentang

monopoli yang dilakukan oleh driver online menurut sistem hukum di Indonesia?

Dan b. Bagaimana perlindungan hukum bagi sesama driver online dan konsumen

yang dirugikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan a. untuk menjelaskan

pengaturan hukum terkait monopoli yang dilakukan oleh driver online menurut

sistem hukum diIndonesia? Dan b. untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi

sesama driver dan konsumen yang dirugikan? Adapun manfaat penelitian ini yaitu

a. Manfaat secara toritis: 1) Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan

konstruksi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum monopoli dan

persaingan usaha tidak sehat pada khususnya serta dapat digunakan sebagai

landasan penelitian selanjutnya dalam bidang ilmu penelitian. 2) Memberikan

masukkan atau sumbangan pemikiran kepada pihak terkait, mengenai pengaturan
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hukum terkait monopoli yang dilakukan oleh driver online menurut sistem hukum

di Indonesia dan masalah lain yang timbul karenanya, 3) Untuk memberikan

pemikiran alternatif yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi

dalam kaitannya dengan pertimbangan yang menyangkut masalah dalam

penelitian ini. b. Manfaat Secara Peraktis: 1) Diharapkan dapat  memperluas

wawasan dalam bidang keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam

memperoleh ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum monopili dan

persaingan usaha tidak sehat. 2) Diharapkan  dapat memberikan informasi yang

bermanfaat bagi masyarakat tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

menurut sistem hukum di Indnesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan

metode pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue

approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis dan sumber

bahan hukum yang digunakan adalah data kepustakaan yang berasal dari

peraturan perundang-undangan dan buku-buku. Analisis bahan hukum yang

digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.
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II. PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tentang Monopoli Yang Dilakukan Oleh Driver Online

Menurut Sistem Hukum Di Indonesia

A. Unsur-Unsur Monopoli Orderan

Penguasaan suatu pangsa pasar dapat diartikan sebagai Monopoli dikarenakan

penguasaan tersebut dapat mengakibatkan ketidaak stabilan pada pemerataan

ekonomi pada suatu pangsa pasar untuk pelaku usaha.

Penguasaan pada orderan oleh driver online membuat ketidak stabilan pada

pangsa pasar jasa angkutan online, oleh sebab itu, penguasaan orderan atau

monopoli orderan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1) Pengunaan aplikasi Ganda selain aplikasi dari perusahaan penyedia

aplikasi

2) Pengunaan aplikasi tersebut dilarang oleh perusahaan

3) Pengunaan aplikasi tersebut melawan hukum.

4) Pengunaan aplikasi tersebut membuat pengunanya dapat menguasai lebih

dari 50% (lima puluh persen) orderan dari konsumen

Pangsa pasar atau wilayah yang boleh dijadikan wilayah oprasi driver online

dibagi menjadi 3 (tiga) zona wilayah yaitu:

1) Zona Merah

Yaitu zona ramai pemesanan dimana zona ini sebagai lokasi yang paling

banyak orderan dari berbagai layanan yang disediakan oleh aplikasi.

Zona itu seperti pusat perbelanjaan, taman atau tempat hiburan.
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2) Zona Hijau

Yaitu zona yang tidak terlalu ramai akan pemesanan atau orderan dari

konsumen, seperti tempat makan, penginapan, perkantoran dan

sebagainya.

3) Zona Kuning

Yaitu zona yang sedikit pemesanan oleh konsumen seperti perumahan,

kampung-kampung, dan sebagainya

B. Jenis-jenis Monopoli Orderan

Di Indonesia fenomena revolusi transportasi yang memanfaatkan apilkasi

online menjadi daya tarik tertentu bagi para penggunanya. Transportasi online

merupakan pioner dalam geralan perubahan yang telah mengubah berbagai

mainstream lawas tentang tranportasi konvensional. Kurangnya penguatan

terhadap keamaan atau perlindungan aplikasi dari perusahaan penyedia

aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum curang yang tergabung

sebagai mitra dari perusahaan-perusahaan penyedia aplikasi yang

dimodifikasu dengan aplikasi dari luar dan melanggar perjanjian mitra kerja

antara perusahaan dengan mitra itu sendiri.

“Jenis-jenis aplikasi modifiksi yang digunakan oleh oknum driver online

adalah APK Editor; apalikasi tersebut merupakan aplikasi terlengkap pada

tahun 2018. Aplikasi ini menguat aplikasi-aplikasi sebelumnya seperti Fake

GPS, Satpol PP, Go-Mod, Ping Tools, Heartbeat fixer for GCMyang dimana

apikasi-aplikasi tersebut adalah aplikasi yang digunakan untuk memperlancar
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orderan setiap oknum tanpa penduli kerugian driver online lain maupun

konsumen.”1

APK Editor merupakan aplikasi yang dapat memanipulasi seluruh aspek

penggunaan aplikasi asli (aplikasi asli dari perusahaan penyedia aplikasi),

sama halya dengan aplikasi tuyul (sebutan aplikasi modifikasi dikalangan

driver) yang sering digunakan sebelum-sebelumnya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Anti Monopoli tersebut pelaku

usaha dilarang untuk melakukan suatu penguasaan barang dan atau jasa

tertentu dalam pangsa pasar yang mengakibatkan suatu persaingan usaha

tidak sehat yang berujung monopoli seperti yang diatur dalam Pasal

17tentang Monopoliyang menyebutkan:

Dalam Bab IV tentang Kegiatan Yang Dilarang pada bagian pertama

yakni Pasal 17 menyebutkan:

1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan
ataupemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan
terjadi praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan pengusaaan atas
produksi dan atau pemasaran barang dan jasa sebagaimana didalam
ayat 1 Pasal ini apabila,
a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada subsidinya
b. Menakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam

persaingan usaha barang dan aau jasa yang sama; atau
c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai

leboih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis
barang atau jasa tertentu.

1 Hasil wawancara dengan “HJ” pengguna Aplikasi Modifikasi, pada tanggal 29 juli
2018 di taman sangkareang, mataram
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Dalam Bab IV tentang kegiatan yang dilarang pada bagian ketiga tentang

penguasaan pasar yaitu pasal 19 Undang-Undang Anti Monopoli

meneyebutkan:

a. Menolak dana atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk
melakukan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;

b. Atau mematikan usaha pesaingnya dipasar bersangkutan sehingga
dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat.

Perlindungan Hukum Bagi Sesama Driver Dan Konsumen Yang Dirugikan

Tujuan dari perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomer 8

Tahun 1999 Pasal 3 adalah untuk mengangkat kesadaran, kemampuan, dan

kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan mertabat

konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang

dan/atau jasa, meningkatkan pembedayaan konsumen, meningkatkan sistem

perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan

keterbukaan informasi sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab

dalam berusaha, dan meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang enjamin

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan,

keamanan dan keselamatan konsumen.

Dalam memberikan perlindungan hukum untuk pelaku usaha pemerintah

harus menetapkan aturan main untuk menjamin kepasian hukum bagi pelaku

usaha dalam menjalankan persaingan usaha. Kepastian hukum tersebut dapat

dijadikan sebagai perlindungan bagi pelaku usaha yang dirugikan oleh pelaku

usaha lain dalam menjalankan persaingan usaha pada pangsa pasar.
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Kepastian hukum untuk melindungi dan memberikan aturan main kepada

pelaku usaha dalam persaingan usaha yakni Undang-UndangAnti Monopoli. Yang

dalam hal ini mengatur aturan main dalam persaingan usaha tersebut.Hal-hal yang

diatur dalam Undang-UndangAnti Monopoli demi menjamin kepastian hukum

dalam persangan usaha antara pelaku usaha antara lain:

1. Perjanjian Yang di Larang, yaitu:

a. Oligopoli ( Pasal 4)

b. Penetapa Harga (Pasal 5- Pasal 8)

c. Pembagian wilayah (Pasal 9)

d. Pemboikotan (Pasal 10)

e. Kartel (Pasal 11)

f. Trust (Pasal 12)

g. Oligopsoni (Pasal 13)

h. Integrasi Vertikal (Pasal 14)

i. Perjanjian Tertutup ( Pasal 15)

j. Perjanjian dengan pihak luar negeri (Pasal 16)

2. Kegiatan Yang Dilarang, yaitu:

a. Monopoli (Pasal 17)

b. Monopsoni (Pasal 18)

c. Penguasaan pasar (Pasal 19 dan Pasal 21)

d. Persengkongkolan (Pasal 22 – Pasal 24)
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3. Penyalahgunaan Posisi Dominan, yaitu:

a. Posisi Dominan (Pasal 25)

b. Jabatan Rangkap (Pasal 26)

c. Kepemilikan saham (Pasal 27)

d. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan (Pasal 28 dan

Pasal 29)

Pelaku usaha dalam hal ini driver online sebelum menempuh jalur hukum

dapat mengadakan mediasi dengan asosiasi atau perusahaan yang menaungi

pelaku usaha.

Jadi untuk mencegah adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak

sehat dikalangan  pelaku usaha, maka Undang-Undang No, 5 Tahun 1999

menyebutkan pemerintah membentuk Komisi Pengawasan Persaingan

Usaha(KPPU) yang bertugas menilai apakah suatu perjanjian dankegiatan usaha

betentangan dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 .KPPU merupakan suatu

lembaga independen  yang terlepas dari pengaruh  dan kekuasaan pemerintah dan

pihak lain serta bertanggung jawab kepada presiden.

Pada Pasal 38 Undang-Undang anti monopoli memberikan hak kepada yang

dirugikan untuk melapor secara tertulis kepada KPPU tantang pelanggaran

Undang-Undang anti monopoli, disertai permohonan ganti rugi yang diderita

pelapor. Artinya, Undang-Undang anti monopoli dapat menjadi dasar penepatan

sanksi tindakan administratif berupa kewajiban pelanggar untuk membayar ganti

rugi senyatanya kepada pihak terlapor yang dirugikan.
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Pada Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa setiap perbuatan

melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang

karena salahnya menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian yang

didapatkan orang lain. Selanjutnya, dijelaskan bahwa syarat-syarat yang harus ada

untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu:2

a. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini bersifat

positif maupun negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak

berbuat;

b. Perbuatan tersebut harus melawan hukum;

c. Ada kerugian;

d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu

dengan kerugian;

e. Adanya kesalahan.

Upaya hukum yang dapat konsumen lakukan yaitu dengan mengurangi

rating pelaku usaha terebut dan melaporkannya (repot) kepada perusahaan

penyedia aplikasi untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi.

Jika dalam hal ini konsumen belum menemukan kepuasan dalam

menyelesaikan sengketa makan dapat melakukan beberapa tahap upaya hukum.

2 Susanti Adi Nugroho. Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. Cet. I, kencana
prenada media, jakarta, 2012. Hlm.539.
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Bentuk- bentuk penyelesaian sengketa tersebut pada dasarnya diklasifikasikan

dalam tiga macam yaitu:3

a) Penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga meliputi

penyelesaian sengketa berupa: ajudikasi, arbitrase, dan persamaan dan

berbedaan. Persamaannya adalah ketiga betuk penyelesaian sengketa

tersebut meliatkan pihak ketiga atau triadik, sedangkan perbedaannya

terletak pada peranan yang dilakukan pihak ketiga tersebut.

b) Penyelesaian sengketa yang dilakukan pihak-pihak yang bersengketa

yang merupakan negosiasi. Negosiasi adalah bentuk penyelesaian

sengketa yang bersipat diadk untuk menhasilakan suatu keputusan

atau persetujuan tanpa campur tangan atau bantuan pihak ketiga.

c) Bentuk penyelesaian sengketa yang berupa membiarkan saja,

menghindari, dan paksaan. Bentuk penyelesaian sengketa ini ada

persamaaan dan perbedaannya. Persamaannya terletak pada

penyelesaia sengketa tersebut bersifat sepihak atau monadik.

Perbedaanya adalah langkah-langkah atau tindakan yang diambil oleh

pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan sengketa tanpa

melakukan upaya apapun oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan

3 Kurniawan, Hukum Perlindungan konsumen, Universitas Brawijaya Press, Malang,
2011, hlm.48
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III. PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Pengaturan hukum tentang Monopoli yang dilakukan oleh driver online

menurut sistem hukum Indonesia didasari pada Undang-Undang Nomer 5 Tahun

1999 tenang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

dimana pengunaan aplikasi tambahan selain aplikasi dari perusahan penyedia

aplikasi dikategorikan sebagai perbuatan monopoli dimana penggunan apliksi

tersbut dapat mengakibatkan penguasaan orderan oleh driver online. Hal terebut

yang pada intinya diatur dalam Bab IV Kegiatan Yang Dilarang yakniPasal 17

danPasal 19Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persangan Usaha Tidak Sehat. 2) Perlindungan hukum bagi pelaku

usaha terhadap persaingan  usaha tidak sehat dan praktek monopoli digunakan

aturan lain yakni Undang-Undang tentang Larangan praktek monopoli dan

persaingan  usaha tidak sehat yaitu Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1999 dan

dapat menempuh upaya hukum dengan cara mengugat pelaku usaha melalui

pengadilan negeri setempat ataupun melalui Komisi Pengawasan Persaingan

Usaha (KPPU) berdasarkan Undang-Undang Anti Monopoli. Sedangkan untuk

melindungi konsumen dalam kegaiatan  praktek usaha tidak sehat yang dilakukan

oleh driver online berpedoman pada Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999

tenang pelindunga konsumen dan dapat memepuh upaya hukum melalui litigas

ataupun nonlitigasi seperti yang diamatankan Undang-Undang Perlindungan

konsumen
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Saran

Adapun saran dari uraian penelitian yang penulislakukan yaitu: 1)Setiap

perusahaan penyedia aplikasi harus lebih menguatkan sistem aplikasi agara tidak

ada lagi penggunaan aplikasi tambahan yang dapat merugikan pelaku usaha

(driver online) dan konsumen agar tidak merugikan perusahaan itu sendiri dan

demi terciptanya persaingan usaha yang sehat. 2)harus ada pengaturan lebih

kongkrot atas penggunaan aplikasi tambahan tersebut dari perusahaan maupun

pemerintah demi terciptanya suatu pelayana yang terbaik bagi konsumen.

3)Dibutuhkannya peran pemerintah dalam mengawasi dan menindak lanjuti

perbuatan pelaku usaha yang tidak jujur khusunya pada perbuatan monopoli

orderan yang dilakuan oleh driver online. 4)Dibutuhkan peran pihak lain untuk

mendukung pengawasan terhadap pelaku usaha tidak jujur dalam hal ini perbuatan

monopoli orderan yang dilakukan driver online selain yng dilakukan oleh

perushaan penyedia aplikasi saat ini.
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