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KONFLIK SOPIR BEMO TERHADAP GO-JEK DI KOTA SURABAYA 
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Abstract 

This research is based on the aim to find out how the conflict, why this can happen, and what 

to do about the conflict between Go-Jek against conventional taxi namely Bemo in Surabaya. 

This research uses Qualitative research methods, picking the interviewees with purposive 

sampling and data from the secondary element, the preferred interviewees are the personnel 

on the front line of the conflict. In this research will be obtained a result about the current 

condition about the conflict between the Go-Jek and Bemo in Surabaya, why it happened and 

its effects on the economy on both sides and also for the state. Data analysis will be done 

based on data reduction techniques, presentation of data, and also verification and withdrawal 

of the conclusions based of the results. The results are, the Go-Jek arguably has done a lot of 

legal maneuvering of company status and controversy regarding their fleet and tariff, and also 

an issue about legal permit that isn’t clear making bemo as conventional cabs in the city of 

Surabaya snarled and angry. The influence exerted by Go-Jek side makes the Government 

should plan carefully regarding the steps that need to be done. In the end there is an 

intervention by the provincial government to the conflict and also a solution to the conflict. 

Keyword : The Resistence of Bemo against Go-Jek, Go-Jek’s Influence, Government Role 

Abstrak 

Penelitian ini didasarkan pada tujuan untuk mengetahui bagaimana konflik, mengapa ini bisa 

terjadi, dan apa yang harus dilakukan tentang konflik antara Go-Jek terhadap taksi 

konvensional yaitu Bemo di Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif, memilih narasumber dengan metode purposive sampling dan data dari unsur 

sekunder, narasumber yang diutamakan adalah personil di garis depan konflik. Dalam 

penelitian ini akan diperoleh hasil mengenai kondisi tentang konflik antara Go-Jek dan Bemo 

di Surabaya, mengapa hal itu terjadi dan dampaknya pada perekonomian di kedua sisi dan 

juga bagi negara. Analisis data akan dilakukan berdasarkan teknik pengurangan data, 

penyajian data, dan juga verifikasi dan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil yang didapat. 

Hasil yang didapat adalah, Go-Jek bisa dibilang telah melakukan banyak manuver hukum 

mengenai status perusahaan dan kontroversi mengenai armada dan tarif, dan juga mengenai 

izin resmi yang tidak jelas membuat taksi konvensional seperti bemo di kota Surabaya geram 

dan marah. Pengaruh yang diberikan oleh sisi Go-Jek membuat pemerintah harus 

merencanakan dengan hati-hati mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan. Pada 

akhirnya ada intervensi oleh pemerintah provinsi untuk konflik tersebut dan juga solusi untuk 

konflik. 

Kata Kunci : Perlawanan Bemo terhadap Go-Jek, Pengaruh Go-Jek, Peran Pemerintah 
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Pendahuluan 

Konflik yang terjadi atas masuknya perusahaan Go-Jek sebagai perusahaan teknologi yang 

masuk merambah ke pasar transportasi di Indonesia yang sebelumya dirajai dan dikuasai oleh 

bis dan juga bemo terutama, di dalam penelitian ini difokuskan ke dalam lokasi penelitian 

yaitu di kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur. 

Konflik yang terjadi antara taksi online melawan transportasi konvensional sebenarnya telah 

tejadi di berbagai kota dan wilayah di negara Indonesia ketika negara ini mulai mengenal 

suatu sistem transportasi berbasis online di negara ini, dalam waktu 3 tahun terakhir, yaitu 

tahun 2015. Negara Indonesia telah hadir suatu perusahaan yang bernama Go-Jek yang 

merupakan perusahaan teknologi yang merambah ke pasar transportasi di Indonesia, hal 

inilah yang menciptakan konflik yang terjadi antara anggota dan perusahaan taksi online 

terutama Go-Jek di dalam hal ini melawan perusahaan taksi dan transportasi konvensional 

seperti bemo dan bis, di mana di dalam penelitian ini akan lebih difokuskan mengenai konflik 

yang terjadi antara bemo dengan Go-Jek di kota Surabaya. 

Beberapa pihak menyatakan bahwa terjadinya konflik tersebut berdasarkan pengakuan 

beberapa individu terutama korban dari konflik tersebut yaitu dari phak bemo bahwa 

penurunan pendapatan bemo merupakan penyebab dari hadirnya perusahaan taksi online 

terutama Go-Jek di negara Indonesia, tak terkecuali di kota Surabaya. Masuknya perusahaan 

dan lakunya jasa yang ditawarkan oleh perusahaan Go-Jek sebenarnya dapat ditarik dari 

keunggulan yang ditawarkan oleh Go-Jek itu sendiri. Suatu kebutuhan dan tindakan yang 

dapat dijelaskan melalui konsep pasar yang mengatur dirinya sendiri oleh Adam Smith, di 

mana perusahaan Go-Jek yang membutuhkan suatu metode dan cara untuk membuat produk 

atau jasa yang mereka tawarkan dapat diterima dan dibeli oleh masyarakat Indonesia. Tapi 

sepertinya dalam prosesnya perusahaan Go-Jek secara langsung telah berkontes dan 

mengambil keuntungan dari raja jalanan sebelumnya yaitu para bemo di kota Surabaya, 

sehingga dari pihak transportasi konvensional seperti bemo akhirnya merasa tidak adil dan 

membawa arah persaingan tersebut menjadi konflik terbuka. 

Perusahaan Go-Jek sebenarnya tidak dapat disalahkan sepenuhnya terhadap penurunan 

pendapatan yang dialami oleh transportasi konvensional yang di dalam penelitian ini merujuk 

kepada bemo. Terdapat berbagai alasan yang dapat mendukung mengapa Go-Jek dapat lebih 

dinikmati dan disukai oleh para pelanggan mereka yang awalnya menggunakan bemo sebagai 

transportasi utama mereka. Pergantian era memasuki abad 21 ini akhirnya menciptakan suatu 
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kebutuhan baru akan transportasi yang cepat, mudah, dan terutama terjangkau bagi kalangan 

masyarakat Indonesia, dan atas dasar kebutuhan inilah banyak pihak yang berusaha untuk 

mendapatkan bagian di dalam pasar tersebut, salah satuya adalah Go-Jek, suatu perusahaan 

yang didirikan oleh pengusaha kelahiran Singapura bernama Nadiem Makarim, founder dari 

perusahaan kategori Unicorn di Indonesia, awalnya Go-Jek berdiri pada tahun 2010 dan 

hanya memiliki armada sebanyak 20 unit, tapi berkat adanya aplikasi Go-Jek yang mulai 

online pada tahun 2015, armada Go-Jek hingga saat ini dikatakan telah mencapai angka 1 juta 

unit di seluruh Indonesia. Berdasarkan data yang telah saya dapatkan diperkirakan terdapat 

14 ribu unit Go-Jek di kota Surabaya sendiri, hal ini sangatlah berbanding terbalik dengan 

jumlah armada bemo di kota Surabaya yang hingga saat ini dituliskan hanya berjumlah 4600 

unit di kota Surabaya
1
. 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu sebenarnya telah terdapat beberapa faktor yang 

menyebabkan popularitas Go-Jek lebih disukai daripada taksi konvensional seperti bemo di 

Indonesia. Individu pada perkembangannya lebih memilih menggunakan moda transportasi 

online baik itu berupa Go-Jek, Uber, dan sejenisnya dikarenakan permasalahan yang kerap 

muncul mengenai transportasi masal yang ada di kota Surabaya seperti sopir yang ugal-

ugalan, kondisi yang ramai apabila memasuki jam sibuk, dan banyaknya rute yang memaksa 

individu untuk berpindah atau oper dengan kendaraan lainnya, dan juga tidak adanya jadwal 

yang tetap
2
. Perbedaan dalam kualitas pengemudi juga merupakan hal utama yang perlu 

diperhatikan, dikarenakan di Go-Jek sendiri pengemudi Go-Jek memiliki standar keamanan 

internal seperti jaket dan helm yang sesuai dengan standar perusahaan, dan operator Go-Jek 

dapat dikatakan responsive terhadap permintaan pelanggan dan mengetahui rute tujuan 

pelanggan, hal ini berbeda jauh dengan image sopir bemo yang terkenal kasar dan cenderung 

“ngawur” atau ugal-ugalan dalam pekerjaan mereka
3
. 

Penelitian menurut Lokus Resewarch and Consulting juga turut menyumbang beberapa klain, 

disebutkan bahwa Go-Jek lebih disukai oleh masyarakat di Indonesia atas dasar 4 keunggulan, 

yaitu murah (84,1%), cepat (81,9%), nyaman (78,8%), dan aman (61,4%)
4
. Sedangkan di sisi 

lain image dan animo masyarakat mengenai angkutan Bemo sendiri dapat terbilang buruk, di 

                                                           
1
 Surabaya. 2018. Transportasi 

2
 Damayanti, SAS. 2017. Transportasi Berbasis Aplikasi Online : GO-JEK Sebagai Sarana Transportasi 

Masyarakat Kota Surabaya. Jurnal KOMUNITAS, Vol. 6 / no. 3 
3
 Aptaguna, A, Pitaloka, E. 2016. Pengaruh Kualitas Layanan Dan Harga Terhadap Minat Beli Jasa Go-Jek. 

Widyakala Volume 3 
4
 Anwar, A A. 2017. Online vs Konvensional: Keunggulan dan Konflik Antar Moda Transportasi di Kota 

Makassar. “JURNAL ETNOGRAFI INDONESIA”, Volume 2 Edisi 2, 221 
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mana kurang adanya kenyamanan yang signifikan, keamanan, dan masih mengedepankan 

biaya sosial dan ekonomi yang cukup tinggi (Menurut masyarakat ekonomi menengah ke 

bawah sebagai pengguna utama) diperlukan untuk menggunakan angkutan bemo di Surabaya, 

dan tariff angkot yang mahal, dan juga repotnya untuk pindah kendaraan satu dengan trayek 

lainnya
5

. Ditambah juga pemasukan negara akibat adanya Go-Jek di Indonesia yang 

mencapai angka 8,2 Trilliun per tahun melalui penghasilan operator Go-Jek
6
. Sehingga tidak 

dapat dipungkiri lagi pengaruh yang diberikan oleh Go-Jek. 

Teori Resistensi Foucault 

Di suatu tatanan dunia yang ada pasti tercipta suatu peraturan baik berupa norma maupun 

peraturan tertulis yang akhirnya menciptakan suatu kekuatan untuk keberlangsungan hidup 

bagi masyarakat, tentu saja setiap adanya kekuatan dipastikan akan menciptakan suatu 

perlawanan bagi aturan yang ada, menurut Foucault, hal ini dinamakan sebagai 

“transgression”, transgression sendiri atau perlawanan memiliki tujuan bukan untuk 

mengganti suatu tatanan yang telah ada meskipun sistem tersebut didasarkan kebenaran 

alasan, atau kemanusiaan, karena sistem yang baru juga nantinya akan menimbulkan suatu 

perlawanan yang baru
7
, menurut Foucault perlawanan dilakukan bukan untuk merubah 

tatanan yang ada, melainkan untuk melemahkan atau mengurangi kekuatan tatanan dan 

batasan yang telah ada untuk melemahkan nilai-nilai kekerasan yang diberlakukan oleh 

tatanan yang telah ada terhadap elemen transgresi yang melawan
8
. 

Perubahan dan perebutan kekuatan dari para elemen yang berkonflik dapat disebabkan 

beberapa hal, salah satunya adalah untuk mencari kekuatan atau meningkatkan kekuatan yang 

ada untuk menciptakan kondisi elemen yang dapat berkontestasi dengan elemen yang telah 

ada, kekatan di sini menurut Foucault adalah suatu hubungan kendali dinamis antara yang 

memimpin dengan yang dipimpin
9
. Dan dipastikan bahwa setiap kekuatan yang ada akan 

menghasilkan suatu elemen perlawanan yang ada, itulah hukum alamiah dari manusia yang 

akan terus berusaha untuk meningkatkan kekuatan yang ada baik berupa material maupun 

non-material. 

 

                                                           
5
 Yanuarsih, R. 2018. Efektivitas Kebijakan “Taksi Online” di Kota Surabaya. Kebijakan dan Manajemen 

Publik. Vol. 6, No. 3 
6
 LD FEB UI. 2017. Hasil Survei Dampak Go-Jek Terhadap Perekonomian Indonesia. Depok. FEB UI 

7
 Foucault, M. Blanchot, M. 1987. Maurice Blanchot: The Thought from Outside. New York. Zone Books 

8
 Foucault, M. 1995. Discipline and Punish. The Birth of the Prison. New York. Vintage BOOKS 

9
 Pickett, B, L. 1996. Foucault and the Politics of Resistance. Polity, Vol. 28, No. 4, Hal. 15 
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Kondisi saat ini 

Mengenai identifikasi dari pihak bemo dan pihak Go-Jek yang berkonflik di kota Surabaya, 

bemo di dalam penelitian ini merujuk pada kendaraan roda 4 yang berbentuk minivan. 

Bertujuan untuk mengangkut penumpang dari satu titik ke titik lainnya, berjalan 

menggunakan trayek yang telah ditentukan sebelumnya oleh negara berdasarkan berbagai 

pertimbangan yang diperlukan untuk menjamin tugas negara sebagai penyedia angkutan 

umum sesuai dengan UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Sementara Go-Jek di dalam penelitian ini merujuk pada operator dan juga perusahaan Go-Jek. 

Go-Jek di sini yang difokuskan adalah pihak operator garis depan yang bertugas untuk 

menjalankan peran mereka sebagai penyedia transportasi umum dan jasa lainnya di kota 

surabaya. Beberapa jenis kendaraan yang mereka gunakan dapat beragam berdasarkan 

kebutuhan dan kemampuan para klien. Go-Jek menyediakan beberapa pilihan berdasarkan 

kebutuhan dari kendaraan roda 2 standar hingga kendaraan berjenis truk ringan untuk 

berbagai kebutuhan pelanggan. 

Dari hasil sekilas, dapat ditarik beberapa pernyataan yaitu perbedaan peran yang mencolok 

antara Go-Jek dengan bemo di kota Surabaya, terutama perbedaan layanan yang disediakan 

oleh Go-jek, Go-Jek di dalam hal ini lebih memberikan keunggulan, menurut penelitian yang 

telah dilakukan oleh Lokus Resewarch and Consulting oleh AA, Anwar, Go-Jek lebih disukai 

oleh masyarakat di Indonesia atas dasar 4 keunggulan, yaitu murah (84,1%), cepat (81,9%), 

nyaman (78,8%), dan aman (61,4%)
10

, lain halnya dengan image bemo di mata orang 

Indonesia selaku pelanggan dan target utama dari para pengusaha transportasi, bemo 

memiliki image yang lama, waktu ngetem yang terkadang terlewat batas, dan juga masalah 

kriminalitas yang lumrah terjadi di berbagai kendaraan publik dan fasilitas umum. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Adam Smith mengenai pasar sebagai “The Self 

Regulating Market“ 
11

di mana pasar akan bergerak untuk dapat mengatur dirinya sendiri 

sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari konsumen atau pelanggan pasar tersebut, di 

dalam hal ini, Go-Jek memiliki keunggulan lebih yang sepertinya tidak dapat dikejar oleh 

Bemo
12

. Dengan berbagai keunggulan tersebut maka tidaklah kaget bahwa Go-Jek yang baru 

                                                           
10

 Anwar, A A. 2017. Online vs Konvensional: Keunggulan dan Konflik Antar Moda Transportasi di Kota 

Makassar. “JURNAL ETNOGRAFI INDONESIA”, Volume 2 Edisi 2, 221 
11

 Ricardo, D. 1951. The Principles of Political Economy and Taxation. In Works and Correspondence of David 

Ricardo, Vol. 1, ed. P. Sraffa. Cambridge. Cambridge University Press, hal. 290-292 
12

 Anwar, A A. Ibid 
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berdiri belum genap 5 tahun memiliki pengaruh dan kekuatan pangsa pasar yang lebih besar 

daripada bemo yang telah berjalan di Indonesia sejak awal tahun 1980 an ketika Oplet 

dilarang berkeliaran di Jakarta dan Indonesia dan digantikan oleh bemo modern hingga saat 

ini. 

Permasalahannya adalah dari pihak bemo, kondisi dan pelayanan yang diberikan oleh bemo 

dari awal hadirnya bemo di Indonesia hingga saat ini, yaitu sekitar 30 tahun, dapat dikatakan 

mendekati stagnasi dari pihak bemo sehingga hal ini bertentangan dengan sifat manusia 

modern sendiri yang selalu menginginkan perubahan dan akan terus berjalan menuju 

perubahan. Tentu saja banyak pelanggan bemo akhirnya memilih untuk menggunakan moda 

transportasi yang dianggap lebih modern yaitu Go-Jek. 

Berkurangnya penumpang bemo yang berpindah ke Go-Jek pada akhirnya akan menimbulkan 

beberapa hal yang telah diperkirakan. Pertama adalah pengurangan “kekuatan”
13

 yang 

dimiliki bemo sebagai moda transportasi konvensional di Surabaya, ketika penumpang 

semakin menghindari bemo, maka pendapatan bemo akan berkurang, dan kekuatan bemo 

untuk mempengaruhi proses jalannya pemerintahan akan berkurang dikarenakan bemo 

semakin hari akan kehilangan kekuatan dan pengaruh mereka yang semakin diambil oleh 

pihak Go-Jek, pemindahan kekuatan dari satu pihak ke pihak lain sesuai dengan teori 

Foucault mengenai resistensi/transgresi
14

. 

Kekuatan bemo yang semakin berkurang berbanding terbalik dengan kekuatan Go-Jek yang 

semakin meningkat dari hari-ke hari dikarenakan masyarakan lebih memilih Go-Jek sebagai 

moda transportasi utama daripada bemo. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan 

kendaraan pribadi sehingga menyebabkan kekuatan dan pengaruh bemo semakin berkurang 

dari hari ke hari yang akhirnya menghasilkan keadaan yang ada sekarang adalah Go-Jek 

sebagai penyedia transportasi yang utama di kota surabaya, menyebabkan Go-Jek menjadi 

tatanan mayoritas sementara bemo diturunkan menjadi kekuatan yang melawan atau 

resistensi terhadap Go-Jek. 

Akhirnya yang terjadi saat ini adalah konflik antara bemo yang ingin mengembalikan 

keadaan menuju status Quo sebelumnya atau minimal meminta pemerintah untuk 

memperhatikan bemo dan jasa mereka terdahulu sebagai penyedia angkutan umum di kota 

Surabaya. Diskusi dengan Gubernur pada Maret 2017 sebelumnya hingga demo bemo besar-

                                                           
13

 Foucault, M. 1995. Discipline and Punish. The Birth of the Prison. New York. Vintage BOOKS 
14

 Foucault, M. Blanchot, M. 1987. Maurice Blanchot: The Thought from Outside. New York. Zone Books 
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besaran pada awal Oktober 2017 sebelumnya yang menimbulkan kemacetan di wilayah 

tengah kota Surabaya, permasalahannya adalah bemo memberikan beberapa point yang 

sebenarnya dapat menjadi legitimasi dari tindakan bemo tersebut. Beberapa individu dari 

pihak bemo telah saya wawancarai, salah satunya adalah bapak Purwanto selaku pemimpin 

dan pemilik LYN P di area Universitas Airlangga, beliau menyatakan bahwa “roda 2 rata-rata 

kan juga efisien, gampang, daripada naik angkutan umum, ya memang satu, mau tidak mau 

kita juga tergerus perkembangan jaman, tetapi kalau secara alamiah kita juga bisa menerima”. 

Tindakan yang telah dilakukan bemo dari awal demo hingga diskusi dengan elemen 

pemerintahan pada akhirnya memiliki tujuan akhir untuk mengembalikan kekuatan dan 

pengaruh yang mereka miliki sebelumnya, bukan meminta untuk penghancuran Go-Jek
15

. 

Jalannya GO-Jek yang dianggap telah mengambil peran, pengaruh, dan akhirnya kekuatan 

mereka sebagai penyedia layanan transportasi di Surabaya. 

Mengapa saya mengambil pernyataan persaingan yang kurang sehat dikarenakan dari sifat 

dan cara kerja perusahaan Go-Jek itu sendiri, di dalam pengakuan dan aklamasi dari pihak 

Go-Jek yang berbunyi “MENGHINDARI KERAGU-RAGUAN, KAMI ADALAH 

PERUSAHAAN TEKNOLOGI, BUKAN PERUSAHAAN TRANSPORTASI ATAU 

KURIR DAN KAMI TIDAK MEMBERIKAN LAYANAN TRANSPORTASI ATAU 

KURIR”
16

. Hal ini menimbulkan suatu keraguan mengenai legitimasi Go-Jek, karena dalam 

perkembangan dan aturan perundang-undangan di Indonesia, perusahaan Transportasi harus 

mengikuti Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Di dalam UU tersebut juga telah tertulis jelas mengenai pelarangan atau lebih tepatnya tidak 

memperbolehkan secara ijin penggunaan kendaraan roda 2 sebagai angkutan umum, tertulis 

jelas di dalam pasal 47 ayat 2 dan 3 yang berbunyi : 

Pasal 2 

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan 

berdasarkan jenis:  

a. sepeda motor;  

b. mobil penumpang;  

c. mobil bus;  

d. mobil barang; dan  

                                                           
15

 Foucault, M. Blanchot, M. 1987. Maurice Blanchot: The Thought from Outside. New York. Zone Books 
16

 Gojek. 2018. Syarat dan Ketentuan. 
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e. kendaraan khusus.  

Pasal 3 

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d 

dikelompokkan berdasarkan fungsi:  

a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan  

b. Kendaraan Bermotor Umum.  

Dari undang-undang tersebut telah tertulis bahwa kendaraan yang dapat digunakan sebagai 

angkutan umum adalah kendaraan tipe mobil baik barang, penumpang, atau bus, dan 

kendaraan roda 2 tidak diperbolehkan secara hukum. Pernyataan Go-Jek sebagai perusahaan 

teknologi membuat Go-Jek untuk tidak terlalu dipengaruhi oleh perundang-undangan tersebut 

dikarenakan juga status dari armada yang digunakan oleh Go-Jek.  

Go-Jek secara resmi tidak memiliki armada transportasi satupun di dalam perusahaan mereka, 

dikarenakan mereka menggunakan sistem “MITRA” sehingga tidak dapat dikatakan sebagai 

pegawai Go-Jek.  Masing-masing MITRA menggunakan kendaraan pribadi mereka sendiri, 

sehingga dapat dikatakan bahwa Go-Jek hanya perlu menyiapkan aplikasi untuk membantu 

para konsumen untuk berhubungan langsung dengan penyedia layanan Go-Jek yaitu para 

MITRA tersebut. 

Secara keseluruhan adalah seluruh armada dan operator Go-Jek bukanlah propeti maupun 

pegawai dari perusahaan Go-Jek itu sendiri, melainkan suatu individu yang menggunakan 

kendaraan pribadi untuk bekerja dengan bantuan TEKNOLOGI dari Go-Jek berupa aplikasi, 

permasalahan lain adalah operator bukanlah pegawai dari Go-Jek itu sendiri. 

Permasalahan Tariff 

Perusahaan aplikasi lain seperti BUKALAPAK hanya menyediakan aplikasi dan sisanya 

adalah kehendak para penjual dengan para pembeli, baik penjual ingin menjual suatu tusuk 

gigi dengan harga 500 ribu rupiah dan sejenisnya merupakan hak dari penjual tersebut, maka 

dari itu Go-Jek seharusnya tidak memiliki hak atau kewenangan untuk ikut serta dalam 

penentuan tariff jasa Go-Jek tersebut. Secara teknis, kendaraan tersebut bukanlah milik Go-

Jek, dan operator maupun MITRA bukanlah pegawai dari Go-Jek sendiri, sehingga 

seharusnya yang memiliki hak untuk menentukan harga adalah para MITRA dengan 

pelanggan mereka sendiri. 
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Hal ini sebenarnya telah ditulis jelas dalam PM Perhubungan 108 tahun 2017 pasal 28 yang 

berbunyi “Penetapan tarif Angkutan sewa khusus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara 

Pengguna Jasa dan penyedia jasa transportasi melalui aplikasi teknologi informasi dengan 

berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah”. Pedoman atas bawah digunakan 

untuk mencegah terjadinya perubahan harga yang tidak terkendali. 

Dan akhirnya Go-Jek tidak perlu membayar sepeserpun dalam permasalahan penyediaan dan 

perawatan armada mereka, tidak perlu menggaji sepeserpun kepada mitra mereka, tapi 

mendapatkan keuntungan kecil dari pendapatan MITRA atas penggunaan aplikasi mereka. 

Meskipun begitu perusahaan Go-Jek justru memiliki kewenangan untuk mengatur harga tariff 

jasa, permasalahan garasi juga demikian dikarenakan perusahan tidak memiliki armada 

satupun sehingga tidak memperlukan suatu lokasi penyimpanan armada kendaraan dan 

perawatan kendaraan, dan juga tidak perlunya perusahaan untuk mentaati aturan perundang-

undangan mengenai transportasi dan perusahaan transportasi di Indonesia.  

Secara legal hukum, perusahan Go-Jek adalah perusahaan TEKNOLOGI dan bukan 

perusahaan Transportasi. Hal inilah yang menjadi alasan fenomena mengapa harga tariff Go-

Jek sendiri dapat terbilang begitu murah dan ringan di mata konsumen, dimana pelanggan 

hanya memperhatikan dari sisi keuntungan seperti harga dan kenyamanan, jika hal ini 

diteruskan, maka yang terjadi adalah jatuhnya usaha transportasi konvensional di Indonesia. 

Pengaruh Go-Jek 

Go-Jek mungkin di dalam perjalanannya dipenuhi oleh kontroversi yang membuat legalitas 

perusahaan dan sistem kerja Go-Jek terganggu atau bahkan terlarang. Permasalahannya 

adalah pemerintah tidak dapat menutup aplikasi Go-Jek begitu saja dan melarang berjalannya 

Go-Jek di Indonesia atas dasar beberapa hal, yang tentu saja adalah pengaruh yang diberikan 

oleh Go-Jek itu sendiri yang tidak dapat diberikan oleh transportasi konvensional. Di 

Indonesia, pengaruh utama adalah dalam hal pendapatan negara berkaitan dengan Go-Jek itu 

sendiri, Go-Jek di dalam perkembangannya memberi pemasukan negara sebesar 8,2 Trilliun 

per tahun melalui penghasilan operator Go-Jek, 682,6 Milliar per bulan ke dalam pemasukan 

ekonomi nasional, 1,7 Trilliun ke dalam ekonomi Indonesia dari penghasilan mitra UMKM, 

dan 138,6 per bulan yang masuk dari sektor UMKM yang tergabung atau bekerja sama 

dengan Go-Jek
17

. Tentu saja angka-angka tersebut bukanlah angka yang dapat terbilang kecil 
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 LD FEB UI. 2017. Hasil Survei Dapak Go-Jek Terhadap Perekonomian Indonesia. Depok. FEB UI 



10 
 

begitu saja. Sehingga masyarakat dan pemerintah akhirnya mengakui pengaruh dan efek yang 

diberikan oleh Go-Jek kepada negara. 

Pengaruh unggulan yang dapat diberikan oleh Go-Jek adalah kemampuan Go-Jek untuk 

menyediakan layanan jasa pengiriman dan bongkar muat non personel yang mendukung 

banyak sektor UMKM yang tidak memiliki infrastruktur atau fasilitas untuk pengiriman 

barang, sebagai contoh seperti UMKM warung atau restoran kecil yang tidak memiliki 

kemampuan untuk delivery akhirnya dapat menggunakan jasa pengiriman oleh Go-Jek, 

terbukti berdasarkan grafik di bawah : 

 

 

Hasil riset yang dilakukan oleh Lembaga Demografis FEB UI membuktikan bahwa 

peningkatan volume transaksi untuk UMKM yang tergabung dan bekerja sama dengan Go-

Jek terbukti bahwa 82 persen UMKM mengalami peningkatan, dan peningkatan tersebut 56 

persen sejumlah di atas 10 persen peningkatan volume transaksi UMKM tersebut. Tidak 

dapat dipungkiri lagi Go-Jek telah memiliki kekuatan secara langsung untuk dapat 

meningkatkan kondisi perekonomian di dalam negara terutama dalam sektor UMKM dan 

masih tetap mampu memberikan pelayanan jasa antar personal yang telah mereka lakukan 

sejak awal berdirinya Go-Jek tersebut.  

Peran pemerintah sebenarnya telah dituliskan di dalam undang-undang legal republik 

indinesia, Undang-Undang yang mengatur peran negara dalam transportasi di Indonesia, di 

dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 138 dan 139 yang berbunyi : 

 

 

Grafik Volume UMKM 

(Sumber : Hasil Survei Dampak Go-Jek Terhadap Perekonomian Indonesia oleh FEB UI) 
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Pasal 138 

1. Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang 

selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.  

2. Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1).  

3. Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan 

Bermotor Umum.  

Pasal 139 

1. Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang 

dan/atau barang antarkota antarprovinsi serta lintas batas negara.  

2. Pemerintah Daerah provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa 

angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi.  

3. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum 

untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota.  

4. Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan 

usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

per Undang-Undangan.  

Pihak yang dapat mengatur dan memberikan pelayanan transportasi umum adalah dari negara 

sendiri, tapi di dalam perkembangannya pemerintah dapat menggunakan jasa dari pihak 

swasta yang di mana pemerinta akan memberikan sedikit kekuatan pemerintahan dalam 

bentuk ijin usaha kepada pihak swasta yang ada untuk memberikan jasa transportasi umum 

kepada masyarakat, di surabaya sendiri terdapat Perda kota Surabaya nomor 7 tahun 2006 

pasal 16 yang berbunyi : 

Pasal 16 

Penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh :  

A. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah  

B. Badan Usaha Milik Swasta Nasional  

C. Koperasi  
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D. Perorangan Warga Negara Indonesia
18

  

Dan di dalam penelitian ini yang dimaksud swasta adalah pada Go-Jek dan bemo. Tapi dalam 

kenyataanya, pengaruh yang diberikan Go-Jek jauh lebih besar daripada bemo di kota 

Surabaya, dengan kekuatan dan pengaruh yang begitu besar akhirnya menjadikan Go-Jek 

sebagai “TAMBALAN” atas ketidak mampuan pemerintah saat ini untuk memberikan dan 

memenuhi kebutuhan transportasi umum di kota Surabaya. 

Tentu saja tanpa adanya Go-Jek sebenarnya bemo telah dihadapkan dengan perubahan yang 

dialami oleh Indonesia sendiri, yaitu perubahaan kualitas kemakmuran yang akhirnya akan 

menciptakan ekonomi masyarakat yang semakin makmur yang dapat membeli dan 

menggunakan kendaraan pribadi mereka sendiri, hal ini terbukti terutama dari jumlah 

kendaraan pribadi di Indonesia terutama kendaraan roda 2, seperti pada grafik di bawah ini : 

 

 

Di mana pada tahun 2016 sendiri terdapat lebih dari 100 juta unit kendaraan pribadi roda 2 

dan hampir 15 juta kendaraan roda 4 pribadi, dan itupun adalah jumlah kendaraan resmi yang 

beredar di Indonesia, belum juga kendaraan ilegal seperti curian atau yang biasa disebut 

sebagai kendaraan “BODONG”. Semakin banyaknya kendaraan pribadi akhirya menggeser 

tren perpindahan masyarakat di mana awalnya masyarakat menggunakan bemo sebagai 

kendaraan sehari-hari akhirnya lebih memilih menggunakan kendaraan motor pribadi mereka 

seperti roda 2 motor dan mobil beroda 4, yang akhirnya perlahan menggeser tingkat 

kebutuhan dari bemo itu sendiri. Penurunan masyarakat pengguna bemo sebenarnya telah ada 

sejak awal, hanya saja masuknya Go-Jek di sini menurut saya merupakan suatu pukulan akhir 
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 Perda. 2006. Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum 

Data kendaraan bermotor tahun 2009 – 2016 

(Sumber : Badan Pusat Statistik) 
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bagi bemo itu sendiri, ketidak mampuan atau ketidak inginan bemo untuk tumbuh 

meningkatkan pelayanan mereka dapat dikatakan merupakan kelemahan terbesar mereka. 

Di dalam perkembangannya, sebenarnya Go-Jek pernah dilarang untuk beroperasi oleh 

Menteri Perhubungan saat itu yakni Ignasius Jonan atas alasan tidak adanya landasan hukum 

yang jelas, di mana pada akhrinya atas perintah Presiden joko Widodo sendiri lah yag 

memberikan instruksi untuk membuka aplikasi dan menarik penutupan aplikasi tersebut atas 

dasar alasan untuk tidak mengganggu Inovasi dan perkembangan kreativitas dari masyarakat 

sendiri. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pihak Go-Jek sebenarnya telah banyak 

melakukan pelanggaran dalam hal perundang-undangan legal di Indonesia, hanya saja usaha 

untuk melakukan penegakan hukum perlu dipertimbangkan kembali dikarenakan pemerintah 

tidak serta merta melarang Go-Jek unutk berjalan di jalanan Indonesia. Maka dari itu perlu 

adanya intervensi dari pemerintah untuk memperhatikan dan mengatur jalannya Go-Jek di 

Indonesia, dikarenakan jika Go-Jek terutama jumlah mereka terus bertambah, maka akan 

merugikan perusahaan taksi konvensional lainnya seperti bemo dan taksi biasa. Permasalahan 

lain adalah jumlah penawaran angkutan Go-Jek yang semakin tinggi dan tidak diimbangi oleh 

kebutuhan akan menyebabkan persaingan interal antar operator menjadi lebih sengit dan akan 

mendorong banyak operator untuk turunnya pendapatan mereka, bemo di dalam hal ini 

merupakan pihak yang benar tapi juga tidak benar sepenuhnya, dikarenakan keadaan Bemo 

saat ini secara langusng merupakan efek dari kebijakan yang telah mereka lakukan 

sebelumnya, dna ketidak mampuan bemo untuk mengejar kebutuhan era modern membuat 

bemo semakin ditinggalkan oleh para penumpang terutama di kota Surabaya. 

Dari pemerintah kota Surabaya, atau lebih tepatnya dari pemerintahan tingkat Provinsi Jawa 

Timur telah mengeluarkan peraturan Gubernur Jawa Timur oleh Soekarwo pada tanggal 4 

Januari 2018 lalu yang bernomor 188/375/KPTS/103/2017 yang isinya mengatur jumlah 

kuota taksi online di Jawa timur sebanyak 4445, di mana 3000 unit akan berada di Surabaya. 

Sementara dari pihak pusat telah diresmikan Permenhub 108 tahun 2017 yang isinya terdapat 

peraturan mengenai jalannya Ojek Online yang diberi nama resmi Angkutan Sewa Khusus di 

Indonesia. Tapi di dalam jalannya tersebut, Permenhub hingga saat ini tidak dapat dikatakan 

telah diimplementasikan secara optimal. Rendahnya tingkat kepatuhan oleh kelompok 

sasaran yaitu dari pihak angkutan ojek online, yang didukung oleh tingkat pengawasan yang 
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lemah, rendahnya sanksi penegakan hukum karena sanksi yagn diberikan belum sesuai 

dengan mekanisme pemberian sanksi administratif, belum berhasilnya usaha untuk 

melakukan edukasi dan pengarahan kepada kelompok sasaran, dan kejelasan aturan tersebut 

sebenarnya telah jelas, permasalahan tertuju pada masalah implementasi
19

.  
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