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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi lapangan yang dihadapi mitra 

trasnportasi berbasis aplikasi di Kota Surabaya. Populasi penelitian ini adalah pihak-

pihak yang memiliki unsur kuat dalam lingkar topik yang penulis angkat. Niscaya 

kemajuan teknologi adalah suatu keharusan. Kemajuan teknologi datang bersama 

dengan kemajuan dalam sains dan teknologi dan informasi manusia. Manfaat positif 

dari berbagai inovasi dalam kehidupan manusia ditawarkan oleh banyak orang dalam 

mengejar kenyamanan serta kecepatan. Dalam beberapa saat terakhir, pengetahuan 

dan teknologi sains telah berkembang pesat selama puluhan tahun.  Penelitian ini 

merupakan penelitian wawnacara deskriptif sehingga data dianalisis untuk 

mengetahui hubungan semua pihak menjadi valid dan bisa dipertanggungjawabkan. 

Instrumen pengambilan data menggunakan dokumentasi, wawncara, rekaman, dan 

pengamatan langsung yang kemudian dianalisis. Hasil penelitian diperoleh adalah 

hambatan-hamabatan perlindungan hokum terhadap mitra aplikasi berbasis daring.

  

Kata Kunci : Trasnportasi, Kebijakan, Regulasi, Peran Pemerintah, Transportasi 

Online, Daring 

 

 

 

                                                             
*Mahasiswa Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. 

Alamat email: aryaabu.hanifa@gmail.com 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

2 

JURNAL POLEMIK KETENAGAKERJAAN DAN….. ARYA ABU  

Abstract 

 

The purpose of this study was to determine the field conditions faced by application-

based transportation partners in the city of Surabaya. The population of this study 

are those who have a strong element in the topic circle that the author adopted. 

Undoubtedly technological progress is a must. Technological advances come along 

with advances in science and technology and human information. The positive 

benefits of various innovations in human life are offered by many people in pursuit of 

comfort and speed. In the last few years, science and technology has developed 

rapidly for decades. This research is a descriptive research so that the data is 

analyzed to find out the relationship of all parties to be valid and accountable. The 

instrument for data collection uses documentation, interviews, recordings, and direct 

observations which are then analyzed. The results of the study obtained are barriers 

to legal protection against online-based application partners. 
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Pendahuluan 

Dewasa ini kebutuhan akan transportasi berbasis daring di masyarakat tumbuh 

begitu pesat. Tingginya antusias masyarakat akan moda transportasi yang mudah 

diakses dan efisien disebabkan tingginya mobilitas masyarakat Indonesia khususnya 

di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan Semarang (Abbas, 2002). 

Data yang dirilis oleh yayasan lembaga konsumen Indonesia (YLKI) menunjukkan 

bahwa setiap tahun telah terjadi peningkatan permintaan akan transportasi berbasis 

daring sebesar 21%. Pertumbuhan tersebut merupakan pencapaian yang luar biasa 

mengingat usia transportasi berbasis daring di Indonesia masih seumur jagung. 

Indonesia sendiri sejak tahun 2015 menjadi target pasar 3 perusahaan digital yang 

mengelola transportasi berbasis daring yakni Gojek, Uber dan Grab. Aplikator 

tersebut saling berlomba menawarkan berbagai macam fitur layanan dan promo 

secara besar-besaran agar masyarakat tertarik menggunakan jasa layanannya. Pada 

awal berdirinya di Indonesia, ketiga perusahaan tersebut memiliki segmentasi yang 

berbeda, sepeti halnya aplikator gojek, mereka fokus pada layanan ride-sharing atau 

berbagi tumpangan berbasis kendaraan roda dua atau sepeda motor. Sedangkan 

layanan Uber dan Grab mereka pada masa perintisan di Indonesia fokus di segmen 

ride-sharing berbasis kendaraan roda empat. Namun seiring berjalannya waktu ketiga 

aplikator tersebut mulai merambah pada layanan lainnya seperti layanan pengiriman 

paket instan, pemesanan makanan hingga layanan refleksi pijat.  

Hingga pada tahun 2016 sengitnya persaingan antara ketiga aplikator tersebut 

berhasil menumbangkan salah satunya. Uber yang merupakan perusahaan digital asal 

Amerika serikat angkat tangan dan menjual seluruh asetnya yang berada di Asia 

tenggara kepada kompetitornya. Mereka tidak hanya menjual kantor dan juga 

pengambilalihan bisnis semata namun mereka juga melakukan transfer teknologi 

kepada perusahaan digital asal Malaysia yakni Grab. Dengan diakusisinya Uber oleh 

Grab di Asia tenggara semakin menguatkan posisi Grab yang kini hanya bersaing 
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dengan Gojek khususnya di Indonesia. Sepeninggal Uber dari Indonesia, persaingan 

kedua aplikasi tersebut semakin sengit. Dalam perjalanannya gojek meluncurkan 

anak perusahaan yang bernama Gopay sebagai media pembayaran digital untuk 

aplikasinya sedangkan grab menggandeng perusahaan pembayaran berbasis digital 

yang berafiliasi dengan Lippo Group yakni Ovo. Selain menggandeng dompet 

berbasis digital, arah aplikator juga mendapatkan suntikan dana yang bernilai 

fantastis dari perusahaan-perusahaan terkemuka dunia. Suntikan dana tersebut lantas 

digunakan oleh aplikator untuk mengembangkan lini bisnisnya sebaik mungkin demi 

tercapainya tujuan perusahaan yakni menguasai pasar Indonesia. para investor yang 

menyuntikkan dana nya ke perusahaan perusahaan startup transportasi tersebut 

dikenal dengan istilah angel investor atau pemodal ventura.  

Aplikator tidak main-main untuk mengembakan lini bisnis di Indonesia. 

contoh saja grab Indonesia yang berani menginvestasikan dana sebesar 700 juta dolar 

untuk membangun RD di Indonesia. Padahal di Indonesia sendiri telah berdiri 

perusahaan startup sejenis karya anak bangsa yakni Gojek. Pada prinsipnya mereka 

tidak mengenal tuan rumah sebagai musuh atau kawan namun selama pasar Indonesia 

masih terus menggiurkan mereka akan terus berupaya untuk menjadi nomor satu di 

negeri orang. mereka merebut dengan cara memberikan banyak tawaran dan layanan 

yang sangat menguntungkan para customer sehingga mereka secara sukarela menjadi 

pelanggan setianya. 

Keberadaan aplikasi pembayaran digital ini merubah gaya hidup masyarakat 

di kota-kota besar di Indonesia arti serba instan. Dengan menggandeng alat 

pembayaran digital persaingan pun jadi lebih sengit. Tidak hanya menonjolkan 

layanan kecepatan aplikasi layanan namun kedua aplikasi tersebut terlibat dalam 

persaingan harga. meskipun pemerintah telah menetapkan tarif dasar bahwa nyatanya 

kedua perusahaan tersebut masih memberikan promo yang begitu menggiurkan 

bahkan salah satu dari kedua aplikasi tersebut menawarkan promo hingga 99% dalam 
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layanan ride sharing atau layanan jasa pengantaran makanan. promo tersebut tentu 

sangat membantu masyarakat khususnya masyarakat kelas menengah sehingga 

dengan adanya potongan harga tersebut mereka dapat memesan makanan yang 

selama ini mereka anggap mahal dengan harga separuhnya. Sayangnya di balik 

berbagai macam kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan oleh para aplikasi tersebut 

terdapat permasalahan yang mengancam masa depan para mitra aplikator. 

Mitra aplikator merupakan orang-orang yang mendaftarkan dirinya sebagai 

pekerja baik itu paruh waktu ataupun bekerja full time yang menjadi driver 

transportasi berbasis daring. Akibatnya para mitra aplikator tidak mendapatkan 

pemasukan pasti melainkan dari jumlah orderan yang masuk pada hari itu. Seiring 

berkembangnya permintaan akan transportasi berbasis daring maka semakin besar 

pula minat masyarakat untuk menjadi mitranya. Dalam hukum pasar kita mengenal 

dengan istilah supply and demand, dimana terdapat permintaan akan sesuatu yang 

tinggi maka disitu pula banyak orang yang ingin mendapatkan sebagian keuntungan. 

calon mitra yang ingin bergabung sebagai driver transportasi berbasis daring tidak 

memiliki kriteria khusus sehingga semua orang yang memiliki kendaraan dan SIM C 

maka dia dapat menjadi mitra aplikator.  

Cerita mengenai pendapatan yang jauh melebihi pendapatan pekerja kantoran 

membuat orang semakin yakin dan berbondong-bondong untuk mendaftar sebagai 

mitra aplikasi. Mereka tergiur akan kisah-kisah para driver yang telah bergabung 

dengan aplikator transportasi berbasis daring yang memiliki pendapatan bersih hingga 

ratusan ribu rupiah dalam sehari. Dalam hari-hari besar tertentu pendapatan mereka 

sehari bisa menembus angka jutaan rupiah. Hal ini lantas membuat para calon mitra 

tergesa-gesa untuk mendaftarkan dirinya sebagai mitra sehingga mereka melewatkan 

begitu banyak perjanjian yang sejatinya dapat merugikan mereka di kemudian hari. 

Sebelum seseorang menjadi mitra aplikator, mereka terlebih dahulu menandatangani 

sebuah agreement kedua belah pihak yang isinya mengenai kewenangan aplikator 
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apabila suatu saat menemukan atau mendapati para mitranya melakukan kecurangan 

atau penggelapan paket maka pihak aplikator berhak untuk melakukan pemutusan 

mitra. pemutusan mitra sendiri merupakan konsekuensi paling akhir yang diberikan 

oleh pihak aplikator terhadap mitra drivernya apabila melakukan kesalahan yang 

tidak dapat diterima. Salah satu alasan seorang mitra mengalami pemutusan ialah 

mendapatkan rating customer yang rendah atau bintang satu selama beberapa kali. 

Menurut Subekti (1996) komitemen kesepakatan merupakan dasar hokum keduabelah 

pihak yang terikat dalam perjanjian dengan adanya kesepakatan saling 

menguntungkan tanpa boleh membuat salah satu pihak mengalami kerugian. Jadi apa 

yang dialami oleh para mitra tersebut telah melanggar hakikat dari sebuah komitmen 

kesepakatan. 

Mekanisme pemutusan mitra melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh 

pihak aplikator melalui sebuah sistem terintegrasi dengan algoritma yang telah 

didesain secara khusus oleh tim IT perusahaan. sehingga kesalahan yang dilakukan 

oleh para driver dapat dipantau secara runtut dan tak luput dari sistem. Sayangnya 

meskipun penyaringan kesalahan dilakukan oleh sistem yang berbasiskan teknologi 

tingkat tinggi namun dalam pelaksanaannya sistem memutuskan secara mutlak. 

Mutlak di sini ialah tidak adanya campur tangan manusia secara manual untuk 

memutuskan driver tersebut salah atau tidak. Adapun kesalahan driver akan diproses 

apabila terdapat laporan dari customer namun apabila tidak ada laporan dari customer 

namun sistem menemukan sebuah kesalahan dari mitra maka secara otomatis sistem 

akan memutus mitra tersebut pada saat itu juga. Dari sini dapat dinilai bahwa 

pemutusan yang dilakukan oleh aplikator cenderung semena-mena dan cukup 

berbahaya apabila tidak adanya regulasi dari pemerintah untuk memberikan 

perlindungan kepada para mitra tersebut.  

Kebijaksanaan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mewadahi dan 

melindungi para mitra aplikator dari ancaman pemtusan kerja sewaktu-waktu karena 
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bagaimanapun para mitra tersebut juga telah membayar pajak kepada pemerintah 

sehingga sudah selayaknya pemerintah memberikan perlindungan dan jaminan karir 

para driver tersebut agar tidak berujung pahit. Dalam perspektif kebijakan publik 

Robert Eyestone (1978), pemerintahan yang baik merupakan bentuk hubungan antara 

lembaga-lembaga dan masyarakat yang saling menguntungkan dan memberikan 

manfaat langsung secara luas. Pemerintah selaku penerbit regulasi yang di tanggung 

jawabi oleh kementerian perhubungan memiliki peran besar dalam menyelesaikan 

polemik yang sangat membebani para mitra sebut. Pemerintah harus merespon 

persoalan ini karena pekerjaan sebagai driver transportasi berbasis daring telah 

banyak digunakan sebagai pekerjaan tetap oleh sebagian besar masyarakat sehingga 

apabila mereka sewaktu-waktu mengalami pemecatan maka langsung menjadi 

pengangguran dan itu berdampak dapat dampak pada permasalahan sosial sedangkan 

konsekuensi paling parah dapat menambah angka kriminalitas.  

Pemerintah telah beberapa kali mengeluarkan regulasi mengenai transportasi 

berbasis daring namun sifat dari regulasi tersebut yakni hanya mengatur tentang 

kendaraan dan keselamatan customer. Regulasi tersebut bersifat peraturan menteri 

perhubungan (permen) nomor 108 tahun 2018. isi dari peraturan menteri nomor 108 

tahun 2017 yang berlaku pada tanggal 1 November 2017 yakni mengatur mengenai 

penyelenggaraan angkutan orang menggunakan kendaraan yang ditenagai oleh motor 

tidak dalam trayek atau angkutan untuk memindahkan orang dari satu tempat ke 

tempat yang lain harus memiliki identitas yang beda dari kendaraan pribadi. Regulasi 

ini justru memberatkan paramitra transportasi berbasis daring karena mereka harus 

melalui prosedural yang cukup memakan waktu dan tidak sedikit menguras biaya. 

salah satu poin yang ditetapkan dalam peraturan menteri perhubungan tersebut ialah 

kendaraan harus wajib melakukan uji KIR atau kelayakan jalan dengan mendatangi 

bengkel resmi yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya mereka 

diwajibkan untuk melakukan uji kelayakan jalan setiap tiga bulan sekali. Hadirnya 

peraturan menteri ini justru semakin memperuncing polemik yang terjadi di kalangan 
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para mitra aplikator. Pemerintah dinilai kurang bisa memahami kompleksitas yang 

terjadi di masyarakat akar rumput. 

Dalam hal ini akan dibahas mengenai respon pemerintah terhadap polemik 

ketenagakerjaan dan perlindungan mitra aplikator dan langkah-langkah apa saja yang 

telah diambil oleh pemerintah guna mengantisipasi lonjakan permasalahan yang 

disebabkan oleh lemahnya jaminan hukum terhadap para mitra. Dalam jurnal ini 

menggunakan metode kualitatif guna mengetahui lebih lanjut dan memperdalam 

fenomena yang terjadi. Tipe penelitian yang dipakai ialah penelitian deskriptif. 

Kemudian data-data yang telah terkumpul selama hasil penelitian berlangsung akan 

dianalisis serta dikelompokkan guna menjawab polemik yang terjadi.  

 

Jaminan Karir Mitra Aplikasi Berbasis Daring 

Hadirnya aplikasi transportasi berbasis daring memberikan dampak yang 

besar terhadap perekonomian Indonesia. Selain membantu para UKM untuk 

memperoleh penghasilan tambahan melalui layanan pengantaran makanan, 

masyarakat yang belum memiliki pekerjaan dapat bergabung menjadi driver untuk 

memperoleh penghasilan. Disini pemerintah memperoleh keuntungan karena 

lapangan pekerjaan bertambah cukup banyak. minat masyarakat untuk bergabung 

menjadi mitra aplikasi sangat tinggi dikarenakan cerita-cerita yang dibawa oleh driver 

yang pernah bergabung seakan menjadi angin segar bagi mereka yang telah lama 

menganggur. Sayangnya tingginya minat masyarakat untuk bergabung sebagai mitra 

tidak diiringi dengan regulasi yang mengatur tentang ketenagakerjaan di bidang ini. 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini banyak para mitra yang 

mengalami pemutusan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh aplikator. rata-rata 

para driver yang diputus hubungan kerjanya ini tidak mengetahui secara persis 

kesalahan yang dilakukannya sehingga banyak dari mereka yang mempertanyakan 

alasan mereka diputus kepada pihak aplikator. sesampainya di kantor aplikator 
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mereka tidak mendapatkan jawaban yang puas melainkan mereka hanya mendapatkan 

jawaban yang seadanya seperti telah terdeteksi oleh sistem melakukan kecurangan 

atau pelayanan yang dianggap sangat buruk sehingga harus merelakan dirinya untuk 

diputus kemitraannya. Setelah diputus kemitraannya paragraf tersebut tidak mendapat 

kesempatan untuk melakukan klarifikasi ataupun pembelaan atas dirinya. mereka 

juga tidak diperkenankan untuk mengetahui pihak mana yang telah melaporkan 

dirinya. Para driver mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah melakukan 

kesalahan fatal sehingga setelah mendapatkan dirinya telah diputus kemitraan oleh 

aplikator. Dalam realitanya berlian rating umumnya tidak berdasarkan realita yang 

bersangkutan namun banyak oknum customer yang memberikan rating tanpa bisa 

dipertanggungjawabkan. pemberian kredit yang dilakukan oleh para customer 

tersebut kemudian di akumulasi oleh sistem sebagai sebuah kesalahan yang dilakukan 

oleh para mitra aplikator sehingga mereka memperoleh reputasi yang buruk dan 

dianggap sebagai pelanggaran kode etik yang telah ditentukan oleh perusahaan.  

Banyak mitra yang telah mengadukan perkara ini kepada pihak yang dianggap 

memiliki kewenangan dan tanggung jawab seperti halnya Dinas Perhubungan. 

Sayangnya respon yang didapat dari pemerintah tidak seperti yang diharapkan oleh 

para mitra tersebut. alasan bahwa belum ada regulasi yang secara gamblang dapat 

melindungi mereka dari pemutusan yang dilakukan oleh pihak aplikator. Dalam aksi 

demonstrasi yang pada bulan April tahun ini, salah satu poin mereka tuntut yakni 

menuntut peraturan perusahaan yang membahas tentang kode etik untuk segera 

direvisi terutama mengenai poin pemberian rating rendah dan acuan yang diberikan 

oleh customer. selain itu dalam tuntutan mereka juga menginginkan sebelum 

dilakukan pemutusan mereka diberi kesempatan untuk klarifikasi dengan pihak 

terkait sehingga permasalahan dapat secara jelas dan an para mitra dapat menerima 

keputusan perusahaan secara lapang dada. Tuntutan lainnya oleh para mitra tersebut 

yakni memberhentikan proses rekrutmen yang dilakukan oleh pihak kantor guna 

membatasi jumlah driver yang ada di suatu wilayah. Banyak driver menilai proses 
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rekruitmen yang dilakukan oleh pihak aplikator merugikan dirinya karena dengan 

jumlah driver yang membludak di suatu wilayah per individu sangat kecil.  

 

Kewenangan Dan Kebebasan Aplikator Membentuk Aturan Tanpa Intervensi 

Tidak adanya regulasi dari pemerintah mengenai nasib para driver transportasi 

berbasis daring menyebabkan semua peraturan berada di tangan aplikator. Aplikator 

memberikan kesepakatan dengan driver saat awal pendaftaran. Alur pendaftaran yang 

dilalui para calon mitra driver yakni mereka dihadapkan dengan sebuah surat 

pernyataan dan kesanggupan untuk memenuhi segala aturan baik itu aturan etika dan 

aturan perusahaan secara tertulis. sayangnya tidak semua calon mitra memperhatikan 

dengan seksama isi dari agreement tersebut sehingga menjadi korban di kemudian 

hari. umumnya para driver yang tidak sempat melihat seluruh isi perjanjian tertulis 

antara pihak aplikator dengan dirinya disebabkan karena kondisi dan situasi tempat 

pendaftaran yang banyak orang sehingga mereka seakan-akan diarahkan untuk 

sekadar menandatangani tanpa perlu memahami isinya. kesepakatan tersebut 

kemudian menjadi kekuatan hukum tersendiri bagi pihak aplikator apabila sewaktu-

waktu terdapat permasalahan yang terjadi antara mereka dengan para driver. Isi dari 

kesepakatan tersebut ialah mengenai aplikator berhak untuk memutus kemitraan 

apabila mendapati kecurangan yang dilakukan oleh mitra baik kecurangan yang 

disengaja ataupun tidak disengaja. Selain memantau kecurangan yang dilakukan oleh 

para mitra tersebut, mereka turut memantau rating yang diberikan kepada driver. 

Masalahnya di sini pemantauan yang dilakukan oleh pihak aplikator sepenuhnya 

dijalankan oleh sebuah sistem. sistem menggunakan mekanisme algoritma khusus 

sehingga apabila sistem menemui suatu permasalahan dan memenuhi kriteria kriteria 

yang menjadi kode etik perusahaan maka system tidak segan untuk melakukan 

pemutusan. 
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Bahayanya apabila seorang driver mendapatkan customer yang tidak 

bertanggung jawab dengan memberi rating sangat buruk hingga beberapa kali maka 

nasib mitra tersebut akan berakhir. saat mereka mengajukan banding ke pihak 

aplikator mereka akan mendapat jawaban yang sangat normatif yakni kecurangan 

telat dipantau oleh sistem. pelaksanaan kesepakatan yang seharusnya saling 

menguntungkan kedua pihak pada akhirnya harus merugikan salah satu pihak. tidak 

adanya kesempatan bagi para mitra untuk melakukan klarifikasi menyebabkan para 

driver yang telah mengabdi selama berbulan-bulan harus menerima nasib pahit. 

apabila dilihat dari sebuah prosedur hal ketenagakerjaan tentu apa yang dilakukan 

oleh pihak aplikator sangat tidak manusiawi karena dengan sistem yang dibentuk oleh 

aplikator maka setiap orang sangat beresiko untuk mendapatkan pemutusan setiap 

waktu. driver yang masih bergabung tentu tidak tenang saat melakukan pekerjaannya 

karena terus dibayang-bayangi oleh kemungkinan dirinya diputus kemitraan karena 

beberapa kesalahan yang mungkin saja tidak mereka lakukan sama sekali. Menurut 

LeoMae (2017), pemerintah yang baik ialah yang memberi segala upaya melalui 

lembaga-lembaganya guna menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. 

Pemerintah dituntut untuk duduk bersama dengan aplikator dalam mengatasi 

persoalan pemutusan mitra ini dalam penelitian yang telah dilakukan hingga saat ini 

pemerintah masih belum mencapai pada tahap tersebut.  

Pemerintah lebih fokus untuk menentukan status dari aplikasi-aplikasi 

tersebut apakah menjadi perusahaan transportasi atau aplikasi biasa. Selain tuntutan 

kepada pemerintah yang kurang efisien dalam menangani kasus ini, rapper juga 

melalui komunitas-komunitas yang ada berusaha untuk duduk bersama membahas 

shop pemutusan mitra ini namun sayangnya dalam setiap kesempatan para driver 

bertemu dengan manajemen aplikator mereka tidak mendapatkan jawaban yang luas 

karena seperti pernyataan-pernyataan di atas semua dikelola oleh sistem dan 

dicocokkan. meski banyak upaya yang telah dilakukan oleh para mitra namun hingga 

saat ini mekanisme pemutusan mitra masih tetap belum berubah sehingga apapun 
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yang mereka kerjakan selama menjadi driver grab tentu menjadi jaminan mereka 

akan dapat berkarir terus dalam pekerjaan ini. 

 

Hak Mitra Turut Tersita 

Polemik yang dialami oleh para mitra tidak hanya mengenai nasib mereka 

yang sewaktu-waktu bisa diberhentikan namun mereka pun yang selama ini telah 

mereka kumpulkan dengan susah payah tidak lagi menjadi milik mereka. Dalam 

aplikasi driver terdapat salah satu fitur yang fungsi sebagai dompet digital. Dompet 

digital tersebut berfungsi untuk menerima pembayaran dari customer yang memilih 

metode pembayaran pihak ketiga atau credit card. Sejatinya para driver sangat 

terbantu dengan adanya dompet digital tersebut karena selain aksesibilitasnya sangat 

muda dan efisien mereka menjadi tidak perlu membawa uang cash yang terlalu 

banyak karena dapat menimbulkan resiko dan bahaya di jalan. Saat seorang driver 

mengalami pemutusan mitra mereka sama sekali tidak memiliki akses untuk 

mencairkan uang yang tersisa dalam dompet digital tersebut.  

Dalam beberapa kasus ditemukan driver yang uang hasil jerih payahnya masih 

tersisa ratusan ribu rupiah bahkan hingga mencapai jutaan. aplikator dengan 

memblokir akses terhadap dompet digital paramitra tersebut merupakan sesuatu yang 

sangat tidak manusiawi karena bagaimanapun juga apabila seorang rektor melakukan 

kesalahan dan pada akhirnya harus diputus kemitraannya mereka tetap memiliki hak 

atas jerih payahnya yang telah dikumpulkan. Lagi-lagi apabila seorang mitra yang 

telah mengalami pemutusan kerja mengadukan persoalan ini kepada pihak 

manajemen aplikator mereka mendapat jawaban seperti sebelum-sebelumnya yakni 

telah tertulis dalam agreement pada saat pertama kali mendaftar. isi dari agreement 

tersebut menyatakan bahwa para driver yang telah mengalami pemutusan kerja 

mereka tidak diberikan hak sama sekali untuk membuka aplikasi driver apalagi 

membuka dompet digital yang ada di dalam aplikasi driver tersebut. kata lain mereka 
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harus mengikhlaskan sisa jerih payahnya yang mereka kumpulkan selama ini sirna. 

Pihak yang mempertanyakan tentang sisa saldo para driver tersebut yang masih 

tertinggal di dompet digital. Tidak adanya klarifikasi terhadap sisa sisa saldo yang 

tertinggal di dompet tunai memunculkan spekulasi yang liar. Sebagai aplikasi layanan 

terbesar sudah selayaknya mereka mempedulikan nasib para mitranya setidaknya 

meskipun mereka telah diputus ketenagakerjaan mereka masih dapat memiliki akses 

terhadap dompet tunai tersebut setidaknya anggaplah hal tersebut sebagai pemberian 

pesangon terakhir kepada mitra yang telah diputus kerjanya. Menurut Suryono (2014) 

lingkup publik membutuhkan interaksi antara negara dan warganya dalam 

pengambilan keputusan yang salah satunya terkait dengan masalah-masalah sosial 

yang ada di masyarakat. 

Syarat pemutusan mitra juga selayaknya lebih diperketat. hal tersebut karena 

banyak orang yang menggantungkan hidupnya terhadap pekerjaan tersebut. Apabila 

regulasi mengenai ketenagakerjaan para mitra transportasi berbasis daring masih 

lemah maka akan banyak korban korban yang mengalami nasib kurang beruntung 

akibat ulah customer yang tidak bertanggung jawab aplikator hingga mereka harus 

menanggung resikonya. Adapun hal yang sangat urgent untuk diperhatikan ialah 

kesempatan paramitra untuk mencairkan sisa uangnya yang berada di dompet tunai 

karena bagaimanapun uang tersebut merupakan hasil jerih payahnya terlepas apa 

yang menyebabkan mereka diputus kemitraannya. 

 

Kesimpulan 
 

Payung hokum atau undang-undang untuk perlindungan mitra transportasi 

online yang lebih baik belum diterapkan pemerintahan hingga saat ini, sehingga 

system yang mengatur ketenagakerjaan mitra sepenuhnya ditangan aplikasi 

transportasi dalam menentukan kemitraan, hanya bisa diselesaikan antara mitra dan 

aplikator sendiri tanpa keterlibatan pemerintah. Hingga saat ini pemerintah masih 
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fokuskan pada penguatan status aplikator transportasi online yang mana salah satu 

poinnya menjadikan aplikator sebagai perusahaan aplikasi menjadi perusahaan 

transportasi layaknya transportasi transportasi umum lainnya. Sayangnya hingga saat 

ini wacana penguatan status aplikator masih belum menemukan titik terang. Dari 

organda menuntut pemerintah untuk menjadikan aplikator transportasi online sebagai 

perusahaan transportasi agar mereka juga melewati prosedur-prosedur yang sesuai 

dengan prosedur perusahaan transportasi lainnya seperti misalnya uji kir dan 

mengurus SIM A umum.  

Alangkah baiknya pemerintah segera menerbitkan regulasi yang tegas tentang 

perlindungan ketenagakerjaan mitra transportasi berbasis daring agar fenomena 

pemutusan mitra yang hampir terjadi setiap hari dapat dihentikan. selain itu 

pemerintah juga harus menerbitkan regulasi mengenai mekanisme pemutusan mitra 

transportasi berbasis daring sehingga poin-poin pemutusan mitra yang lebih dulu 

dibuat oleh pih aplikator dapat direvisi sehingga lebih manusiawi. Pemerintah harus 

berada dalam posisi tegas untuk mengatur transportasi online tanpa penundaan, 

sehingga tidak menyebabkan resistensi yang berkepanjangan. Peraturan tersebut 

dapat diatur oleh perusahaan angkutan harus memiliki hak dan kewajiban sama dalam 

sudut pandang hukum, biaya lisensi dan lainnya. Karena pemerintah punya hak untuk 

menjatuhkan sanksi tambahan pada aplikator nakal. Selain itu, juga memastikan 

keamanan pengguna keamanan data. Selain itu pemerintah masih harus 

mengendalikan dan melindungi keberadaan lembaga negara khususnya dibidang 

trasnportasi untuk menjalankan fungsinya, terutama pada masalah yang 

mempengaruhi hajat hidup banyak orang. 
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