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Abstract 

This study aims to determine conflict resolution between Grab online transportation drivers 

and angkot drivers in Bengkulu City. As well as knowing in depth the factors that cause 

conflict, actors involved in conflict resolution, conflict impacts, and conflict resolution 

between Grab online transportation drivers and angkot drivers in Bengkulu City. The data 

collection process used non-participant observation, in-depth interviews and documentation. 

The approach used in this research is descriptive qualitative with the technique of 

determining informants by means of snowball sampling. The data obtained is then reduced, 

sorted and recorded and verified to obtain the validity of the data in order to answer the 

research formulation. The conclusion which is the final process of the research after all the 

data has been reviewed and analyzed using Lewis Alfred Coser Theory which states that 

conflict is not only functionally negative insofar as it moves against the structure but can be 

functionally positive as long as it strengthens group solidarity. Research results that, 1). The 

factors that cause conflict between Grab online transportation drivers and angkot drivers in 

Bengkulu City are competition and interests. 2). The actors involved in the conflict are the 

Bengkulu City Transportation Service, the Bengkulu Provincial Transportation Service, the 

Bengkulu City Resort Police (Polres), Grab online transportation drivers and conventional 

public transportation in Bengkulu City. 3). The impact felt due to the conflict between Grab 

online transportation drivers and conventional angkot transportation in Bengkulu City, 

namely the increase in in-group solidarity in the Grab transportation mode group and the 

formation of the five-colored angkot alliance in Bengkulu City, then the domination of angkot 

drivers and the subjugation of one party or group. 4). Conflict resolution is carried out in 

several ways, namely negotiations, mediation conciliation and arbitration which are expected 

to resolve conflicts between Grab online transportation drivers and conventional angkot 

transportation in Bengkulu City.  
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui resolusi konflik antara Pengendara transportasi 

online Grab dan sopir angkot di Kota Bengkulu. Serta mengetahui secara mendalam 

mengenai faktor-faktor penyebab konflik, aktor yang terlibat dalam resolusi konflik, dampak 

konflik, dan resolusi konflik antara Pengendara transportasi online Grab dan sopir angkot di 

Kota Bengkulu. Proses pengumpulan data menggunakan observasi non partisipan, 

wawancara mendalam dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah 

deskriptif kualitatif dengan teknik penentuan informan secara snowball sampling. Data yang 

diperoleh kemudian direduksi, dipilah dan dicatat serta diverifikasi untuk mendapatkan 

kesahihan data dalam rangka menjawab rumusan penelitian. Kesimpulan yang merupakan 

proses akhir penelitian setelah semua data selesai ditelaah dan dianalisis menggunakan Teori 

Lewis Alfred Coser yang menyatakan bahwa konflik tidak hanya bersifat negatif fungsional 

sejauh ia bergerak melawan struktur melainkan dapat bersifat positif fungsional sejauh ia 

memperkuat solidaritas kelompok. Penelitian menghasilkan bahwa, 1). Faktor penyebab 

konflik antara pengendara transportasi online Grab dan sopir angkot di Kota Bengkulu yaitu 

adanya persaingan dan kepentingan. 2). Aktor-aktor yang terlibat didalam konflik yaitu Dinas 

Perhubungan Kota Bengkulu, Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu, Kepolisian Resor 

(Polres) Kota Bengkulu, pengendara transportasi online Grab dan transportasi konvensional 

angkot di Kota Bengkulu. 3). Dampak yang dirasakan akibat konflik antara pengendara 

transportasi online Grab dan transportasi konvensional angkot di Kota Bengkulu yaitu 

bertambahnya solidaritas in-group pada kelompok moda angkutan Grab dan terbentuknya 

aliansi angkot lima warna sekota Bengkulu, selanjutnya yaitu dominasi sopir angkot dan 

takluknya salah satu pihak ataupun kelompok. 4). Resolusi Konflik dilakukan dengan 

beberapa cara, yaitu adanya negosiasi, konsiliasi, mediasi dan arbitrasi yang diharapkan dapat 

menyelesaikan konflik antara pengendara transportasi online Grab dan transportasi 

konvensional angkot di Kota Bengkulu.  

Kata kunci: Grab, Resolusi Konflik, Sopir Angkot, Kota Bengkulu. 

 

PENDAHULUAN 

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi umum menyebabkan 

penyebaran transportasi di Indonesia kini semakin mengalami peningkatan seiring dengan 

berjalannya waktu. Permintaan akan adanya transportasi yang dapat dengan cepat tiba 

ditempat tujuan ditengah-tengah kemacetan dan kepadatan di kota, serta transportasi yang 

dapat dengan mudah ditemukan oleh masyarakat sehingga efisiensi waktu dapat lebih 

optimal. Transportasi merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Bidang kegiatan 

transportasi atau pengangkutan sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas 

kehidupan masyarakat, baik di luar negeri maupun di Indonesia. Hampir setiap harinya 

orang-orang memerlukan transportasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti 

kebutuhan untuk bekerja, sekolah, rekreasi, maupun berinteraksi sosial. Hal ini karena setiap 

pergerakan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat dipenuhi di satu tempat sehingga 
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masyarakat perlu pergi ke suatu tempat yang berbeda untuk dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya dengan menggunakan alat transportasi. Dalam hal ini, antara penjual layanan jasa 

dan pembeli berkomunikasi jarak jauh tanpa harus bertatap muka secara langsung. Sehingga 

muncullah salah satu terobosan transportasi kendaraan umum yang beroda dua dan beroda 

empat yaitu ojek online dan taksi online yang kini sedang di gandrungi oleh masyarakat 

Indonesia saat ini, salah satunya yaitu transportasi online Grab yang memanfaatkan teknologi 

internet dengan menyambungkannya ke handphone agar masyarakat dapat dengan mudah 

memesan ojek dan taksi yang berbasis online serta membantu masyarakat agar terhindar dari 

kemacetan dan kepadatan di kota. Ide tersebut direspon baik oleh masyarakat tetapi tidak 

untuk para angkutan umum lainnya yang merasa resah dengan kehadiran transportasi online 

di Indonesia (Pratama, 2019:15). 

Penggunaan transportasi online yang kini marak digunakan oleh masyarakat Indonesia 

berdampak terhadap berkurangnya minat penggunaan angkutan konvensional seperti angkot. 

Kemudahan yang ditawarkan oleh transportasi online terkesan menenggelamkan keberadaan 

angkutan konvensional angkot. Para pekerja sopir angkot ini pun merasa cukup dirugikan 

dengan kondisi tersebut. Berkurangnya minat masyarakat terhadap angkutan konvensional 

angkot tentu saja akan berdampak besar terhadap pendapatan mereka. Dalam hal ini 

permasalahan yang menyangkut transportasi angkutan ojek dan taksi online dengan angkutan 

konvensional lainnya. Selain itu, hadirnya transportasi online dapat menimbulkan konflik 

antara transportasi angkutan yang ada di perkotaan, karena transportasi online tidak/belum 

memiliki izin dari Pemerintah dan Dinas Perhubungan. Transportasi online atau lebih dikenal 

dengan nama Grab, saat ini sudah menjadi pemandangan yang umum dijalanan berbagai kota. 

Jaket dan helm hijau terang dengan tulisan besar membuat layanan ini mudah dikenali oleh 

masyarakat. Transportasi online kemudian merebak menjadi salah satu kata atau topik yang 

bermunculan di berbagai media (Pratama, 2019:18). 

Hadirnya transportasi online Grab di Kota Bengkulu pada tanggal 09 Agustus 2017 

berujung pada tindak konflik. Persaingan antara pengendara transportasi online Grab dengan 

sopir angkot memang tidak dapat dihindari. Persaingan terjadi berdampak pada sulitnya 

mencari pekerjaan dan menurunnya pendapatan para sopir angkot serta angkutan umum 

lainnya. Pro dan kontra yang terjadi di antara ojek dan taksi online Grab dan sopir angkot 

lebih diakibatkan oleh masalah persaingan dan kecemburuan sosial. 

Perselisihan antara transportasi online dan sopir angkot masih terjadi di beberapa 

daerah, salah satunya adalah aksi sopir angkot di Kota Bengkulu. Dikutip dari 

Regional.kompas.com, bahwa pada jumat, 10 Agustus 2018 ratusan sopir angkot di Bengkulu 
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melakukan aksi sweeping atau pencegatan terhadap puluhan taksi dan ojek online Grab di 

Kota Bengkulu. Para sopir angkot menghentikan taksi dan ojek online di sejumlah wilayah 

dalam Kota Bengkulu seperti di Simpang Lima dan Simpang Sawah Lebar. Sopir angkot 

menghentikan transportasi online Grab motor dan mobil. Bahkan pengojek online jaketnya 

dilepas. Sempat terjadi ketegangan antara sopir angkot dan transportasi online Grab. Akan 

tetapi Polisi pun bergerak cepat mengamankan situasi tersebut. Sementara itu, perwakilan 

angkot lima warna Kota Bengkulu melakukan pertemuan dengan Dinas Perhubungan 

Provinsi Bengkulu. Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa para sopir angkot menolak 

transportasi online Grab lantaran tak berizin dan mengurangi pendapatan mereka. Para sopir 

angkot meminta Grab ditutup dan harus mentaati peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 

Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum 

tidak dalam trayek (Firmansyah, 2018). 

Ratusan sopir angkot lima warna sekota Bengkulu menggelar aksi mogok untuk kedua 

kalinya pada Rabu, 05 September 2018. Dikutip dari Regional.kompas.com, aksi mogok para 

sopir angkot ini dilakukan di halaman kantor Gubernur Bengkulu. Ratusan sopir angkot 

tersebut berasal dari angkot merah, putih, kuning, hijau dan biru. Dalam aksi tersebut para 

sopir angkot ini menuntut Pemerintah agar segera menutup layanan transportasi online Grab 

karena belum ada izin beroperasi dan identitas sopir angkot merasa terancam semenjak 

hadirnya transportasi online Grab di Kota Bengkulu. Pihak sopir angkot menegaskan agar 

pemerintah tegas segera menutup transportasi online Grab karena dinilai telah merugikan 

para sopir angkot. Menurut mereka sejak ada Grab pendapatan mereka menurun hingga 50 

persen. Maka dari itu pihak sopir angkot meminta Grab segera ditutup karena menurutnya 

mereka tidak berizin dan tidak membayar pajak ke Negara sedangkan angkot membayar 

pajak. Sementara itu ketegangan terus terjadi antara pengendara Grab dan sopir angkot 

beberapa kali konflik terjadi namun dapat diselesaikan oleh pihak kepolisian (Firmansyah, 

2018). 

Berdasarkan hasil hearing perwakilan angkot lima warna, Dinas Komunikasi, 

Informatika, dan Statistik Provinsi Bengkulu meminta Grab ditutup di Bengkulu. Dinas 

Kominfotik mengeluarkan surat 551/I208/DKS tentang penutupan/nonaktif (offline) angkutan 

dengan aplikasi yang tidak/belum berizin. Surat ini keluar menyusul pertemuan perwakilan 

angkot lima warna yang memprotes beroperasinya angkutan online tanpa memenuhi izin di 

daerah itu. Dalam pertemuan itu disampaikan, penutupan bukan sepenuhnya kewenangan 

Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu. Dinas Kominfotik menampung aspirasi dengan 

bersurat ke Kementerian Kominfo RI untuk mengoffline-kan Grab di Provinsi Bengkulu 
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dengan pertimbangan bahwa Grab belum ada perizinan beroperasi sesuai informasi dari 

Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu. Surat itu juga ditujukan kepada pimpinan perusahaan 

aplikasi Grab di Indonesia. Berbekal surat tersebut, pimpinan Grab diminta menon-aktifkan 

aplikasi Grab di Kota Bengkulu untuk sementara waktu hingga izin beroperasi sesuai dengan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang transportasi online telah 

mereka kantongi (Firmansyah, 2018). 

Berdasarkan paparan tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor 

penyebab terjadinya konflik antara pengendara  transportasi online Grab dan sopir angkot di 

Kota Bengkulu, aktor yang terlibat di dalam resolusi konflik antara pengendara transportasi 

online Grab dan sopir angkot di Kota Bengkulu, dampak yang ditimbulkan dari adanya 

konflik antara transportasi online Grab dan sopir angkot di Kota Bengkulu, dan resolusi 

konflik antara transportasi online Grab dan sopir angkot di Kota Bengkulu. 

  

METODE PENELITIAN 

Penelitian mengenai resolusi konflik antara transportasi online Grab dan sopir angkot 

dilakukan di Kota Bengkulu. Dengan jangan waktu penelitian kurang lebih selama satu bulan 

pada kurun waktu Juni-Juli 2021. Peneliti menggunakan strategi pendekatan kualitatif 

deskriptif. Dengan metode deskriptif kualitatif ini maka peneliti dapat menganalisa dan 

menghasilkan penelitian sosial yang akurat dengan mengamati perilaku sosial dan kelompok 

yang menjadi objek penelitian secara utuh yang digambarkan secara deskriptif. 

Peneliti menggunakan teknik observasi non partisipan, karena dalam proses penelitian 

peneliti hanya mengamati dan menganalisis mengenai faktor penyebab konflik, aktor-aktor 

yang terlibat, dampak konflik dan resolusi konflik yang terjadi di dalam konflik antara 

transportasi online Grab dan sopir angkot di Kota Bengkulu. Tanpa ikut serta didalam 

tindakan konflik seperti demonstrasi. Selain menggunakan teknik observasi, peneliti juga 

menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur, yang dimana 

ketika terjadinya wawancara maka pertanyaan-pertanyaan yang diajukan akan berkembang 

sesuai dengan jawaban yang disampaikan oleh informan. Informan yang akan menjadi 

narasumber didalam penelitian merupakan aktor-aktor primer dan sekunder yang telah 

ditetapkan peneliti pada proses penentuan informan dengan teknik snowball sampling. Serta 

teknik dokumentasi  berupa data sekunder dari website internet dan instansi/ lembaga 

kedinasan serta dokumen pribadi dari informan penelitian yaitu aliansi angkot sekota 

Bengkulu.  
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Telaah data dalam penelitian dikerangkai dengan teori Lewis Alfred Coser yang 

mengkonsepsikan konflik sebagai sebuah sistem sosial yang bersifat fungsional. Coser 

berpendapat bahwa konflik yang diungkapkan merupakan tanda-tanda dari hidupnya sistem 

sosial. Gambaran konflik tersebut menjelaskan bahwa adanya otoritas dalam bermasyarakat, 

sehingga konflik merupakan upaya untuk meningkatkan otoritas suatu kelompok atau 

individu. Pihak-pihak yang berkonflik tidak hanya bertujuan untuk memperoleh nilai-nilai 

yang diinginkan, namun juga memojokkan, merugikan, serta menghancurkan  lawan mereka. 

Tetapi Coser menegaskan bahwa konflik tidak hanya bersifat negatif fungsional namun 

konflik dapat bersifat positif fungsional, sejauh ia memperkuat kelompok dan secara negatif 

fungsional sejauh ia bergerak melawan struktur (Poloma, 2010:85) Dengan menggunakan 

teori ini ditelaah bahwa konflik yang terjadi antara pengendara Grab dengan sopir angkot 

tidak hanya bersifat negatif namun dapat bersifat positif apabila dapat di resolusi dengan 

baik. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Antara Pengendara Transportasi 

Online Grab dan Sopir Angkot   

a. Persaingan 

Konflik sosial yang terjadi antara transportasi online Grab dan sopir angkot di 

Kota Bengkulu merupakan salah satu jenis konflik persaingan. Menurut Wiese dan 

Becker (dalam Kusuma 2014:66), persaingan adalah suatu proses sosial, di mana 

individu atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing untuk mencari keuntungan 

melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat 

perhatian umum (baik perseorangan maupun kelompok manusia dengan cara menarik 

perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada, tanpa 

mempergunakan ancaman atau kekerasan. 

Kehadiran Grab di Kota Bengkulu menjadi pusat perhatian masyarakat hal ini 

dikarenakan moda angkutan Grab merupakan moda angkutan yang popular di beberapa 

Negara termasuk salah satunya Indonesia selain itu maraknya pengguna smartphone, 

baik sistem Android maupun IOS menjadikan masyarakat bergantung pada smartphone 

serta internet. Peluang tersebut yang menjadikan pendiri bisnis ojek online (Grab) 

menghadirkan ojek berbasis online. Moda angkutan Grab yang berbasis online 

memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mencari driver Grab selain itu, moda 

angkutan Grab tidak hanya menawarkan jasa antar jemput penumpang namun juga 

menawarkan kepada konsumen untuk membelikan makanan (grab food) dan jasa 
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lainnya. Hal ini berbeda dengan angkutan Kota Bengkulu yang hanya beroperasi 

berdasarkan lintasan yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bengkulu 

selain itu tidak adanya inovasi yang diterapkan pada angkutan kota membuat perlahan-

lahan ditinggalkan oleh masyarakat yang mulai beralih ke angkutan Grab yang lebih 

praktis karena dapat diorder melalui aplikasi pihak pengembang Grab dan lebih nyaman 

karena alat transportasi yang digunakan oleh driver Grab merupakan kendaraan pribadi. 

Kemajuan teknologi di bidang transportasi, menjadi kenyataan sosial budaya 

yang terjadi di masyarakat, bahwa saat ini internet sangat berpengaruh kepada warga 

masyarakat dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Dengan hadirnya moda 

angkutan Grab berbasis online (aplikasi) di Kota Bengkulu, pihak angkot menyatakan 

bahwa penambahan moda angkutan di Kota Bengkulu belum diperlukan hal ini 

dikarenakan hanya moda angkutan umum (angkot) saja yang beroperasi para 

pengemudi angkot dalam pendapatan masih dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga. 

Pihak angkot yang merupakan moda angkutan yang telah lebih dahulu beroperasi 

dibandingkan dengan Grab di Kota Bengkulu mulai bertindak dengan adanya situasi 

yang tidak menguntungkan pihak angkot dengan hadirnya Grab tersebut. Seperti pada 

tahun 2017 terjadi percekcokan bahkan terjadi bentrokan fisik atau perkelahian antara 

driver Grab dengan salah seorang sopir angkot kuning hal ini dikarenakan driver Grab 

tersebut mencari penumpang di depan Bencoolen Mall. Dimana pihak angkot merasa 

area tersebut merupakan wilayah trayek yang biasa menjadi spot bagi pihak angkot 

mencari penumpang dan banyak lagi benturanbenturan yang terjadi antara driver Grab 

dengan pihak angkot yang terjadi. 

Pada tahun 2018 pihak angkot sekota Bengkulu saling berkoordinasi dan 

melakukan aksi demo di kantor Gubernur pada tanggal 05 September 2018, pihak 

angkot menuntut kepada pihak Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu untuk 

memberhentikan beroperasinya moda angkutan Grab di Bengkulu dikarenakan pihak 

Grab tidak memiliki izin operasi di Wilayah Kota Bengkulu.  Selain itu, ada beberapa 

tindakan yang dilakukan oleh pihak angkot sebagai bentuk kemarahan pihak angkot 

dengan adanya moda angkutan online Grab di Kota Bengkulu yaitu seperti melakukan 

aksi mogok dan aksi sweeping terhadap driver Grab yang masih beroperasi di Kota 

Bengkulu setelah adanya surat pemberhentian angkutan khusus berbasis online Grab 

dari pihak Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Bengkulu pada tanggal 13 

Agustus 2018. 
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Konflik sosial yang terjadi antara angkutan kota dengan Grab di Kota Bengkulu 

merupakan konflik yang disebabkan oleh adanya persaingan antara dua pihak moda 

angkutan yang beroperasi di wilayah Kota Bengkulu. Pihak angkot merasa tersaingi 

dengan hadirnya Grab hal ini dikarenakan pihak angkot dengan hadirnya Grab, 

kehilangan setengah bahkan lebih pendapatan dari sebelum hadirnya moda angkutan 

Grab di Kota Bengkulu. Grab yang merupakan moda angkutan berbasis online dapat 

dengan mudah di akses oleh konsumen hanya dengan mengunduh aplikasi Grab di 

smartphone selain itu Grab juga menawarkan beberapa jasa terhadap konsumen seperti 

Grab food serta metode pembayaran dapat dilakukan secara digital atau non tunai. 

Sedangkan angkot tetap mempertahankan angkutan secara konvensional yaitu bergerak 

sesuai dengan trayek yang telah ditetapkan. 

b. Kepentingan 

Konflik yang terjadi antara pengendara transportasi online Grab dan sopir angkot 

di Kota Bengkulu, juga di dorong oleh adanya faktor kepentingan. Artinya, ketika 

adanya konflik sosial yang diiringi dengan demonstrasi yang dilakukan oleh aliansi 

angkot lima warna bukan hanya dilakukan untuk menuntut berhentinya Grab beroperasi 

di Kota Bengkulu hal ini karena menurut pihak angkot penambahan armada moda 

angkutan di Kota Bengkulu belum diperlukan. Pihak angkot juga memiliki tujuan 

lainnya yang sedang mereka perjuangkan dan sangat berkaitan erat dengan masalah 

substantif (uang dan kekuasaan). Kehadiran Grab dikota Bengkulu menurut pihak 

angkot memiliki pengaruh besar terhadap pendapatan mereka, dengan beroperasinya 

para driver Grab di Kota Bengkulu pendapatan sopir angkot menurun sampai 50 persen 

dari sebelum adanya Grab. Hal ini membawa kekhawatiran kepada pihak angkot untuk 

memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. pasalnya, selain para sopir angkot 

menggantungkan hidupnya disana para supir angkot juga berkewajiban untuk 

membayarkan pajak, kir kendaraan serta izin trayek. 

Dengan adanya penurunan pendapatan, pihak angkot berusaha menghentikan 

beroperasinya Grab di Kota Bengkulu salah satu cara yang di tempuh oleh pihak angkot 

yaitu dengan menuntut kepada Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu untuk 

memberhentikan beroperasinya Grab di Kota Bengkulu karena tidak memiliki izin 

beroperasi selain itu pihak angkot dalam usahanya menghentikan beroperasinya Grab di 

Kota Bengkulu pihak angkot juga melakukan aksi sweeping setelah adanya surat 

penghentian beroperasi sementara angkutan Grab di Kota Bengkulu. Aksi sweeping 

oleh pihak angkot dilakukan selama tiga hari.  Dapat dinyatakan aliansi angkot sekota 
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Bengkulu yang berkonflik dengan grab merupakan konflik sosial destruktif. Hal ini 

dikarenakan konflik yang tercipta antara kedua belah pihak disebabkan oleh adanya 

kepentingan yang mendasar yaitu uang dan kekuasaan. Dimana pihak angkot, dengan 

hadirnya grab mulai tersaingi yang berdampak pada pendapatan, selain itu beroprasinya 

Grab di Kota Bengkulu tanpa adanya izin dan tanpa adanya batasan trayek dari 

pemerintah kota Bengkulu dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu 

membuat pihak angkot berasumsi bahwa pemerintah kota Bengkulu berpihak terhadap 

grab. 

Transportasi konvensional angkot di kota Bengkulu sebelum hadirnya moda 

angkutan berbasis online seperti Grab didominasi oleh moda angkutan konvensional 

angkot sehingga dengan hadirnya moda angkutan Grab di tahun 2017 memberikan 

variasi terhadap masyarakat Kota Bengkulu menggunakan jasa moda angkutan. 

Dikarenakan moda angkutan berbasis online lebih popular di masyarakat Kota 

Bengkulu, moda angkutan konvensional angkot mulai berangsur-angsur ditinggalkan 

penggunanya hal ini dapat dilihat dari pernyataan sopir angkot yaitu berkurangnya 

pendapatan dari supir angkot mencapai 50 persen dan berkurangnya jumlah angkot 

yang beroperasi di Kota Bengkulu. Konflik antara sopir angkot sekota Bengkulu yang 

tergabung dalam aliansi angkot lima warna sekota Bengkulu dengan Grab merupakan 

konflik kepentingan dimana pihak angkot menuntut kepada pihak Instansi Pemerintah 

yaitu Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu untuk menutup jasa angkutan khusus 

berbasis online Grab hal ini dikarenakan jasa angkutan tersebut tidak memiliki izin. 

Artinya dapat dikatakan jasa angkutan angkot memiliki kepentingan yaitu untuk 

mendominasi terhadap jasa angkutan di Kota Bengkulu. 

2. Aktor Yang Terlibat Dalam Resolusi Konflik Antara Pengendara Transportasi 

Online Grab dan Sopir Angkot 

1) Dinas Perhubungan Kota Bengkulu  

Dinas Perhubungan Kota Bengkulu adalah aktor atau stakeholder sebagai 

lembaga penengah dari resolusi konflik antara transportasi online dan sopir angkot di 

Kota Bengkulu. Dampak dari konflik Grab dan angkot terjadinya aksi unjuk rasa yang 

dilakukan oleh angkot di kantor Dinas Perhubungan Kota Bengkulu hal ini dikarenakan 

Dinas Perhubungan Kota Bengkulu yang menaungi angkutan umum kota (angkot). 

Peran Dinas Perhubungan Kota Bengkulu dalam konflik antara Grab dan sopir angkot 

yaitu Lembaga yang menaungi angkot, selain itu aliansi angkot lima warna sekota 

Bengkulu pertama kali menuntut kepada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu terhadap 
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hadirnya transportasi online Grab di Kota Bengkulu. Namun tuntutan tersebut 

seharusnya di arahkan ke Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu karena Dinas 

Perhubungan Provinsi yang menangani prosedur perizinan beroperasinya moda 

angkutan khusus online roda dua maupun roda empat.  

2) Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu 

Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu adalah aktor atau stakeholder sebagai 

lembaga penengah dari resolusi konflik antara ojek online Grab dan sopir angkot di 

Kota Bengkulu. Dari aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh pihak sopir angkot, Dinas 

Perhubungan menggelar hearing atau pertemuan dengan perwakilan sopir angkot dan 

Grab untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara ojek online dan sopir angkot di 

Kota Bengkulu. Pertemuan atau hearing yang di selenggarakan oleh Dinas 

Perhubungan Provinsi Bengkulu pada tanggal 10 Agustus 2018 yang dihadiri oleh 

beberapa perwakilan dari lembaga Pemerintah dan beberapa perwakilan dari aliansi 

angkot lima warna sekota Bengkulu. Setelah kegiatan hearing dilakukan oleh Dinas 

Provinsi Bengkulu terhadap dua pihak yang berkonflik yaitu Grab dan angkot pada hari 

Jumat tanggal 10 Agustus 2018 bertempat diruang rapat Enggano Dinas Perhubungan 

Provinsi Bengkulu ditetapkan bahwa Grab atau PT. STI belum atau tidak memiliki izin 

beroperasi di wilayah Kota Bengkulu. Sehingga setelah hearing dilakukan, Dinas 

Perhubungan Provinsi Bengkulu mengeluarkan surat putusan tertanggal 10 Agustus 

2018 dengan nomor registrasi 550/2466/Dishub-18 menyatakan penutupan atau non-

aktifkan (offline) angkutan dengan aplikasi yang tidak atau belum berizin. 

3) Kepolisian Resort (Polres) Kota Bengkulu 

Polres Kota Bengkulu adalah aktor atau stakeholder sebagai Lembaga penengah 

dari resolusi konflik antara pengendara online Grab dan sopir angkot di Kota Bengkulu. 

Dari aksi unjuk rasa dan aksi sweeping yang dilakukan oleh pihak sopir angkot. Polres 

Kota Bengkulu berperan dalam mengamankan berbagai tindakan yang dilakukan oleh 

kedua belah pihak yang berkonflik agar tidak terjadi konflik yang berkembang menjadi 

kekerasan (konflik destruktif). Selain itu Kepolisian Resort (polres) Kota Bengkulu 

sebagai pihak penengah dengan melakukan mediasi dalam meredam perseteruan yang 

terjadi antara pengendara transportasi online Grab dan sopir angkot di Kota Bengkulu.  

4) Pengendara Transportasi Online Grab 

Grab merupakan aktor atau stakeholder yang menjadi pemeran utama di dalam 

konflik antara transportasi online dan sopir angkot di Kota Bengkulu. Semenjak 

hadirnya Grab di Kota Bengkulu pada tanggal 09 Agustus 2017 membuat identitas para 
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sopir angkot merasa terancam dan  banyaknya penumpang yang beralih menggunakan 

transportasi online dari pada angkutan konvensional seperti angkot sehingga membuat 

pendapatan para sopir angkot menurun. Selain itu dalam perkembangan teknologi, 

belum adanya aturan yang mengikat sehingga konflik antara ojek online Grab dan sopir 

angkot di Kota Bengkulu terjadi.  

5) Sopir Angkutan Kota Angkot 

Sopir angkot adalah aktor atau stakeholder yang menjadi pemeran utama di dalam 

konflik antara transportasi online Grab dan sopir angkot di Kota Bengkulu. Angkutan 

kota atau disingkat dengan angkot merupakan moda transportasi konvensional yang 

telah lama beroperasi di Kota Bengkulu. Sebelum hadirnya transportasi online Grab, 

jasa angkutan angkot banyak diminati oleh masyarakat. Beroperasinya Grab di Kota 

Bengkulu yang belum mendapatkan izin dari Pemerintah sehingga ratusan sopir angkot 

menggelar aksi sweeping dan unjuk rasa kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk 

memberhentikan beroperasinya moda angkutan Grab lantaran tidak berizin dan 

mengurangi pendapatan para sopir angkot. Pergerakan lalu lintas dalam kota dilayani 

oleh angkutan umum dalam kota (angkot). Angkot mempunyai trayek dan rute 

tersendiri, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur 

Bengkulu Nomor: 76 Tahun 2001 tanggal 05 April 2001 tentang penetapan Lintasan 

Jaringan Trayek Kota/Angkutan Kota Penumpang Umum Dalam Wilayah Kota 

Bengkulu. 

3. Dampak Terjadinya Konflik Antara Pengendara Transportasi Online Grab Dan 

Sopir Angkot 

1. Bertambahnya Solidaritas In-Group   

Menurut Soekanto (2014: 94-95), Bertambahnya solidaritas in-group apabila suatu 

kelompok bertentangan dengan kelompok lain, maka solidaritas dalam kelompok 

tersebut akan bertambah erat. Mereka bahkan bersedia berkorban demi keutuhan 

kelompoknya. Bertambahnya solidaritas intern dan rasa in-group suatu kelompok, 

apabila terjadi pertentangan antara kelompok-kelompok, solidaritas antar anggota di 

dalam masing-masing kelompok itu akan meningkat sekali. 

a) Solidaritas Angkot Kota Bengkulu 

Solidaritas moda angkutan kota (angkot) Bengkulu semakin erat semenjak hadirnya 

transportasi online Grab di Kota Kengkulu. Dampak yang terjadi dari adanya Grab 

sangat mempengaruhi perekonomian mereka. Beralihnya peminat angkot ke 

transportasi online Grab telah merugikan para sopir angkot. Hal itu membuat para 
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sopir angkot memiliki permasalahan yang sama yaitu pendapatan yang didapat sopir 

angkot dari setiap wilayah trayek mengalami penurunan. Sehingga, mendorong para 

sopir angkot dari setiap wilayah trayek membentuk aliansi yang kemudian disebut 

sebagai aliansi angkot lima warna sekota Bengkulu yang terdiri dari angkot merah, 

putih, kuning, hijau, dan biru yang memiliki tujuan sama yaitu “menghentikan 

beroperasinya moda angkutan berbasis online Grab di Kota Bengkulu. 

b) Solidaritas Grab Kota Bengkulu 

Selain itu solidaritas in-group yang terjadi dalam kelompok transportasi online Grab 

yaitu terbentuknya komunitas driver Grab, yang dimana terbentuknya 21 komunitas 

transportasi online Grab di Kota Bengkulu. Masing-masing komunitas memiliki 

anggota kurang lebih sekitar 20-50 orang. Selain itu, bentuk solidaritas driver Grab 

ditunjukan dengan bergabung dalam grup WhatsApp yang memudahkan mereka 

berkomunikasi saling membantu, selain itu mereka membuat tempat berkumpul di 

beberapa lokasi untuk tempat beristirahat, menunggu pesanan atau hanya sekedar 

bersanda gurau saja. Seperti komunitas SASPAL (saudara satu aspal) mereka 

mempunyai salam yang khas yaitu “salam satu aspal”, driver Grab ketika berjumpa 

dijalan biasanya mereka akan membunyikan klakson atau melambaikan tangan 

sebagai simbol saling menyapa. Ketika ada salah satu driver yang terkena masalah 

dijalan, maka tidak sungkan untuk membantu, jika ada driver yang kecelakaan 

mereka akan menjenguknya.  

2. Dominasi dan Takluknya Salah Satu Pihak 

Konflik sosial yang terjadi antara ojek online Grab dan sopir angkot di Kota 

Bengkulu, tercipta dari adanya persaingan antara kedua moda angkutan tersebut dimana 

pihak angkot merasa tersaingi dengan hadirnya Grab di Kota Bengkulu sehingga 

pendapatan yang didapat oleh sopir angkot mengalami penurunan. Persaingan yang 

tercipta antara kedua belah pihak tumbuh menjadi kekerasan bahkan menyebabkan 

bentrokan fisik diantara kedua belah pihak.  Artinya, persaingan yang tercipta antara 

moda angkutan kota (angkot) dan Grab merupakan bentuk dari perebutan dominasi. 

Moda angkutan kota memiliki kekuatan yang sah yang dibuktikan dengan adanya izin 

operasi angkot di Kota Bengkulu hal inilah menjadi tuntutan yang dilakukan oleh pihak 

aliansi angkot untuk mendominasi persaingan beroperasi sebagai moda angkutan di 

Kota Bengkulu. Namun pihak Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu tidak dapat 

berbuat banyak dengan adanya konflik antara pihak Grab dan angkot dikarenakan Grab 

sebagai angkutan berbasis online yang secara keseluruhan kontrol atas aplikasi Grab 
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tidak di Kota Bengkulu dimana kantor Grab yang ada di Kota Bengkulu hanya sebatas 

pelayanan sedangkan kantor pusat Grab berlokasi di Jakarta. Ditambah dengan tidak 

adanya inovasi yang dilakukan oleh moda angkutan kota hal ini berbanding terbalik 

dengan Grab dimana dalam pelayanannya menggunakan jejaring internet yang 

memudahkan konsumen untuk mengakses driver Grab untuk melakukan tugas yang 

diminta oleh konsumen. Sehingga, moda angkutan yang berbasis online berkembang 

pesat dan mendapatkan perhatian masyarakat Kota Bengkulu dilain pihak moda 

angkutan kota semakin terpojok tanpa bisa berbuat apa-apa setelah seluruh usaha telah 

dilakukan oleh pihak aliansi angkot sekota Bengkulu. 

4. Resolusi Konflik Antara Pengendara Transportasi Online Grab Dan Sopir Angkot 

 Menurut Nasikun (dalam Irwandi, 2017:32) menjelaskan bahwa, pola penyelesaian 

konflik dapat dilakukan dalam beberapa pendekatan, di antaranya:  

1. Negosiasi  

Menurut Nasikun (dalam Irwandi, 2017:32), negosiasi adalah proses tawar-

menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu 

pihak dengan pihak lain. Negosiasi juga diartikan suatu cara penyelesaian sengketa 

secara damai melalui perundingan antara pihak yang berperkara. Dalam penyelesaian 

konflik, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai 

kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama 

maupun yang berbeda. Artinya, ketika terjadi permasalahan ataupun konflik antara dua 

kelompok atau lebih, maka negosiasi bisa menjadi salah satu alternatif untuk mencapai 

kesepakatan bersama, namun ketika kesepakatan dirasa merugikan salah satu pihak atau 

memberatkan salah satu pihak, maka tidak ada yang bisa menjamin bahwa negosiasi 

bisa menjadi jalan tengah didalam suatu permasalahan. Begitu juga dengan konflik 

yang terjadi antara transportasi online Grab dan sopir angkot di Kota Bengkulu. Awal 

mula terjadinya konflik antara transportasi online Grab dengan sopir angkot di Kota 

Bengkulu terjadi pertama kali di depan Bencoolen Mall, pengendara Grab yang 

mangkal di depan Bencoolen Mall untuk mencari penumpang kemudian di datangi oleh 

beberapa sopir angkot yang merasa wilayah Bencoolen Mall merupakan wilayah trayek 

mereka sehingga terjadilah keributan antara pengendara Grab dengan sopir angkot 

tersebut.   

Negosiasi yang terjadi antara pihak sopir angkot dengan driver Grab di Kota 

Bengkulu pada saat setelah terjadinya konflik dan aksi sweeping pada tanggal 12 

Agustus 2018 yang dilakukan di depan SDN 01 Kota Bengkulu yaitu negosiasi 



 

|105|   Seminar Nasional Sosiologi  | Vol. 2 Tahun 2021 

Unram 
SeNSosio 

dilakukan secara kekeluargaan. Adapun proses tawas menawar yang dilakukan oleh 

masing-masing kedua belah pihak yaitu dari pihak angkot sendiri meminta kepada 

driver Grab agar tidak mengambil penumpang dari wilayah-wilayah tertentu seperti di 

wilayah Bencoolen Mall, wilayah Pasar Panorama, Pasar Minggu, wilayah Mega Mall, 

Sekolah dan lain-lain karena dari pihak angkot sendiri mereka memiliki lintasan trayek 

dan tidak semua angkot dapat dengan bebas mengambil penumpang. Sehingga pihak 

angkot meminta kepada transportasi online Grab agar dapat membatasi wilayah 

berjarak sekitar 100 meter yang di lalui dalam mengambil penumpang dan hanya boleh 

menurunkan penumpang saja di wilayah tersebut. 

Sedangkan proses tawar menawar yang dilakukan oleh pihak driver Grab sendiri 

yaitu tidak adanya lagi aksi sweeping yang dilakukan oleh pihak sopir angkot pada saat 

itu dan Grab dapat beroperasi mengambil penumpang ke wilayah yang di tentukan, dan 

Grab meminta agar konflik yang terjadi dapat di selesaikan secara damai agar tidak 

berkepanjangan Adapun kasus pengendara Grab yang menabrak salah satu sopir angkot 

di wilayah Gor sawah lebar, angkot meminta kepada pihak Grab agar dapat 

bertanggung jawab dan menyelesaikan perkara tersebut. 

2. Konsiliasi 

Menurut Nasikun (dalam Irwandi, 2017:32), konsiliasi adalah pengendalian 

konflik dengan cara konsiliasi terwujud melalui Lembaga-Lembaga tertentu yang 

memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan di antara pihak-

pihak yang berkonflik.  

Artinya ketika ada suatu isu ataupun masalah yang berkembang di dalam 

masyarakat dan memungkinkan akan terjadinya konflik sosial antar kelompok yang 

dapat menimbulkan ketidakseimbangan didalam sistem masyarakat. Maka, masyarakat 

dapat memilih jalan konsiliasi atau pengendalian masalah melalui Lembaga-Lembaga 

tertentu yang dipercaya dapat membantu mengarahkan isu permasalahan ataupun 

konflik secara lebih baik. Begitu juga dengan konflik yang terjadi antara transportasi 

online Grab dan sopir angkot di Kota Bengkulu. Konflik  yang terjadi antara 

transportasi online dengan transportasi konvensional merupakan konflik antar 

kelompok dengan kelompok yaitu kelompok driver Grab dengan kelompok sopir 

angkot yang dimana kedua kelompok tersebut berkonflik disebabkan oleh berbagai 

faktor, salah satunya yaitu faktor kepentimgan ekonomi. Hadirnya transportasi online 

Grab di Kota Bengkulu telah meresahkan para sopir angkot karena peminat angkot 

mulai berkurang dan pendapatan pun menurun.   
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Selain itu beroperasinya transportasi online Grab belum adanya izin dari Dinas 

Provinsi Bengkulu, sehingga hal tesebut membuat ikatan serikat sopir Indonesia (SSI) 

angkot lima warna sekota Bengkulu melakukan aksi unjuk rasa, menuntut Pemerintah 

Kota Bengkulu untuk memberhentikan beroperasinya transportasi online Grab di Kota 

Bengkulu. Dari hasil tuntuan oleh pihak sopir angkot tersebut maka Dinas Perhubungan 

Provinsi Bengkulu melakukan hearing atau pertemuan dengan pihak sopir angkot pada 

tanggal 10 Agustus 2018, hasil hearing yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi 

Bengkulu dan aliansi angkot 5 (lima) warna yang dikeluarkan surat pada tanggal 13 

Agustus 2018, oleh Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik memutuskan untuk 

menonaktifkan angkutan dengan aplikasi yang tidak atau belum berizin. Adanya peran 

Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu, Kepolisian Resor (Polres) Kota Bengkulu dan 

Dinas Perhubungan Kota Bengkulu merupakan sebagai Lembaga penengah dari konflik 

yang terjadi antara transportasi online Grab dan sopir angkot di Kota Bengkulu.   

Lembaga yang terlibat dalam penyelesaian konflik antara transportasi online Grab 

dan sopir angkot di Kota Bengkulu merupakan Lembaga Pemerintah yaitu Kepolisian 

Kota Bengkulu, Dinas Perhubungan Kota Bengkulu dan Dinas Perhubungan Provinsi 

Bengkulu sebagai pihak penengah yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan 

pengambilan keputusan di antara pihak-pihak yang berkonflik. Adanya bentrokan fisik 

yang terjadi dalam konflik antara Grab dan sopir angkot, mendorong peran Kepolisian 

sebagai Lembaga yang mengayomi masyarakat bertindak dalam bentrokan fisik yang 

terjadi antara Grab dan sopir angkot tersebut. Hadirnya pihak Kepolisian dalam 

permasalahan konflik yang terciptanya kekerasan fisik mendorong kedua belah pihak 

yaitu driver Grab dan sopir angkot melakukan perdamaian namun perdamaian yang 

diciptakan oleh pihak Kepolisian Kota Bengkulu tersebut hanya bersifat sementara, 

setelah adanya perdamaian tersebut kemudian terulang kembali kekerasan fisik antara 

driver Grab dan angkot seperti pada saat aksi sweeping yang dilakukan pada tanggal 11 

Agustus 2018 oleh pihak angkot terhadap Grab yang masih beroperasi yang saat itu 

salah seorang pengendara angkot menjadi korban tabrak lari oleh pengendara Grab.  

Dari aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh pihak sopir angkot dengan menuntut 

Pemerintah Kota Bengkulu untuk memberhentikan beroperasinya transportasi online 

Grab maka dilakukan pertemuan di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu pada 

tanggal 10 Agustus 2018. Dalam hal ini, peran Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu 

mempertimbangkan aspirasi yang di sampaikan oleh pihak sopir angkot untuk 

menonaktifkan atau memberhentikan moda angkutan Grab yang berbasis online. 
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Aspirasi yang disampaikan pihak sopir angkot kemudian oleh pihak Dinas 

Perhubungan Provinsi Bengkulu diterima yang dibuktikan dengan diterbitkannya surat 

penutupan angkutan dengan aplikasi yang tidak atau belum berizin oleh Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistika Provinsi Bengkulu. 

3. Mediasi 

Mediasi adalah pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menunjuk pihak 

ketiga yang akan memberikan nasihat-nasihat, berkaitan dengan penyelesaian terbaik 

terhadap konflik yang mereka alami. Bahwa mediasi merupakan salah satu bentuk 

negosiasi antara para pihak yang bersengketa dan melibatkan pihak ketiga dengan 

tujuan membantu demi tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistis.   

Konflik sosial yang terjadi antara transportasi online Grab dan sopir angkot di 

Kota Bengkulu, mengakibatkan terjadinya bentrokan fisik antara Grab dan sopir angkot 

pada saat sopir angkot melakukan aksi sweeping, karena salah satu dari driver Grab 

tidak terima dengan adanya aksi sweeping pada tanggal 11 agustus 2018 yang 

dilakukan oleh pihak sopir angkot tersebut. Maka dengan segera pihak Kepolisian turun 

tangan menangani konflik yang terjadi dengan membawa pihak yang berkonflik ke 

Polres Kota Bengkulu untuk melakukan mediasi demi tercapainya penyelesaian yang 

bersifat kompromistis.  

Hadirnya pihak Lembaga Kepolisian dalam mengamankan situasi konflik, yaitu 

sebagai Lembaga pihak penengah dalam penyelesaian konflik antara driver Grab dan 

sopir angkot. Dari konflik yang terjadi yang mengakibatkan kedua belah pihak merasa 

dirugikan, maka demi terciptanya perdamaian yang langgeng pihak yang berkonflik 

bersepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan nasihat-nasihat, 

berkaitan dengan penyelesaian terbaik terhadap konflik yang mereka alami. Mediasi 

dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2018, pada saat terjadinya konflik dan aksi 

sweeping yang dilakukan oleh pihak sopir angkot.   

Proses penyelesaian konflik yang terjadi antara transportasi online Grab dan sopir 

angkot dilakukan di Polres Kota Bengkulu. Lembaga kepolisian sebagai pihak 

penengah melakukan mediasi di antara kedua belah pihak yang berkonflik dengan 

memberikan kesempatan kepada driver Grab dan sopir angkot untuk menyampaikan 

keluhan dan penyebab dari adanya bentrokan fisik  tersebut agar pihak kepolisian dapat 

membantu dalam memberikan nasihat dan memberikan ketenangan agar pihak yang 

berkonflik tidak berlarut dengan emosinya masing-masing. Mediasi tersebut dilakukan 

dengan memberikan nasihat agar konflik yang terjadi tidak masuk ke ranah hukum. Jika 
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sudah masuk ke ranah maka penyelesaian konflik ini semakin rumit dan konflik 

semakin memanas di antara kedua kelompok transportasi online dengan transportasi 

konvensional tersebut. Jadi dengan mediasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian agar 

dapat meredam emosi dan amarah di antara kedua belah pihak yang berkonflik dan 

mencari jalan keluar agar konflik dapat di selesaikan secara damai pada saat itu.   

Aksi demo yang dilakukan oleh aliansi angkot lima warna sekota Bengkulu 

tersebut dengan tujuan menuntut Pemerintah Kota Bengkulu dapat memberhentikan 

beroperasinya transportasi online Grab yang sudah menjamur tersebut. Maka mediasi 

yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu dan Dinas 

Perhubungan Kota Bengkulu dengan melakukan hearing atau pertemuan pada tanggal 

10 Agustus 2018, dengan pihak yang berkonflik. Dalam hearing tersebut pihak 

Pemerintah Kota Bengkulu menampung aspirasi dan menerima tuntutan yang dilakukan 

oleh sopir angkot, dan menghasilkan beberapa kesepakatan.  

Berikut 3 point kesepakatan dari hearing antara Pemerintah Provinsi Bengkulu 

dan aliansi angkot lima warna se-Kota Bengkulu tersebut sebagai berikut:  

1) Pemerintah Provinsi Bengkulu akan menindaklanjuti kegiatan hearing antara 

Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Aliansi Angkot lima warna Kota Bengkulu 

tentang keberadaan Grab yang ada di Provinsi Bengkulu, dengan cara 

memerintahkan penutupan sementara (meng-offline-kan) terhadap kendaraan yang 

beroperasi mengangkut penumpang/masyarakat umum yang belum/tidak memiliki 

izin menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak 

dalam trayek sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor : PM.108 Tahun 2017.  

2) Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Kominfotik dan Dinas Perhubungan 

akan mengadakan pertemuan / rapat koordinasi dengan pihak Grab atau PT. STI 

(Solution Transportasi Indonesia) dan instansi terkait lainnya pada tanggal 5 

September 2018.  

3) Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Kominfotik dan Dinas Perhubungan 

akan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Satpol PP, untuk melakukan 

pengawasan terhadap Angkutan Sewa Khusus Online yang tidak/belum memiliki 

izin sebagaimana dimaksud. 

4. Arbitrasi 

Arbitrasi adalah pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menerima pihak 

ketiga yang akan berperan untuk memberikan keputusan-keputusan, dalam rangka 
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menyelesaikan konflik yang ada. Berbeda dengan mediasi, cara arbitrasi mengharuskan 

pihak-pihak yang berkonflik untuk menerima keputusan yang diambil oleh pihak 

arbitrer. Dalam resolusi konflik antara transportasi online Grab dan sopir angkot di 

Kota Bengkulu, lembaga Pemerintah Provinsi Bengkulu mempunyai otoritas dalam 

penyelesaian konflik yang terjadi dengan memberikan keputusan berdasarkan aksi 

unjuk rasa yang dilakukan oleh aliansi angkot lima warna sekota Bengkulu yang 

menuntut kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk memberhentikan beroperasinya 

tranportasi online Grab yang belum berizin dan juga telah memberikan dampak besar 

terhadap ekonomi sopir angkot yang dimana semenjak kehadiran transportasi online 

Grab, masyarakat banyak beralih menggunakan transportasi online Grab yang lebih 

muda dan praktis dibandingkan menggunakan transportasi konvensional seperti angkot. 

Akibatnya pendapatan sopir angkot menurun hingga 50 persen.   

Dari unjuk rasa yang dilakukan oleh aliansi angkot lima warna sekota Bengkulu, 

pada 10 Agustus 2018 pihak lembaga Pemerintah yaitu Dinas Perhubungan Provinsi 

Bengkulu melakukan hearing atau pertemuan dengan perwakilan sopir angkot lima 

warna yang dimana hasil hearing tersebut menghasilkan 3 point kesepakatan. Lembaga 

Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu memberikan keputusan untuk mengeluarkan 

surat penutupan/non-aktifan (offline) angkutan dengan aplikasi yang tidak/belum 

berizin. Surat tersebut dikeluarkan melalui lembaga Dinas Komunikasi, Informatika, 

dan Statistik Provinsi Bengkulu dengan nomor surat 550/2466/ Dishub-18. 

Sebagaimana surat tersebut pada intinya meminta untuk melarang Grab beroperasi dan 

mengangkut penumpang umum karena belum memiliki izin sesuai ketentuan yang 

berlaku. Keputusan tersebut harus dipatuhi oleh pihak transportasi online Grab untuk 

tidak beroperasi mengangkut penumpang dan  menonaktifkan (offline) aplikasi Grab di 

Kota Bengkulu.  

 

KESIMPULAN 

Dalam konflik yang terjadi antara Grab dan sopir angkot di Kota Bengkulu, konflik 

berdampak negatif yang menimbulkan kekerasan atau bentrokan fisik dan adu mulut yang 

terjadi antara driver Grab dan sopir angkot, selain itu jatuhnya korban yang luka parah akibat 

ditabraknya sopir angkot oleh driver Grab, dan menimbulkan trauma dalam diri individu serta 

dominasi oleh pihak sopir angkot dan takluknya salah satu pihak. Coser menyatakan konflik 

tidak hanya bersifat negatif namun dapat bersifat positif apabila dapat di resolusi dengan 

baik. Adanya negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrasi merupakan dampak positif dari 
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konflik yang merupakan sarana pembentuk interaksi sosial dan berdampak positif karena 

berujung menjadi sebuah proses sosial yang dapat di resolusi dengan baik sehingga konflik 

yang terjadi antara pengendara transportasi online Grab dan sopir angkot di Kota Bengkulu 

dapat diselesaikan. Selain itu, dampak positif dari adanya konflik antara driver Grab dan 

sopir angkot yaitu memperkuat kelompok dan meningkatkan solidaritas antara Grab dan sopir 

angkot yaitu dengan dibentuknya komunitas-komunitas Grab dan dibentuknya aliansi angkot 

lima warna sekota Bengkulu. Selain itu dapat mempererat hubungan antar anggotanya seperti 

mengahadapi musuh bersama yang dilakukan oleh kelompok Grab dan kelompok sopir 

angkot, mengintegrasikan orang atau menyatukan anggota kelompok, menghasilkan 

solidaritas dan keterlibatan seperti sopir angkot lima warna yang melakukan aksi sweeping 

dan aksi mogok bersama dengan mengumpulkan seluruh sopir angkot lima warna yaitu 

merah, putih, kuning, hijau, dan biru untuk melakukan unjuk rasa kepada Pemerintah yang 

bertujuan untuk memberhentikan beroperasinya transportasi online Grab yang belum berizin, 

dan membuat orang atau anggota kelompok lupa akan perselisihan internal mereka sendiri. 
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