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Sistem Bagi Hasil antara PT. GO-JEK INDONESIA dengan 

Driver GO-JEK dalam tinjauan Akad pada Hukum Ekonomi 

Syariah (Studi Pada BaseCamp GO-JEK Solo Balapan) 
 

 

   Abstrak 

Dalam sebuah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan 

berkembang, Para pengusaha mengembangkan usahanya. PT.GO-JEK 

INDONESIA yang menerapkan sistem layanan pemesenan ojek motor dan 

mobil secara online, Pihak GO-JEK menerapkan sistem bagi hasil antara 

PT.GO- JEK INDONESIA dengan mitra driver GO-JEK. Sistem bagi hasil 

yaitu sistem dilakukannya perjanjian di dalam suatu usaha, akan diperjanjikan 

adanya pembagian hasil atas keuntungan dan kerugian secara adil yang didapat 

kedua belah pihak.Dalam sistem bagi antara GO-JEK dengan mitra driver GO-

JEK termasuk kedalam akad Syirkah Al-Inan. Berdasarkan latar belakang 

diatas timbul pokok permasalahan yaitu bagaimana sistem bagi hasil antara PT. 

GO-JEK INDONESIA dengan mitra Driver GO-JEK pada GO-JEK Solo Raya 

Basecamp Solo Balapan dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang sistem 

bagi hasil antara pihak GO-JEK dengan mitra Driver GO-JEK Solo Raya 

Basecamp Solo Balapan.Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian lapangan dengam metode kualitatif, data yang diperoleh 

menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi 

dan studi kepustakaan. Sedangkan analisis yang digunakan dengan kualitatif 

dengan metode deduktif dengan menarik kesimpulan berdasarkan beberapa 

teori yang untuk yang mendalam. Hasil penelitian dan kesimpulan dalam 

penelitian ini adalah sistem bagi hasil antara PT. GO-JEK INDONESIA dengan 

mitra driver 20% : 80% dan ada tambahan potongan untuk mitra driver sebesar 

Rp. 800,00 dan untuk Go-Ride Rp.2.400 untuk Go-Car biaya. Sistem bagi hasil 

antara GO-JEK dengan mitra driver sesuai dengan hukum islam dalam akad 

Syirkah Al-Inan.Dalam hal keuntungan dan kerugian dibagi secara proposional 

sesuai dengan kontribusi modal diawal. 

Kata Kunci: pt. go-jek indonesia, sistem bagi hasil, hukum islam 
 

Abstract 

In an increasingly advanced and growing development of information technology, 

entrepreneurs develop their businesses. PT. GO-JEK INDONESIA which 

implements an online motorcycle and car motorcycle taxi ordering service system, 

GO-JEK parties implement a profit sharing system between PT. GO-JEK 

INDONESIA and GO-JEK driver partners. The profit-sharing system is a system of 

making an agreement in a business, there will be an agreement that there will be a 

fair distribution of profits and losses for both parties. The sharing system between 

GO -JEK and GO-JEK driver partners is included in the Syirkah Al-Inan contract. 

Based on the above background, the main problem arises, namely how the profit 
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sharing system between PT. GO-JEK INDONESIA with GO-JEK Driver partners at 

GO-JEK Solo Raya Basecamp Solo Balapan and how is the review of Islamic law 

regarding the profit sharing system between GO-JEK and GO-JEK Driver partners 

Solo Raya Basecamp Solo Balapan. As for the type of research used is a field 

research with qualitative methods, the data obtained using data collection 

techniques of observation, interviews, documentation and literature study. While the 

analysis used is qualitative with a deductive method by drawing conclusions based 

on several deep theories. The results and conclusions in this study is a profit-sharing 

system between PT. GO-JEK INDONESIA with driver partners 20% : 80% and 

there is an additional discount for driver partners of Rp. 800.00 and for Go-Ride 

Rp.2,400 for Go-Car costs. The profit-sharing system between GO-JEK and driver 

partners is in accordance with Islamic law in the Syirkah Al-Inan contract. In terms 

of profits and losses, they are divided proportionally according to the initial capital 

contribution.  

Keywords: pt. go-jek indonesia, profit sharing system, islamic law. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Kebutuhan primer, sekunder, serta tersier sangat berarti untuk masyarakat disaat ini terlebih 

manusia merupakan mahkluk sosial yang salingmemerlukan satu dengan yang lain. 

Masyarakat saat ini tidak dapat dilepaskan dengan bermacam kebutuhan serta dalam 

memenuhikebutuhan tersebut. Manusia sekarang ini pula wajib melaksanakan kerjasama 

dan juga tolong- menolong serupa yang syariat kan oleh agama islam.  

Perkembangan jasa transportasi, serta perdagangan Makanan minuman UMKM dikala 

diperlukan warga sebab salah obyek vital dalam perekonomian. Dalam prakteknya 

masyarakat membutuhkan pemecahan praktisnya guna mencakup seluruh aspek kebutuhan 

transportasi ataupun kebutuhan jasa pengiriman barang ataupun hidangan seluruh perihal 

tersebut wajib terkoneksi satu dengan yang yang lain. 

Aktifitas bisnis saat ini ini sangatdibutuhkan oleh tiap manusia sebab manusia tidak 

sanggup penuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa pertolongan orang lain. Oleh karena itu 

wajib terdapatnya sesuatu timbal hasil atas pekerjaan yang telah dilakukan seorang kepada 

orang lain sebagai upah atas apa yang dia kerjakan. 

Pertumbuhan teknologi pada dunia bisnis saat ini telah tumbuh pesat dari skala nasional 

ataupun internasional. Banyak nya sistem diciptakan buat menolong warga yang lebih 

gampang, cepat, instan, serta murah. Dapat kita amati dari style hidup konsumtif warga 

indonesia tinggi dengan itu perekonomian dunia bisnis dapat berjalan dengan mudah. 

Dengan pertumbuhan saat ini smartphone telah alami pertumbuhan yang sangat pesat 
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smartphone bukan cuma dijadikan fasilitas komunikasi tetapi pula buat menunjang 

menjalakan bisnis ataupun dapat juga menunjang mencari kemudian membeli sesuatu benda 

guna penuhi kebutuhan. Dengan memanfaatkan satu hp saja dapat mengakses apapun yang 

dingiinkan dari kebutuhan pokok ataupun kebutuhan transportasi. 

Berkembangnya teknologi dan dunia bisnis sangat berpengaruh positif pada 

perekonomian salah satu pengaruh nya ialah tumbuh nya industri dan bisnis baru yang pula 

membuka lapangan kerja buat masyarakat tetapi pula terjalin persaingan yang ketat guna 

mendapatkan pekerjaan tersebut. Dengan permasalahan yang kompleks tersebut sehingga 

pada tahun 2010 berdiri perusahaan baru yang didirikan oleh putra bangsa Indonesia yang 

bernama PT. GOJEK INDONESIA yang mempunyai tujuan membantu memberikan solusi 

yang gampang, murah dan cepat penduduk indonesia dalam hal bidang transportasi yang 

layanannya bernama Go- Ride( motor) dan Go- Car( mobil). Serta dalam perkembangannya 

PT. GOJEK INDONESIA melakukan inovasi baru lagi guna penduduk ialah menunjang 

membuatkan suatu platform guna menjualkan produk santapan ataupun minuman Usaha 

Mikro ataupun UMKM yang bisa di akses oleh masyarakat luas. Jadi masyarakat yang ingin 

membeli santapan tidak perlu berangkat ke tempat tersebut cukup pesan memalui aplikasi 

GO- JEK santapan bakal di antarkan ke rumah layanan tersebut bernama Go- Food 

kepraktisan kehigienisan suatu selaku hal utama dalam Mengenai layanan santapan tersebut. 

PT. GOJEK INDONESIA berdiri bukan cuma berlandaskan guna melayani warga tetapi 

pula menolong memberikan solusi terhadap permasalahan lapangan pekerjaan di indonesia. 

Dengan itu PT. GO- JEK INDONESIA membuka lowongan pekerjaan kepada warga 

indonesia serta membagikan pendapatan yang layak selaku driver mobil ataupun motor. 

Perusahaan PT. GOJEK INDONESIA ialah salah wujud usaha kreatif dalam memberikan 

upah kepada driver dengan sistem bagi hasilyang sesuai didapatkanl oleh driverl GO- lJEK. 

Perjanjian bagil hasil antaral pihak PT. GOJEK INDONESIA dengan para driver di mulai 

pada saat sesudah mitra GO- JEK serta melaksanakan layanan perintah yang telah ditetapkan 

oleh pihakl PT. GOJEKl INDONESIA. Dengan begitu pihakl driver GOl- JEK wajib saling 

berkerjasama guna menggapai tujuan bersama guna menguntungkan kedua belah pihak serta 

dapat melayani menolong masyrakat. Tetapi pihak driver GO- JEK wajib bersedia menaati 

peraturan yang sudah ditetapkan oleh 

PT. GOJEK INDONESIA. Perihal tersebut dapat berjalan tidak terlepas akad kontrak 

kerja antara PT. GOJEK INDONESIA denganl driver GOl- JEK yangl sudah disepakati 

lbersama.Perusahaan PT. GOJEK INDONESIA melaksanakan akad pada tiap lmitranya, 
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dalam hall ini merupakan driverl GO- lJEK. Ada akad muamalah mengambil dari hubungan 

kemitraan kedua belah pihak pihak Industri serta dengan driver GO- JEK. Akadl Muamalah 

merupakanl ialah akad mitral- janji bukanl antara 2 lawanl janji. Tidakl di benarkanl dalam 

hubunganl Muamalah terjadil keterpaksaan dalaml wujud apapun termasukl 

ketidakberdayaan secaral ekonomis daril satu lpihak. Tidak dibenarkan pulal terjalin 

penindasan secaral ekonomis. salahl satu pihakl dengan pihak lainl nya. 

Pemanfaatan teknologi di bidang bisnis sangat berpengaruh terhadap perilaku bisnis. 

Bermuamalah yang awalnya dilakukan di dunia nyata sekarang berpindah ke dunia maya. 

Pelaku usaha harus benar-benar memastikan hukum transaksi yang dilakukannya apakah 

sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sudah ada. Islam adalah agama yang 

mengatur seluruh kehidupan manusia, baik itu akidah, akhlak, dan muamalah. Mudahnya 

bertransaksi di era sekarang ini, tidak serta merta pelaku usaha bisa melakukan transaksi 

tanpa adanya aturan yang jelas. Tentunya bermuamalah yang sesuai dengan prinsip syari‟ah, 

karena di Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam sehingga memberikan ruang 

yang besar untuk mengembangkan usaha dngan prinsip syari‟ah 

2. METODE  

Pendekatan pada penelitianl ini termasuk dalam penelitianl dengan pendekatanl kualitatif, 

Metode kualitatifl adalah suatul metode penelitian untukl mendiskripsikan serta 

menganalisal fenomena,lperistiwa,sikap,aktivitas lsosial,kepercayaan, dan pemikiranl orang 

secaral individu maupunl kelompok 

Tempat penelitian yang diteliti ini memutuskan memilih tempat penilitian di BaseCamp 

GO-JEK Solo Balapan yang menjadi titik ramai nya driver serta karyawan GO-JEK 

berkumpul juga berada di pusat Kota Surakarta sehingga mudah di akses yang lebih tepat 

nya beralamat di Jalan Wolter Monginsidi No. 112, Kestalan, Surakarta Jawa Tengah 57133. 

Peneliti memilih tempat tersebut karena Stasiun Solo Balapan menjadi titik keramaian driver 

di Kota Surakarta serta juga sering ada karyawan GO-JEK untuk melakukan pengecekan 

pengamanan kepada driver. Sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan observasi 

bagaimana mekanisme sisteml bagi hasill antara perusahaanl dengan driverl tersebut. 

Objek Penelitianl yang ingin diteliti adalah sisteml dalam aplikasi driver GO-

JEKltentang sistem bagil hasil antaral pihak perusahaan GO-JEK denganl driver GO-JEK. 

Selanjutya untuk subjek ada 3 orang dari mitra driver Go-Ride 1 oranng serta mitra driver 

Go-Car 1 orang dan karyawan dari GO-JEK 1 orang.Yang pertama adalah Bapak Fahmi 

umur 25 tahun lalu yang kedua Bapak Arifin Nurahman umur 52 tahun dan yang ketiga Ibu 
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Evi Kusuma 26 tahun sebagai karyawan GO-JEK serta yang adaldalam penelitian ini adalah 

para mitra driverl GO-JEK roda dua dan roda empatlserta para karyawanl GO-JEKl inilah 

sebagai pemeran utama dalam menjalakan kebijakan sistem bagi hasill yang dilakukanl 

perusahaan PT. GOl-JEK INDONESIA. Dan para driverl tersebut menjadikan pekerjaan 

utama nya dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.Sehingga para driver GO-JEK ini 

menjadi subjek yang tepat untuk mendapatkan informasi bagaimana sistem bagi hasil yang 

ada dalam transaksi GO-JEK tersebut. 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan tiga cara. Diantaranya adalah 

penelitian lapangan dengam metode kualitatif, data yang diperoleh menggunakan teknik 

pengumpulan data observasi, wawancara,dokumentasi dan studi kepustakaan.Sedangkan 

analisis yang digunakan dengan kualitatif dengan metode deduktif dengan menarik 

kesimpulan berdasarkan beberapa teori yang untuk yang lebih mendalam. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Proses tata cara menjadi mitra driver serta sistem bagi hasil antara PT. GO-JEK 

INDONESIA dengan mitra driver 

3.1.1 Syarat dan Cara Mendaftar Sebagai Driver Mitra Go-Jek 

Pada awal saat melakukan pendaftaran syarat utama-nya adalah harus mempunyai kendaraan 

roda 4 maupun roda 2 serta ada beberapa syarat administrasi yang harus di penuhi. Dan 

mulai tahun 2020 yang ingin mendaftar menjadi calon mitra driver roda 4 harus memiliki 

minimal SIM A umum serta juga mobil yang akan digunakan juga sudah melakukan 

pengecekan di Dinas Perhubungan apabila lolos pengecekan akan mendapatkan Surat 

Angkutan Sewa Khusus (ASK).  

Syarat Administrasi Calon Mitra Roda 2 

- Handphone Android (minimal RAM 1GB) 

- Akun G-Mail aktif 

- KTP 

- Kartu Keluarga 

- SIM C ( umur minimal 18 Tahun) 

- STNK ( minimal 8 tahun dari tahun sekarang Pajak Aktif) 

- SKCK 

- Buku Tabungan ( Rekomendasi BCA & CIMB NIAGA) 

Syarat Administrasi Calon Mitra Roda 4 

- Handphone Android (minimal RAM 2GB) 
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- Akun G-mail Aktif 

- KTP 

- Kartu Keluarga 

- SIM A umum, B1,B2 (umur minimal 19 Tahun) 

- ASK (Angkutan Sewa Khusus) 

- STNK ( Minimal 8 tahun dari tahun sekarang & pajak aktif) 

- SKCK 

- Buku Tabungan (Rekomendasi BCA& CIMB NIAGA) 

Pendaftaran melalui online jadi calon mitra driver menyiapkan surat-surat syarat 

kelengkapan nya dan lalu mengupload semua data nya ke portal pendaftaran yang telah di 

buka oleh GO-JEK. Pihak GO-JEK akan menyeleksi calon mitra driver mana saja yang lolos 

administrasi. Nantinya calon mitra driver yang lolos administrasi akan dilakukan 

pemanggilan melalui e-mail serta juga di telepon untuk melakukan verifikasi data di kantor 

GO-JEK dengan membawa berkas berkas yang di upload saat pertama mendaftar. 

Setelah melakukan verifikasi data dan lolos tahap selanjutnya adalah sesi foto untuk 

yang akan digunakan dalam aplikasi nantinya serta bagi driver go-ride bisa membeli atribut 

berupa jaket serta helm sebagai modal awal sebagai driver Go-ride.Namun untuk driver Go-

Car bisa langsung mengikuti  training dan safety riding tanpa perlu atribut jaket dan helm. 

Setelah itu calon mitra driver selanjutnya diharuskan mengikuti training dan safety 

riding oleh PT. GOJEK INDONESIA yaitu : 

a. Mekanisme cara menggunakan aplikasi GO-JEK driver 

b. Training pengenalan tentang layanan disediakan GO-JEK 

c. Training tentang standar pelayanan kepada customer 

d. Training tata tertib dan kode etik sebagai driver Go-jek 

e. Training cara mengemudikan kendaraan dengan aman,nyaman dan cepat 

Training cara bagaimana berinteraksi dengan customer 

3.1.2 Praktik Sistem Bagi hasil antara Perusahaan GO-JEK dengan mitra Driver  

Dalam pembahasan ini termasuk kedalam system bagi hasil Revenue Sharingkarena bag 

hasil nya berasal dari total seluruh pendapatan yang diterima belum dikurangi dengan biaya 

yang di keluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut lalu dibagi sesuai nisbahnya. 

Dalam hal ini telah disepakati nisbah bagi hasil untuk PT. GO-JEK INDONESIA Sistem 

bagi hasil driver Go-Ride yaitu 80% : 20% dan ada  potongan bagi mitra Driver wilayah 

Solo Raya sebesar Rp. 800 untuk biaya pengembangan, dan perawatan aplikasi. Dimana 
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dalam ketentuan kebijakan perjanjian perusahaan Go-Jek mendapat bagian 20% dan Rp. 800  

sedangkan pihak mitra Driver mendapatkan  80%. 

Sebagai contoh driver Budi memperoleh pendapatan pada hari Kamis salah satunya 

yaitu suatu orderan mengantarkan penumpang dengan ongkos Rp. 50.000 maka, setelah 

selesai mengantarkan penumpang akan langsung di potong sebesar 20% dan Rp.800 dari Rp. 

50.000 yaitu sejumlah Rp. 10.800 untuk PT. Go-jek dan 20% untuk mitra Driver sejumlah 

Rp. 39.200 yang masuk kedalam saldo Go-pay nya.  

Sedangkan untuk sistem bagi hasil antara perusahaan Go-jek dengan mitra driver Go-

Car yaitu 80% : 20% dan ada tambahan potongan biaya biaya sebesar Rp 2.400 untuk biaya 

pengembangan, dan perawatan aplikasi. Dalam ketentuan kebijakan perjanjian perusahaan 

go-jek  mendapatkan bagian 20% dan Rp. 2.400 sedangkan pihak mitra driver mendapatkan 

80%. 

Sebagai contoh penerapannya, pada hari ini seorang mitra driver Go-car mendapat 

suatu orderan perjalanan sebesar Rp. 50.000, maka pembagian hasilnya adalah 20% dan Rp. 

2.400 untuk PT.GO-JEK INDONESIA senilai Rp. 12.400 dan 80% untuk mitra driver 

senilai Rp. 37.600.  

3.1.3 Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil  Antara PT. GO-JEK INDONESIA 

Dengan Mitra Driver GO-JEK 

Dalam pembahasan penelitian ini termasuk dalam Syirkah Al-Inan dalam penjelasan nya 

dalam Syirkah Al-Inan disyaratkan porsi masing-masing pihak dalam kontribusi modal,kerja, 

ataupun bagi hasil tidak harus, tetapi sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian yang 

diderita menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan persentase masing-masing. 

Dalam akad Syirkah Al-Inan memiliki keterkaitan dengan sistem bagi hasil yang 

dilakukan oleh PT. GO-JEK INDONESIA dengan mitra Driver memiliki persamaan yaitu 

pihak-pihak berkontribusi melakukan usaha bersama. Pihak PT. GO-JEK INDONESIA 

berkontribusi dalam modal menyediakan aplikasi Go-jek untuk para driver, Sedangkan mitra 

Driver memiliki kontribusi menyediakan motor dalam keadaan baik, kuota internet untuk 

menjalankan aplikasi driver, serta menyediakan pulsa untuk menghubungi customer.  

Dalam pengertian akad Syirkah Al-Inan, keuntungan dibagi sesuai dengan 

kesepakatan bersama di awal sebelum melakukan suatu usaha. Sedangkan untuk 

kerugiannya ditanggung bersama secara proposional karena itu sistem bagi hasil yang 

dilakukan oleh PT. GO-JEK INDONESIA dengan mitra Driver dalam hal keuntungan telah 

sesuai dengan teori beserta prakteknya dan juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam. 
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Dalam hal kerugian, ditanggung secara proposional sesuai dengan kontribusi modal 

masing-masing, Pihak driver memiliki kontribusi modal adalah sebuah mobil ataupun motor 

maka misalnya dalam pekerjaan nya mitra Driver mengalami kecelakaan, dan perawatan 

motor atau mobil ditanggung oleh pihak driver. Sedangkan pihak PT. GO-JEK INDONESIA 

kontribusi modal nya adalah aplikasi serta sistem yang ada di dalamnya.Maka misalnya 

memberikan diskon potongan kepada pelanggan serta melakukan pengamanan aplikasi data-

data pelanggan dan  driver apabila dalam hal-hal tersebut pihak PT.GO-JEK INDONESIA 

mengalami kerugian maka kerugiannya hanya ditanggung PT.GO-JEK INDONESIA karena 

dalam Syirkah Al-Inan disebutkan bahwa keuntungan dan  kerugian dibagi sesuai dengan 

kontribusi modal yang diberikan oleh masing-masing pihak.Serta dalam hal bagi hasil tidak 

harus sama tetapi harus sesuai kesepakatan 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

1. Sistem Bagi Hasil antara PT.GO-JEK INDONESIA DENGAN mitra driver GO-JEK 

Solo Raya adalah apabila mitra Driver menyelesaikan salah satu layanan PT.GO-

JEK INDONESIA  per satu orderan. Maka sistem bagi hasil nya antara mitra driver 

dengan PT.GO-JEK INDONESIA adalah 20% : 80%.Untuk pihak perusahaan PT. 

GO-JEK INDONESIA mendapatkan 80% dan untuk mitra Driver mendapatkan 20% 

serta ada tambahan  potongan  untuk mitra driver Ride sebesar Rp. 800 serta mitra 

driver Car sebesar Rp. 2.400.Tambahan Potongan tersebut untuk PT.GO-JEK 

INDONESIA yang dipergunakan untuk perawatan serta pembaharuan aplikasi 

sistem secara menyeluruh.Sistem bagi hasil antara mitra driver dengan PT.GO-JEK 

INDONESIA dalam hal keuntungan sesuai dengan akad dalam islam. Sedangkan 

dalam hal terjadi kerugian ditanggung masing-masing pihak yang sesuai dengan 

proposional kontribusi modal di awal.  

2. Dalam tinjauan hukum islam sistem bagi hasil antara mitra driver dengan PT.GO-

JEK INDONESIA pada wilayah Solo Raya sudah sesuai dengan  hukum islam yang 

lebih khusus dalam akad Syirkah Al-Inan. Dalam hal keuntungan dan kerugian 

dibagi sesuai dengan proposional sesuai dengan kontribusi modal diawal. 

4.2 Saran 

1. Untuk pihak PT. GO-JEK INDONESIA agar bisa menaikan tarif minimum nya dan 

menyeimbangkan tarif agar para customer tidak merasa terlalu mahal menggunakan layanan 

nya dan para mitra driver juga merasakan kesejahteraan yang lebih baik. 
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2. Pihak PT. GO-JEK INDONESIA untuk bisa memberikan bonus tambahan uang apabila 

menyelesaikan target poin  kepada mitra driver walaupun  hanya untuk biaya operasional 

BBM.Karena sejak Maret 2020 telah dihapuskan sistem bonus tamabahan uang untuk mitra 

driver. 

3. Prinsip kejujuran dan keadilan haruslah selalu ada dalam menjalin kerjasama 
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