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Bluebird Group Berinovasi Rambah Transformasi Digital 

Menjadi pelopor armada taksi di Indonesia, Bluebird Group kini genap berusia 49 tahun. 

Sejak awal berdiri di tahun 1972, perusahaan ini berusaha untuk konsisten dalam inovasi, di 

mana kini merambah ke transformasi digital. Siapa yang tidak kenal Bluebird? Berawal dari 

perusahaan taksi konvensional, perusahaan ini kini melakukan berbagai ekspansi. Bukan hanya 

dari bisnis, tetapi juga kepada implementasi teknologi yang mendukung pelayanan prima 

kepada pelanggan. 

Jika menarik waktu ke belakang, ternyata inovasi yang melibatkan teknologi sudah sejak 

awal dilakukan Blue Bird Group. Hal ini seperti diungkapkan Noni Purnomo, Direktur Utama 

PT Blue Bird, Tbk yang mengklaim si “burung biru” memiliki komitmen memberikan 

pelayanan terbaik di awal eksistensinya. 

 

 

 



 

Inovasi Blue Bird Group Sejak Awal 

“Di tahun 1972, Bluebird telah menggunakan sistem argometer melalui armada Holden Torana. 

Di tahun 1980, Air Conditioner (AC) telah menjadi perlengkapan standar di layanan kami. 

Selanjutnya di tahun 1990, kami juga telah memiliki sistem komputerisasi dalam menerima 

permintaan masyarakat melalui Bluebird Call Center,” ujarnya. 

Di tahun 1992, Bluebird Group memiliki adik yang bernama Silverbird yang merupakan 

layanan taksi ekslusif. Awalnya, “burung perak” ini menggunakan armada eks KTT Non Blok 

ASEAN, hingga akhirnya mendatangkan armada Mercedes-Benz C-Class di tahun 2007 dan 

menempatkannya sebagai taksi pertama yang menggunakan mobil mewah tersebut. 

Ketika Indonesia sedang “demam” BlackBerry di tahun 2011, Bluebird Group meluncurkan 

aplikasi mobile pertamanya pada perangkat smartphone tersebut yang bernama Bluebird Group 

Taxi Mobile Reservation. Inovasi ini bahkan diakui pihak RIM (Research in Motion, produsen 

BlackBerry) sebagai perusahaan taksi pertama di dunia yang memiliki reservasi online. 

Pemanfaatan teknologi pada layanan Bluebird rupanya dilirik Museum Rekor Indonesia 

(MURI) sebagai sesuatu yang unik dan istimewa. Itulah sebabnya, pada tahun 2011, perusahaan 

ini dinobatkan sebagai “Perusahaan Taksi Pertama di Indonesia yang Menggunakan Aplikasi 

Pemesanan Taksi”. 

Blue Bird: Sempat Terpukul Taksi Online, Kini Bangkit Lagi 

Tahun 2016 menjadi tahun yang berat bagi perusahaan-perusahaan taksi konvensional, tak 

terkecuali PT Blue Bird Tbk (BIRD). Pada sisi lain, tahun itu menjadi awal mula yang 

fenomenal bagi pertumbuhan transportasi online di tanah air, terutama bagi GoJek dan Grab. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Betapa tidak, pada 2016 laba bersih Blue Bird merosot menjadi Rp 507 miliar. Lalu tergerus 

lagi di 2017, menjadi Rp 424 miliar. Padahal di 2015, atau tahun di mana transportasi online 

belum berkembang sedemikian besar, Blue Bird sanggup meraup laba bersih Rp 824 miliar. 

Direktur Utama Blue Bird, Noni Purnomo menceritakan, laba perusahaan mulai tergerus di 

2016 karena aplikator transportasi online menebar promo jor-joran yang menyebabkan harga 

begitu murah. Hal itu membuat banyak masyarakat beralih menggunakan transportasi online. 



“Kalau buat Blue Bird sebenarnya (fenomena ini) bukan technology disruption, tapi price 

disruption. Nah jadi memang itu impact-nya besar sekali untuk kita. Karena namanya juga 

(transportasi online) baru kan, jadi banyak orang yang ingin coba,” kata Noni kepada program 

The CEO kumparan di Kantor Pusat Blue Bird, Jakarta Selatan, Kamis (20/6). 

Dia menjelaskan, harga taksi online bisa begitu murah karena aplikator memberikan subsidi 

tarif untuk penumpang. Di samping itu, aplikator juga tidak menanggung biaya perawatan 

armada taksi online, tak juga melakukan uji KIR. 

“Memang harganya yang ditawarkan murah sekali karena rugi kan sampai sekarang. Sedangkan 

kita fokus kepada sustainability,” beber Noni. 

Menurut dia, sebenarnya Blue Bird telah meluncurkan aplikasi pemesanan taksi melalui 

handphone di 2011. Namun karena pada waktu itu infrastruktur telekomunikasi belum 

berkembang pesat, aplikasi yang diluncurkan itu belum diterima masyarakat. 

“Pada saat kita meluncurkan, ternyata masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan melakukan 

pemesanan taksi melalui apps. Pada saat itu infrastruktur kita juga masih GPRS. Jadi market 

acceptance-nya itu enggak siap,” ujarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketika itu, Noni mengaku berpikir bahwa masyarakat Indonesia tak menyukai 

pemesanan taksi melalui aplikasi handphone. Oleh karena itu pada rentang waktu 2011-2016, 

Blue Bird hanya mengembangkan layanan pemesanan taksi secara konvensional, yakni dengan 

mencegat di jalan, menelpon call center, atau mendatangi pool taksi. 

“Kita telah melakukan upgrade. Karena begitu kita jadi ada wake up call, ah mungkin 

kita pada saat itu kurang peka untuk melihat perubahan-perubahan yang ada di luar,” kata Noni. 

Dia pun mengungkapkan pada awal mula transportasi online berkembang pesat, driver 

Blue Bird juga banyak yang beralih menjadi driver transportasi online. Sebab pada waktu itu 

aplikator menawarkan benefit yang tak bisa didapatkan di Blue Bird. 

Namun seiring berjalannya waktu, menurut Noni, driver yang beralih ke transportasi 

online secara perlahan itu kembali ke Blue Bird. Hal itu dikarenakan driver tak perlu 

menanggung biaya maintenance armada, hingga terdapat insentif lain. 



“Sedangkan yang setelah 2 tahun mereka join online, itu kan setelah 2 tahun biaya 

maintenance segala macam kan mulai meningkat. Ya mungkin tidak dihitung sebelumnya. 

Kalau di Blue Bird meskipun sistemnya komisi, tapi kan kita ada fasilitas-fasilitas. Contoh 

fasilitas soft loan untuk perumahan. Kemudian yang pergi umrah setiap tahun dan beasiswa 

anak-anaknya,” jelas Noni. 

Dia menambahkan ketika bisnis model pemesanan taksi kini juga berkembang di sistem 

online, pihaknya pun mengembangkan aplikasi perusahaan yang dinamakan My Blue Bird. 

Selain itu, Blue Bird juga berkolaborasi dengan GoJek dan Traveloka untuk pemesanan taksi. 

Pihaknya mencatat pada saat ini, 40 persen pemesanan sudah melalui aplikasi dari ketiga 

platform itu, sementara 60 persen sisanya melalui pemesanan konvensional. Alhasil pada tahun 

2018 lalu, laba bersih perusahaan mulai merangkak naik menjadi Rp 457 miliar. 

“Jadi memang itu (taksi online) hit badly, cukup besar pada saat 2016-2017. Tapi 

alhamdulillah di 2018 mulai pick up lagi. Nah itu kembali lagi karena banyak pelanggan kita 

yang merasa, oh ternyata dari segi safety, dari segi kenyamanan itu Blue Bird masih lebih baik,” 

katanya. 

Selain Jabodetabek, menurut Noni, Blue Bird juga beroperasi di 18 kota. Untuk wilayah 

Jabodetabek, saat ini perang harga sudah tak terlalu mempengaruhi bisnis. Namun untuk 

beberapa daerah, tarif transportasi online yang begitu murah masih mempengaruhi keputusan 

masyarakat menggunakan armada taksi. 

“Sekarang iya (ada daerah yang masih disubsidi agar tetap beroperasi), beberapa. Iya 

kalau daerah terutama, sangat sensitif terhadap harga. Nah itu sebenarnya itu challenge kita 

yang paling besar, kita kan pinginnya pengemudi jangan mentalnya down,” ujar Noni. 

Dia menyebut, alasan Blue Bird tetap mempertahankan layanan di daerah yang merugi, 

yakni karena tak ingin kehilangan pelanggan setia Blue Bird. Terlebih saat ini masih terdapat 

korporasi yang mewajibkan memakai Blue Bird ketika kunjungan ke daerah. 

“Jangan sampai customer Blue Bird yang loyal, dia tahu kalau di kota itu ada Blue Bird, 

terus tiba-tiba enggak ada. Jadi kita mempertahankan layanan dari situ. Jadi sekarang kita fokus 

meningkatkan penggunaan Blue Bird lagi di daerah-daerah supaya kita bisa tetap eksis di situ,” 

pungkasnya. 

Sumber: https://gizmologi.id/news/bluebird-group-transformasi-digital/ 

https://kumparan.com/kumparanbisnis/blue-bird-sempat-terpukul-taksi-online-kini-bangkit-

lagi-1rMeFhcsvmr/full  

 

 

UJIAN TENGAH SEMESTER MANAJEMEN PERUBAHAN 

 

1. Silakan analisis artikel diatas menggunakan model perubahan dari ADKAR! 

2. Berdasarkan artikel diatas, apakah Blue Bird berhasil menstabilkan perubahan yang 

telah diimplementasikan menjadi sebuah budaya? Berikan alasannya! 

3. Apakah dalam proses implementasi perubahan terdapat resistensi yang di alami Blue 

Bird? 

https://gizmologi.id/news/bluebird-group-transformasi-digital/
https://kumparan.com/kumparanbisnis/blue-bird-sempat-terpukul-taksi-online-kini-bangkit-lagi-1rMeFhcsvmr/full
https://kumparan.com/kumparanbisnis/blue-bird-sempat-terpukul-taksi-online-kini-bangkit-lagi-1rMeFhcsvmr/full

