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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Alat transportasi darat untuk angkutan umum penumpang jenisnya bermacam-macam. Mulai dari 

yang besar seperti kapal laut, pesawat terbang, kereta api dan bus sampai yang kecil seperti taksi, 

angkot, becak, bajaj, dan ojek sepeda motor. Namun berbeda dengan alat-alat transportasi umum 

yang lain, sampai saat ini ojek masih menjadi angkutan umum ilegal. Keberadaannya tidak 

diakui oleh pemerintah. Tanda sederhana yang dapat dilihat dengan mudah adalah pada warna 

plat nomor polisinya (khususnya angkutan umum darat). Apabila angkutan umum yang lain 

memiliki tanda yang jelas yaitu dengan plat nomor polisi berwarna kuning, maka tukang ojek 

tidak memilikinya. Hal ini terjadi karena pada tingkat nasional tidak ada Undang-Undang yang 

mengatur tentang ojek sebagai alat transportasi umum. Di daerah pun demikian. Belum ada 

daerah di Indonesia yang menghasilkan Perda tentang ojek. 

Dalam pengamatan penulis, bagi sebagian orang keberadaan tukang ojek dipandang 

negatif. Mereka dianggap sebagai kelompok yang mengganggu ketertiban umum. Misalnya, suka 

melanggar peraturan berkendara dan berlalu lintas, mengganggu keamanan dan kenyamanan 

pengguna jalan raya yang lain, memperlakukan penumpang sekehendak hati, suka memanfaatkan 

kesempatan untuk keuntungan pribadi, memiliki gaya hidup hura-hura atau ugal-ugalan dan lain-

lain. Bahkan di tempat-tempat tertentu mereka dicurigai sebagai orang yang dekat dengan 

berbagai tindakan kriminal. Penelitian yang dilakukan oleh Herukoco di Sukabumi menunjukkan 

bahwa tukang ojek adalah penadah motor-motor yang diperoleh melalui kejahatan Curanmor di 
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Jakarta, Bandung dan kota-kota lainnya.1 Dengan demikian tukang ojek dipandang sebagai 

kelompok yang suka melanggar hukum dan melakukan berbagai tindakan kriminal. 

Namun bagi sebagian orang yang lain, keberadaan tukang ojek sangat dibutuhkan, 

walaupun hal ini tidak diakui secara terus terang. Misalnya para pengusaha dealer sepeda motor. 

Mereka memperoleh keuntungan yang berlipat ganda dari para tukang ojek dan orang miskin 

lainnya. Caranya adalah dengan memberikan kredit sepeda motor dengan uang muka (DP) yang 

kecil dan dengan jangka waktu pelunasan yang lama. Tindakan ini bagi sebagian orang dianggap 

membantu orang-orang miskin agar dapat memiliki sepeda motor dengan jalan mencicil.  

Tetapi bagi perusahaan dealer  sepeda motor, ini adalah cara untuk mengeruk keuntungan 

yang berlipat ganda. Misalnya harga satu unit sepeda motor secara cash 14 jutaan. Namun ketika 

dijual secara kredit maka harganya dapat mencapai angka 25 juta Rupiah. Pada kenyataannya 

hanya orang-orang yang kaya atau mampu saja yang dapat membeli sepeda motor secara cash. 

Sebaliknya orang-orang miskin dan tidak mampu biasanya membeli secara kredit. Ini berarti 

orang-orang miskin seperti para tukang ojek membeli sepeda motor dengan harga dua kali lipat 

dari harga sebenarnya. Bahkan tidak jarang dealer menarik kembali sepeda motor tanpa 

mengembalikan uang cicilan ketika tukang ojek tidak mampu membayar cicilan lagi. Atau dalam 

kasus tertentu, sepeda motor ojek yang dipakai sudah rusak karena dipaksa mengojek di jalan 

yang kondisinya tidak layak atau rusak berat, padahal cicilan kreditnya belum lunas. Dalam hal 

ini tukang ojek dan orang miskin memperkaya para kapitalis atau pemilik modal. 

Selain dealer sepeda motor, para politisi pun banyak yang mendapat keuntungan dari 

para tukang ojek. Pada saat-saat tertentu mereka mengumpulkan tukang ojek sebagai massa 

                                                           
1 Herukoco, “Penertiban Tukang Ojek dengan Sepeda Motor Ilegal di Polres Sukabumi” (Tesis Magister, Jakarta, 
Universitas Indonesia, 2003), 3. 
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(biasanya dengan cara dibayar, diberi makanan atau dijanjikan sesuatu) baik untuk kempanye, 

pawai kemenangan maupun untuk berdemonstrasi. Salah satu contohnya adalah yang terjadi di 

Soe, kabupaten Timor Tengah Selatan, pada 14 April 2011. Pada saat itu sekitar 200-an tukang 

ojek berunjuk rasa dan merusak mobil perusahaan tambang mangan SMR (Soe Makmur 

Resources). Disinyalir provokator yang menggerakkan tukang ojek manjadi massa adalah elit 

politik yang ada di kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT yang tidak mendapat kesempatan 

dalam eksploitasi tambang mangan.2  

Selain itu bagi sebagian masyarakat kecil, tukang ojek adalah mitra dan langganan baik 

sebagai alat angkut untuk bepergian maupun berusaha. Inilah hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Firman Shantyabudi. Dia melihat bahwa pekerjaan sebagai tukang ojek muncul karena 

adanya kebutuhan masyarakat terhadap tukang ojek.  Dapat dikatakan bahwa pekerjaan sebagai 

tukang ojek muncul dari kearifan lokal karena tukang ojek melihat peluang untuk meningkatkan 

taraf hidupnya tanpa didesak atau diajari pihak manapun.3 Setidaknya ada empat alasan 

munculnya pekerjaan sebagai tukang ojek:  

1. Jumlah angkutan umum yang terbatas. 

2. Pelayanan angkutan umum yang buruk karena menolak penumpang yang membawa 

banyak barang bawaan. 

3. Angkutan umum tidak dapat menjangkau tempat-tempat tertentu sesuai keinginan calon 

penumpang. 

                                                           
2 http://twitter.com.detikpertama/17/04/2011, diunduh pada 09 September 2011 pukul 14.07 WIB. 
3 Marcus J. Pattinama, “Pengentasan Kemiskinan dengan Kearifan local (Studi Kasus di Pulau Buru-Maluku dan 
Surade Jawa Barat). Makara, Sosial Humaniora, Vol. 13 No. 1. (Juli 2009), 1. 
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4. Pengemudi ojek adalah lapangan kerja alternatif (di bidang angkutan). 4 

Selain Shantyabudi, penelitian yang dilakukan oleh Agus Sarwo Edi S. juga 

menunjukkan bahwa ojek adalah angkutan yang mampu mengantar penumpang atau barang 

dengan cepat.5 Peneliti lain, Anwar, mengatakan bahwa ojek sangat dibutuhkan di daerah yang 

belum terjangkau sarana transportasi formal karena sifatnya yang fleksibel, efektif dan efisien 

serta memiliki jangkauan waktu operasi yang tidak terikat.6 Sedangkan Djoko Setijowarno dan 

Yovita Indrayati mengatakan bahwa ojek adalah angkutan umum yang lebih cepat dan fleksibel 

dibandingkan dengan angkutan umum lainnya karena menggunakan tekhnologi sederhana, 

investasi murah, cara pengoperasian yang sederhana, perawatan mudah dan daya jelajah medan 

yang tinggi.7 

Dalam pengamatan penulis ketika bertugas selama tujuh tahun di pedalaman propinsi 

Nusa Tenggara Timur, tukang ojek juga berperan membuka isolasi terhadap wilayah-wilayah 

yang relatif tertutup. Biasanya dengan cara merintis jalan dari dan ke tempat-tempat yang tidak 

memiliki akses jalan umum untuk mengantar dan menjemput penumpang. Jalan yang dirintis 

oleh para tukang ojek  inilah yang kemudian digunakan oleh para pengendara sepeda motor 

lainnya, bahkan diperluas agar dapat dilalui oleh kendaraan yang lebih besar sehingga 

berkembang menjadi jalan raya. Jadi dalam hal ini para tukang ojek sangat berperan dalam 

membuka akses jalan kepada wilayah-wilayah yang terisolir. Inilah kontribusi yang diberikan 

oleh para tukang ojek baik kepada pengusaha, penguasa maupun masyarakat umum. 

                                                           
4 Firman Shantyabudi, “Tukang Ojek dan Interaksi Sosial” (Tesis Megister, Jakarta, Universitas Indonesia, 2000), 
44. 
5 Agus Sarwo Edi S., “Karakter Pengoperasian Angkutan Ojek Sebagai Sarana Angkutan di Kota Gubug” (Tugas 
Akhir Sarjana, Semarang, Universitas Diponegoro, 2005), ii. 
6 Anwar, Analisa Kinerja Ojek. Jurnal Sains dan Inovasi 5 (2) (2009), 126. 
7 Djoko Setijowarno dan Yovita Indrayati, “Peningkatan Peran Ojek sebagai Salah Satu Alternatif Angkutan”. 
Referensi Ilmiah Indonesia (2010), iii. 
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Apapun pandangannya, entah positif ataupun negatif, pada umumnya tukang ojek di 

Indonesia dianggap masyarakat sebagai kalangan yang oleh Marx disebut kelas proletar. Mereka 

termasuk golongan sosial kelas bawah yang diabaikan dan hampir sama dengan gelandangan, 

pengemis, pengamen, pemulung dan lain-lain. Dengan demikian sering kali hak-haknya tidak 

mereka dapatkan. Sebaliknya banyak tuntutan dari pemerintah, khususnya aparat penegak hukum 

terhadap para tukang ojek. Mengapa demikian? Apakah memang tukang ojek secara substansial 

merupakan suatu jenis pekerjaan untuk kaum proletar di bidang angkutan yang tidak dapat 

dilegalkan? Untuk lebih mengenal eksistensi tukang ojek, ada baiknya kita melihat keberadaan 

ojek di beberapa negara lain. Sebab selain di Indonesia, sebenarnya ojek (Inggirs: motorcycle 

taxi) juga ada di negara-negara lain seperti Thailand, Kamboja, India, Swedia, Inggris dan 

Amerika Serikat, bahkan juga negara-negara di benua Afrika seperti Nigeria dan Afrika Selatan8.  

Di Thailand tukang ojek merupakan salah satu sarana angkutan umum penumpang yang 

resmi. Bahkan Thailand merupakan negara pertama di dunia yang melegalkan ojek sebagai 

angkutan umum9. Di Bangkok pada umumnya ojek digunakan untuk transportasi jarak dekat. 

Selain  Bangkok dan kota-kota besar lainnya, ojek juga ada sampai ke kota-kota kecil dan 

kampung-kampung di Thailand. Keberadaan tukang ojek dan regulasinya itu diatur oleh 

pemerintah kota setempat.10 Oleh karena itu ada hukum yang mengatur keselamatan tukang ojek 

maupun penumpang. Salah satu contohnya adalah tukang ojek wajib menyediakan helm yang 

aman untuk penumpang. 

                                                           
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Motorcyle_taxi.htm, diunduh pada 8 September 2011, pukul 22.03 WIB. 
9 Ryosuke Oshima dan lainnya, Study on Regulation of Motorcycle Taxi Service in Bangkok. Journal of the Eastern 
Asia Society for Transportation Studies, Vol. 7 (2007), 1828. 
10 Idem. 
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Hal serupa juga ada di Kamboja. Bagi masyarakat kota Phnom Penh, ojek adalah alat 

transportasi umum yang utama. Tukang ojek di Kamboja disebut motodups.11 Penggunaannya 

pun untuk berbagai tujuan, mulai dari pergi ke pasar, kantor, bepergian bahkan termasuk atraksi 

untuk turis. Di India juga demikian. Pemerintah India, khususnya di Goa menetapkan aturan 

yang melegalkan ojek sebagai alat transportasi umum. Dari antara aturan yang ada, salah satunya 

menetapkan warna cat sepeda motor ojek yaitu kuning-hitam. Di India, tukang ojek disebut 

pilot.12 Sepeda motor ojeknya pun dilengkapi dengan bagasi mini untuk barang bawaan 

penumpang. 

Selain di negara-negara Asia, ternyata di Eropa dan Amerika pun ada tukang ojek. Pada 

tahun 1994-1995 pemerintah di Stockholm, Swedia, menetapkan ojek sebagai alat transportasi 

seperti taksi. Namun hal itu tidak berlangsung lama dan akhirnya ojek hanya digunakan untuk 

kebutuhan industri saja. Dalam hal ini sepeda motornya dimodifikasi sebagai sepeda motor 

gandeng.13 

Negara Eropa lainnya yang memiliki tukang ojek adalah Inggris. Di negara ini ojek 

adalah sebuah industri. Industri ojek mulai tumbuh pada tahun 1990 dan pada awalnya ada 12 

sepeda motor. Keadaan ini terus berkembang setiap tahunnya. Sepeda motor ojek di Inggris 

dilengkapi dengan sistem intercom untuk memudahkan komunikasi antara pengemudi dan 

penumpang. Ada juga aturan yang mengatur ijin trayek sepeda motor ojek seperti ke bandara 

lokal, stasiun kereta dan terminal. Pada saat ini di Inggris keberadaan ojek diatur oleh Dinas 

                                                           
11 Idem. 
12 Idem. 
13 Idem. 
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Transportasi London dan Public Carriage Office (PCO). Khususnya di kota London terdapat  

tiga perusahaan ojek.14 

Di Amerika Serikat, keberadaan ojek sebagai salah satu alat angkutan yang legal masih 

relatif baru yaitu pada tahun 2011. Keberadaannya terdapat di Negara Bagian California dan 

Kota New York.  Seperti pelayanan taksi sedan, pelayanan ojek di dua tempat di AS ini 

berdasarkan anggota. Artinya untuk menjadi penumpang, seseorang atau organisasi mesti 

menyerahkan sejumlah biaya untuk menjadi anggota selama setahun. Selain itu pelanggan juga 

mesti menyediakan biaya untuk waktu perjalanan dan bahan bakar. Namun pelanggan atau 

penumpang juga mendapat pelayanan yang memuaskan. Mereka dilayani dengan sepeda motor 

yang serupa dengan sepeda motor polisi yaitu merk Honda Gold Wings. Penumpang juga 

dilengkapi dengan helm, baju yang punya kantong udara untuk keselamatan, dan telepon 

Bluetooth di dalam helm. Sepeda motor ojek ini melayani penumpangnya berdasarkan ijin 

trayek.15 

Tukang ojek juga ada di negara-negara di benua Afrika. Misalnya, ojek di Nigeria disebut 

Okada. Sedangkan ojek yang ada di Afrika Selatan disebut Boda-Boda.16  

Dari tinjauan tentang keberadaan ojek di beberapa negara di atas terlihat bahwa pada 

umumnya di tiap-tiap negara tersebut keberadaan ojek dilindungi oleh Undang-Undang, atau 

setidak-tidaknya keberadaannya diatur oleh pemerintah. Dengan demikian baik tukang ojek dan 

                                                           
14 Idem. 
15 Idem. 
16 Idem. 
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penumpangnya mendapat perlindungan, kenyamanan dan jaminan keselamatan. Itulah sebabnya 

Wikipedia mendefinisikan ojek sebagai “a licensed form of transport in some countries”.17 

Hal yang berbeda terjadi di Indonesia. Walaupun hampir di seluruh pelosok Indonesia 

ada alat angkutan umum penumpang berupa sepeda motor ojek, namun keberadaannya tidak 

diakui. Di Jakarta, khususnya di Taman Suropati Jakarta Pusat, pernah ada ojek yang 

dikhususkan bagi penumpang kelas menengah. Ojek jenis ini disebut limobike. Pada tahun 2008, 

jumlahnya ada 30 buah. Warnanya diseragamkan dengan cat kuning cerah. Peruntukannya 

adalah bagi para eksekutif muda.18 Namun seperti sepeda motor ojek yang lain, limobike ini pun 

tidak diakui sebagai alat angkutan umum yang sah sehingga pada akhirnya hilang. Mengapa 

demikian? 

Sebenarnya pada tahun 2008 sudah ada ide untuk membuat RUU tentang ojek di DPR. 

Gagasan ini muncul ketika ada pengusaha yang ingin membuka usaha ojek bagi masyarakat 

kelas menengah ke atas. Untuk itu dia membutuhkan ijin dari pemerintah agar usahanya sah di 

mata hukum. Tetapi oleh pemerintah, permintaan ini ditolak dengan alasan ojek bukan alat 

angkutan umum penumpang yang legal. Dirjen Perhubungan Darat, Iskandar Abubakar,  pada 24 

Juli 2008 mengatakan bahwa alasannya ada tiga.19 

Pertama, ojek bukan alat angkutan umum penumpang yang aman. Artinya, dibandingkan 

dengan angkutan umum darat untuk penumpang yang lain, ojek dianggap memiliki resiko yang 

lebih besar terhadap keamanan penumpang. Kedua, alat angkutan umum ojek hanya bersifat 

situasional. Misalnya hanya beroperasi pada saat cuaca cerah. Sedangkan apabila hujan, ojek 

                                                           
17 Idem. 
18 http://mnrp.files.wordpress.com/2008/11/limobike.jpg, diunduh pada 8 Spetember 2011, pukul 22.28 WIB.  
19 http://www.detiknews.com/3-alasan-ojek-tak-dilegalkan-jadi-angkutan-umum.htm, diunduh pada 1 Oktober 2011, 
pukul 14.35 WIB. 



9 

 

tidak dapat beroperasi. Ketiga, mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Dalam ajaran 

Islam ada pengaturan tentang hubungan yang muhrim atau bukan muhrim antara laki-laki dan 

perempuan. Sedangkan ojek merupakan angkutan umum penumpang yang sangat mengabaikan 

hukum Islam ini karena seorang tukang ojek laki-laki dapat membonceng seorang penumpang 

perempuan yang bukan muhrimnya. Hal ini membuat keduanya berdosa di mata Tuhan. Dengan 

asumsi ini maka yang hendak dikatakan adalah apabila pemerintah melegalkan ojek sebagai 

angkutan umum penumpang, maka pemerintah mendukung orang yang berbuat dosa kepada 

Tuhan. Alasan ketiga ini mirip dengan pembatasan perempuan di Peru, Amerika Latin, dalam hal 

transportasi. Namun di Peru hal itu lebih disebabkan karena perlindungan dari tindakan 

kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh tukang ojek.20 

Selain di tingkat nasional, wacana untuk pengaturan tentang ojek dalam Perda (Peraturan 

Daerah) pun muncul di beberapa daerah. Misalnya pada tahun 2008 Pemda DKI Jakarta sudah 

menganggarkan dana sebesar Rp 200 juta untuk menyusun rancangan Perda yang akan 

melegalkan tukang ojek.21 Tetapi rencana ini kandas karena DPRD mempertanyakan urgensinya. 

Menurut Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Aliman A’at, masih banyak rancangan Perda-

Perda lain yang lebih penting dari Perda tentang ojek.22  

Selain di Jakarta, ide untuk rancangan Perda ojek juga muncul di Baubau, Sulawesi 

Selatan. Pada 12 Nopember 2010 Persatuan Tukang Ojek Baubau mengajukan Ranperda untuk 

melegalkan ojek sebagai alat angkutan umum penumpang. Namun karena pemerintah 

mengabaikannya maka pada 17 Maret 2011 atas pimpinan Hamid Haris sebagai ketua Persatuan 

                                                           
20 Mark Paris dan yang lainnya, Motorcycle Taxi Drivers and Sexually Transmitted Infection in a Peruvian Amazon 
City. Sexually Transmitted Discases (January 2001), 11. 
21 http://dyhary.wordpress.com/Perda_Ojek*Pujangga-kaki-lima.htm, diunduh pada 8 Septemer 2011, pukul 22.25 
WIB. 
22 Idem. 
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Tukang Ojek Baubau dan Rendi Saputra sebagai Koordinator Lapangan, para tukang ojek 

mengadakan demonstrasi di depan kantor walikota Baubau.23 

Di Kupang, NTT, para tukang ojek mengorganisir dirinya pada tahun 2001 dengan nama 

Organisasi Jasa Angkutan Sepeda Motor (OJAS). Sejak berdirinya OJAS diketuai oleh Krist 

Matutina dan sampai Agustus 2011 telah memiliki anggota sebanyak 5000-an orang dan tersebar 

di seluruh kota Kupang. Pekerjaan sebagai tukang ojek dilegalisasi di kota Kupang dengan Surat 

Keputusan (SK) Walikota. SK tersebut diperpanjang setiap 4 tahun. Melalui organisasi ini 

banyak hal yang dapat dikomunikasikan baik antara tukang ojek dengan pemerintah dan 

sebaliknya.24 Menurut Anwar inisiatif para tukang ojek untuk mengorganisir dirinya timbul 

karena adanya kebutuhan akan rasa aman ketika sedang beroperasi maupun untuk 

mengakomodir kepentingan mereka sendiri.25 

Contoh-contoh di atas diangkat dengan maksud menunjukkan bahwa legalitas ojek 

sebagai salah satu bentuk angkutan umum penumpang di Indonesia masih belum diakui. 

Akibatnya tukang ojek sering menjadi korban dari aparat penegak hukum maupun penjahat 

seperti yang terjadi di China. Di China, sering kali tukang ojek menjadi korban perampokan 

karena beroperasi di tempat dan waktu yang tidak diawasi aparat kemananan. Pemilihan waktu 

dan tempat itu terjadi karena ojek tidak dilegalkan di China sehingga tukang ojek ingin 

menghindar dari razia polisi. Tetapi akibatnya mereka menjadi sasaran perampokan.26  

                                                           
23 http://www.baubaupos.com/ojek-di-baubau.htm, diunduh pada 23 Nopember 2011, pukul 08.48 WIB. 
24 http://www.timorexpress.com/diskusi-terbatas-timeX-forum.8-agustus-2011, diunduh pada 26 Nopember 2011, 
pukul 10.01 WIB. 
25 Anwar, Analisa Kinerja… Idem. 
26 Jianhua Xu, The Robbery of Motorcycle Taxi Drivers (Dake Zai) in China. Oxford University Press on behalf of 
Center for Crime and Justice Studies (20 May 2009),  
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Hal lain yang merupakan akibat dari ilegalnya pekerjaan ojek adalah kurangnya perhatian 

dalam hal tingkat kesehatan terhadap para tukang ojek. Ini ditunjukkan dengan jelas dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Dhani Suryanto.27 

Sebenarnya imbas dari ilegalnya pekerjaan ojek bukan hanya diterima tukang ojek saja 

yang tetapi juga penumpang. Misalnya dalam hal asuransi kecelakaan. Koran Haluan Kepri pada 

tanggal 3 Oktober 2011 melansir pernyataan Kepala Cabang Jasa Raharja Kepulauan Riau, Eri 

Martajaya, yang mengatakan bahwa Jasa Raharja tidak memberikan santunan kepada tukang 

ojek dan penumpang yang mengalami kecelakaan karena ojek bukan alat angkutan umum yang 

legal.28  Padahal saat ini tidak hanya rakyat kecil saja yang menggunakan jasa tukang ojek. Ada 

juga pejabat pemerintah dan elit politik yang dalam situasi tertentu menggunakan jasa tukang 

ojek untuk mengantarkan mereka ke tujuan. Misalnya Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum 

Partai GOLKAR yang menumpang ojek ketika menghadiri kampanye Pilkada kabupaten Barru 

di Sulawesi Selatan pada bulan Juni 2010.29 Atau menteri BUMN, Dahlan Iskan yang naik ojek 

ketika menghadiri rapat menteri di istana Bogor pada 23 Desember 2011.30  

Ilegalnya pekerjaan sebagai tukang ojek di Indonesia mendorong penulis untuk 

melakukan penelitian terhadap hubungan antara tukang ojek dan pemerintah. Mereka dianggap 

kumuh, dijauhi, didiskriminasi dan diabaikan, bahkan sering dikecam. Pemerintah tidak mau 

                                                           
27 Dhani Suryanto, “Pengaruh Pajanan Getaran Seluruh Tubuh terhadap Kejadian Nyeri Punggung Bawah pada 
Pengemudi Bajaj dan Ojek di Sekitar Kelurahan Kayu Putih”. Tesis Magister, Jakarta, Universitas Indonesia (2007), 
iii. 

 

 
28 http://www.haluankepri.com/news/18305-ojek-tak-dapat-santunan-jasa-raharja.html, diunduh pada 23 Nopember 
2011, pukul 08.58 WIB. 
29 http://icalbakrie.com/25/06/2010, diunduh pada 29 Desember 2011, pukul 10.05 WITA. 
30 http://www.repulika.co.id/erita/nasional/umum/11/12/23lwn90c-naik-ojek-ke-istana-bogor-dahlan-iskan-
dihadang-paspampres, diunduh pada 2 Pebruari 2012 pukul 18.08 WIB. 
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mengakui eksistensinya. Walaupun demikian kehadiran tukang ojek telah menjadi realitas di 

kalangan masyarakat dan juga telah memberikan berbagai kontribusinya. Bagi penulis, ini 

merupakan suatu bentuk ketidakadilan sosial. 

Jikalau tukang ojek telah memberikan kontribusi kepada penguasa, pengusaha dan 

masyarakat, apa yang dapat pemerintah berikan sebagai balasannya? Di sini penulis akan 

menggunakan teori pertukaran pada level makro dari Peter M. Blau untuk menganalisa sejauh 

mana hubungan pertukaran antara tukang ojek dan pemerintah itu terjadi.  

Dalam teori pertukaran, hal yang paling diperhatikan adalah konsep biaya (cost), imbalan 

(reward) dan keuntungan (profit). Ketiga hal inilah yang menjadi titik pijak dari semua teori 

pertukaran baik dalam ilmu ekonomi31, antropologi32 maupun sosiologi.33  Dan seperti yang baru 

saja disinggung di atas, yang penulis pergunakan di sini adalah teori pertukaran dalam ilmu 

sosiologi, khususnya pertukaran makronya Peter M. Blau. Dalam hubungannya dengan tukang 

ojek dan pemerintah, yang hendak dilihat di sini adalah hubungan pertukaran timbal balik antara 

keduanya. 

Untuk itu yang menjadi tempat penelitian bagi penulis adalah beberapa pangkalan ojek di 

kota Soe, kabupaten Timor Tengah Selatan, propinsi Nusa Tenggara Timur. Tempat ini dipilih 

karena keberadaan tukang ojek di sini sangat signifikan. Di Soe, hubungan antara tukang ojek, 

penguasa, pengusaha dan masyarakat sangat intens. Artinya, walaupun keberadaannya belum 

diatur secara formal dalam peraturan maupun Undang-Undang, namun secara informal sudah 

diterima dan diakui secara luas.  

                                                           
31 Yonathan H Turner, The Structure of the Sociological Theory. 6th edt. (Belmont, CA: Wadsworth Pub. Company), 
251. 
32 Idem. 
33 Doyle P. Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern 2, diterjemahkan oleh Robert M. Z. Lawang (Jakarta: PT 
Gramedia Pustaka Utama, 1990), 55. 
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Seperti yang dikatakan di depan, tukang ojek di NTT umumnya dan Soe khususnya, 

berperan menjadi perintis ketika membuka akses jalan baru ke wilayah-wilayah yang belum 

memiliki akses jalan umum. Selain itu ketika ada jalan yang rusak parah sehingga tidak dapat 

dilalui oleh kendaraan maka para tukang ojek dengan sukarela memperbaikinya. Jalan yang telah 

diperbaiki itu tidak hanya dipakai oleh para tukang ojek saja tetapi juga oleh siapa pun yang 

melintas di jalan tersebut. Dengan demikian mereka memiliki kontribusi yang khas jika 

dibandingkan dengan tukang ojek di tempat lain. Inilah yang menjadi alasan bagi penulis ketika 

memilih kota Soe sebagai lokasi penelitian. 

 

B. Pembatasan Masalah  

Mengingat kompleksnya hubungan pertukaran yang terjadi antara tukang ojek dan pemerintah di 

kota Soe, Kabupaten  Timor Tengah Selatan maka dalam penelitian ini masalahnya dibatasi 

pada: 

1. Bentuk hubungan pertukaran yang terjadi antara pemerintah dengan tukang ojek. 

2. Cara pemerintah dan tukang ojek melakukan hubungan pertukaran. 

3. Hasil yang diperoleh masing-masing pihak dari hubungan pertukaran itu. 
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C. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Apa bentuk dan pola hubungan pertukaran yang terjadi antara tukang ojek dan 

pemerintah di kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan? 

2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan bentuk dan pola pertukaran antara tukang ojek dan 

pemerintah di kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bentuk dan pola hubungan pertukaran yang terjadi antara pemerintah 

dan tukang ojek di kota Soe, kabupaten Timor Tengah Selatan. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan bentuk dan pola pertukaran antara 

tukang ojek dan pemerintah di kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan. 

 

E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Akademis  

Secara akademik penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangsih sehubungan 

dengan teori pertukaran sosial pada level makro seperti yang dikemukakan oleh Peter M. 

Blau. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah penerapan teori pertukaran makro tersebut 

pada hubungan pertukaran antara pemerintah dan tukang ojek. Dengan demikian diharapkan 
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ada aspek lain yang ditemukan sehingga memberikan dimensi yang baru pada teori 

pertukaran level makro. 

 

2. Manfaat Praktis  

Manfaat praktis yang hendak diperoleh dari penelitian ini adalah untuk menjadi bahan 

masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkompeten, khususnya pemerintah agar 

meningkatkan taraf hidup para tukang ojek. Hal ini karena berbeda dengan negara-negara 

lain,  di Indonesia para tukang ojek masih menjadi sebuah kelompok masyarakat yang 

diabaikan. Oleh karena itu dalam strata sosial, tukang ojek masih menjadi masyarakat kelas 

bawah dan terdiskriminasi. Melalui penelitian ini diharapkan agar ada temuan-temuan 

lapangan yang diperoleh sehingga diberikan kepada pemerintah dan pihak-pihak yang 

berkompeten untuk lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap nasib tukang ojek. 

 

 

F. Konsep Operasional 

Kata “ojek” adalah sebuah kata yang lumrah di telinga masyarakat Indonesia. Bahkan Robert 

Cervero, seorang peneliti dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak menggunakan istilah 

yang lebih dikenal yaitu motorcycle taxi tetapi juga menggunakan kata “ojeks” dan 

menggolongkannya ke dalam alat transportasi dan angkutan informal di Indonesia.34 Apa itu 

ojek? 

                                                           
34 Robert Cervero, Informal Transport in the Developing World (Nairobi: United Nations for Human Settlements), 
94. 
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Menurut Zein Uchrawi dan Yopi Hidayat seperti yang dikutip oleh Firman Shantyabudi, 

secara etimologis kata “ojek” berasal dari kata “ojeg” (Sunda), yang merupakan singkatan dari 

“oto jegang”. “ Oto” artinya mobil (kendaraan), sedangkan “jegang” artinya duduk secara 

mengangkang. Jadi yang dimaksud dengan ojek atau ojeg adalah mengendarai kendaraan dengan 

cara duduk mengangkang.35 Selain arti kata secara etimologis, Wikipedia Bahasa Indonesia 

mendefinisikan juga ojek sebagai “transportasi umum informal di Indonesia yang berupa sepeda 

motor atau sepeda, namun lebih lazim sebagai sepeda motor”.36 Sedangkan dalam Kamus 

Bahasa Indonesia, ojek diartikan sebagai ”sepeda atau sepeda motor yang ditambangkan dengan 

cara memboncengkan penumpang atau penyewanya” .37 Bagi penulis, walaupun ada ojek sepeda 

maupun payung, namun dalam tulisan ini penulis menggunakan kata “ojek” dalam arti ojek 

sepeda motor, seperti asal katanya dan definisi yang diberikan oleh Kamus Bahasa Indonesia. 

Hal lain yang perlu dijelaskan di sini adalah bahwa istilah “tukang ojek” merujuk pada 

semua orang yang bekerja atau mencari nafkah dengan cara menambangkan atau menyewakan 

sepeda motornya. Jadi arti kata “tukang ojek” digunakan di sini dengan makna komunitas ojek, 

bukan individu. Sedangkan istilah “pemerintah” yang dimaksud di sini adalah lembaga eksekutif 

baik pada tingkat pusat maupun daerah. Namun dalam penelitian ini istilah pemerintah yang 

dimaksud adalah pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, propinsi NTT. Atas dasar ini 

maka penulis menggunakan judul “TUKANG OJEK DAN PEMERINTAH (Suatu Studi 

tentang Hubungan Pertukaran antara Tukang Ojek dan Pemerintah di Kota Soe dalam 

Perspektif Teori Pertukaran Peter M. Blau)”. 

 

                                                           
35 Firman Shantyabudi, “Tukang Ojek dan…”, 43. 
36 Wikipedia, Idem. 
37 Kamus Bahasa Indonesia, Ojek. 
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G. Metode Penelitian  

1. Metode yang digunakan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif yaitu metode 

yang digunakan untuk melihat setting tertentu dalam kehidupan yang riil dengan maksud 

untuk menginvestigasi dan memahami fenomena tertentu.38 Tujuannya adalah untuk 

membuat deskripsi yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena yang diteliti itu. 

Dengan metode ini diharapkan ada gambaran yang jelas dan terperinci untuk menganalisa 

apa yang dilihat atau didengar sebagai hasil penelitian. Metode penulisan deskriptif adalah 

metode yang biasa digunakan untuk meneliti status kelompok manusia, suatu objek, kondisi 

dan sistem pemikiran manusia atau suatu peristiwa yang bersifat deskriptif. Penelitiannya 

bersifat penggambaran karena memaparkan semua bentuk perubahan yang membentuk suatu 

gejala atau memberikan uraian yang deskriptif mengenai suatu realitas sosial yang kompleks 

hingga diperoleh pemahaman atas realitas tersebut.39 

 

2. Lokasi Penelitian dan Sampel  

Populasi yang diteliti adalah tukang ojek yang ada di kota Soe, Kabupaten Timor Tengah 

Selatan, dengan perincian satu pangkalan ojek di Kelurahan Nunumeu dan dua pangkalan 

ojek di Kelurahan Kota Soe. Pangkalan ojek ini dipilih karena memiliki banyak pengojek. 

Pangkalan ojek di Nunumeu melayani di tempat yang ramai dengan penumpang bus dari dan 

ke Ayotupas, Oinlasi, Nunkolo, Boking, Manufui, Kot’olin dan lain-lain. Sedangkan 

pangkalan ojek di Kelurahan Kota Soe melayani penumpang dari dan ke RSUD Soe, SMAN 

1 Soe, dan pemukiman di Kampung Sabu.  

                                                           
38 Norman K. Densin dan Yvonna Lincoln, The Sage Handbook of Qualitative Research 1, Edisi Ketiga 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011),  xviii. 
39 Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 20. 
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Berdasarkan hal ini maka yang menjadi sampelnya adalah tukang ojek yang menjadikan 

ojek sebagai pekerjaan pokoknya, yang sudah menekuni pekerjaan itu di atas lima tahun dan 

juga yang memiliki pengaruh dalam komunitas tukang ojek. Tukang ojek yang masuk dalam 

kategori inilah yang akan dijadikan informan kunci (key informan). Namun selain itu penulis 

juga akan mewawancarai beberapa pihak yang mewakili anggota masyarakat yang sering 

menjadi penumpang ojek, anggota DPRD sebagai wakil rakyat dan pemerintah untuk 

mengetahui pandangan mereka terhadap eksistensi tukang ojek. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan cara: 

a. Studi Pustaka  

Metode Studi Pustaka (library research) adalah suatu cara mengumpulkan data dengan 

membaca buku-buku, hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan di berbagai jurnal, 

artikel-artikel di majalah atau koran dan internet yang ada hubungannya dengan 

permasalahan yang diteliti. Hal ini disertai juga dengan pencatatan secara sistematis data-

data yang dianggap penting. 

b. Observasi 

Metode ini merupakan teknik yang dilakukan dengan keterlibatan langsung penulis dalam 

kegiatan-kegiatan yang terjadi. Observasi merupakan proses yang kompleks dan tersusun. 

Dalam menggunakan teknik ini hal terpenting adalah menggunakan pengamatan dan 

ingatan peneliti.40 Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data-data observasi 

yang diperoleh selama penelitian berlangsung maupun data-data yang telah diperoleh 

sebelumnya. 
                                                           
40 Usman Husaini dan Setiady Purnoma, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 54. 
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c. Wawancara  

Teknik wawancara yang digunakan di sini adalah wawancara mendalam (in-depth 

interview). Teknik ini bersifat terbuka dan intens demi memperoleh informasi yang 

representatif dan akurat tentang pokok penelitian. Informan dipilih berdasarkan 

pertimbangan bahwa ia secara langsung mengalami apa yang menjadi objek penelitian. 

Jadi informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive (berdasarkan pertimbangan 

peneliti).41 

d. Teknik Analisa Data  

Data yang diperoleh dalam penelitian kemudian dianalisa dengan cara deskriptif kualitatif 

karena dalam penelitian ini yang diutamakan adalah setiap ucapan, tulisan dan perilaku 

yang dapat diamati dari objek penelitian. Hal ini karena dalam analisis deskriptif 

kualitatif, hal yang ditekankan adalah aspek pemahaman, bukan pengukuran. 

 

H. Sistematika Penulisan  

Tulisan ini dibagi dalam lima bab. Dalam Bab I yaitu pendahuluan akan meliputi latar belakang 

masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, konsep 

operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II yaitu kerangka teoritis yang 

meliputi uraian tentang teori pertukaran sosial secara umum dan teori pertukaran sosial menurut 

Peter M. Blau secara khusus. Bab III adalah gambaran hasil penelitian di kota Soe dengan data-

data yang menjadi temuan-temuan di lapangan. Di sini akan diuraikan baik tukang ojek maupun 

pemerintah yang ada di Soe. Selanjutnya dalam Bab IV akan dilakukan analisa terhadap temuan 

                                                           
41 Imam Suprayogo, Metode Penelitian Sosial-Agama (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 133. 
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lapangan atau hasil penelitian, dengan menggunakan teori pertukaran Peter M. Blau sebagai alat 

analisis. Akhirnya Bab V menjadi penutup dari tulisan ini yang di dalamnya terdapat kesimpulan 

dan rekomendasi. 

 


