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BAB III 

TUKANG OJEK DAN PEMERINTAH DI SOE 

 

Dalam bab ini akan digambarkan keberadaan tukang ojek dan pemerintah di kota Soe. Tetapi 

sebelum itu agar terjadi pemahaman yang sama maka pertama-tama penulis ingin memberikan 

klarifikasi bahwa yang dimaksud dengan kota Soe di sini adalah kota Soe dalam posisinya 

sebagai ibukota Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Dengan kata lain penggunaan istilah 

“kota Soe” di sini adalah untuk mewakili Kabupaten TTS secara umum sehingga tidak hanya 

terbatas pada kota Soe saja. Oleh karena itu walaupun penelitian ini dilakukan di tiga tempat 

dalam dua kelurahan yang ada di Soe seperti yang disebutkan dalam bab 1 (hlm. 17) namun 

penulis merasa penting untuk memberikan gambaran tentang Kabupaten TTS secara 

keseluruhan. Hal ini penulis lakukan berdasarkan tiga alasan.  

Pertama, walaupun para informan yang penulis wawancarai berdomisili di kota Soe 

namun mereka bekerja atau sering bertugas di tempat lain dalam wilayah Kabupaten Timor 

Tengah selatan. Misalnya Pdt. Dominggus Dodego yang adalah seorang pendeta Gereja Masehi 

Injili di Timor (GMIT) yang berdomisili di Kampung Sabu, Kelurahan Kota Soe, namun 

memiliki jabatan sebagai Ketua Majelis Klasis Amanatun Timur yang berkantor di Manufui.1 

Perlu diketahui bahwa jarak Soe-Manufui adalah 73 kilometer2  dan ditempuh dalam waktu 7 

sampai 8 jam perjalanan dengan menggunakan bus. 

                                                           
1  Pdt. Dominggus Dodego, S.Ag.K (Penumpang Ojek), Wawancara. Soe, 24 April 2012, pukul 19.00-20.20 WITA. 
2 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2005-2025. (Soe: Sekretariat Daerah, 2008), 61-62. 
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Kedua, seperti yang dikatakan oleh Siprianus Sogen3 dan George Mella4, Soe adalah 

sebuah kota kecil sehingga organisasi tukang ojek yang dibentuk tidak hanya beranggotakan 

tukang ojek yang ada di kota Soe saja tetapi juga termasuk tukang ojek dari wilayah-wilayah lain 

dalam Kabupaten Timor Tengah Selatan. Ketiga, hampir sama dengan poin kedua di atas namun 

dari sisi pemerintahan, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 memberikan kewenangan kepada 

pemerintah kabupaten/kota untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Hal ini disebutkan dengan 

jelas dalam Bab 1 Pasal 1 ayat 2 dan 6 Undang-Undang tersebut.5 Dengan demikian organisasi 

pemerintahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan suatu kesatuan yang tak dapat 

dipisahkan baik pada tingkat desa/lurah, kecamatan maupun kabupaten.  

Sehubungan dengan tulisan ini, ketiga alasan di atas mewakili baik pemerintah, tukang 

ojek maupun penumpang ojek. Jadi dalam tulisan ini penulis akan menggunakan istilah 

kabupaten TTS dan kota Soe secara bergantian. Berdasarkan hal tersebut maka sebelum 

membahas tukang ojek dan pemerintah yang ada di kota Soe, pada bagian berikut ini penulis 

akan memberikan gambaran secara umum tentang Kabupaten Timor Tengah Selatan. 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Letak  

Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) adalah salah satu kabupaten di Propinsi Nusa 

Tenggara Timur dengan ibu kotanya di Soe. Kabupaten ini terletak pada 9026l - 10010l 

                                                           
3 Siprianus Sogen (Tukang Ojek/Ketua Persatuan Ojek Tugu [POT] Soe), Wawancara. Soe, 23 April 2012, pukul 
18.30-20.45 WITA. 
4 George Mella, SH, M.Si (Pendiri Organisasi Ojek “Nekmese” Soe), Wawancara. Soe, 25 April 2012, pukul 09.10-
09.50. 
5 Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
Daerah. (Jakarta: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, 2004), 4. 
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Lintang Selatan dan 124049l01ll – 124004l00ll Bujur Timur. Bagian utaranya berbatasan 

dengan Kabupaten Timor Tengah Utara, bagian timur dengan Kabupaten Timor Tengah 

Utara dan Kabupaten Belu, bagian barat dengan Kabupaten Kupang serta bagian selatan 

dengan Laut Timor. Luas wilayahnya sekitar 3.995,88 km2 yang berupa daratan. Secara 

administratif, sampai dengan tahun 2010 Kabupaten TTS terdiri dari 32 kecamatan dengan 

228 desa dan 12 kelurahan.6 

 Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki iklim tropis. Buktinya adalah dengan 

banyaknya padang rumput yang ada di Kabupaten ini. Hal tersebut disebabkan oleh posisi 

Kabupaten TTS yang lebih dekat dengan benua Australia dibanding Asia sehingga ketika 

arus angin dari benua Asia dan samudera Pasifik yang mengandung banyak uap air tiba di 

wilayah Kabupaten TTS uap airnya sudah banyak berkurang. Sedangkan arus udara yang 

kering dari Australia dapat mencapai Kabupaten TTS dengan baik. Akibatnya musim 

kemarau lebih panjang dari musim hujan di mana musim kemarau terjadi pada bulan April-

Oktober ketika arus udara berasal dari Australia. Sedangkan musim hujan pada bulan 

Nopember-Maret ketika arus udara yang bertiup berasal dari Asia. Itu pun dengan kondisi 

yang tidak merata di setiap wilayah kebupaten. Secara rata-rata curah hujan di Kabupaten 

TTS berkisar antara 1000-1500 mm/tahun dengan suhu rata-rata 240C. Jumlah hari hujannya 

rata-rata 75 hari/tahun.7 

 Secara topografis Kabupaten TTS memiliki tingkat kemiringan tanah yang bervariasi 

yaitu: 

                                                           
6 Seksi Neraca Wilayah dan Analisa Statistik BPS TTS, Timor Tengah Selatan dalam Angka 2010. (Soe: BPS Timor 
Tengah Selatan, 2010), 3. 
7 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Rencana Pembangunan…, 8. 
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- 0 – 30   : 7,52% atau 297 km2 dari luas wilayah. 

- 3 – 120  : 16,49% atau 651 km2 dari luas wilayah. 

- 12 – 400  : 41,87% atau 1.652 km2 dari luas wilayah. 

- 400 ke atas  : 34,12% atau 1.347 km2 dari luas wilayah.8 

Selain tingkat kemiringan tanah, dapat juga dicatat ketinggian tanah diukur dari permukaan 

laut di mana ketinggian di bawah 500 m ada 49%. Sedangkan wilayah yang ketinggiannya di 

atas 500 m ada 51%.9 

Gambar 3.1 

 

Peta Kabupaten Timor Tengah Selatan (Sumber: http//: www.ttskab.go.id) 

 

                                                           
8 Ibid, 7. 
9 Idem. 
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2. Sejarah Administratif 

a. Sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Lahir  

Sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri pada 17 Agustus 1945, di wilayah 

Timor Tengah Selatan terdapat tiga kerajaan yaitu Mollo (Oenam), Amanuban (Banam) 

dan Amanatun (Onam).10 Pada awalnya kerajaan Mollo adalah salah satu bagian dari 

bekas kerajaan Oenam. Raja pertamanya adalah To Oematan yang juga dikenal dengan 

nama To Lukemtasa. Sebenarnya dia adalah fetor Mollo, tetapi sewaktu kerajaan Mollo 

dibentuk dia diangkat menjadi raja sekaligus menandatangani Korte Verklaring pada 10 

Mei 1916. Walaupun demikian, sebenarnya sebelum itu To Oematan bersama-sama 

dengan Usif (raja) Nunbena yaitu Bait Oematan atau Bait Kaunan serta Moeb Baki Fobia 

telah menandatangani ikrar untuk setia pada Ratu Welhelmina dan Yang Dipertuan 

Gubernur Jenderal Belanda di Batavia pada 19 April 1907 di Kapan.  

Masa pemerintahan To Oematan ini belum dapat dipastikan. Yang jelas adalah bahwa 

pada masanya itulah berdiri Sekolah Rakyat (Volks School) pada tahun 1908 di Nefokoko 

yang kemudian dipindahkan ke Kapan pada 1910. Ketika hendak berhenti dari jabatannya 

sebagai raja, To Oematan menyerahkan jabatan raja itu kepada juru bahasanya yaitu Lay 

A Koen (Tabelak Oematan) atau Wellem Fredrik Hendrik Oematan.11 

Di wilayah Amanuban, kerajaannya berdiri pada abad 17, walaupun belum dapat 

dipastikan tanggal berdirinya. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa kerajaan ini 

merupakan salah satu kerajaan tertua di pulau Timor yang pada masa jayanya memiliki 

                                                           
10 http//: www.ttskab.go.id; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)Kabupaten Timor Tengah 
Selatan (Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 46 Tahun 2009 Tanggal 12 
Desember 2009), 4, diunduh pada 2 Agustus 2012 pukul 10.40 WIB  
11 Idem. 
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pengaruh sampai ke wilayah Negara Timor Leste.12 Pusat pemerintahannya ada di Pilli. 

Pendiri kerajaan ini adalah Bil Banu yang berasal dari keluarga Nope. Dialah yang 

meletakkan dasar bagi pengembangan kerajaan Amanuban pada masa-masa berikutnya. 

Dia jugalah yang menyusun struktur organisasi kerajaan sekaligus nama-nama 

jabatannya. Dalam hal ini bentuk kerajaannya sendiri lebih tepat disebut konfederasi dari 

suku-suku yang telah ada sebelumnya. Setelah Bil Banu mangkat, berturut-turut ia 

diganti oleh Luis II, Tubanu/Bil dan Luis III. Ketika Luis III memerintah, ia 

memindahkan pusat kerajaan dari Pilli ke Niki-Niki di mana pusat kerajaan itu masih ada 

sampai saat ini. Diperkirakan pemindahan itu terjadi pada  1709.13 

Selanjutnya adalah Kerajaan Amanatun. Raja di Kerajaan Amanatun adalah 

Banunaek. Diketahui bahwa dia masuk ke wilayah Amanatun dengan bantuan suku 

Nokas, Kobi, Nitbani, Bana dan beberapa tokoh adat yang lain. Oleh karena Banunaek 

disukai maka kedatangannya ke Amanatun disambut dengan baik dan bahkan diangkat 

menjadi usif (raja). Dalam melaksanakan tugasnya sebagai raja, Banunaek dibantu oleh 

suku-suku yang lain tersebut serta ditambah dengan suku Benu, Tahun, Nenabu serta 

Missa. 

Sesuai dengan mitos yang berkembang di Amanatun, pada saat dilahirkan, leluhur 

Banunaek terdiri atas dua anak kembar. Sang kakak dilahirkan pada siang hari dan diberi 

nama “Neno” (Matahari/Siang) dan sang adik pada malam hari dan diberi nama “Funan” 

(Bulan). Berdasarkan mitos ini maka keturunan Neno yang berperan sebagai Tataf 

                                                           
12http//: www.holidayiq.co.id/Timor-Tengah-Selatan/sightseeing; diunduh pada 04 Agustus 2012 pukul 13.47 WIB. 
13 http//: www.ttskab.go.id. Ibid. 
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(kakak) ditempatkan di Nunkolo yang adalah pusat kerajaan. Sedangkan keturunan Funan 

yang berperan sebagai Olif (adik) ditempatkan di Menu.14 

Inilah tiga kerajaan yang ada di wilayah Timor Tengah Selatan sebelum bangsa 

Indonesia lahir. Ketiga kerajaan ini disatukan oleh Pemerintah Hindia Belanda dalam satu 

wilayah administratif pemerintahan yang disebut Onder of Deeling Zuid Midden Timor.15 

b. Setelah Proklamasi Kemerdekaan NKRI pada 17 Agustus 1945  

Setelah NKRI berdiri pada 17 Agustus 1945, administrasi pemerintahan warisan 

pemerintah Hindia Belanda masih tetap digunakan. Keadaan ini berlangsung sampai 

Kabupaten Timor Tengah Selatan berdiri pada tahun 1958 dengan disahkannya Undang-

Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II dalam 

wilayah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Walaupun 

demikian sampai dengan tahun 1962, Timor Tengah Selatan masih dalam masa peralihan 

dari swapraja menjadi kabupaten.  

Pada 1962, berdasarkan SK Gubernur KDH Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 

Pem.66/1/2 tanggal 28 Pebruari 1962 tentang pembentukan kecamatan di Daerah 

Swantantra Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang lalu diubah dengan SK Gubernur KDH 

Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor Pem.66/1/33 tanggal 9 Juni 1962, dibentuk 64 

kecamatan di seluruh propinsi Nusa Tenggara Timur sehingga secara de fakto semua 

swapraja dihapuskan. 

                                                           
14 Idem. 
15 Seksi Neraca Wilayah dan Analisa Statistik BPS TTS, Timor Tengah Selatan dalam Angka 2011. (Soe: BPS 
Timor Tengah Selatan, 2011), xli. 
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Setelah itu untuk menindaklanjuti surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi 

Daerah Nomor Pem.20/1/7 tanggal 9 Januari 1963 tentang penambahan 26 kecamatan di 

Propinsi Nusa Tenggara Timur, maka diterbitkan SK Gubernur KDH Tingkat I Nusa 

Tenggara Timur Nomor Pem.66/1/32 tanggal 20 Juli 1963 yang meninjau kembali SK 

Gubernur Nomor Pem.66/1/2 tanggal 28 Pebruari 1962 dan SK Gubernur Nomor 

Pem.66/1/33 tanggal 9 Juni 1962 serta membagi 12 daerah Swantantra Tingkat II dalam 

daerah Swantantra Tingkat I Nusa Tenggara Timur menjadi 90 kecamatan. 

Pada 1962, pemerintah NTT melalui SK Gubernur Nomor Pem.66/1/32 membagi 

Daerah Swantantra Tingkat II Timor Tengah Selatan menjadi delapan kecamatan yaitu 

Kecamatan Mollo Utara, Mollo Selatan, Amanuban Timur, Amanuban Tengah, 

Amanuban Selatan, Amanuban Barat, Amanatun Selatan dan Amanatun Utara. Dari 

pembagian kecamatan ini terlihat bahwa bekas swapraja Mollo dibagi menjadi dua 

kecamatan, bekas swapraja Amanuban dibagi menjadi empat kecamatan dan bekas 

swapraja Amanatun dibagi menjadi dua kecamatan. 

Dalam perkembangannya dalam menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri 

Nomor 15 Tahun 1967 tanggal 13 Juni 1967 tentang pembentukan wilayah kecamatan 

maka diterbitkan SK Gubernur KDH Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 67 Tahun 

1970 tertanggal 4 Nopember 1970 tentang pembentukan perwakilan kecamatan dalam 

Kabupaten Timor Tengah Selatan. Oleh karena itu terhitung tanggal 1 September 1971 

terbentuk 6 perwakilan kecamatan secara resmi yakni Perwakilan Kecamatan Mollo 

Utara (Lilana), Mollo Selatan (Polen), Amanuban Barat (Batu Putih), Amanuban Selatan 

(Kuanfatu), Amanuban Timur (Kie) dan Amanatun Selatan (Boking). Selain itu juga 

diterbitkan SK Gubernur KDH Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 1970 tanggal 25 
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Pebruari 1970 tentang pembentukan Kopeta (Koordinator Pemerintahan Kota) Soe 

menjadi ibu kota Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan wilayahnya yang meliputi 

sebagian Kecamatan Amanuban Barat dan Mollo Selatan. 

Selanjutnya berdasarkan PP Nomor 29 tahun 1992 tanggal 26 Mei 1992 tentang 

pembentukan 8 kecamatan di wilayah Kabupaten Dati II Timor Tengah Selatan, Timor 

Tengah Utara, Belu, Ende, Ngada, Sikka dan Sumba Barat dalam wilayah Propinsi Dati I 

Nusa Tenggara Timur maka Kopeta Soe ditingkatkan statusnya menjadi kecamatan Kota 

Soe. Dengan demikian kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan menjadi 9 

kecamatan. 

Berikutnya PP Nomor 30 tahun 1996 tanggal 24 April 1996 tentang pembentukan 

kecamatan di wilayah Kabupaten Dati II Timor Tengah Selatan, Flores Timur dan 

Manggarai dalam wilayah Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur mengamanatkan agar 

Perwakilan Kecamatan Amanuban Timur ditingkatkan menjadi Kecamatan Kie dan 

Perwakilan Kecamatan Amanuban Selatan menjadi Kecamatan Kuanfatu. Dengan 

demikian jumlah kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan menjadi 11 kecamatan. 

Jumlah ini bertambah lagi pada tahun 2001 menjadi 15 kecamatan yaitu Kecamatan 

Fatumnasi, Kecamatan Polen, Kecamatan Batu Putih dan Kecamatan Boking. Ini adalah 

peningkatan dari perwakilan kecamatan sebelumnya. Dasarnya adalah Perda Kabupaten 

Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2001 tentang pembentukan susunan organisasi 

dan tata kerja 15 kecamatan dalam Kabupaten Timor Tengah Selatan. 

Jumlah kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan bertambah lagi menjadi 21 

kecamatan pada tahun 2002 dengan adanya 6 kecamatan baru. Dasarnya adalah Perda 
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Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja 6 

kecamatan dalam kabupaten Timor Tengah Selatan. Adapun keenam kecamatan baru 

tersebut yaitu: 

1. Kecamatan Toianas yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Amanatun Utara. 

2. Kecamatan Oenino yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Amanuban 

Tengah. 

3. Kecamatan Nunkolo yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Amanatun 

Selatan. 

4. Kecamatan Kualin yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Amanuban Selatan 

dan Kuanfatu. 

5. Kecamatan Kotolin yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Kie. 

6. Kecamatan Kolbano yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Amanuban 

Tengah. 

Pada tahun 2006 terjadi lagi pemekaran 2 kecamatan baru yaitu Kecamatan Mollo 

Barat dan Kokbaun. Kedua kecamatan baru ini adalah hasil pemekaran dari Kecamatan 

Mollo Selatan dan Amanatun Utara. Dengan demikian jumlah kecamatan pada tahun 

2006 adalah 23 kecamatan. Dasar pemekarannya adalah Perda Kabupaten Timor Tengah 

Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja 

Kecamatan Mollo Barat dan Kecamatan Kokbaun. 

Setahun kemudian terjadi lagi pemekaran kecamatan sehingga lahir 9 kecamatan baru 

di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kesembilan kecamatan baru itu adalah Kecamatan 

Noebana, Santian, Fatukopa, Fautmolo, Nunbena, Tobu, Kuatnana, Noebeba dan Mollo 
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Tengah. Dasar pemekarannya adalah Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 29 

Tahun 2007 tentang pembentukan kesembilan kecamatan tersebut di atas. Dengan 

demikian sejak tahun 2007 sampai saat tulisan ini dibuat terdapat 32 kecamatan di 

Kabupaten Timor Tengah Selatan.16 

Sebagai informasi tambahan dapat disampaikan bahwa pada saat ini Soe sebagai ibu 

kota Kabupaten Timor Tengah Selatan meliputi Kecamatan Kota Soe, sebagian 

Kecamatan Mollo Selatan dan juga sebagian Kecamatan Amanuban Barat. Walaupun 

demikian karena Soe merupakan sebuah kota kecil maka batas-batas kota Soe sendiri 

masih kabur. 

 

3. Penduduk dan Tenaga Kerja 

Sesuai Hasil Sensus Penduduk 2010 diketahui bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Timor 

Tengah Selatan adalah 441.155 orang dengan perincian laki-laki berjumlah 218.396 orang 

dan perempuan 222.759 orang.17 Dari jumlah ini yang termasuk usia produktif adalah 

195.832 orang yaitu 113.895 orang laki-laki dan 81.937 orang perempuan.18 Dalam usia 

produktif ini, orang yang memiliki pekerjaan ada 191.438 orang yaitu 111.961 orang laki-

laki dan 79.477 orang perempuan. Sedangkan yang menjadi pengangguran ada 4.394 orang 

yaitu 1.934 orang laki-laki dan 2.460 orang perempuan.19 Pekerjaan yang ditekuni oleh orang 

yang punya pekerjaan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

                                                           
16 Ibid, xli-xliii. 
17 Ibid, 34. 
18 Ibid, 59. 
19 Ibid, 53. 
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1. Berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain ada 26.261 orang ( laki-laki 18.736 orang dan 

perempuan 7.525 orang) atau 13,72%. 

2. Berusaha sendiri dengan dibantu oleh anggota rumah tangga ada 74.567 orang (laki-laki 

62.583 orang dan perempuan 11.984 orang) atau 38,95%. 

3. Berusaha dengan dibantu oleh buruh ada 3.116 orang (laki-laki 2.661 orang dan 

perempuan 455 orang) atau 1,63%. 

4. Buruh/karyawan ada 19.355 orang (laki-laki 12.498 orang dan perempuan 6.857 orang) 

atau 10,11%. 

5. Pekerja bebas di bidang non pertanian ada 167 orang atau 0,09% yang semuanya berjenis 

kelamin laki-laki. 

6. Pekerja tidak dibayar ada 67.972 orang (laki-laki 15.316 orang dan perempuan 52.656 

orang) atau 35,51%.20 

Sebagai catatan perlu juga diketahui bahwa adalah suatu hal yang lumrah jika di Timor 

Tengah Selatan selain memiliki pekerjaan utama, seseorang juga dapat melakukan beberapa 

pekerjaan sampingan yang lain. Tujuannya adalah untuk menambah pendapatan keluarga. 

 Adapun prosentase penduduk usia produktif yang memiliki pekerjaan menurut lapangan 

kerja dapat dilihat di bawah ini: 

1. Pekerja di bidang pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan ada 145.145 orang 

(laki-laki 82.451 orang dan perempuan 62.694) atau 75,82%. 

2. Pekerja di bidang pertambangan dan penggalian ada 1.699 orang (laki-laki 1.035 orang 

dan perempuan 664 orang) atau 0,89%. 

                                                           
20 Ibid, 54. 
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3. Pekerja di bidang industri pengolahan ada 5.107 orang (laki-laki 2.122 orang dan 

perempuan 2.985 orang) atau 2,67%. 

4. Pekerja di bidang konstruksi ada 4.882 orang (laki-laki 4.716 orang dan perempuan 166 

orang) atau 2,55%. 

5. Pekerja di bidang perdagangan, rumah makan dan penginapan ada 12.144 orang (laki-laki 

5.944 orang dan perempuan 6.200 orang) atau 6,34%. 

6. Pekerja di bidang transportasi, pergudangan dan komunikasi ada 8.833 orang (laki-laki 

8.010 orang dan perempuan 823 orang) atau 4,61%. Dalam hal ini ojek belum danggap 

sebagai sarana transportasi legal sehingga tukang ojek tidak digolongkan sebagai pekerja 

di bidang transportasi. 

7. Pekerja di bidang lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan 

ada 73 orang atau 0,04% yang semuanya berjenis kelamin laki-laki. 

8. Pekerja di bidang jasa kemasyarakatan ada 13.555 orang (laki-laki 7.610 orang dan 

perempuan 5.945 orang) atau 7,08%.21 

 

4. Alat Transportasi dan Infrastuktur Jalan 

a. Alat  Transportasi  

Alat  transportasi dan angkutan penumpang yang ada di Kabupaten Timor Tengah 

Selatan berupa bus, mikrolet/angkutan kota, mini bus/travel dan mobil barang. Secara 

umum jumlah mobil angkutan penumpang dan barang hanya mengalami sedikit 

peningkatan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2010. Tetapi kendaraan roda dua yaitu 

sepeda motor mengalami peningkatan yang cukup signifikan khususnya antara tahun 

                                                           
21 Ibid, 57-58. 
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2008 dan 2009. Menurut pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan salah satu 

penyebabnya adalah karena semakin meningkatnya anggota masyarakat yang 

menggunakan kendaraan tersebut sebagai sarana angkutan harian yaitu ojek.22 Secara 

lebih jelas, peningkatan alat transportasi dan angkutan penumpang di Kabupaten Timor 

Tengah Selatan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. 

 

Tabel 3.1 

Perkembangan Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan Tahun 2004-2010 

NO. JENIS KENDARAAN 

BERMOTOR  

JUMLAH PER TAHUN  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Bus/Mini Bus 388 387 395 395 226 222 192 

2. Taxi  - - - - - - - 

3. Truk/Pick Up 280 279 217 271 370 410 428 

4. Jeep/Station Wagon 8 8 6 8 5 - - 

5. Ambulance 23 23 23 23 25 28 34 

6. Sepeda Motor  5.299 5.684 6.795 6.663 6.240 15.196 17.941 

Diolah dari RPJPD TTS Tahun 2005-2025 dan TTS dalam Angka 2011 

b. Infrastruktur Jalan 

Dalam memperlancar kegiatan perekonomian maupun angkutan orang dan barang, 

infrastruktur jalan merupakan prasarana transportasi darat yang penting. Di Kabupaten 

                                                           
22 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Rencana Pembangunan…, 60. 
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Timor Tengah Selatan, sampai dengan tahun 2010 panjang jalan di seluruh wilayah 

kabupaten adalah 1.588,59 Km. Perinciannya yaitu jalan negara 88,35 km, jalan propinsi 

307,34 Km serta jalan kabupaten 1.192,90 Km. 23  Tetapi sebenarnya selain jalan negara, 

propinsi dan kabupaten, ada juga jalan poros desa. Hanya saja terhadap jalan poros desa 

tersebut belum dilakukan pengukuran dan pendataan. 

Mengenai kondisi jalan dilihat dari jenis permukaannya, untuk jalan negara dan jalan 

propinsi seluruhnya diaspal dan dalam kondisi yang baik sampai dengan tahun 2010. 

Jalan negara di Timor Tengah Selatan merupakan jalan lintas Timor yang 

menghubungkan Kota Kupang dan ibu kota kabupaten yang ada di pulau Timor sampai 

ke Dili di Timor Leste. Frans Sarong, dalam laporan jurnalistiknya mengatakan bahwa 

banyak pengunjung dari luar Timor yang terkecoh dengan jalan lintas Timor ini seolah-

olah semua jalan di pulau Timor termasuk di TTS semulus itu. Padahal menurutnya jalan 

yang menghubungkan wilayah kecamatan dan pedesaan di pedalaman Timor seperti di 

TTS rata-rata amburadul.24 Di TTS, jalan kabupaten yang diaspal hanya sepanjang 3 Km 

saja. Sedangkan jalan kerikil sepanjang 842,7 Km dan jalan tanah sepanjang 347,2 Km. 

Kondisi jalan kabupaten sampai dengan tahun 2010 pun bervariasi yaitu jalan yang 

diaspal berada dalam kondisi baik dan jalan kerikil dalam kondisi sedang. Sedangkan 

jalan tanah keadaannya rusak berat.25 

 

 

                                                           
23 Ibid, 61. 
24 Frans Sarong, “Bepergian di Kabupaten Kupang, Jangan  Lupa Bawa Kernet” dalam buku Ekspedisi Jejak 
Peradaban NTT. (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2011), 190. 
25 Seksi Neraca Wilayah dan Analisa Statistik BPS TTS. Timor Tengah Selatan…, 233-235. 
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Gambar 3.2 

 

Foto jalan tanah yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Sumber: http://www.google.co.id) 

 

B. Tukang Ojek di Soe 

1. Eksistensinya  

Ketika melakukan observasi demi kepentingan penelitian ini pada 9-28 April 2012 terhadap 

tukang ojek di pangkalan-pangkalan ojek yang ada di dalam kota Soe, khususnya kelurahan 

Kota Soe dan Nunumeu serta beberapa kelurahan lainnya, penulis melihat bahwa pada 

umumnya para tukang ojek membuat pangkalan ojeknya di sekitar pertigaan atau perempatan 

jalan, mulut-mulut gang, emper-emper toko, pasar, terminal bus, sekolah, rumah sakit, 

kompleks perkantoran, pusat keramaian dan lain-lain. Walaupun demikian penulis tidak 

menemukan satu pun pangkalan ojek yang memiliki papan nama yang menunjukkan bahwa 

tempat itu adalah pangkalan ojek. Menurut Domingggus Dodego, di Manufui pun tidak ada 

papan nama untuk tukang ojek padahal jumlah ojek di tempat itu lebih dari seratus unit.26  

                                                           
26 Dominggus Dodego, Wawancara. 
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Hal ini menyebabkan hampir tidak ada perbedaan antara tempat parkir sepeda motor 

dengan sepeda motor ojek. Perbedaannya hanya terlihat pada pengemudinya. Apabila 

pengemudi ada di sekitar sepeda motornya maka kemungkinan itu adalah sepeda motor ojek. 

Tetapi apabila pengemudinya tidak ada di sekitar sepeda motornya maka itu adalah sepeda 

motor pribadi yang diparkir. 

 Cara lain untuk mengenal sepeda motor ojek atau tukang ojek adalah dengan 

membangun komunikasi. Dalam hal ini biasanya tukang ojeklah yang lebih berinisiatif dalam 

membangun komunikasi tersebut. Apabila tukang ojek melihat seseorang yang dianggap 

calon penumpang, mereka akan bertanya “Ojek ko?”. Ini adalah pertanyaan yang bersifat 

tawaran untuk mengantarkan calon penumpang tersebut. Cara ini juga dilakukan oleh tukang 

ojek yang mencari penumpang dengan berjalan keliling menggunakan sepeda motornya di 

tempat-tempat yang ramai. 

Hal lain yang terlihat adalah jumlah tukang ojek dalam satu pangkalan ojek. Biasanya 

jumlahnya tidak lebih dari 12 sepeda motor. Bahkan ada tukang ojek yang hanya sendirian di 

satu tempat mangkal saja. Dalam hal ini jarak antara satu pangkalan ojek dengan pangkalan 

ojek lainnya bisa saling berdekatan. Ini terlihat misalnya pada pangkalan ojek yang ada di 

perempatan jalan raya. Di situ bisa ada empat pangkalan ojek dengan empat jurusan yang 

berbeda dan jaraknya hanya 15-20 meter antar pangkalan ojek. Walaupun demikian tiap 

tukang ojek sudah tahu pangkalannya sehingga tidak akan mengambil penumpang dari 

pangkalan tukang ojek yang lain. Sebab apabila demikian maka dapat menimbulkan masalah 

di antara sesama tukang ojek itu sendiri.  
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Mengenai tujuan dan tarif ojek, menurut Siprianus Sogen, apabila dalam kota Soe dengan 

jarak maksimal 4 Km maka tarifnya Rp 2000,-. Tetapi apabila sudah lebih dari 4 Km maka 

baik tujuan maupun tarif ditentukan berdasarkan kesepakatan antara tukang ojek dan 

penumpang. Begitu juga dengan tarif yang ditentukan untuk tempat-tempat tujuan lainnya. 

Apabila tempat-tempat itu adalah yang umumnya menjadi tempat tujuan maka telah ada 

patokannya. Sedangkan apabila tempat yang tidak biasa maka dilakukan kesepakatan dalam 

bentuk tawar-menawar. Dalam tawar-menawar tersebut yang menjadi pertimbangan adalah 

jarak, kondisi jalan, beban penumpang dan situasi lingkungan.27 

 Sogen juga mengatakan bahwa ada tiga alasan yang menyebabkan seseorang bekerja 

sebagai tukang ojek. Pertama, sebagai bentuk gagah-gagahan. Artinya ketika seorang anak 

muda mengendarai sepeda motor, ia merasa bangga sehingga apabila diberi sepeda motor 

maka ia akan dengan senang hati mengendarainya. Apalagi kalau setelah mengendarai 

sepeda motor ia dibayar. Hal itu akan semakin memotivasinya. Kedua, untuk menjalin 

keakraban dengan teman-teman sebaya. Dalam hal ini sering kali para tukang ojek mencari 

teman pergaulan di pangkalan-pangkalan ojek dan mulai membangun persahabatan dari situ. 

Ketiga, alasan ekonomi di mana orang yang mengojek memperoleh uang sebagai imbalan 

jasa. Dalam pengalaman Sogen, apabila ia mengojek selama 8-12 jam dalam satu hari, maka 

penghasilannya berkisar antara Rp 50.000,- sampai dengan Rp 100.000,-. Dari penghasilan 

itu pertama-tama disisihkan untuk BBM (4-6 liter per hari), perawatan kendaraan, cicilan di 

dealer sepeda motor dan sisanya yang digunakan untuk berbagai keperluannya. 

Dalam menjalankan pekerjaannya, ketiga alasan di atas ada dalam diri seorang tukang 

ojek. Walaupun demikian Sogen mengatakan bahwa ada perbedaan prioritas antara tukang 

                                                           
27 Siprianus Sogen, Wawancara. 
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ojek yang belum berkeluarga dengan yang telah berkeluarga. Tukang ojek yang belum 

berkeluarga biasanya menempatkan alasan ekonomi pada prioritas terakhir. Mereka lebih 

suka gagah-gagahan dengan sepeda motor dan kumpul-kumpul dengan teman-temannya. 

Dengan demikian uang hasil mengojek lebih banyak digunakan untuk kumpul-kumpul di 

mana mereka bisa mabuk-mabukan, main bliard maupun berjudi. 

Dalam pengamatan Yoksan Benu, itulah yang terjadi dan lebih terlihat pada tukang ojek 

yang tidak punya cicilan kredit di dealer sepeda motor lagi. Mereka terlihat cenderung santai 

dan ongkang-ongkang kaki. Apabila ada penumpang, mereka antar. Tetapi apabila tidak ada 

penumpang, mereka santai saja karena tidak punya kewajiban di dealer lagi.28 Sebaliknya 

tukang ojek yang telah berkeluarga menempatkan alasan ekonomi sebagai prioritas utama. 

Hal ini tentu karena tukang ojek yang telah berkeluarga tidak hanya memikirkan dirinya 

sendiri saja melainkan keluarganya juga. Sogen juga mengakui bahwa ketika dia mulai 

mengojek di Kupang pada tahun 1997, pekerjaannya itu ditekuni hanya sebagai ajang gagah-

gagahan dan bergaul saja. Tetapi setelah menikah pada tahun 2001 dan pindah ke Soe, 

barulah ia memprioritaskan faktor ekonomi untuk menghidupi istri dan dua orang anaknya.29 

Mengenai awal kehadiran tukang ojek di TTS, Benu mengatakan bahwa itu pertama kali 

terjadi sekitar tahun 2000. Menurutnya pada tahun 1998 dan 1999 ojek belum ada di TTS 

khususnya Soe. Ia mengatakan: 

“Ojek ada di Soe gencarnya mulai tahun 2000 karena waktu tahun 1998 dan 1999 ojek belum terlalu 
nampak di Soe. Tapi saya ingat persis waktu kami di Yayasan, ada staf saya yang ikut-ikutan ojek 
tahun 2000 dengan motor yang bukan motor biasa atau motor bebek tetapi motor besar yang tangkinya 
di depan. Bahkan ada kendaraan dinas yayasan yang teman saya pakai untuk ojek. Jadi motor itu dia 

                                                           
28  Yoksan Benu, A.Md (Ketua Komisi B dan Ketua Fraksi Golkar DPRD TTS), Wawancara.  Kesetnana (Soe), 21 
April 2012 pukul 17.00-18.30 WITA. 
29 Siprianus Sogen, Wawancara. 
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pakai untuk cari penumpang. Pagi dia masuk kantor tetapi sore keluar kantor dia pakai kerja lagi dan 
dia sebut dirinya sedang mengojek.”

30
 

Dari pernyataan di atas terlihat bahwa ketika pekerjaan sebagai tukang ojek mulai ada di Soe 

pada tahun 2000, pekerjan itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang telah memiliki sepeda 

motor, baik yang pribadi maupun milik dinas atau yayasan. Sampai dengan tahun 2007, 

hanya orang-orang yang mampu memiliki sepeda motor saja yang mengojek. Hal ini karena 

pada saat itu sepeda motor masih belum banyak di TTS di mana hanya ada satu dealer 

sepeda motor saja yaitu Suzuki dan dengan harga penjualan yang relatif mahal dalam ukuran 

masyarakat TTS.  

Dalam perkembangannya, mulai tahun 2007 hadir dealer sepeda motor yang lain seperti 

Yamaha dan Honda serta memberikan kredit sepeda motor dengan persyaratan yang relatif 

sangat mudah. Bahkan hanya dengan uang muka (DP) Rp 500.000,- seseorang sudah 

memiliki satu unit sepeda motor. Ini membuat banyak anggota masyarakat tergiur sehingga 

mengkredit sepeda motor agar dipakai mengojek.31 Itulah sebabnya, seperti yang terlihat 

pada Tabel 3.1,  pada tahun 2009 jumlah sepeda motor di TTS melonjak dua kali lipat dari 

tahun sebelumnya. Memang, tidak semua sepeda motor di TTS digunakan untuk ojek, tetapi 

menurut perkiraan Yoksan Benu, jumlah sepeda motor yang dipakai ojek di TTS sampai 

tahun 2012 berkisar sepuluh ribu unit.32  

Walaupun demikian tidak semua tukang ojek memiliki sepeda motor yang digunakan 

untuk mengojek. Ada juga yang menggunakan sepeda motor milik orang lain sehingga dalam 

mengojek ia mengejar setoran. Ini terjadi karena ada juga anggota masyarakat yang 

menjadikan ojek sebagai suatu peluang usaha. Dalam hal ini, seperti yang dikatakan oleh 

                                                           
30 Idem. 
31 Idem. 
32 Yoksan Benu, A.Md, Wawancara. 
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Paul Mella,33 mereka mengkredit beberapa unit sepeda motor di dealer  dan bahkan ada yang 

sampai sepuluh unit lalu diserahkan kepada para tukang ojek untuk mengojek. Setorannya 

bisa harian maupun mingguan.  

Misalnya Siprianus Sogen. Selain mengojek sendiri, saat ini ia juga memiliki tiga unit 

sepeda motor lainnya yang diberikan kepada orang lain agar dipakai mengojek dengan 

setoran Rp 20.000,-/hari di luar biaya BBM dan perawatan. Mengenai biaya perawatan, 

menurut Sogen ia telah membuat kesepakatan dengan tukang ojeknya. Apabila biaya 

perawatan atau kerusakan sepeda motornya kecil maka ditanggung oleh pengojek. 

Sedangkan apabila biayanya besar maka ditanggung oleh pemilik sepeda motor.34  

Selain ojek penumpang, sejak akhir tahun 2009 terdapat sejenis ojek yang di Soe dikenal 

dengan istilah OBAMA atau Ojek Batu Mangan. Ojek jenis OBAMA ini khusus mengangkut 

batu mangan dari tempat batu mangan ditambang ke jalan umum atau tempat pencuciannya 

di desa Supul, Kecamatan Amanuban Barat. Hal ini karena dibandingkan dengan truk 

pengangkut batu mangan, hanya sepeda motor sajalah yang dapat menjangkau tempat-tempat 

penggalian batu mangan tersebut. OBAMA ini pun populer karena ada pengusaha batu 

mangan yang menambang batu mangan di wilayah larang tambang. Hal ini menyebabkan 

mereka bekerja secara sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu mereka membayar tukang ojek 

OBAMA agar mengangkut batu mangan keluar dari wilayah tersebut tanpa ketahuan sebab 

batu magan itu diisi dalam karung sehingga tampak seperti buah-buahan atau hasil pertanian 

lainnya. 

 
                                                           
33 Ir. Paul V. R. Mella, M.Si (Bupati Timor Tengah Selatan), Wawancara. Soe: 23 April 2012, pukul 12.00-13.00 
WITA. 
34 Siprianus Sogen, Wawancara. 
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Gambar 3.3 

 

Seorang OBAMA (Ojek Batu Mangan) di Niki-Niki, Timor Tengah Selatan (Sumber: www.google.co.id). 

 

2. Organisasinya  

Ketika penelitian ini dilakukan, organisasi yang memayungi semua tukang ojek TTS sudah 

tidak aktif lagi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain ketiadaan pemimpin, 

semakin besarnya tuntutan organisasi, semakin banyaknya orang yang berprofesi sebagai 

tukang ojek dan lain-lain. Walaupun demikian, seperti yang akan terlihat di bawah ini, pada 

awalnya tukang ojek di Soe memiliki sebuah organisasi yang tertata dengan cukup baik. 

Menurut George Mella, organisasi tukang ojek di Soe mulai didirikan sekitar tahun 

2002/2003.35 Latar belakangnya adalah adanya ketidakpuasan dari para sopir angkot yang 

beranggapan bahwa kehadiran para tukang ojek membuat pendapatan mereka menurun. 

Padahal tukang ojek tidak diwajibkan membayar retribusi terminal seperti angkutan kota. 

                                                           
35 George Mella, Wawancara. 
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Ojek juga tidak membayar pajak pendapatan seperti angkot. Oleh karena itu ojek dianggap 

sebagai alat angkutan yang liar.  

Ketidakpuasan para sopir angkot ini ditunjukkan dengan unjuk rasa di kantor bupati TTS. 

Setelah unjuk rasa tersebut pemerintah pun meresponsnya dengan menertibkan dan melarang 

tukang ojek untuk beroperasi di Soe dengan tiga alasan. Pertama, ojek bukanlah alat 

angkutan yang sah. Kedua, ojek sangat mengganggu pendapatan angkot. Ketiga, ojek tidak 

membayar retribusi terminal ke pemerintah. 

Kebijakan tersebut kemudian ditanggapi oleh para tukang ojek. Dalam hal ini mereka 

mendatangi George Mella yang walaupun berstatus sebagai PNS namun diterima dan 

dihormati di kalangan para tukang ojek. Mereka kemudian mengambil langkah-langkah 

untuk membentuk organisasi ojek dengan nama Perkumpulan Ojek Nekmese Soe dan 

memperkuatnya dengan membentuk pengurusnya. Pada saat itulah George Mella terpilih 

menjadi ketuanya. Selain ketua, ada pula wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Di bawahnya 

ada ketua-ketua pangkalan ojek dengan anggotanya masing-masing. Dengan demikian 

Perkumpulan Ojek Nekmese Soe ini membawahi semua pangkalan ojek yang ada di TTS, 

walaupun pada saat itu baru ada empat pangkalan ojek di Soe. Dalam perkembangannya lalu 

dibentuk juga organisasi pangkalan ojek yang ada di wilayah-wilayah lain dalam Kabupaten 

TTS seperti di Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah dan di Kapan, Kecamatan Mollo 

Utara. Bahkan pernah ada tawaran dari pengurus OJAS di Kupang agar Perkumpulan Ojek 

Nekmese bergabung dalam organisasi OJAS. Namun hal itu tidak terwujud karena perbedaan 

pandangan dan AD/ART. 
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Pada awalnya tujuan pendirian Perkumpulan Ojek Nekmese ini adalah untuk 

meminimalisir kesan dari masyarakat yang beranggapan bahwa ojek adalah alat angkutan 

yang tidak sah. Caranya adalah dengan meminta ke Dinas Perhubungan TTS agar mereka 

pun diperbolehkan membayar karcis terminal. Sebab dengan membayar karcis maka secara 

tidak langsung eksistensinya diakui. Dengan demikian para sopir angkot tidak dapat 

memprotes lagi kehadiran ojek karena sama-sama membayar retribusi.  

Oleh karena semua tukang ojek sepakat dengan hal ini maka pemerintah, dalam hal ini 

Dinas Perhubungan, memberikan karcis kepada ketua-ketua pangkalan ojek untuk kemudian 

dijual kepada anggota-anggota dari pangkalan ojek tersebut dengan harga Rp 1000,-/hari. 

Setiap petang para ketua pengkalan ojek menyetor ke bandahara organisasi dan kemudian 

George Mella sebagai ketua, menyetornya ke Dinas Perhubungan. 

Setelah kehadiran ojek tidak lagi menimbulkan gejolak maka Perkumpulan Ojek 

Nekmese Soe membenahi organisasinya. George Mella menyediakan rumahnya untuk 

menjadi kantor Perkumpulan Ojek Nekmese Soe. Mereka juga membuat stempel organisasi, 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan lain-lain. Selain itu dibuat 

pula buku register untuk mendaftar para tukang ojek yang menjadi anggota organisasi. 

Seingat Mella, anggota yang terdaftar pada tahun 2003 berjumlah sekitar seribu orang. 

Tukang ojek yang terdaftar di register diberi kartu anggota dengan nomor masing-masing. 

Mereka juga diberi seragam dalam bentuk rompi berwarna orange.  

Mengenai kegiatan organisasi, setiap bulan diadakan Rapat Umum Anggota (RUA). 

Dalam kesempatan seperti itu diadakan pembinaan-pembinaan dan juga perkenalan anggota 

baru. Setelah RUA, biasanya tukang ojek akan pawai keliling kota Soe. Sebenarnya pawai 
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tersebut bukan merupakan program organisasi tetapi karena diinginkan oleh anggota maka 

pimpinan organisasi memperbolehkan dengan catatan tetap menjaga keamanan dan 

ketertiban di jalan.  

Ketika ada hal-hal penting yang hendak disampaikan ke para tukang ojek baik dari 

pemerintah maupun organisasi ojek itu sendiri di luar jadwal RUA maka biasanya pimpinan 

organisasi ojek, dalam hal ini George Mella sebagai ketua, akan pergi ke pangkalan-

pangkalan ojek untuk bertemu dengan para tukang ojek. Pangkalan ojek yang paling sering 

dikunjungi adalah yang ada di Pasar Inpres Soe karena merupakan pangkalan dengan tukang 

ojek paling banyak pada saat itu. Pada saat kunjungan tersebut maka semua aktivitas ojek 

akan dihentikan untuk mendengar hal-hal yang hendak disampaikan. 

Dalam menjalankan roda organisasi tentu dibutuhkan dana. Bagi Perkumpulan Ojek 

Nekmese Soe, dana yang dibutuhkan diperoleh dari retribusi parkir tukang ojek. Pada 

awalnya telah ada kesepakatan antara Dinas Perhubungan dan anggota Perkumpulan Ojek 

Nekmese Soe bahwa ¼ dari hasil penjualan karcis parkir menjadi milik organisasi. Oleh 

karena itu misalnya dalam satu blok karcis ada 100 lembar karcis maka yang dikembalikan 

ke Dinas perhubungan adalah hasil penjualan dari 75 lembar karcis tersebut. Sedangkan 25 

lembarnya menjadi milik organisasi tukang ojek. 

Dana yang diperoleh dari penjualan karcis tersebut disimpan di rekening bank atas nama 

bendahara. Apabila ada anggota ojek yang mengalami kecelakaan maka dana tersebut dapat 

digunakan untuk membantu biaya perawatan atau rumah sakit. Atau ketika dananya tidak 

banyak maka diberikan semacam uang solidaritas dari sesama tukang ojek. Selain itu bagi 
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tukang ojek yang belum memiliki SIM, uang dari iuran tersebut dapat dipakai untuk 

membantu pengurusannya. Dalam hal ini tentu dengan beberapa persyaratan.  

Perkumpulan Ojek Nekmese Soe ini berjalan baik selama kurang lebih empat tahun. 

Namun setelah George Mella sebagai ketua organisasi melanjutkan studi di Yogyakarta maka 

organisasi ini tidak terurus lagi. Sebelumnya ia telah menyerahkan tugasnya kepada wakil 

ketua dan pengurus yang lain tetapi ternyata tidak berjalan baik. Akhirnya 2,5 tahun 

kemudian ketika pulang dari studi, ia melihat bahwa organisasi tersebut tidak terurus lagi. 

Sebenarnya ada keinginan dari anggota-anggota agar George Mella memimpin kembali 

organisasi ini. Tetapi dengan alasan tugas dan tanggung jawab semakin besar sebagai PNS, ia 

tidak dapat melakukannya. Dengan demikian Perkumpulan Ojek Nekmese Soe tidak aktif 

lagi.  

Ketika George Mella melanjutkan studi dan roda organisasi macet, kegiatan tukang ojek 

tetap berjalan di pangkalan-pangkalan ojek. Salah satu organisasi pangkalan ojek yang tetap 

aktif sejak tahun 2007 sampai penelitian ini dilakukan adalah Persatuan Ojek Tugu Soe yang 

adalah pangkalan ojek di Kelurahan Kota Soe. Pangkalan ojek ini dipimpin oleh Siprianus 

Sogen. Menurutnya anggota ojek di pangkalan ini mencapai 40 orang.36 

 Dalam menjalankan berbagai kegiatan, anggota-anggota POT Soe sepakat untuk 

mengadakan iuran anggota. Pada awalnya anggota-anggota POT Soe sepakat untuk 

memberikan iuran ke organisasi Rp 1000,-/hari. Iuran tersebut dipergunakan untuk 

kepentingan anggota-anggotanya. Menurut Sogen iuran berjalan lancar sehingga sempat 

membuat koperasi POT Soe.  

                                                           
36 Siprianus Sogen, Wawancara. 
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Iuran itu disimpan di Bank BRI Unit Diponegoro Soe atas nama bendahara POT. Bank 

ini dipilih karena bendahara POT adalah juga seorang penjaga malam di situ. Iuran yang 

terkumpul akan dibagi kembali ke setiap anggota pada tiap bulan Desember. Dengan 

demikian anggota yang setia menyetor iuran ketika uangnya dibagi kembali pada bulan 

Desember akan mendapat uang yang lebih banyak dari anggota yang tidak setia dalam 

menyetor iuran. Apabila iuran yang terkumpul agak besar maka digunakan pula untuk 

memberi sumbangan ke panti asuhan yang ada di Soe yaitu Panti Asuhan Ume Manekan. 

Pada tahun 2009 besar iuran dinaikkan menjadi Rp 3000,-/hari dan pada Januari 2012 

menjadi Rp 5000,-/hari. 

Selain iuran, POT Soe juga berpartisipasi dalam berbagai kegiatan olah raga yang 

diselenggarakan di kota Soe. Misalnya ketika ada lomba tarik tambang di BRI Soe, POT Soe 

ikut dan meraih juara III. Selain itu POT Soe juga meraih juara III pertandingan sepakbola 

mini yang diselenggarakan oleh salah satu rayon di Jemaat GMIT Efata Soe dalam rangka 

memeriahkan Hari Raya Paskah tahun 2012. Sogen juga mengatakan bahwa ada cita-cita 

membuat AD/ART, stempel dan mendaftarkan POT Soe ke pihak yang berwenang sehingga 

memiliki badan hukum. Namun hingga kini cita-cita tersebut belum terwujud karena mereka 

tidak memiliki dana yang cukup. Inilah gambaran organisasi tukang ojek yang ada di Soe. 

 

C. Pemerintah di Soe  

Seperti yang telah disebutkan dalam Bab 1, istilah pemerintah yang dimaksud di sini adalah 

lembaga eksekutif. Dalam hal ini yang digolongkan sebagai lembaga eksekutif di Soe adalah 

bupati, wakil bupati dan semua jajaran yang ada di bawahnya. Para bawahan bupati adalah 
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semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di wilayah TTS, baik yang memegang jabatan-

jabatan struktural maupun fungsional.  

Dengan adanya UU Otonomi Daerah maka PNS dikategorikan menjadi dua macam yaitu 

PNS Pusat dan PNS Daerah. Yang termasuk PNS pusat adalah PNS yang gajinya dibebankan ke 

APBN dan bekerja pada departemen, lembaga non departemen, kesekretariatan Negara, 

lembaga-lembaga tinggi Negara, instansi vertikal di daerah-daerah, serta kepaniteraan di 

pengadilan. Sedangkan PNS Daerah adalah PNS yang bekerja di pemerintah daerah dan gajinya 

dibebankan pada APBD. PNS daerah ini terdiri atas PNS Daerah Propinsi dan PNS Daerah 

Kabupaten/Kota.37 Dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan PNS Daerah adalah PNS yang 

bekerja di pemerintah daerah Timor Tengah Selatan. 

 Dalam UU Otonomi Daerah juga dikenal apa yang disebut Instansi Vertikal. Ini adalah 

perangkat dari Kementerian Negara/Lembaga yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah 

yang bersangkutan.38 Lembaga semacam ini yang terdapat di TTS misalnya Pengadilan Negeri, 

Kejaksaan dan Kantor Agama. Hal ini karena berbagai urusan yang terjadi di lembaga-lembaga 

tersebut seperti mutasi pegawai dan lain-lain menjadi kewenangan pemerintah pusat. 

 Berdasarkan data yang tercatat di Badan Kepegawaian Daerah Timor Tengah Selatan dan 

semua instansi vertikal di TTS, sampai dengan tahun 2010 terdapat 8.793 orang PNS dengan 

perincian PNS di Instansi Otonomi sebanyak 8.027 orang dan PNS di Instansi Vertikal sebanyak 

766 orang.39 Untuk lebih jelasnya, jumlah PNS yang ada di TTS dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

                                                           
37 Seksi Neraca Wilayah dan Analisa Statistik BPS TTS, Timor Tengah Selatan…, 13. 
38 Idem.  
39 Ibid, 17. 
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Tabel 3.2  

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan Menurut Klasifikasi Per Jenis 

Kelamin dan Tingkat Pendidikan Tahun 2010 

 

Jenis Kelamin 

P e n d i d i k a n  

Jumlah SD SMP SMA/K D1/D2 D3 D4/S1 S2 

A. Instansi Otonomi         

Laki-laki 107 218 3.335 339 291 979 81 5.350 

Perempuan 4 20 1.570 288 334 447 14 2.677 

B. Instansi Vertikal         

Laki-laki 129 68 183 24 13 127 5 549 

Perempuan 8 3 89 17 10 88 2 217 

Jumlah 248 309 5.177 668 648 1.641 102 8.793 

Diolah dari Timor Tengah Selatan dalam Angka 2011 

Selain jumlah secara keseluruhan, PNS yang sudah senior juga digolongkan menurut 

jenjang kepangkatannya yang disebut Eselon. Di TTS terdapat pejabat-pejabat Eselon baik 

Eselon II, III dan IV. Khususnya di Instansi Vertikal di TTS juga ada Eselon V. Mengenai 

jumlah pejabat Eselon dapat dilihat pada tabel di bawah ini.40 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Ibid, 19. 
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Tabel 3.3 

Jumlah Pejabat Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Menurut Eselon Per Jenis Kelamin 

Tahun 2010 

 

Jabatan 

Jenis Kelamin  

Jumlah Laki-laki Perempuan 

A. Instansi Otonomi    

Eselon II 28 2 30 

Eselon II 183 15 198 

Eselon IV 437 128 565 

B. Instansi Vertikal    

Eselon II - - - 

Eselon III 6 - 6 

Eselon IV 26 4 30 

Eselon V 25 4 29 

Diolah dari Timor Tengah Selatan dalam Angka 2011 

Secara ideal, pemerintah di TTS ada untuk melayani seluruh lapisan masyarakat yang ada 

di TTS. Untuk itu dalam melaksanakan pelayanannya ditetapkan visi dan misi baik dalam jangka 

panjang maupun jangka menengah. Dalam hal ini visi jangka panjangnya adalah Kabupaten 

Timor Tengah Selatan yang Maju, Adil dan Sejahtera.41 Dalam mewujudkan visi ini maka 

ditetapkan lima misi yaitu:  

1.  Mewujudkan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berdaya saing. 

2.  Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai masyarakat hukum yang 

demokratis. 

                                                           
41 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Rencana Pembangunan…, 96. 
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3. Mewujudkan kualitas aparatur pemerintah yang berkualitas, bersih dan berwibawa. 

4. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berketahanan sosial, 

ekonomi, dan Politik. 

5. Mewujudkan Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai wilayah pertumbuhan yang 

berkeseimbangan lingkungan.42 

 Selain jangka panjang, pemerintah TTS juga menetapkan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah 2009-2014. Adapun visi RPJMD adalah terwujudnya kehidupan masyarakat 

Timor Tengah Selatan yang Religius, Adil, Merata, Maju, Mandiri dan Sejahtera.43 Untuk 

mencapai visi ini maka ditetapkan 11 misi dalam pembangunan jangka menengah di TTS yaitu: 

1. Mewujudkan masyarakat Timor Tengah Selatan yang bertaqwa, bermoral, beretika dan 

berbudaya. 

2. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing. 

3. Mewujudkan standar pelayanan kesehatan yang berkualitas. 

4. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 

5. Mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat. 

6. Penanggulangan kemiskinan. 

7. Mewujudkan kesetaraan, keadilan gender, perlindungan perempuan dan anak. 

8. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. 

9. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. 

10.Mewujudkan kreativitas dan inovasi pemuda. 

                                                           
42 Ibid, 100. 
43  Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Timor Tengah 
Selatan 2009-2014, (Soe: Sekretariat Daerah TTS, 2009), 89. 
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11.Mewujudkan keluarga sejahtera mandiri.44 

 Perwujudan visi dan misi Kabupaten TTS baik dalam rencana pembangunan jangka 

panjang maupun menengah ini memang menjadi tanggung jawab seluruh anggota masyarakat di 

TTS. Walaupun demikian di atas pundak pemerintahlah terletak tanggung jawab yang lebih 

besar di mana pemerintah menjadi pemimpin, pengambil keputusan atau kebijakan dan 

pelaksana pembangunan tersebut. Untuk itu pemerintah TTS bersama-sama dengan DPRD TTS 

yang bertugas merencanakan anggaran daerah yang ada di TTS. Sedangkan dalam 

pelaksanaannya pemerintah menjadi pengelola sedangkan DPRD menjadi pengawas 

pembangunan dan anggaran tersebut. 

 Apabila kita memperhatikan anggaran yang telah dipakai dalam pembangunan di TTS 

maka terlihat bahwa sumber anggaran terbesar diperoleh dari pemerintah pusat maupun 

propinsi.45 Sedangkan anggaran yang diperoleh dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) masih 

tergolong kecil. Sebagai gambaran di bawah ini dicantumkan rencana dan realisasi anggaran di 

Kabupaten TTS Tahun 2010 baik dalam hal pendapatan maupun pengeluarannya. 

 

 

 

 

 

                                                           
44

  Ibid, 89-90. 
45 Seksi Neraca Wilayah dan Analisa Statistik BPS TTS, Timor Tengah Selatan…, 252-253. 
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Tabel 3.4.1 

Target dan Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 

Anggaran 2010 

Uraian  Target (Rp) Realisasi (Rp) Prosentase 
(%) 

1. Bagian Pendapatan Asli Daerah 25.397.003.883 18.418.112.644 72,52 

a. Pajak Daerah 3.816.700.000 3.744.882.002 98,11 

b. Retribusi Daerah 10.982.300.000 6.132.833.822 55,84 

c. Hasil BUMD dan Hasil 
Pengelolaan Kekayaan Daerah 
yang Dipisahkan 

1.030.000.000 1.319.719.091 128,13 

d. Pendapatan Asli Daerah yang Sah 9.568.003.883 7.220.877.729 75,47 

2. Dana Perimbangan 477.364.677.519 480.604.027.473 100,68 

a. Bagi Hasil Pajak dan Bukan 
Pajak 

20.296.509.519 23.535.859.473 115,96 

b. Dana Alokasi Umum 404.411.568.000 404.411.568.000 100,00 

c. Dana Alokasi Khusus 52.656.600.000 52.656.600.000 100,00 

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah 44.977.398.263 47.471.495.599 105,55 

a. Pendapatan Hibah - - - 

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari 
Propinsi 

4.170.278.444 4.683.281.805 112,30 

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi 
Khusus 

37.205.519.819 36.389.151.419 97,81 

d. Bantuan Keuangan dari Propinsi 3.601.600.000 3.758.400.000 104,35 

e. Pendapatan Insentif Kelebihan 
Pembayaran PBB 

- 2.640.662.375 - 

Jumlah 547.739.079.665 546.493.635.716 99,77 

Diolah dari Timor Tengah Selatan Dalam Angka 2011 
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Tabel 3.4.2 

Target dan Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 

Anggaran 2010 

Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) Prosentase 
(%) 

I. BELANJA TAK LANGSUNG 372.874.626.849 353.858.874.605 94,90 

1. Belanja Pegawai  345.695.010.999 329.727.938.308 95,38 

2. Belanja Bunga  - - - 

3. Belanja Subsidi - - - 

4. Belanja Hibah 792.500.000 666.572.800 84,11 

5. Belanja Bantuan Sosial  4.055.900.000 3.879.502.150 95,65 

6. Belanja Bagi Hasil Kepada 
Kabupaten/Pemerintah Desa 

- - - 

7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada 
Kabupaten/Pemerintah Desa 

20.831.215.850 18.897.331.957 90,72 

8. Belanja Tak Terduga 1.500.000.000 687.439.382 45,83 

II. BELANJA LANGSUNG 215.880.602.816 165.095.881.097 76,48 

1. Belanja Pegawai  30.295.434.700 28.829.156.050 95,16 

2. Belanja Barang dan Jasa 92.368.523.486 78.490.952.449 84,98 

3. Belanja Modal 93.216.644.630 57.775.772.598 61,98 

Jumlah 588.755.229.665 518.954.755.702 88,14 

Diolah dari Timor Tengah Selatan Dalam Angka 2011 

Inilah gambaran tentang anggaran pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Timor 

Tengah Selatan. Dari gambaran di atas terlihat bahwa realisasi anggaran yang diperoleh dari 

pemerintah pusat maupun propinsi hampir semuanya melebihi target atau di atas 100%. 
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Sedangkan yang berasal dari PAD hanya dari Hasil BUMD saja yang di atas 100%. Selain itu 

prosentase dari semuanya berada di bawah 100%.  

Apabila dihubungkan dengan pengeluaran maka terlihat bahwa untuk belanja pegawai 

saja (8.027 orang), jumlahnya sudah melebihi PAD TTS yang diperoleh dari semua sektor. 

Dengan demikian untuk belanja program dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah 

Kabupaten TTS, dananya diambil dari berbagai pos yang merupakan alokasi pemerintah pusat 

dan propinsi. Hal ini mengindikasikan bahwa dari segi anggaran, Kabupaten TTS masih sangat 

tergantung pada pemerintah pusat maupun propinsi. 

 

D. Hubungan Pertukaran antara Tukang Ojek dan Pemerintah di Soe 

Seperti yang telah diuraikan dalam bab 2, menurut Peter Blau hubungan pertukaran sosial pada 

level makro melibatkan organisasi-organisasi yang kompleks dengan tetap menjadikan biaya, 

imbalan dan keuntungan sebagai bahan pertimbangan dalam hubungan tersebut. Dalam hal ini 

antara tukang ojek dan pemerintah di TTS telah terjadi hubungan pertukaran tersebut. 

Bagaimana hubungan pertukaran itu terjadi? Inilah yang akan diuraikan dalam bagian berikut. 

Dalam hal ini penulis akan menggambarkan persepsi dari tukang ojek maupun pemerintah secara 

terpisah. 
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1. Menurut Tukang Ojek  

Sogen mengatakan bahwa setelah bekerja sebagai tukang ojek di Soe selama 11 tahun 

(sebelumnya dia bekerja sebagai tukang ojek di Kupang selama 4 tahun), dia melihat ada 

peranan yang besar yang ditunjukkan oleh tukang ojek terhadap pemerintah dan masyarakat 

TTS. Dia mengakui bahwa pada awalnya kehadiran tukang ojek hanya untuk memenuhi 

kebutuhan sosial dan ekonomi pribadi dan keluarganya. Namun pada perkembangannya 

tukang ojek menjadi suatu komunitas yang memberikan pengaruh yang cukup signifikan di 

dalam masyarakat. 

 Baik secara langsung maupun tidak langsung, selama 10 tahun terakhir komunitas 

tukang ojek telah membawa banyak perubahan di TTS dalam bidang sosial, ekonomi, 

pembangunan dan investasi. Dalam bidang sosial disebutkan bahwa sejak kehadiran tukang 

ojek di Soe, mobilitas masyarakat semakin meningkat khususnya pada malam hari. Sogen 

mengatakan: 

“Dulu Soe tidak ramai seperti sekarang. Soe seperti sekarang ini setelah ojek masuk ke Soe. Dulu, kalau 
sudah malam sonde  ada orang yang lalu lalang di jalan lai. Kecuali orang yang punya motor yang bisa 
jalan-jalan. Itupun hanya di pertokoan saja. Jadi yang bikin ramai malam-malam sampai sekarang adalah 
para tukang ojek ini. Mulai jam 6 sore itu mereka antri BBM di POM bensin sampai kira-kira jam 7 atau 
8 malam. Kalau terlalu lat maka bisa sampai jam 10 malam. Karena BBM semakin dikonsumsi maka 
kalau dulu POM bensin hanya satu saja, tetapi setelah ada ojek maka dibangun satu lagi sehingga 
sekarang ada dua POM bensin.”46 

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa pengaruh tukang ojek terhadap perubahan 

sosial masyarakat di Soe sangat besar. Sebelum ojek ada di Soe, warga di kota Soe enggan 

bepergian pada malam hari karena udaranya yang sangat dingin. Perlu diketahui bahwa Soe 

merupakan ibu kota kabupaten yang paling dingin di Pulau Timor. Oleh karena itu sejak 

magrib Soe sudah sepi seperti kota mati. Tetapi sejak ada ojek, situasinya berubah. Banyak 

                                                           
46

 Siprianus Sogen, Wawancara. 
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tukang ojek yang mengojek dari pagi sampai petang.  Lalu sebelum pulang, mereka mesti 

mengisi BBM pada malam hari sebab keesokan harinya POM bensin mulai buka pada pukul 

08.00. Padahal penumpang ojek mulai ramai sejak pukul 06.00. Jadi para tukang ojek 

melawan hawa dingin dan mengantri di POM bensin. Apa yang dilakukan oleh para tukang 

ojek ini kemudian membuka pemahaman masyarakat di Soe bahwa walaupun udara sangat 

dingin di malam hari namun mereka dapat tetap beraktivitas. Akhirnya sampai saat ini 

masyarakat di Soe sudah tidak mempedulikan hawa dingin lagi dan dapat beraktivitas dari 

malam sampai pagi hari pula. 

Dari pernyataan di atas juga terlihat bahwa konsumsi BBM yang meningkat secara 

signifikan di TTS mengharuskan ditambahnya POM bensin. Dengan demikian POM bensin 

yang sebelumnya hanya ada satu buah di seluruh TTS bertambah menjadi dua buah dan 

kedua-duanya ada di kota Soe. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang disebabkan oleh 

aktivitas tukang ojek juga nampak dalam bidang ekonomi. Selain dengan bertambahnya 

konsumsi BBM di POM bensin, perubahan lain dalam bidang ekonomi adalah dalam hal 

pembayaran retribusi. 

Walaupun saat ini retribusi dari tukang ojek sudah tidak dipungut lagi, namun seperti 

yang dikatakan oleh George Mella, selama kurang lebih tiga sampai empat tahun, retribusi 

dipungut setiap hari dari mereka. Dengan banyaknya jumlah tukang ojek di TTS, pemasukan 

ke kas daerah pada saat itu cukup besar. Kesediaan para tukang ojek dalam membayar 

retribusi ini kemudian dijadikan sebagai contoh oleh berbagai elemen lain dalam masyarakat 

sehingga mereka juga mau membayar retribusi. Akhirnya seperti yang nampak dalam tabel 

3.4.1, pada tahun 2010 pemerintah TTS memprogramkan PAD terbesar dari sektor retribusi. 

Apabila kemudian realisasinya hanya 55%, hal itu disebabkan karena hanya sektor lain saja 
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yang tetap membayarnya. Tukang ojek tidak membayar lagi dan ini bukan karena mereka 

enggan membayar tetapi karena tidak ada lagi yang dapat mengorganisir tukang ojek untuk 

membayarnya. Sebab pada awalnya justeru tukang ojeklah yang secara tidak langsung 

mendorong masyarakat dalam membayar retribusi daerah.47 

Perubahan lain yang disumbangkan oleh tukang ojek dalam bidang ekonomi adalah 

mobilitas barang dan orang yang semakin meningkat sejak adanya ojek di TTS. George 

Mella mengatakan: 

“Kehadiran tukang ojek ini tak dapat dipungkiri bahwa sangat dibutuhkan. Mereka sangat membantu 
masyarakat dan dalam memberikan pelayanan itu, kalau mau bilang, 1 x 24 jam. Selain itu, mau sampai 
di lobang mana pun, dia jalan.”48 

Dari pernyataan ini, yang Mella maksudkan adalah bahwa jasa tukang ojek dapat diminta 

kapan saja, di mana saja dan ke mana saja. Karena itu anggota masyarakat yang hendak 

berusaha atau melakukan kegiatan ekonomi tidak lagi dibatasi oleh waktu dan tempat sebab 

tukang ojek mampu mengatasi semua hambatan tersebut. 

Peranan lain yang turut disumbangkan oleh tukang ojek adalah di bidang pembangunan 

daerah di TTS. Dalam hal ini sumbangan tersebut dilakukan baik ketika sedang mengojek 

maupun di luar kegiatannya mengojek. Ketika sedang mengojek, sumbangan yang diberikan 

oleh tukang ojek di bidang pembangunan adalah dalam hal membuka akses jalan ke rumah-

rumah penduduk. Sogen pun menceritakan pengalamannya: 

“Saya pernah mengantar penumpang sampai ke kampung-kampung. Malah ada yang kadang sebenarnya 
bukan jalan raya. Itu hanya jalan setapak atau jalan manusia. Tapi karena tujuan penumpang ke sana 
maka saya pergi juga. Untuk itu saya yang berupaya mencari cara agar bisa tiba di tujuan sesuai dengan 
keinginan penumpang.”49 

                                                           
47 George Mella, Wawancara. 
48

 Idem. 
49 Siprianus Sogen, Wawancara. 
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Dalam perkembangannya, suatu jalan yang telah berhasil dilewati oleh seorang tukang 

ojek akan dilewati juga oleh tukang ojek lainnya. Dengan demikian lama-kelamaan jalan 

setapak tadi berkembang menjadi jalan kampung, lalu menjadi jalan dusun dan selanjutnya 

menjadi jalan desa. Apabila telah menjadi jalan dusun atau desa maka akan dikerjakan secara 

baik sehingga mobil pun dapat melewatinya. Dengan demikian berarti tukang ojek ikut 

melaksanakan misi pemerintah TTS tahun 2009-2014 pada poin kesembilan yaitu membantu 

mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. 

Selain itu, dengan banyaknya orang muda dan anggota masyarakat yang bekerja sebagai 

tukang ojek maka dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran di TTS. Sebab seperti 

yang Sogen katakan bahwa banyak dari antara rekan-rekannya tukang ojek yang setelah 

tamat sekolah atau kuliah tidak segera memperoleh pekerjaan. Oleh karena itu sambil 

mencari lowongan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya, mereka bekerja sebagai 

tukang ojek. Tetapi ketika tetap tidak ada lowongan pekerjaan maka tukang ojek dijadikan 

profesi tetap. Sogen sendiri pun adalah seorang tamatan SMA yang menjadikan tukang ojek 

sebagai profesinya.50 Hal ini berarti tukang ojek pun turut melaksanakan misi pemerintah 

TTS periode 2009-2014 khususnya pada poin kelima, keenam, kesepuluh dan bahkan 

kesebelas. 

Peranan tukang ojek dalam pembangunan di luar kegiatan mengojek adalah kegiatan-

kegiatan yang dilakukan ketika organisasi ojek masih berjalan baik. Beberapa bentuk 

kegiatan yang dilakukan oleh tukang ojek di Soe dalam rangka pendukung program 

pembangunan dari pemerintah adalah perayaan Natal bersama, bhakti sosial, reboisasi dan 

                                                           
50 Idem. 
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lain-lain.51 Kegiatan-kegiatan ini juga dijadikan sarana untuk mempererat kepedulian sosial 

dari para tukang ojek baik terhadap sesama tukang ojek maupun terhadap masyarakat dan 

lingkungannya. Ini juga dimaksudkan agar sesama tukang ojek saling mengawasi sehingga 

meminimalisir tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh tukang ojek gadungan.52 Dalam hal 

ini mereka pun ikut menjaga keamanan masyarakat. 

Selanjutnya adalah peranan tukang ojek di bidang investasi. Yang paling nampak dalam 

hal ini adalah di bidang penjualan sepeda motor. Seperti yang terlihat dalam tabel 3.1 dari 

tahun 2008 ke 2009 terjadi peningkatan sepeda motor yang cukup signifikan di TTS. 

Peningkatan sepeda motor ini berbanding lurus dengan peningkatan penjualan sepeda motor 

oleh dealer-dealer sepeda motor yang ada di Soe. Jadi hal ini berarti investasi yang ditanam 

oleh pengusaha menghasilkan keuntungan. Keuntungan itu semakin berlipat ganda karena 

banyak tukang ojek atau pengusaha ojek yang membeli sepeda motor dengan cara kredit 

sehingga harganya di atas rata-rata. Berdasarkan hal ini maka dapat dikatakan bahwa tukang 

ojek turut berperan menarik investor masuk ke TTS. 

Dengan melihat hal-hal yang telah dilakukan oleh para tukang ojek ini maka dapat 

dikatakan bahwa tukang ojek telah membantu tugas pemerintah dalam bidang-bidang 

tersebut. Namun menurut Sogen, yang diberikan pemerintah  terhadap komunitas tukang ojek 

hanya satu yaitu memperhatikan kehidupan religius tukang ojek. Padahal tukang ojek juga 

mengharapkan agar pemerintah menyediakan modal dan tempat usaha, memberikan 

                                                           
51 George Mella, Wawancara. 
52 Idem. 
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perlindungan hukum dan rasa aman ketika mengojek dan meningkatkan keterampilan tukang 

ojek.53 Namun sampai saat ini harapan-harapan tersebut belum terwujud. 

Perhatian pemerintah terhadap komunitas tukang ojek dalam bidang religius yang 

dimaksudkan di sini adalah kegiatan-kegiatan untuk merayakan Hari Natal. Hampir semua 

tukang ojek di TTS beragama Kristen. Oleh karena itu pada hari Natal dilaksanakan perayaan 

Natal Tukang Ojek di rumah jabatan wakil bupati sejak tahun 2003-2008. Dalam perayaan 

Natal yang dilayani oleh seorang pendeta dari GMIT Efata Soe tersebut, terjadi dialog antara 

tukang ojek dengan pemerintah. Walaupun demikian menurut Sogen, tidak ada tindak lanjut 

dari kegiatan tersebut sehingga hanya merupakan seremonial tahunan saja.54   

Harapan tukang ojek terhadap pemerintah misalnya membuka kerja sama dengan 

perusahaan dealer sepeda motor agar tukang ojek mengkredit motor dengan mudah. Selain 

itu pemerintah juga diharapkan memberikan pelatihan-pelatihan kepada tukang ojek agar 

memiliki keterampilan-keterampilan dasar misalnya sebagai montir. Pemerintah juga 

diharapkan menyediakan halte-halte khusus untuk tukang ojek di pangkalan-pangkalan 

ojek.55 

Dalam hal keamanan, tukang ojek merasa bahwa keamanan mereka tidak terjamin. Sebab 

merekalah yang selalu dikambinghitamkan baik oleh penumpang, pengguna jalan, 

pemerintah dan masyarakat. Bahkan tugas polisi yang seharusnya membari rasa aman kepada 

seluruh anggota masyarakat termasuk tukang ojek, justeru menjadi momok yang paling 

ditakuti oleh tukang ojek. Mengenai polisi, Sogen mengatakan: 

                                                           
53 Siprianus Sogen, Wawancara. 
54 Idem. 
55 Idem. 
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“Yang paling kami takuti waktu sedang ojek itu polisi karena sekali pun surat-surat motor lengkap dan 
kami, tukang ojek, sonde buat pelanggaran, tetapi bisa sa penumpang yang membuat pelanggaran. 
Misalnya tukang ojek sudah siap helm dan kasi penumpang, tetapi penumpang hanya pegang dan tidak 
mau pakai. Waktu mau naik motor, penumpang itu sudah terima helm. Tetapi waktu jalan dia tidak pakai 
dan tukang ojek tidak tahu karena penumpang duduk di belakang. Kalau ketemu polisi pasti akan kena 
tilang dan yang kena tilang bukan penumpang tetapi tukang ojeknya.”

56
 

Selain itu, menurut George Mella mestinya pemerintah membuat aturan yang jelas agar 

memberikan perlindungan hukum kepada para tukang ojek dan penumpang ojek. Ia 

mengatakan: 

“Untuk itu di satu pihak diharapkan ojek punya landasan formal. Harus ada suatu peraturan, keputusan 
bupati, Perda atau apalah yang memberikan penguatan tentang keberadaan ojek itu sendiri. Dia harus 
diatur secara baik karena komunitas ojek ini anggotanya sudah sangat banyak. Di semua kecamatan ada 
ojek. Perlindungan terhadap keselamatan dan jaminan kerjanya ojek juga harus diperhatikan… Di lain 
pihak perhatian pemerintah juga harus termasuk penentuan harga. Ini karena sampai sekarang tidak ada 
satu aturan yang mengikat sehingga tiap tukang ojek tentukan harga sesuai selera. Kalau dalam kota Soe 
dia tetap patok sama. Tapi setelah keluar dari kota kabupaten ini masing-masing tukang ojek su atur 
sendiri harganya.”57 

Hal-hal ini menunjukkan bahwa dari sisi tukang ojek, peranan mereka di TTS sudah 

banyak. Sebaliknya apa yang diberikan pemerintah kepada mereka masih sebatas harapan 

yang belum terwujud. Dengan demikian dari sudut pandang tukang ojek, pola pertukarannya 

tidak seimbang. Sebab yang tukang ojek berikan kepada pemerintah ada empat bentuk tetapi 

pemerintah hanya memperhatikan satu bentuk dari kebutuhan tukang ojek yaitu sisi 

spiritualnya saja. Berdasarkan hal ini maka tukang ojek beranggapan bahwa hubungan 

pertukarannya dengan pemerintah tidak menguntungkan. Sebab mereka menyediakan biaya 

yang besar namun imbalan yang pemerintah berikan tidak sebanding dengan biaya yang 

tukang ojek telah keluarkan. 

 

 

                                                           
56 Idem. 
57 George Mella, Wawancara. 
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2. Menurut Pemerintah 

Paul Mella mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada perhatian pemerintah terhadap para 

tukang ojek dengan memberikan pembinaan dalam meningkatkan kapasitas dan sumber 

dayanya. Alasannya karena tukang ojek telah ada sampai desa-desa dan kampung-kampung, 

namun motivasi dan pemahamannya masih terbatas. Oleh karena itu pemerintah berperan 

lewat kelompok-kelompok masyarakat untuk menata para tukang ojek tersebut. Katanya: 

“Ini kami sudah mulai. Dalam hal ini kami ambil perwakilan dari pangkalan ojek. Ada yang sudah kami 
latih untuk kelola dana. Kemudian dalam kerja sama dengan propinsi, mereka dibantu dengan 
kompresor. Selanjutnya mereka sudah mulai bisa tambal ban, ganti oli dan lain-lain. Ini yang saya 
gunakan tahun lalu dalam kerja sama dengan propinsi di mana tukang ojek kami undang untuk itu. Pada 
waktu itu mereka masuk dalam kategori anak jalanan tetapi karena di TTS ini tidak ada anak jalanan 
maka mereka kami panggil untuk melatihnya. Memang belum semua tukang ojek kami latih. Tahun ini 
baru kita coba agendakan itu sehingga ada setiap desa nanti ada perutusannya. Mereka dilatih ganti rantai 
motor atau luruskan jari-jari dan sebagainya. Paling tidak pengetahuan-pengetahuan dasar yang kita 
sediakan untuk mereka pahami. Dengan demikian pada waktunya mereka bisa bekerja di desanya. Tetapi 
untuk melegalkan mereka sebagai profesi harus punya izin. Itu belum memungkinkan karena memang 
belum ada Undang-Undangnya.”58 

Dari pernyataan ini terlihat bahwa sebenarnya sudah mulai ada perhatian dari pemerintah 

terhadap para tukang ojek. Walaupun pun demikian, perhatian itu masih terbatas karena 

terkendala pada belum adanya Undang-Undang yang mengatur keberadaan tukang ojek. Oleh 

karena itu pemerintah TTS mencoba menyiasatinya dengan mencari celah yang 

memungkinkan tukang ojek dapat dibina. Salah satu caranya adalah seperti yang disebutkan 

Mella bahwa memasukkan tukang ojek dalam kategori anak jalanan. Dengan demikian 

mereka dimungkinkan untuk diberi pelatihan-pelatihan, ditata, dibina serta diberi bantuan. 

Pembinaan-pembinaan yang dilakukan pemerintah kepada para tukang ojek tidak hanya 

dalam hal keterampilan montir atau yang berkaitan langsung dengan pekerjaan mereka 

sebagai tukang ojek saja. Sebab selain itu ada juga pembinaan tentang bagaimana 

                                                           
58 Paul Mella, Wawancara. 



88 

 

memanfaatkan waktu dan uang dengan sebaik-baiknya, penyuluhan kesehatan dalam kerja 

sama dengan LSM, pergaulan bebas dan lain-lain. Seperti yang Paul Mella katakan: 

“Di kota Soe ini baru-baru ada kerja sama dengan LSM seperti SSP (Sanggar Suara Perempuan)  dalam 
hal penyuluhan tentang penyakit HIV/AIDS terhadap para tukang ojek. Kadang-kadang ojek itu yang 
suka jemput perempuan-perempuan “begituan” sehingga membuat orang mempersepsikannya secara 
negatif. Kita berikan arahan kepada mereka bahwa profesi sebagai tukang ojek itu baik. Jangan sampai 
kamu ada uang lalu dipakai untuk pergaulan bebas, seks bebas sehingga mengidap penyakit menular 
seperti HIV/AIDS. HIV/AIDS itu penyakit yang tidak disembuhkan sehingga menghancurkan masa 
depan. Itulah yang selalu disampaikan kepada para tukang ojek oleh Sanggar Suara Perempuan. Ada juga 
kampanye tentang Hari Sayang Ibu dengan topik-topik seperti ini. Mereka diberikan pemahaman itu 
sehingga ada yang mengorganisir mereka. Jadi yang kita buat adalah melakukan hal-hal positif tanpa 
melarang keberadaan ojek. Ojek itu baik. Tapi kalau ada penilaian negatif dari masyarakat maka perlu 
menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki diri.”59 

Dalam pernyataan ini terlihat bahwa pemerintah sudah berinisitif untuk menata dan 

meningkatkan wawasan serta pengetahuan para tukang ojek. Hanya sekali lagi, hal ini 

terkendala pada belum adanya dasar hukum yang mengatur tukang ojek secara khusus. 

Karena itu dalam melakukan pelayanan kepada tukang ojek, pemerintah TTS perlu mencari 

jalan masuk yang sesuai agar dapat melakukannya dengan baik tanpa ada pelanggaran 

terhadap Undang-Undang maupun aturan hukum yang berlaku.  

Mengapa pemerintah TTS mulai memberi perhatian kepada tukang ojek padahal 

keberadaan mereka sebagai sarana angkutan umum belum diakui? Menurut Paul Mella, hal 

itu disebabkan setidak-tidaknya oleh empat hal. 

Pertama, ojek dianggap sebagai sebuah profesi baru yang cukup menjanjikan di TTS. 

Sebagai alat transportasi umum, ojek lebih cepat dari angkutan umum yang lain dalam hal 

waktu tempuh pada kondisi jalan umum yang belum memadai di TTS sehingga lebih 

diminati. Ada banyak orang yang berlangganan dengan tukang ojek yang sudah dikenal baik 

untuk mengantar dirinya sendiri ketika bepergian maupun mengantar-jemput anak-anak yang 

bersekolah. Ojek juga dapat diakses oleh siapa pun dengan harga yang fleksibel dalam waktu 
                                                           
59 Idem. 
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kapan saja dan di mana saja asalkan sepakat harga dan tujuan. Dengan sifatnya yang 

demikian maka Paul Mella mengkategorikan tukang ojek sebagai salah satu pekerja sosial.60 

Kedua, ojek hadir di TTS karena adanya kebutuhan, baik kebutuhan pengojek maupun 

penumpang ojek. Dalam perkembangannya kebutuhan akan jasa tukang ojek semakin banyak 

sehingga memberi inspirasi kepada anggota masyarakat agar membuka usaha ojek. Bukti dari 

hal ini adalah semakin banyaknya orang yang membeli sepeda motor untuk dijadikan motor 

ojek. Dengan demikian selain membuka lapangan kerja bagi orang lain, ada juga penghasilan 

yang diperoleh dari usaha tersebut. 

Ketiga, ojek dapat digunakan sebagai alat transportasi dan angkutan umum oleh seluruh 

lapisan masyarakat di TTS baik pejabat pemerintah seperti bupati, anggota DPRD, pejabat-

pejabat lain di TTS sampai ke lapisan masyarakat bawah. Paul Mella sebagai bupati pun 

sudah biasa naik ojek. Katanya: 

“Naik ojek itu bagi saya sudah biasa. Waktu kampanye (untuk menjadi bupati) dulu saya sering naik 
ojek. Pada saat itu banyak teman-teman ojek yang ikut kampanye makanya saya sama-sama dengan 
mereka. Sampai sekarang kadang-kadang ketika kita pakai mobil (untuk kunjungan dalam wilayah TTS) 
dan sampai daerah tertentu tidak bisa lewat maka kita ramai-ramai naik ojek.”61 

Keempat, ojek ikut menggerakkan ekonomi masyarakat TTS misalnya dalam hal 

konsumsi BBM. Indikatornya adalah konsumsi BBM di TTS yang semakin meningkat. 

Biasanya tukang ojek tidak hanya mengisi bensin di POM bensin saja tetapi lebih sering di 

para penjual bensin eceran dalam botol yang ada di tepi-tepi jalan umum. Di TTS, penjual 

bensin eceran ini disebut Pertamini. Jadi secara tidak langsung kehadiran tukang ojek 

memberi keuntungan kepada para penjual bensin di pertamini ini. Selain dalam hal BBM, di 
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TTS tukang ojek juga memberikan pengaruh besar dalam menggerakkan ekonomi di bidang 

yang lain. 

Walaupun memberikan banyak hal positif, tak dapat dipungkiri bahwa tukang ojek juga 

memiliki banyak kelemahan. Misalnya masih banyak tukang ojek yang tidak memiliki SIM 

dan surat-surat kendaraan. Bahkan ada yang baru bisa mengendarai sepeda motor langsung 

menjadi tukang ojek. Hal ini tentu membahayakan penumpang. Selain itu untuk sepeda motor 

yang tidak memiliki surat-surat yang lengkap, kemungkinan berasal dari hasil Curanmor. 

Dalam mengantisipasi hal ini pemerintah bekerja sama dengan Polres TTS selalu melakukan 

penertiban secara berkala. 

Kelemahan lain yang dimiliki oleh tukang ojek adalah suka mabuk-mabukan, berjudi dan 

lain-lain. Dalam hal mabuk-mabukan dapat menimbulkan kecelakaan ketika sedang 

mengojek. Oleh karea itu pemerintah menghimbau anggota masyarakat agar jangan naik ojek 

yang dari pengemudinya sedang tercium aroma minuman keras sebab dapat membahayakan 

keselamatan. Sedangkan untuk berjudi dan lain-lain, pemerintah berupaya memberikan 

penyuluhan dan pembinaan agar tukang ojek menjadi sadar akan bahayanya. 

Berdasarkan gambaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah TTS mengakui 

pentingnya kehadiran tukang ojek di daerah ini dengan adanya empat manfaat atau 

sumbangsih yang tukang ojek berikan. Sumbangsih ini kemudian hendak dibalas dengan 

memberikan penyuluhan, pembinaan serta pelatihan kepada para tukang ojek. Itulah yang 

menjadi bentuk-bentuk pertukaran antara tukang ojek dan pemerintah. Dalam hal ini, seperti 

yang dikatakan oleh Paul Mela sebagai Bupati TTS, apa yang diberikan pemerintah belum 

maksimal. Dengan demikian menurut pemerintah, pola pertukarannya pun adalah pertukaran 
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tidak seimbang. Pada bab berikut bentuk, pola dan faktor-faktor ini akan dianalisa dengan 

menggunakan teori pertukaran Peter Blau. Sebaliknya teori pertukaran Peter Blau pun akan 

dilihat kembali berdasarkan temuan-temuan yang telah diuraikan dalam bab ini. 


