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BAB IV 

HUBUNGAN PERTUKARAN ANTARA TUKANG OJEK DAN PEMERINTAH DI SOE 

DALAM PERSPEKTIF TEORI PERTUKARAN PETER M. BLAU  

 

Menurut Nuban Timo, masyarakat dalam kota-kota kabupaten di Indonesia dapat digolongkan 

sebagai masyarakat kampung. Masyarakat kampung yang dimaksudkannya adalah masyarakat 

yang jumlah anggotanya lebih banyak dari kuan tetapi lebih sedikit dari kota.1 Jika demikian 

maka masyarakat di Soe dapat disebut sebagai masyarakat kampung. Hal ini terlihat dari cara 

berpikir masyarakatnya.  Walaupun sudah banyak orang yang berpendidikan, namun mayoritas 

masyarakat di Soe masih memiliki cara berpikir tradisional. Cara berpikir tradisional ini dipakai 

dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat di Soe yang 

merupakan rumpun yang sama dalam kelompok masyarakat Melanesia, juga memiliki konsep 

pertukaran sosial. 

Dalam pengamatan Mantovani, hubungan pertukaran sangat akrab dalam tatanan budaya 

masyarakat Melanesia.2 Secara filosofis masyarakat Melanesia membedakan eksistensi dan 

hidup. Dalam hal ini hidup merupakan kualitas yang membuat eksistensi layak dihidupi, 

dipertahankan dan bahkan dirindukan. Jadi hidup merupakan suatu tambahan pada eksistensi. Ia 

selalu dalam keadaan mengalir dan berubah. Ia selalu datang dan pergi.3 

                                                           
1  Eben Nuban Timo, Pemberita Firman Pencinta Budaya. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005), 102. 
2
 Istilah Melanesia (Yunani: Pulau Hitam) merupakan kawasan yang membentang dari Pasifik Barat sampai ke laut 

Arafura serta di Utara dan Timur Laut Australia. Yang termasuk kelompok masyarakat Melanesia adalah 
masyarakat yang ada di Kepuluan Fiji, Papua Nugini, Papua, Papua Barat, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Maluku, 
Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur, termasuk yang ada di Timor Tengah Selatan. 
3 Ennio Mantovani, “Para Leluhur Seturut Paham Orang-Orang Melanesia dan Kristen” dalam Iman dan 
Transformasi Budaya (Georg Kirchberger dan John Mansford Prior, Ende: Penerbit Nusa Indah, 1996), 219-220. 
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Terhadap kenyataan ini, secara tradisional masyarakat Melanesia berusaha memperoleh 

hidup melalui kebersamaan atau persekutuan masyarakat. Masyarakat yang dipahami pun bukan 

sebagai kumpulan orang yang hidup bersama, tetapi merupakan suatu jaringan saling hubung 

manusiawi entah dengan mereka yang masih hidup, sudah mati maupun dengan seluruh alam. 

Cara yang dengannya saling hubung itu dibangun, diperteguh dan disambung kembali ketika 

putus serta dijaga agar tetap dalam keadaan baik adalah melalui pertukaran. Konsep pertukaran 

yang dimaksud di sini adalah saling memberi dan menerima hadiah. Pertukaran itu pun harus 

dilihat dan dirasakan. Dalam hal ini kata-kata hanya menjadi pelengkap terhadap tindakan dan 

barang-barang yang kelihatan itu.4 

Hal yang hampir sama juga dikatakan oleh Baudrillard.5 Bagi dia pertukaran dalam 

masyarakat primitif merupakan proses primordial. Yang utama dalam masyarakat primitif 

tersebut adalah kerja. Inilah yang digunakan Baudrillard untuk menggeneralisasikan kerja 

sebagai suatu keharusan. Kerja merupakan proses destruksi maupun produksi. Jadi pemikiran 

Marx tentang kerja sebagai produksi dikembangkannya sehingga meliputi proses destruksi pula. 

Apabila pemikiran Marx tentang kerja ditelaah secara lebih dalam maka terlihat bahwa 

pembagian kerja dan pertukaran adalah dua fenomena yang menurutnya membuat ahli ekonomi 

menyombongkan sifat sosial dari ilmu pengetahuannya, padahal ia tanpa sadar mengungkapkan 

sikap kontradiksi dari ilmunya. Yang dimaksud dengan kontradiksi di sini adalah pemastian akan 

adanya kepentingan-kepentingan khusus yang tidak sosial.6 

Melihat konteks hubungan pertukaran antara tukang ojek dan pemerintah di Soe seperti 

yang dipaparkan dalam bab sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa itu merupakan pertukaran 

                                                           
4 Idem. 
5 George Ritzer, Teori Sosial Postmodern (Bantul: Kreasi Wacana, 2010), 150. 
6 Anthony Giddens, Kapitalisme dan Teori Sosial Modern (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1985), 278. 
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antara dua kelompok yang berbeda dalam satu masyarakat yang sama. Baik tukang ojek maupun 

aparatur pemerintahan sama-sama merupakan anggota masyarakat Timor Tengah Selatan. Dalam 

hubungan pertukaran itu terdapat pula pembagian kerja. Namun pembagian kerja tersebut 

bukanlah sesuatu yang diatur oleh norma tertentu. Memang, bagi aparatur pemerintahan itulah 

yang terjadi. Tetapi bagi tukang ojek, pekerjaan yang mereka lakukan semata-mata karena 

kreatifitas mereka sendiri. Hal itu karena mereka tidak malu melakukan pekerjaan apa pun 

asalkan halal. Itulah sebabnya ada sarjana yang mau bekerja sebagai tukang ojek. Di sini terlihat 

kemiripan pemahaman tentang kerja dengan masyarakat Jatinom di Jawa Tengah seperti yang 

dicatat oleh Helena Sugianto.7 

Walaupun ada banyak konsep tentang pertukaran dan kerja yang mungkin mempengaruhi 

pemahaman tukang ojek dan pemerintah di Soe, namun sesuai dengan maksud tulisan ini penulis 

akan menganalisisnya dalam perspektif teori pertukaran sosial Peter M. Blau. Menurut penulis, 

konsep pertukaran sosial dari Blau dengan karakteristik pertukaran sosial antar kelompok dalam 

masyarakat yang kompleks ini diperankan oleh tukang ojek dan pemerintah di Soe. Dalam hal ini 

yang dilihat adalah konsep Blau tentang pertukaran ekstrinsik dan intrinsik, masalah kekuasaan 

dan struktur sosial yang terdapat dalam hubungan pertukaran sosial antara tukang ojek dan 

pemerintah di Soe. Ketiga hal inilah akan diuraikan di bawah ini. 

 

 

 

                                                           
7 Helena Anggraeni Tjondro Sugianto, “Modal Spiritual Kekuatan Tersembunyi di Balik Kemampuan Membangun” 
(Disertasi Doktoral, Salatiga, Uniersitas Kristen Satya Wacana, 2011), 15. 
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A. Pola Pertukaran Antara Tukang Ojek dan Pemerintah di Soe: Bersifat Ekstrinsik 

Sekaligus Intrinsik 

Seperti yang telah diuraikan dalam bab 2, perbedaan utama antara pertukaran yang bersifat 

ekstrinsik maupun intrinsik terletak pada prosesnya yaitu apabila dalam pertukaran ekstrinsik 

prosesnya terjadi secara sengaja maka dalam pertukaran intrinsik prosesnya berjalan secara tidak 

sengaja. Berdasarkan hal inilah Blau mensejajarkan pertukaran ekstrinsik dengan pertukaran 

ekonomi dan pertukaran intrinsik dengan pertukaran sosial. Jadi ketika dalam suatu hubungan, 

imbalan sosial mulai dipertanyakan maka hal itu merupakan indikasi bahwa hubungan 

pertukarannya sedang dalam keadaan tidak sehat. 

Apabila kita memperhatikan hubungan pertukaran antara tukang ojek dan pemerintah di 

Soe, terlihat hubungan yang bersifat ekstrinsik maupun intrinsik. Pertukaran yang bersifat 

ekstrinsik terjadi pada awal kehadiran tukang ojek di Soe. Seperti yang terlihat dalam uraian 

tentang sejarah kehadiran tukang ojek di Soe pada bab 3, pada awalnya kehadiran mereka ditolak 

oleh para sopir angkutan umum yang lain, khususnya para sopir angkot. Unjuk rasa yang 

dilakukan oleh para sopir angkot untuk menolak kehadiran tukang ojek di Soe menjadi titik awal 

hubungan antara tukang ojek dan pemerintah. Dengan kata lain, sebelum para sopir angkot 

berunjuk rasa, baik tukang ojek maupun pemerintah tidak saling peduli satu sama lain. Tetapi 

setelah unjuk rasa itu, kontak antara keduanya mulai terjadi. 

Kontak dimaksud diawali dengan diambilnya kebijakan dari pihak pemerintah untuk 

melarang eksistensi tukang ojek di Soe dengan alasan-alasan yang cukup kuat. Larangan ini lalu 

menimbulkan reaksi dari pihak tukang ojek. Mereka kemudian memilih tokoh panutan, bersatu 

untuk membentuk organisasi dan menyampaikan aspirasinya ke pemerintah. Berdasarkan 
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aspirasi dari masing-masing pihak maka diadakanlah perundingan yang menghasilkan 

kesepakatan di mana eksistensi tukang ojek di Soe tidak dilarang, tetapi juga diberi tanggung 

jawab untuk membayar retribusi kepada pemerintah. Di sinilah hubungan pertukaran antara 

keduanya dimulai. Pemerintah memberikan kebebasan kepada tukang ojek untuk beroperasi. 

Sedangkan tukang ojek membayar retribusi ke pemerintah. Inilah titik awal hubungan pertukaran 

antara keduanya di kota Soe. Hubungan tersebut dicapai melalui tawar menawar dan kesepakatan 

yang disengaja sehingga dalam pandangan Peter Blau, hubungan pertukaran ini bersifat 

ekstrinsik.  

Sehubungan dengan pola pertukaran yang bersifat esktrinsik ini ada beberapa hal penting 

yang mesti diperhatikan. Pertama, suatu kelompok cenderung bersatu dan memperkuat dirinya 

sendiri ketika menghadapi ancaman. Di Soe, kelompok yang merasa terancam adalah para 

tukang ojek di mana kebebasannya untuk berekspresi dan mencari nafkah dibatasi. Dengan 

adanya ancaman tersebut maka tukang ojek membentuk organisasinya. Menurut de Gruchy, 

kelompok-kelompok dalam masyarakat membentuk berbagai organisasi agar dapat berpartisipasi 

dalam mengejar tujuan-tujuan sosial serta melindungi kepentingan-kepentingan khusus.8  

Hampir sama dengan de Gruchy, James Midgley juga mengatakan bahwa anggota 

masyarakat mengorganisir dirinya agar memastikan kebutuhannya terpenuhi, masalahnya 

terpecahkan serta tercipta kesempatan untuk dapat memperbaiki hidupnya. Dalam mencapai 

tujuan-tujuan inilah mereka merasa perlu untuk saling bekerja sama serta memiliki tujuan-tujuan 

yang sama pula. Di sini muncul kesempatan untuk mengontrol sumber-sumber dan urusan-

urusan lokal. Tujuan lainnya adalah untuk menjaga sumber eksternal dalam mengangkat 

                                                           
8 John W. de Gruchy, Agama Kristen dan Demokrasi (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), 23. 
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pembangunan sosial pada tingkal lokal.9 Pemahaman seperti ini, menurut Midgley disebut 

pemahaman populis10 dan inilah yang dilakukan oleh tukang ojek di Soe. 

Kedua, tukang ojek berani menghadapi baik sopir angkot maupun pemerintah karena 

memiliki keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan itu benar. Keyakinan tersebut timbul dari 

harga diri yang kuat bahwa meskipun bekerja sebagai tukang ojek, namun pekerjaan tersebut 

halal dan dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu apabila dilarang maka tidak saja 

menghilangkan sumber pendapatan tukang ojek tetapi juga harga dirinya terancam. Sebab seperti 

yang dikatakan oleh Yewangoe bahwa dengan bekerja, apapun jenis pekerjaan itu, harga diri 

seseorang ditumbuhkan. Dengan demikian apabila harga diri seseorang tidak tumbuh lewat 

pekerjaan yang ditekuninya maka dia akan teralienasi dari pekerjaannya.11  

Secara lebih jauh, Schumann juga mengatakan bahwa hak asasi manusia (HAM) juga 

meliputi hak atas pekerjaan. Itu adalah fungsi manusia di dunia. Dengan demikian hak tersebut 

tidak dapat dicabut oleh siapa pun juga.12 Schumann mengakui bahwa orang yang pertama kali 

menyadari hal ini adalah Karl Marx dan Friedrich Engels.13 Dalam komunitas tukang ojek di 

Soe, walaupun mereka tidak mengenal tokoh-tokoh ini namun pemikirannya dihayati dan 

diterapkan dalam kehidupannya.  

Ketiga, dalam mengorganisir diri agar mencapai tujuan suatu kelompok dibutuhkan 

adanya figur pemimpin yang dapat mengakomodir kebutuhan kelompok. Figur tersebut dapat 

berasal dari dalam kelompok maupun luar kelompok. Dalam konteks komunitas tukang ojek di 

                                                           
9
 James Midgley, Pembangunan Sosial Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial (Jakarta: Ditperta 

Depag RI, 2005), 166-167. 
10 Idem. 
11 A. A. Yewangoe, “Peran Pendidikan dalam Menunjang Ketenagakerjaan” dalam Terbit Sepucuk Taruk. Th. 
Sumartana, Martin Lukito Sinaga, Patmono Sk., dan F. Ukur (Ed.), (Jakarta: P3M STTJ Balitbang PGI, 1993), 188. 
12  Olaf Schumann, Agama-Agama, Kekerasan dan Perdamaian (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), 293. 
13 Idem. 
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Soe, figur pemimpin berasal dari luar komunitas yaitu George Mella. Dia bukanlah seorang 

tukang ojek. Bahkan sebaliknya dia adalah seorang PNS. Ini berarti dia merupakan bagian dari 

pemerintah. Walaupun demikian oleh komunitas tukang ojek, dia dipandang dapat menjadi 

representasi komunitas ojek. Itulah sebabnya dia dipercaya untuk memimpin organisasi tukang 

ojek di Soe ketika baru dibentuk. 

Peranan figur-figur pemimpin seperti ini diuraikan oleh Soetomo dalam bukunya yang 

berjudul Pemberdayaan Masyarakat.14 Menurutnya, figur pemimpin adalah orang-orang tertentu 

yang merupakan bagian dari masyarakat namun dianggap memiliki wawasan yang lebih luas dari 

anggota masyarakat yang lain. Selain itu, dia juga adalah orang yang punya kemampuan 

mempengaruhi anggota masyarakat yang lain. Hal ini menjadikan dirinya sebagai tokoh kunci 

atau key people.  

Dalam peranannya sebagai key people, dia juga dianggap menjadi representasi kelompok 

yang bersangkutan. Hal ini membuatnya sebagai orang yang dominan dalam kelompok tersebut. 

Dialah cerminan dari realitas struktur dan kultur kelompok yang bersangkutan dan karena itu 

setiap keputusan yang diambilnya mesti mengacu pada asas kebersamaan. Memang, Soetomo 

mencatat bahwa ada kelemahannya yaitu seorang figur pemimpin dapat dikooptasi oleh penetrasi 

kepentingan kelompok lain. Misalnya kooptasi dari pemerintah terhadap tukang ojek karena 

pemimpin komunitas ojek adalah seorang PNS. Namun dalam konteks organisasi tukang ojek di 

Soe, kooptasi tersebut bersifat minimal, apabila tidak dikatakan tidak ada. Hal ini karena seperti 

yang terlihat, apa yang terjadi adalah hubungan pertukaran sosial. Walaupun dalam hubungan 

pertukaran tersebut nyata bahwa satu pihak menguasai pihak lain, hal itu bukanlah kooptasi 

melainkan pertukaran tidak seimbang. 

                                                           
14 Soetomo, Pemberdayaan Masyarakat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 74. 
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Keempat, terjadinya suatu hubungan pertukaran sosial tidak saja karena keinginan dua 

pihak semata-mata, tetapi dapat juga disebabkan oleh kelompok lain di luar pihak-pihak yang 

melakukan hubungan pertukaran tersebut. Hal ini terlihat dalam hubungan pertukaran antara 

tukang ojek dan pemerintah di Soe. Hubungan tersebut terjadi, setidak-tidaknya dipercepat, oleh 

dorongan para sopir angkot. Seandainya para sopir angkot tidak berunjuk rasa, mungkin saja 

hubungan tukang ojek dan pemerintah tidak seintens yang terjadi. Namun unjuk rasa para sopir 

angkot tersebut terjadi dan itu memaksa tukang ojek dan pemerintah untuk berinteraksi secara 

langsung pada awal kehadiran tukang ojek di Soe. Menurut Schumann, kontak dan interaksi 

yang terjadi pada lebih dari dua kelompok seperti tukang ojek dan pemerintah ini adalah hal 

yang semakin biasa dalam masyarakat modern yang majemuk.15 

Bagi Schumann, masyarakat masa kini selalu mengandung beragam unsur sehingga 

pluralitas dan kemajemukan, tanpa terkecuali, semakin tidak dapat dipersoalkan. Dengan 

demikian masyarakat modern dengan sendirinya merupakan masyarakat majemuk yang tiap-tiap 

anggotanya hampir semuanya terikat dengan kelompok-kelompok dasar serta memiliki tujuan 

yang sama secara beragam.16 Misalnya, baik pemerintah, tukang ojek, sopir angkot dan berbagai 

elemen lain dalam masyarakat memiliki tujuan yang sama dalam kelompoknya tetapi beragam 

dalam konteks masyarakat secara keseluruhan. Hal inilah yang mengakibatkan gesekan-gesekan 

sehingga kepentingan suatu kelompok dapat mendorong timbulnya hubungan antara dua 

kelompok yang berlainan. 

Dalam perkembangannya, seperti yang dikatakan oleh Blau tentang kontinuitas, 

hubungan pertukaran yang bersifat ekstrinsik ini berubah menjadi intrinsik. Pertukaran yang 

                                                           
15

 Olaf Schumann, Agama-Agama…, 279. 
16 Idem. 
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sifatnya intrinsik ini dimulai ketika George Mella melanjutkan studi di luar TTS sehingga figur 

pemimpin komunits tukang ojek mulai hilang. Sejak saat itu organisasi tukang ojek tidak 

berfungsi secara optimal lagi. Retribusi tidak lagi dipungut. Sedangkan pertemuan rutin antara 

pihak tukang ojek dan pemerintah hanya terjadi setahun sekali yaitu pada saat perayaan Natal 

tukang ojek di Soe saja. Itupun bukan dilakukan atas nama organisasi melainkan individu-

individu saja, baik dari pihak tukang ojek maupun  pemerintah. Dengan demikian permintaan 

secara sengaja dari kedua belah pihak yang bersifat biaya dan imbalan tidak lagi terjadi.  

Blau mengatakan bahwa  bahwa transformasi dari pertukaran ekstrinsik menjadi intrinsik 

dapat terjadi karena adanya kebebasan memilih. Hal itulah yang terjadi dalam pertukaran tukang 

ojek dan pemerintah di Soe. Ketika masih memiliki pemimpin, para tukang ojek terikat pada 

AD/ART organisasi ojek dan kesepakatan yang terjadi antara tukang ojek dan pemerintah. Hal 

itu mengakibatkan pola pertukaran yang terjadi secara sengaja. Tetapi setelah kepemimpinan 

tersebut hilang, para tukang ojek tidak lagi merasa terikat dengan semua bentuk aturan dan 

kesepakatan yang ada. Dari pihak pemerintah sendiri, dengan bergantinya pucuk pemerintahan di 

TTS maka berubah pula kebijakannya terhadap keberadaan tukang ojek. Bahkan akhir-akhir ini 

banyak dari antara tukang ojek dan aparatur pemerintahan di Soe yang tidak mengetahui bahwa 

pernah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. 

Walaupun sifatnya  berubah namun pertukaran sosial antara tukang ojek dan pemerintah 

di Soe tetap dilaksanakan. Seperti yang diuraikan dalam bab 3, tukang ojek memberikan banyak 

perubahan di TTS dalam bidang sosial, ekonomi, pembangunan dan investasi. Sebaliknya 

pemerintah memberikan pembinaan dalam meningkatkan kapasitas dan sumber daya tukang 

ojek. Pertukaran yang terjadi antara tukang ojek dan pemerintah di Soe setelah ikatan organisasi 

tukang ojek menjadi longgar ini bukan dengan sengaja atau berdasarkan tawar menawar tetapi 
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berlangsung dengan sendirinya. Memang, seperti yang dikatakan oleh Sogen bahwa ada aspirasi 

yang disampaikan ke pemerintah ketika diadakan perayaan Natal ojek tetapi tidak evaluasi untuk 

mengetahui hasilnya. Oleh karena itu proses pertukarannya berjalan secara “tahu sama tahu” 

saja. 

Blau mengatakan bahwa dengan kebebasan yang dimilikinya dua belah pihak akan 

melakukan pertimbangan-pertimbangan tertentu sebelum mengadakan proses pertukaran. 

Dengan pertimbangan inilah konsep biaya dan imbalan atau penghargaan memainkan peranan 

penting. Artinya seseorang merasa tertarik untuk berhubungan dengan orang lain apabila ia 

merasa ada keuntungan dari hubungan tersebut bagi dirinya sendiri. Apakah pertukaran sosial 

yang bersifat intrinsik antara tukang ojek dan pemerintah di Soe berjalan dengan cara demikian? 

Apabila kita memperhatikan proses pertukaran antara tukang ojek dan pemerintah di Soe, 

ternyata tidak sepenuhnya sama dengan apa yang dikatakan oleh Blau. Artinya bagi tukang ojek 

dan pemerintah di Soe, pertukaran antara kedua belah pihak tidak terjadi hanya karena 

pertimbangan-pertimbangan rasional tentang biaya, imbalan dan keuntungan yang diperoleh dari 

pasangan pertukaran semata. Lebih dari itu, proses pertukaran tersebut terjadi karena adanya 

keuntungan di luar hubungan pertukaran tersebut. 

Bagi tukang ojek, keuntungannya adalah tetap memiliki lapangan kerja. Dengan kata lain, 

kebutuhan tukang ojek akan lapangan kerja yang mengakibatkan hubungan pertukaran dengan 

pemerintah. Sebab justru hal inilah yang menjadi tujuan utama dari keberadaannya. Oleh karena 

itu seandainya pun tidak ada hubungan pertukaran dengan pemerintah, tukang ojek akan tetap 

memberikan pengaruh-pengaruh di bidang sosial, ekonomi, pembangunan dan investasi. Hal ini 

karena keempat bidang tersebut bersentuhan langsung dengan pekerjaan dan kegiatan tukang 
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ojek. Jadi dengan adanya keuntungan sosial yang ingin dicapai maka ada biaya sosial yang 

dikeluarkan oleh tukang ojek dalam bentuk kontribusi berupa empat bidang di atas. 

Sebaliknya bagi pemerintah, walaupun tidak ada Undang-Undang atau peraturan yang 

mengatur eksistensi tukang ojek namun ada juga yang diberikan kepada mereka sebagai bentuk 

penghargaan atas sumbangsihnya. Perhatian itu adalah dengan memberikan pembinaan dalam 

meningkatkan kapasitas dan sumber daya tukang ojek. Hal ini dilakukan oleh pemerintah dengan 

harapan agar SDM dan kapasitas tukang ojek semakin meningkat dan dengan demikian 

sumbangsih tukang ojek pun semakin besar baik kepada pemerintah maupun masyarakat secara 

keseluruhan. Dengan demikian keuntungannya tidak hanya dinikmati oleh pemerintah tetapi juga 

kelompok-kelompok lain dalam masyarakat. Dalam hal ini biaya sosial yang dikeluarkan oleh 

pemerintah bagi komunitas ojek diharapkan memberikan imbalan sosial yang menguntungkan 

dalam jangka panjang. 

Mengenai keuntungan dalam jangka panjang, menurut Blau hal itu merupakan suatu 

ikatan yang sifatnya memperkuat hubungan antara dua belah pihak. Sebab dengan demikian hal 

tersebut menjadi dorongan dan rangsangan agar tetap mempertahankan hubungan pertukaran. 

Itulah yang terjadi dalam konteks pemerintah dan tukang ojek di Soe. Sebab pembinaan-

pembinaan yang dilakukan pemerintah kepada tukang ojek memiliki manfaat jangka panjang. 

Sebaliknya sumbangan-sumbangan tukang ojek terhadap pemerintah dalam bidang sosial, 

ekonomi, pembangunan dan investasi pun memiliki manfaat jangka panjang. Manfaat-manfaat 

ini pun tidak hanya dapat dinikmati oleh kedua pihak secara langsung tetapi juga oleh anggota 

masyarakat lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
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Mengapa pertukaran sosial yang bersifat intrinsik ini tidak jatuh sama dengan teori yang 

dikemukakan oleh Peter Blau? Menurut penulis hal itu karena Blau tidak melihat adanya sifat 

ekstrinsik maupun intrinsik dalam pertukaran sosial antar kelompok. Blau hanya membicarakan 

sifat ekstrinsik dan intrinsik dalam pertukaran sosial antar pribadi saja. Mungkin hal ini karena 

menurut Blau dalam pertukaran sosial antar kelompok hanya dapat sifat ekstrinsik semata-mata. 

Padahal seperti yang dapat dilihat dari hasil penelitian di Soe ini, ternyata dalam pertukaran 

sosial antar kelompok pun terdapat sifat intrinsik. 

Hal tersebut di atas (pertukaran sosial antar kelompok yang bersifat intrinsik) membawa 

kita kepada teori pertukaran jaringan. Teori ini adalah sebuah teori yang mengkombinasikan 

teori pertukaran sosial dengan teori analisis jaringan. Dalam kombinasi tersebut keunggulan-

keunggulan dari masing-masing teori dipertahankan, sebaliknya kelemahan-kelemahannya 

diperbaiki. Pada satu pihak, keunggulan pada teori analisis jaringan yaitu bahwa teori tersebut 

mampu membangun representase kompleks interaksi sosial dari model relasi sosial yang 

sederhana. Di pihak lain, secara umum keunggulan yang terdapat pada teori pertukaran sosial 

yaitu sebagai model sederhana aktor yang menetapkan pilihan berdasarkan keuntungan yang 

mungkin dihasilkan. Walaupun demikian kelemahan teori pertukaran sosial yaitu melihat 

struktur sosial terutama sebagai akibat dari pilihan individu dan bukan sebagai penentu pilihan-

pilihan tersebut.17 

Secara lebih sederhana, keunggulan dari teori jaringan adalah pada model struktur atau 

jaringan hubungan tetapi mempunyai suatu kelemahan di mana terlihat model yang tidak jelas 

tentang hal-hal apa saja yang membangun hubungan. Sebaliknya teori pertukaran sosial memiliki 

keunggulan dalam model hubungan antar aktor, tetapi mempunyai kelemahan dalam model 

                                                           
17 George Ritzer & Douglas J Goodman, Teori Sosiologi…, 473. 
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hubungan struktur sosial tempat di mana mereka bergerak. Di sini model teori pertukaran sosial 

memberikan sesuatu yang tidak dipunyai oleh analisis jaringan yaitu aktor yang saling bertukar 

untuk meningkatkan manfaat. Sedangkan apa yang tidak dipunyai oleh teori pertukaran sosial 

yaitu model struktur sosial sebagai variabel independen disediakan oleh teori analisis jaringan.18 

Mengenai hubungan stuktur sosial akan penulis bahas dalam bagian terakhir dari bab ini. Untuk 

itu sebelumnya penulis akan membahas masalah kekuasaan dalam hubungan pertukaran antara 

tukang ojek dan pemerintah di Soe. 

 

B. Tukang Ojek dan Pemerintah di Soe: Siapa yang Lebih Berkuasa? 

1. Makna Kekuasaan 

Sebelum mendiskusikan masalah kekuasaan dalam perspektif Peter M. Blau, terlebih dahulu 

penulis akan memberikan sedikit pengertian kekuasaan dari beberapa tokoh. Gambaran ini 

dimaksudkan untuk memahami pengertian kekuasaan dari berbagai perspektif.  

Salah satu sosiolog yang membicarakan makna kekuasaan yaitu Max Weber. Dalam 

pandangan Weber, kekuasaan adalah sesuatu yang berbeda dengan otoritas. Otoritas adalah  

kemungkinan di mana seseorang ditaati atas dasar suatu kepercayaan akan legitimasi haknya 

untuk mempengaruhi. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan untuk mengatasi 

perlawanan dari orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan seseorang, khususnya dalam 

mempengaruhi perilaku mereka. Misalnya, dalam suatu peristiwa perampokan seorang 

                                                           
18 Ibid, 474. 
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perampok bersenjata dapat saja menguasai korbannya tetapi pasti tidak memiliki otoritas 

apapun untuk melakukan hal itu.19  

Tokoh lain yang membicarakan masalah kekuasaan yaitu Foucault. Menurut dia 

kekuasaan adalah suatu keanekaragaman kekuatan yang segera terjadi dalam ruang di mana 

ia beroperasi. Hal ini mengindikasikan bahwa bagi Foucault kekuasaan bukanlah suatu 

institusi, struktur, superstruktur atau kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Justru 

kekuasaan tersebut hadir di mana-mana. Oleh karena kekuasaan ada di mana-mana maka 

kondisi resistensi terhadapnya pun ada di mana-mana.20 

Dalam pandangan Foucault sejak awal abad 17 kekuasaan atas kehidupan memiliki dua 

bentuk. Pertama, apa yang disebut sebagai politik anti-anatomi atas tubuh manusia. 

Kekuasaan ini melibatkan tubuh dalam upaya mengoptimalisasi kemampuannya dan 

meningkatkan manfaat serta kepatuhannya. Kedua, bio-politik populasi yang menggunakan 

regulasi pada penduduk secara keseluruhan dan menggunakan kontrol untuk meregulasi 

kelahiran, moralitas, tingkat kesehatan dan lain-lain.21 

Pengertian kekuasaan yang lebih terkenal adalah yang dikemukakan oleh Rousseau. Bagi 

Rousseau pada prinsipnya kekuasaan adalah sesuatu yang tidak dapat dialienasi dan dibagi. 

Oleh karena kekuasaan tidak dapat dibagi menurut prinsipnya maka ia dibagi menurut 

objeknya. Misalnya, kekuasaan tersebut diubah menjadi kekuatan dan kehendak, kekuasaan 

legislatif dan eksekutif, hukum perpajakan, peradilan, kekuasaan untuk berunding dan 

                                                           
19 Doyle P. Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern 1, diterjemahkan oleh Robert M. Z. Lawang (Jakarta: PT 
Gramedia Pustaka Utama, 1988), 226. 
20 George Ritzer, Teori Sosial…, 115. 
21 Ibid, 116. 
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sebagainya. Dalam hal ini kekuasaan tersebut kadang-kadang dicampuradukkan tetapi 

kadang-kadang juga dipilah.22 

Di lain sisi Schumann melihat kekuasaan sebagai suatu bentuk godaan untuk menyatukan 

agama dengan politik dan bahkan agama menjadi penguasa politis ketika mendapatkan 

kesempatan untuk melakukannya. Bagi dia hal ini nampak baik dalam agama Kristen 

maupun Islam. Dikatakan oleh Schumann bahwa dalam catatan sejarah pada umumnya para 

penguasa menuntut legitimasi keagamaan bagi dirinya sendiri. Akibatnya banyak kelaliman, 

ketidakadilan, kekejaman dan penyalahgunaan kekuasaan dengan penguasa-penguasa 

lainnya.23 

Pendapat Schumann ini didukung oleh Robert Coote. Bagi Coote, rasa takut dan tatanan 

sosial bergantung pada kekuasaan. Dalam hal ini kekuasaan merupakan penawar rasa takut 

dan menjadi akhir dari politik. Pandangan Coote ini didasarkan pada hasil penelitiannya 

terhadap dokumen-dokumen Alkitab Ibrani, khususnya sumber E.24 

Kembali ke pandangan Blau, dia melihat kekuasaan sebagai suatu akibat perbedaan 

imbalan yang timbul dalam suatu proses pertukaran sosial. Perbedaan imbalan tersebut 

mengakibatkan perbedaan status. Dalam hal ini pihak yang memberikan keuntungan yang 

lebih besar merupakan pihak dengan status sosial yang lebih tinggi. Hal ini berakibat pada 

adanya posisi ordinasi dan subordinasi. Di sinilah kekuasaan menampakkan wujudnya yaitu 

pihak yang tersubordinasi dikuasai oleh pihak yang mengordinasi. Dengan demikian Blau 

tetap melihatnya dalam konteks biaya, imbalan dan keuntungan yang ada dalam proses 

                                                           
22 Jean-Jacques Rousseau, Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip Hukum-Politik (Jakarta: PT Dian Rakyat, 2010), 33. 
23

 Olaf Schumann, Agama-Agama…, 538. 
24 Robert B. Coote, Demi Membela Revolusi (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), 193. 
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pertukaran sosial. Dari pemahaman seperti inilah penulis membahas kekuasaan yang ada 

dalam hubungan pertukaran sosial antara tukang ojek dan pemerintah di Soe. 

 

2. Pemerintah di Soe Dikuasai oleh Pemerintah Pusat 

Sebagai sebuah kelompok dalam masyarakat, aparatur pemerintahan di Soe bukanlah sebuah 

kelompok independen. Sebaliknya aparatur pemerintahan itu merupakan bagian integral 

pemerintah daerah dan yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Dengan 

demikian walaupun saat ini Undang-Undang mensyaratkan adanya desentralisasi 

kewenangan dan kekuasaan namun kekuasaan tertinggi tetap ada pada pemerintah pusat. Itu 

berarti di Soe, dalam hal pertukaran sosial, pemerintah daerah mesti lebih taat (atau lebih 

tepatnya takut) kepada pemerintah pusat dan bukan tukang ojek. Artinya, aspirasi dari tukang 

ojek di TTS mesti disesuaikan dengan kehendak pemerintah pusat sebelum diwujudkan. Jadi 

apabila aspirasi tersebut berbeda atau bahkan bertentangan dengan pemerintah pusat maka 

akan diabaikan. Mengapa demikian? Menurut penulis, ini disebabkan oleh dua alasan yaitu 

alasan resmi/legal formal dan alasan tidak resmi. 

a. Alasan Resmi 

Yang dimaksud dengan alasan resmi di sini adalah kenyataan bahwa dalam sistem 

pemerintahan terdapat pembagian kewenangan seperti pusat-daerah, struktural-

fungsional, jabatan karier-jabatan politis dan sebagainya. Dengan demikian pemerintah 

adalah sebuah organisasi dengan sistem birokrasi yang mapan. Sistem itu pun diperkuat 

oleh Undang-Undang. 
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Georg Simmel mengatakan bahwa fungsi suatu ukuran kelompok menimbulkan 

birokratisasi. Dalam suatu kelompok kecil interaksi tatap muka sudah cukup untuk 

menyepakati berbagai peraturan yang sesuai, peran-peran dan tujuan-tujuan bagi tindakan 

bersama. Namun ketika kelompok itu tumbuh menjadi semakin besar maka jenis struktur 

informalnya menjadi tidak memadai lagi. Di sini hubungan pribadi tidak dapat lagi 

menjamin kesatuan kelompok. Dengan demikian dalam organisasi yang besar, untuk 

saling mengenal para anggotanya mesti mengenakan tanda pengenal seperti seragam, 

lencana dan sebagainya. Jika hubungan pribadi terjalin dalam suatu organisasi yang besar 

maka sangat kecil kemungkinannya untuk menjadi akrab. Kesulitan ini mendorong 

kelompok yang besar atau semakin besar untuk membentuk peraturan dan hubungan, 

prosedur untuk memilih pemimpin, persyaratan minimal keanggotaan, prosedur untuk 

mengatasi konflik, tujuan-tujuan objektif dan sebagainya. Proses inilah yang kemudian 

membentuk struktur birokrasi.25 

Mengenai sistem birokrasi pemerintahan dijelaskan oleh Weber. Menurutnya itu 

merupakan jabatan ahli yang didasarkan atas pembagian kerja dalam suatu negara di 

mana seluruhnya terpisah dari kepemilikan sarana administrasinya. Kemajuan pembagian 

kerja tersebut berlangsung bersamaan dengan sentralisasi sarana administrasi dan juga 

dengan pengambilalihan hak para pejabat yang terbawa pada saat yang sama. Dengan 

adanya pembagian kerja maka spesialisasi semakin meningkat. Spesialisasi yang meluas 

itu disebabkan oleh keunggulan tekniknya di atas organisasi-organisasi lain dalam 

mengkoordinir tugas-tugas organisasi. Selanjutnya hal ini tergantung pada pengisian 

                                                           
25 Doyle P. Johnson, Teori Sosiologi 1…,276. 
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posisi birokrasi yang cocok dengan pemilikan kualifikasi pendidikan yang 

terspesialisasi.26 

Melihat birokrasi pemerintahan di Indonesia maka dapat dikatakan bahwa pemikiran 

Simmel dan Weber ini benar adanya. Misalnya, dinas-dinas dan badan yang menangani 

administrasi seperti BPS dijadikan dinas vertikal yang kewenangannya tersentralisasi 

pada pemerintah pusat. Sedangkan dinas-dinas yang lain seperti pendidikan, kesehatan, 

kependudukan dan lain-lain diserahkan penanganannya ke daerah masing-masing. Dalam 

hal ini baik dinas vertikal maupun otonomi tetap mesti memberikan pertanggungjawaban 

ke pemerintah pusat melalui berbagai cara. 

Walaupun spesialisasi dalam birokrasi pemerintahan telah diwujudkan di Indonesia 

namun tidak seperti para pekerja di bidang pertanian, nelayan, peternakan, atau pun 

buruh, belum ada program yang khusus memperhatikan tukang ojek. Dengan kata lain, 

seperti yang Paul Mella katakan, program-program pemerintah pusat dan propinsi belum 

membicarakan tukang ojek sehingga dia menggolongkan tukang ojek ke dalam kategori 

anak jalanan. Hal ini dilakukan sebagai jalan masuk untuk menunjukkan kepedulian 

pemerintah TTS kepada tukang ojek. Sebab seperti yang telah disebutkan, hal itu karena 

belum ada Undang-Undang yang mengatur tukang ojek. Pada dasarnya pemerintah tidak 

dapat melakukan sesuatu di luar norma-norma yang ada. 

Bagi pemerintah, norma merupakan pegangan utama dalam mengambil keputusan 

dan melaksanakan kebijakan serta program-programnya. Seperti yang dikatakan oleh 

Indrati S., norma adalah suatu patokan dalam bentuk segala aturan yang mesti dipatuhi 

                                                           
26 Anthony Giddens, Kapitalisme dan…, 288-289. 
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oleh seseorang dalam hubungannya dengan orang lain dalam masyarakat atau 

lingkungannya.27 Dengan demikian baik pemerintah pusat maupun daerah sangat 

tergantung pada norma-norma pemerintahan yang ada. Apa saja norma yang mengatur 

pemerintahan? 

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah banyak Undang-Undang dan 

peraturan yang dijadikan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Namun 

perubahan besar mulai terjadi sejak reformasi tahun 1998. Perubahan itu diawali dengan 

UU No. 22 Tahun 1999 pada tanggal 7 Mei 1999. Berlakunya UU ini lalu diikuti dengan 

Amandemen kedua UUD 1945 tentang pemerintahan daerah yang sebelumnya hanya 1 

pasal menjadi 3 pasal yaitu Pasal 18, 18A dan 18B. Amandemen tersebut disahkan oleh 

MPR pada 18 Agustus 2000.28 

Adapun secara keseluruhan, Pasal 18 hasil Amandemen Kedua UUD 1945 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah 

provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan 

kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. 

2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur sendiri urusan 

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 

3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan 

umum. 

                                                           
27 Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-Undangan (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 18. 
28 Ibid, 179. 
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4. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah 

provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. 

5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan 

pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. 

6. Pemerintahan daerah berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan 

lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 

7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-

undang.29 

Dalam perkembangannya, berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 Perubahan ini lalu 

ditetapkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan 

pengganti UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu kewenangan 

Pemerintah Daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah membentuk Peraturan 

Daerah seperti yang tertuang dalam Pasal 136 yaitu: 

Pasal 136 

1. Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. 

2. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah 

provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. 

3. Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas 

masing-masing daerah. 

                                                           
29 Ibid, 180. 



112 

 

4. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan 

kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

5. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku setelah diundangkan dalam 

lembaran daerah.30 

Dalam tingkat kabupaten/kota, peraturan daerah sebagaimana yang dikutip di atas 

adalah suatu peraturan yang dibentuk oleh bupati atau walikota sebagai kepala daerah 

kabupaten/kota bersama-sama dengan DPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan 

otonomi daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Dengan 

demikian kewenangan pembentukan peraturan daerah merupakan suatu pemberian 

wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Selain itu pembentukan suatu 

peraturan daerah kabupaten/kota juga merupakan pelimpahan wewenang dari suatu 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini pemberian wewenang 

disebut atribusi sedangkan pelimpahan wewenang disebut delegasi.31 

Secara lebih jelas, fungsi peraturan daerah disebutkan dalam penjelasan Pasal 136 

dari UU tersebut yaitu: 

1. Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan 

tugas pembantuan. 

2. Menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut pengaturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan cirri khas masing-

masing daerah. 

                                                           
30 Ibid, 181. 
31 Ibid, 203. 
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3. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan 

umum. 

4. Menyelenggarakan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi dalam hal ini peraturan di Tingkat Pusat.32  

Hal lain yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

adalah hal-hal yang dapat dilakukan oleh kepala daerah. Adapun pasal yang mengatur 

pokok ini adalah Pasal 146 yaitu: 

 

Pasal 146 

1. Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala 

daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. 

2. Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda dan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi.33 

Agar sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, maka saat ini pembentukan ketentuan yang bersifat 

mengatur dilakukan dengan Peraturan Kepala Daerah. Sedangkan pembentukan 

ketentuan yang bersifat menetapkan dilakukan dengan keputusan kepala daerah.34 

Peraturan kepala daerah ini adalah peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian kewenangannya merupakan 

                                                           
32 Ibid, 232. 
33 Ibid, 182. 
34 Idem. 
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pelimpahan dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, ataupun untuk mengatur urusan-

urusan dalam rangka tugas pembantuan.35 Secara khusus, fungsi Peraturan Kepala Daerah 

adalah sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah yang 

bersangkutan. 

2. Menyelenggarakan pengaturan atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi. 

3. Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. 

4. Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah. 

5. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.36 

Dari penjelasan ini nampak bahwa kuasa yang ada pada pemerintah di Soe 

merupakan atribusi dan delegasi dari pemerintah pusat. Pada dirinya sendiri pemerintah 

TTS tidak memiliki kuasa. Apapun boleh dilakukan oleh pemerintah daerah asalkan tidak 

bertentangan dengan pemerintah pusat. Hal ini karena kabupaten TTS lahir 13 tahun 

lebih lambat dari NKRI.  Jadi kehadiran pemerintah di Soe pun lebih kemudian dari 

pemerintah pusat. Dengan demikian tugasnya adalah membantu pemerintah pusat di 

daerah dalam hal memimpin, mengkoordinir dan melaksanakan program-programnya. 

Hal itu diperkuat oleh berbagai Undang-Undang dan peraturan yang menjadi landasan 

legal formal. 

 

 

                                                           
35 Ibid, 203. 
36 Ibid, 233. 
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b. Alasan Tidak Resmi 

 Menurut penulis, alasan lain yang menyebabkan pemerintah di Soe dikuasai oleh 

pemerintah pusat adalah karena pemerintah pusat yang menjadi sumber dana terbesar 

dalam rencana dan realisasi anggaran daerah (RAPBD) TTS. Ini terlihat jelas dalam tabel 

3.4.1 dan 3.4.2. Dalam membiayai setiap programnya pemerintah TTS membutuhkan 

dana yang besar. Tetapi jangankan untuk membiayai program, membiayai dirinya sendiri 

pun pemerintah TTS belum mampu. Ini terlihat pada perbandingan antara total PAD yang 

diperoleh dan belanja pegawainya. Pada tahun 2010 PAD TTS hanya 18 milyar lebih. 

Padahal untuk belanja langsung pegawai saja sudah menembus angka lebih dari 28 

milyar. Yang lebih fantastis adalah belanja tidak langsung pegawai yang mencapai lebih 

dari 353 milyar. Apabila diperhatikan secara seksama, ternyata belanja pegawai ini 

melebihi belanja pada pos-pos anggaran yang lain. 

Oleh karena pemerintah di TTS sangat menggantungkan anggarannya kepada 

pemerintah pusat demi eksistensinya maka secara tidak langsung mereka dikuasai. 

Artinya demi memperoleh anggaran yang dibutuhkan maka pemerintah di Soe mesti 

“mengambil hati” pemerintah pusat. Caranya adalah dengan menunjukkan loyalitasnya, 

sekalipun ketika pemerintah pusat melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang dan 

peraturan yang ada. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kekurangan uanglah yang 

membuat pemerintah di Soe tunduk kepada dan dikuasai oleh pemerintah pusat. 

Pentingnya peranan uang dalam interaksi sosial dikemukakan oleh Georg Simmel. 

Menurut dia, kekhususan fungsional, rasionalitas dan impersonalitas dalam hubungan 

sosial di dunia modern disimbolkan dan dipermudah dengan uang. Uang sebagai suatu 
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ukuran nilai yang objektif dan baku memungkinkan jasa-jasa dan produk-produk yang 

berlainan dibandingkan satu sama lain demi menentukan nilai relatifnya dalam suatu 

transaksi pertukaran. Oleh karena uang memungkinkan ekspansi yang luar biasa dalam 

suatu transaksi yang bisa dikerjakan maka ia dapat berfungsi sebagai suatu medium 

umum dalam pertukaran tidak langsung.37 

Sebagai ukuran nilai yang objektif, uang juga meningkatkan rasionalitas yang tinggi 

dalam transaksi antar pribadi. Akibatnya setiap orang terdorong untuk melakukan 

perhitungan yang teliti mengenai hasil yang tepat dari transaksi pertukaran, terlepas dari 

kepribadian orang-orang yang terlibat di dalamnya. Di sini pemahaman informal 

mengenai hak dan kewajiban timbal balik menandai hubungan sosial tradisional dari 

struktur sosial yang sederhana, kelihatannya sangat kabur dan tidak dapat dipercaya 

sebagai suatu dasar untuk suatu transaksi pertukaran yang kompleks antara orang-orang 

yang kurang saling mengenal secara baik.  

Di dunia modern pengaruh uang yang semakin meluas menghasilkan kecenderungan 

bagi nilai individu sebagai pribadi yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini merupakan 

konsekuensi yang tak terhindarkan mengenai peranan penting dari uang dalam transaksi 

pertukaran, walaupun dengan tetap menjadi sumber kecaman terhadap kehidupan 

modern. Di samping itu uang dapat mempertinggi kebebasan individu, setidak-tidaknya 

bagi orang yang memiliki uang yang cukup. Sebaliknya bagi mereka yang tidak memiliki 

uang atau kekurangan uang, kebebasannya pun terbatas.38 

                                                           
37 Doyle P. Johnson, Teori Sosiologi 1…, 284. 
38 Ibid, 285. 
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Dengan memperhatikan pemerintah di Soe maka dapat dikatakan bahwa pemikiran 

Simmel ini tidak hanya terbatas pada interaksi antar pribadi tetapi juga antar kelompok. 

Seperti yang terlihat pada hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah di Soe, 

pemerintah pusat yang memiliki uang yang lebih banyak memiliki kebebasan yang lebih 

besar dari pemerintah di Soe. Oleh karena itu dengan uang yang dimilikinya, pemerintah 

pusat menguasai pemerintah di Soe. Bagi penulis ini merupakan alasan tidak resmi 

mengapa pemerintah di Soe dikuasai oleh pemerintah pusat. Dengan demikian ketika 

pada suatu saat pemerintah TTS di Soe dapat meningkatkan PAD-nya maka mereka akan 

semakin memiliki kekuasaan untuk secara leluasa mengatur tumah tangganya sendiri. 

 

3. Tukang Ojek Merupakan Komunitas Independen 

Berbeda dengan pemerintah di Soe yang tergantung dan dikuasai oleh pemerintah di atasnya, 

eksistensi tukang ojek di Soe bersifat independen. Artinya mereka tidak berafiliasi atau 

tunduk kepada organisasi tukang ojek di tempat lain. Seperti yang George Mella katakan, 

ketika ada tawaran dari organisasi OJAS di Kupang agar bergabung, tawaran tersebut tidak 

diterima lantaran perbedaan pandangan. Dalam perkembangannya, ketika organisasi ojek di 

Soe tidak berjalan dengan baik lagi maka independensi tukang ojek tidak hanya pada 

organisasinya saja tetapi juga pada eksistensinya. Eksistensinya ini pun bukan bersifat 

kolektif tetapi populis. 

Perbedaan antara masyarakat kolektif dan populis dikemukakan oleh Midgley. Bagi dia 

kolektivisme adalah pemahaman yang mendorong usaha bersama sehingga membutuhkan 

sumber-sumber yang dimiliki dan diatur secara bersama-sama pula. Sedangkan populisme 
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tidak membutuhkan kepemilikan umum melainkan mendesak anggota masyarakat agar 

berkolaborasi satu sama lain demi mengangkat kepentingan mereka dalam lingkungan 

masyarakat.39  

Di sini rasa solidaritas antar anggota semakin menguat. Seperti yang dikatakan oleh 

Magniz-Suseno, solidaritas merupakan cara memperlakukan anggota-anggota masyarakat 

yang paling lemah seperti kelompok minoritas, kaum perempuan serta semua orang yang 

tidak dapat membantu dirinya sendiri.40 Di Soe, para tukang ojek merupakan suatu kelompok 

populis yang hidup dalam solidaritas satu sama lain walaupun dengan tetap menaati 

kesepakatan-kesepakatan tidak tertulis di antara mereka. 

Independensi tukang ojek di Soe memiliki kelebihan maupun kekurangan. Kelebihannya 

adalah kebebasan yang lebih luas dalam melakukan sesuatu baik ketika sedang mengojek 

atau di luar kegiatan mengojek. Jadi, tidak seperti pemerintah di Soe yang mesti melakukan 

sesuatu dalam restu pemerintah yang ada di atasnya, tukang ojek justru beraktivitas sesuai 

kehendaknya sendiri. Ini berarti tukang ojek memiliki kebebasan yang lebih besar dari 

aparatur pemerintahan. 

Walaupun demikian kebebasan yang besar dari tukang ojek ini jugalah yang mejadi 

kelemahannya. Mereka tidak memiliki suatu aturan bersama yang mengikat semua anggota. 

Bahkan ketika organisasi ojek masih aktif sekalipun AD/ART hanya bersifat ketentuan yang 

longgar sehingga tidak ada sanksi yang tetap ketika ada yang melanggarnya. Hal ini 

berakibat pada tidak tertatanya komunitas ojek di Soe. Dengan demikian walaupun tukang 

ojek di Soe mencapai jumlah sepuluh ribu orang namun kekuatannya tidak nampak. 

                                                           
39 James Midgley, Pembangunan Sosial…, 167. 
40 Frans Magniz-Suseno, Etika Kebangsaan Etika Kemanusiaan (Yogayakarta: Kanisius, 2008), 32. 
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Kekuatan tersebut hanya muncul ketika ada hal-hal yang bersifat sporadis sehingga cepat 

muncul tetapi juga cepat hilang. 

 

4. Kekuasaan yang Ada di Antara Tukang Ojek dan Pemerintah di Soe 

Telah diketahui bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah di Soe tidak berasal dari 

dirinya sendiri. Kekuasaan itu milik pemerintah pusat. Secara resmi, pemerintah pusat 

memberikan dan melimpahkan wewenang tertentu kepada pemerintah daerah. Tetapi secara 

tidak resmi hal ini terjadi karena pemerintah pusat yang lebih memiliki uang dari pemerintah 

daerah dan karena itu juga maka ia lebih memiliki kekuasaan. Lalu berdasarkan amanat 

Undang-Undang, pemerintah pusat membagikan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah 

daerah, dalam hal ini pemerintah TTS di Soe. Jadi sebenarnya kekuasaan yang dimiliki oleh 

pemerintah di Soe merupakan atribusi dan delegasi dari pemerintah pusat.  

Hal ini kemudian menjadikan aparatur pemerintahan di Soe menjadi kelompok elit yang 

dianggap memiliki status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok-kelompok 

lainnya dalam masyarakat di TTS. Salah satu indikator dari asumsi ini terlihat pada tingginya 

angka angkatan kerja yang ingin menjadi PNS. Sebagai contoh, dalam salah satu hasil 

penelitian yang dilakukan dalam kerja sama antara Universitas Kristen Satya Wacana 

Salatiga dengan salah satu lembaga keagamaan di NTT dengan mengambil sampel di Sumba 

dan TTS pada tahun 1993, responen yang menginginkan anaknya menjadi PNS mencapai 

93%.41 Walaupun penelitian ini dilakukan hampir 20 tahun yang lalu namun sengaja diangkat 

                                                           
41 A. A. Yewangoe, “Peran Pendidikan…, 193. 
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untuk menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di TTS ingin menjadi PNS. Angka tersebut 

tidak berubah jauh sampai dengan saat ini. 

Dengan kekuasaan yang dimilikinya tersebut, pemerintah di Soe menguasai semua 

kelompok masyarakat yang ada di TTS. Jadi apa pun yang dilakukan oleh kelompok-

kelompok masyarakat di TTS, termasuk tukang ojek, mesti ada di bawah koordinasi dan 

kepemimpinan pemerintah. Itu berarti tukang ojek pun berada dalam kekuasaan pemerintah. 

Jadi walaupun tukang ojek mengeluarkan biaya sosial yang lebih besar dari pemerintah 

dalam hubungan pertukaran di antara mereka, tukang ojek tetap dikuasai oleh pemerintah di 

Soe.  

Kenyataan ini berbeda dengan teori mengenai asal usul kekuasaan yang dikemukakan 

oleh Blau. Dalam perspektif  Blau, tukang ojek yang telah memberikan biaya sosial yang 

lebih besar kepada pemerintah yaitu berupa sumbangsihnya dalam bidang sosial, ekonomi, 

pembangunan dan investasi mestinya lebih menguasai pemerintah dan bukan sebaliknya. 

Sebab pemerintah hanya memberikan pembinaan dalam meningkatkan kapasitas dan sumber 

daya tukang ojek saja. Tetapi ternyata tidak demikian. Tukang ojek yang mengeluarkan biaya 

sosial yang lebih besar justru dikuasai oleh pemerintah. Walaupun demikian proses 

pertukaran antara keduanya tetap berlangsung. Mengapa demikian? 

Menurut penulis hal ini terjadi karena Blau berasumsi bahwa kekuasaan hanya akan 

timbul dari dalam hubungan pertukaran antara dua pihak. Dalam teorinya dia tidak membuka 

kemungkinan pada kekuasaan yang diperoleh berdasarkan mandat pihak ketiga atau pihak-

pihak di luar pasangan pertukaran tersebut. Padahal dalam kehidupan masyarakat modern ada 

banyak pihak yang memperoleh kekuasaan berdasarkan mandat, baik itu mandat dari 
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kelompok lain yang bersifat horizontal, kelompok vertikal maupun mandat dari Undang-

Undang. Selain itu kelompok yang mengeluarkan biaya sosial yang sedikit dapat menguasai 

kelompok yang mengeluarkan biaya sosial yang lebih besar dalam suatu hubungan 

pertukaran karena kelompok dengan biaya sosial yang lebih sedikit tersebut merasa 

berhutang kepada pihak lain dan bukan dengan pasangan pertukarannya. Berdasarkan hal ini 

maka dapat penulis katakan bahwa teori Blau mengenai asal usul kekuasaan tidak 

mengakomodir hubungan pertukaran antara tukang ojek dan pemerintah di Soe. 

 

C. Struktur Sosial pada Level Makro  

1. Pengertian Struktur Sosial Menurut Para Sosiolog Klasik  

Sebelum mendiskusikan struktur makro yang timbul akibat hubungan pertukaran antara 

tukang ojek dan pemerintah di Soe, terlebih dahulu kita melihat pandangan tiga tokoh 

sosiologi klasik mengenai struktur sosial. Ketiga tokoh sosiologi klasik yang dimaksud di 

sini adalah Karl Marx, Emile Durkheim dan Max Weber. 

a. Karl Marx 

Bagi Marx struktur sosial ada akibat pembagian alat-alat produksi yang tidak tersebar 

secara merata di kalangan anggota masyarakat. Akibatnya orang yang tidak memiliki 

alat-alat produksi terpaksa harus menjalin hubungan sosial dengan orang yang 

memilikinya. Hasil dari hubungan sosial ini adalah diferensiasi anggota-anggota 

masyarakat dalam kelas-kelas sosial ekonomi. Struktur kelas sosial ekonomi masyarakat 

tersebut lalu membentuk totalitas hubungan produksi yang bermacam-macam bersama-

sama dengan alat-alat dan cara-cara produksi yang bersangkutan. Pada akhirnya semua 



122 

 

lembaga sosial lainnya didasarkan pada hal ini dan menyesuaikan diri dengan tuntutan-

tuntutan dan persyaratan-persyaratan yang ada dalam stuktur ekonomi tersebut. Di sini 

negara dan sistem hukum mesti mendukung sistem kelas yang timbul dari pemilikan alat 

produksi yang berbeda-beda tersebut. Hal ini pun berlaku pada sistem pendidikan, agama, 

serta semua lembaga sosial lainnya. Jadi menurut Marx struktur sosial ditimbulkan oleh 

struktur ekonomi.42 

b. Emile Durkheim 

Pandangan Durkheim tentang struktur sosial tidak dapat dilepaskan dari pemikirannya 

mengenai solidaritas sosial. Pertumbuhan pembagian kerja dalam masyarakat 

meningkatkan suatu perubahan dalam struktur sosial dari solidaritas mekanik ke 

solidaritas organik. Dasar dari solidaritas mekanik adalah suatu kesadaran kolektif 

bersama yang menunjuk pada totalitas kepercayaan dan sentimen bersama yang pada 

umumnya ada dalam masyarakat yang sama tersebut. Indikator dari solidaritas mekanik 

ini adalah ruang lingkup dan hukum-hukum yang bersifat menekan dengan keras. 

Sebaliknya solidaritas organik timbul karena pembagian kerja yang semakin bertambah 

besar. Dalam solidaritas organik tingkat saling ketergantungannya sangat tinggi. Ketika 

spesialisasi dalam pembagian kerja semakin bertambah maka tingkat ketergantungannya 

pun semakin bertambah. Hal ini pun memungkinkan terjadinya perbedaan antar individu. 

Indikator dari solidaritas organik adalah hukum yang bersifat memulihkan. Jadi menurut 

Durkheim struktur sosial muncul akibat pertumbuhan pembagian kerja dalam 

perkembangan masyarakat dari masyarakat mekanik ke masyarakat organik.43 

                                                           
42 Doyle P. Johnson, Teori Sosiologi 1…, 134-135. 
43 Ibid, 181-184. 
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c. Max Weber 

Weber mendefinisikan struktur sosial dalam istilah-istilah yang bersifat kemungkinan dan 

bukan suatu realitas empirik yang terlepas dari individu. Dalam membicarakan struktur 

sosial, Weber mendiskusikan model stratifikasi yang bercabang tiga yaitu dalam bidang 

ekonomi, budaya dan politik. Di sini dia memaparkan bagaimana pembedaan-pembedaan 

terjadi dalam ketiga hal tersebut. Sejalan dengan itu Weber juga membahas tiga bentuk 

otoritas yang ada dalam masyarakat yaitu otoritas tradisonal, kharismatik dan legal 

rasional. Perubahan dari struktur otoritas tradisional ke struktur legal rasional dapat 

dilihat pada pertumbuhan masyarakat kota modern yang bersifat industrial. Hal ini 

terlihat dengan jelas dalam pertumbuhan organisasi birokratis berukuran besar. Walaupun 

demikian, organisasi birokratis tidak menghilangkan tipe-tipe otoritas lainnya.44 Dalam 

mengembangkan pemikirannya tentang struktur sosial Weber mendasarkannya pada 

pemikiran Marx tentang struktur sosial. Dengan kata lain, teori Marx tentang struktur 

sosial dikembangkan oleh Weber menjadi lebih kompleks. 

 

2. Struktur Sosial yang Ada dalam Hubungan Pertukaran Antara Tukang Ojek dan 

Pemerintah di Soe  

Walaupun kekuasaan yang ada dalam hubungan pertukaran antara tukang ojek dan 

pemerintah di Soe bukan berasal dari hubungan pertukaran tersebut melainkan dari pihak lain 

namun struktur sosial yang ada menunjukkan ciri-ciri yang hampir sama dengan apa yang 

Blau katakan. Misalnya, sebagai pihak yang berkuasa, pemerintah menetapkan tujuan 

                                                           
44 Ibid, 222-236. 
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bersama yang mesti diikuti oleh tukang ojek dan semua kelompok lain yang ada di TTS. Hal 

ini terlihat dalam visi dan misi pemerintah TTS baik dalam jangka panjang, menengah serta 

program-program jangka pendek. Pemerintah juga tidak hanya memiliki pemimpin yang 

mengatur dirinya sandiri tetapi juga semua kelompok di TTS. Pemimpin tersebut, yakni 

bupati, memiliki legitimasi kekuasaan tertinggi di TTS yang tidak hanya diperoleh lewat 

Undang-Undang dan uang tetapi juga lewat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada. 

Sebagai pihak yang paling berkuasa, pemerintah di TTS memiliki sistem organisasi yang 

mapan. Sistem organisasi tersebut juga merupakan bagian dari pemerintah pusat sehingga 

berlaku untuk semua daerah di seluruh Indonesia. Dengan demikian, walaupun ada 

pergantian personil namun bentuk organisasinya tetap sama dan dengan menggunakan sistem 

yang sama pula. Hal ini pun cocok dengan apa yang Blau katakan bahwa sekalipun ada 

pergantian anggota namun garis tindakan kelompok tetap dipertahankan. Dengan demikian 

tindakan-tindakannya mengatasnamakan kelompok dan bukan pribadi. Misalnya, ketika 

bupati TTS mengambil keputusan atau kebijakan tertentu maka itu bukan mengatasnamakan 

pribadinya tetapi pemerintah TTS. 

Walaupun demikian, hal ini tidak berarti bahwa struktur seperti itu dengan sendirinya 

bersifat adil. Albert Nolan justru mengatakan bahwa strukturlah yang menjadi penyebab 

utama kemiskinan dan ketidakadilan. Struktur juga menyebabkan ada pihak penindas dan 

pihak korban. Hal tersebut menimbulkan efek yang cukup berbeda atas cara berpikir dan 

bertindak pada kelompok-kelompok dalam masyarakat.45 Jadi sekalipun memiliki tujuan 

yang mulia dan pemimpin yang bijaksana, itu belum menjadi jaminan bahwa masalah 

kemiskinan dan ketidakadilan akan teratasi. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan Nolan, 

                                                           
45 Albert Nolan, Harapan di Tengah Kesesakan Masa Kini (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), 57-58. 
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sistem mesti menjadi musuh bersama semua pihak karena dapat menimbulkan konflik 

struktural.46 

Apa yang Nolan katakan telah diprediksi oleh Blau. Seperti yang dikatakannya, dalam 

hubungan pertukaran tidak seimbang,  semua kelompok yang tersubordinasi dikontrol oleh 

kelompok yang berkuasa. Dalam konteks TTS, pemerintahlah mengontrol tukang ojek dan 

semua kelompok lainnya. Untuk itu pemerintah menggunakan polisi sebagai alat untuk 

menjamin situasi yang stabil. Akibatnya, seperti yang Sogen katakan, polisi justru menjadi 

kelompok yang paling ditakuti oleh para tukang ojek. Padahal, dalam istilah Foucault, 

semestinya polisi menjadi objek masyarakat disipliner.47 Tetapi karena norma yang ada tidak 

melindungi semua kelompok masyarakat maka akibatnya adalah fungsi polisi sebagai 

pengayom dan pelindung masyarakat berubah menjadi momok yang menakutkan. 

Menghadapi norma yang tidak mengakomodir kepentingan semua kelompok dalam 

masyarakat seperti ini maka akan muncul gerakan oposisi. Bagi Blau, entah gerakan oposisi 

itu berhasil atau gagal tetap akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Dengan 

demikian gerakan oposisi pun memiliki manfaat. Kemunculan gerakan oposisi pun 

menggunakan mekanisme yang sama dengan proses legitimasi norma dalam masyarakat. 

Mengenai peranan oposisi didiskusikan dengan jelas oleh Shanks. Bahkan sebegitu 

pentingnya kaum oposan bagi Shanks sehingga menurutnya mereka mesti diberi tempat yang 

khusus dalam masyarakat. Tempat itu mesti dilegitimasi oleh norma-norma dalam 

masyarakat. Shanks menyebut kelompok oposisi ini dengan istilah Anti-politik.48 Dalam 

pandangan Shanks, anti-politik adalah sebuah gerakan kontra-kekuasaan yang tidak 

                                                           
46 Ibid, 59, 88. 
47 George Ritzer, Teori Sosial…, 104. 
48 Andrew Shanks, Civil Religion (Yogyakarta: Jalasutra, 2003), 423-447. 
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merampas kekuasaan dan bahkan tidak menginginkannya. Pada titik ini kekuasaan memiliki 

bobot moral dan kultural. Dalam suatu Negara, pemerintah dan anti-politik bekerja dalam 

dua dimensi yang berbeda serta dua ruang yang terpisah.49 

Terlihat di sini bahwa pandangan Shanks tentang gerakan oposisi telah melampaui 

pandangan Blau. Sebab bagi Blau, gerakan oposisi muncul sebagai reaksi atas kelompok 

yang mendominasi kelompok lain dalam masyarakat. Sedangkan bagi Shanks kaum oposisi 

itu mestilah menjadi suatu lembaga yang permanen yang kedudukannya sejajar dengan 

pemerintah agar dapat menjadi pengawas pemerintahan di bidang politik. Menurut penulis, 

dalam konteks hubungan antara pemerintah sebagai kelompok yang menguasai kelompok-

kelompok lain dalam masyarakat, kaum oposan yang disebut anti-politik ini dibutuhkan 

sebagai penyeimbang kekuasaan. Apalagi ketika kekuasaan tersebut bukan diperoleh melalui 

hubungan pertukaran maka peranan kaum oposan menjadi urgen. 

Hal lain yang menyebabkan diperlukannya anti-politik adalah karena pemerintah 

cenderung lambat menanggapi perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. 

Ini bukan hanya menjadi masalah masyarakat Indonesia pada masa kini saja. Sebab seperti 

yang dicatat oleh Simbolon, sejak zaman kolonial Belanda pun kecenderungan untuk lambat 

menyikapi perubahan telah ada.50 Inilah yang terlihat para sikap pemerintah terhadap tukang 

ojek. Sekalipun kehadirannya di Soe berusia 12 tahun namun keberadaannya belum disikapi 

secara serius. Bahkan yang lebih tragis adalah sikap pemerintah pada aras nasional. Menurut 

Sobari, diperkirakan ojek telah ada di Indonesia sejak tahun 1963.51 Dengan demikian 

                                                           
49 Idem. 
50 Parakitri T. Simbolon, Menjadi Indonesia (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), 155-157. 
51 Mohamad Sobari, Orang Jawa di Tanjungan Pinang: Potret Tiga Keluarga Tukang OJek. Jurnal Masyarakat 
Indonesia, Tahun ke-XIII, No. 1 (1986), 71-112. 



127 

 

sekalipun sudah lebih dari 40 tahun namun belum ada tanggapan positif dari pemerintah atas 

keberadaannya.  

Jika pemerintah cenderung bersikap lambat, anggota masyarakat justru bersikap 

sebaliknya. Masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, cenderung cepat 

menanggapi perubahan. Menurut Berger hal ini disebabkan karena bagi mereka 

pembangunan bukanlah masalah pembuatan kebijakan politik atau kebenaran teori-teori 

tetapi masalah  bagaimana dari hari ke hari mereka menanggulangi penderitaan dan semua 

dilema yang diakibatkan oleh perubahan dalam lingkungan masyarakat yang sering 

membingungkan lantaran kecepatannya. Masalah-masalah itu bersifat mendesak seperti 

kelaparan, penyakit, mati dalam usia muda, kebutuhan akan pekerjaan dan perumahan dan 

hilangnya nilai-nilai yang dirasakan sebagai makna kehidupan. Ini semua mendorong 

anggota masyarakat untuk menanggapi perubahan secara cepat.52 Bagi penulis, fakta tentang 

keberadaan tukang ojek di Soe membenarkan pendapat Berger ini. 

Berdasarkan uraian ini maka dapat penulis katakan bahwa struktur sosial yang ada dalam 

hubungan pertukaran antara tukang ojek dan pemerintah di Soe tidak dapat dilepaskan dari 

jenis hubungan kekuasaan yang ada di antara mereka. Oleh karena pemerintah di Soe 

mendapatkan kekuasaannya dari pemerintah pusat lewat atribusi dan delegasi maka 

kekuasaan tersebut tidak dapat diambil alih oleh tukang ojek. Sebab ketika mereka berusaha 

merebut kekuasaan itu maka harus berhadapan dengan pemerintah pusat dan aturan hukum 

yang mendukungnya. Oleh karena itu mesti ada gerakan oposisi untuk mendesak pemerintah 

pusat agar menyediakan aturan hukum yang mengakomodir kepentingan tukang ojek. 

                                                           
52 Peter Berger, Piramida Kurban Manusia (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2005), 11. 



128 

 

Dalam upaya penyediaan norma hukum untuk mengakomodir kepentingan tukang ojek, 

penulis setuju dengan tujuh poin perubahan yang dikemukakan oleh Soetomo. Adapun 

ketujuh poin tersebut yaitu: 

1. Sentralisasi menjadi desentralisasi. Walaupun telah ada Undang-Undang yang 

memberi ruang bagi otonomi daerah namun itu mesti didorong terus sampai daerah 

mampu menjalankan roda pemerintahannya tanpa mesti selalu ditopang dengan dana 

dari pusat. Dalam hal ini tukang ojek dan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat 

dapat menjadi partner yang baik. 

2. Top-down menjadi Bottom-up. Dalam hal ini kebijakan pemerintah yang 

mengutamakan kebijakan pembangunan dari atas mesti diubah menjadi pembangunan 

dari bawah. Misalnya pembangunan yang dilakukan berdasarkan sumbangsih yang 

telah diberikan oleh tukang ojek. Dengan demikian selain hal itu menyentuh langsung 

kepentingan mereka tetapi juga mendorong tukang ojek agar mengeluarkan biaya 

sosial yang lebih besar kepada pemerintah. 

3. Uniformity menjadi variasi lokal. Selama rezim Orde Baru segala hal ingin 

diseragamkan oleh pemerintah. Namun dengan bergulirnya era raformasi 

penyeragaman tersebut mesti dikikis sampai habis sambil memberikan kesempatan 

kepada daerah agar mengembangkan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik 

daerahnya. Dalam hal ini tukang ojek dapat dianggap sebagai variasi lokal yang mesti 

diberi ruang secara legal formal untuk menjalankan peranannya. 

4. Sistem komando menjadi proses belajar. Pandangan pemerintah yang beranggapan 

bahwa merekalah kelompok dengan status sosial yang lebih tinggi dari kelompok 

masyarakat lainnya seperti tukang ojek sehingga lebih tahu urusan pembangunan 
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mesti dihilangkan. Sebaliknya yang perlu dikembangkan adalah proses saling belajar 

antar kelompok masyarakat. Dengan demikian akan muncul pola pertukaran yang 

lebih seimbang. 

5. Ketergantungan menjadi keberlanjutan. Pada poin ini pemerintah mesti belajar dari 

tukang ojek. Sebab dalam menjalankan tugasnya mereka sangat tergantung kepada 

pemerintah pusat. Sebaliknya, tukang ojek dengan modal seadanya mampu 

menghidupi diri, keluarga, bahkan menyumbangkan banyak hal sebagai biaya sosial 

kepada pemerintah dan masyarakat. Hal ini tidak boleh dipandang sebelah mata sebab 

dapat dijadikan contoh bagi kelompok-kelompok yang ingin berkarya secara mandiri. 

6. Social Exclution menjadi Social Inclution. Apabila faktor struktural dan institusional  

menjadi penyebab kelompok tertentu seperti tukang ojek menjadi kelompok marginal 

dalam masyarakat maka mesti ada upaya untuk mendorong transformasi struktural 

dan perubahan institusional. Dengan demikian diskriminasi yang bersifat struktural 

dan institusional dihilangkan sehingga semua kelompok masyarakat dapat mengakses 

semua hal yang dibutuhkannya. Hal ini tentu membuat hubungan pertukaran menjadi 

lebih seimbang. 

7. Improvement menjadi Transformation. Yang dimaksud di sini adalah bukan hanya 

perubahan cara kerja saja tetapi juga perubahan struktur. Dengan demikian tujuan 

pembangunan yaitu mencapai kesejahteraan semua pihak dapat terwujud.53 

Dari diskusi ini terlihat bahwa walaupun pengertian mengenai struktur sosial antara 

Marx, Durkheim, Weber maupun Blau berbeda-beda namun ada satu kesamaan di antara mereka 

yaitu sama-sama tidak setuju dengan struktur sosial yang mapan. Artinya mereka menginginkan 

                                                           
53 Soetomo, Pemberdayaan Masyarakat…, 71-88. 
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adanya transformasi struktur sosial, walaupun cara yang ditawarkan berbeda-beda. Bagi penulis, 

transformasi struktur sosial itu mesti menghasilkan kesejahteraan sosial baik bagi kelompok 

maupun individu dalam masyarakat.  

Dalam konteks nasional di Indonesia, kesejahteraan sosial yang dimaksud di sini mesti 

didasarkan atas nilai-nilai utama yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai apakah itu? 

Seperti yang dikatakan oleh Thobias Messakh, nilai-nilai tersebut ada empat yaitu persatuan, 

kebebasan, kesetaraan dan kekeluargaan.54 Ke depan, dalam proses pertukaran antar kelompok, 

keempat nilai utama inilah yang mesti diwujudkan baik antara pemerintah dengan tukang ojek 

maupun dengan kelompok-kelompok lainnya di masyarakat. Apabila hal ini dapat terwujud 

maka baik biaya, imbalan maupun keuntungan sosial yang diperoleh dalam setiap pasangan 

pertukaran dapat dikatakan adil dan seimbang. 

                                                           
54 Thobias A. Messakh, Konsep Keadilan dalam Pancasila (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2007), 155-
161. 


