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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Di Indonesia, tukang ojek masih menjadi alat angkutan umum ilegal karena belum ada norma 

hukum yang mengatur eksistensinya. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian di 

Soe. Berdasarkan hasil penelitian baik lewat observasi maupun wawancara terhadap tokoh-tokoh 

yang mewakili tukang ojek dan pemerintah sebagai subjek penelitian, diperoleh hasil yang 

membuktikan bahwa pertukaran sosial antara dua kelompok tersebut benar-benar terjadi. Dalam 

hal ini tukang ojek mengeluarkan biaya sosial kepada pemerintah dengan membantu pemerintah 

di bidang sosial, ekonomi, pembangunan dan investasi. Sebaliknya sebagai imbalan pemerintah 

hanya memberikan pembinaan-pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas dan sumber daya 

tukang ojek. Hal ini mengakibatkan pertukaran tidak seimbang. 

Dari perspektif Blau, pertukaran antara tukang ojek dan pemerintah di Soe bersifat 

ekstrinsik sekaligus intrinsik. Walaupun demikian pendapat Blau bahwa pertukaran tersebut 

hanya terjadi akibat pilihan-pilihan rasional tidak sepenuhnya tepat. Sebab hasil penelitian di Soe 

menunjukkan bahwa pertukaran antara tukang ojek dan pemerintah terjadi karena ada 

kepentingan lain di luar hubungan pertukaran tersebut. Hal yang sama juga terlihat pada 

pandangan Blau tentang kekuasaan. Apabila Blau berpendapat bahwa kekuasaan timbul akibat 

hubungan pertukaran yang tidak seimbang maka hasil penelitian di Soe melengkapi teori ini 

dengan adanya fakta yang menunjukkan bahwa pertukaran yang tidak seimbang pun bisa 

disebabkan oleh kekuasaan pemerintah TTS yang diperoleh melalui atribusi dan delegasi dari 
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pemerintah pusat. Mengenai pandangan Blau tentang struktur sosial, secara umum diperkuat oleh 

hasil penelitian di Soe. 

Hasil penelitian ini juga mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan bentuk dan 

pola pertukaran di atas. Setidaknya ada tujuh faktor penyebab. Pertama, faktor perbedaan 

sejarah. Tukang ojek baru ada di Soe atau TTS pada tahun 2000. Itu berarti sampai penelitian ini 

dilakukan usianya baru 12 tahun. Sedangkan pemerintah ada secara intensif di Soe sejak tahun 

1958 ketika Kabupaten TTS berdiri. Dengan demikian umur pemerintah jauh labih tua berkali-

kali lipat dari umur tukang ojek. 

 Kedua, faktor sistem organisasi. Sebagai organisasi yang lebih tua, pemerintah memiliki 

sistem yang kuat dan didukung oleh Undang-Undang sehingga organisasinya sudah mapan. 

Sebaliknya organisasi tukang ojek masih “jatuh bangun”  karena belum tertata dengan baik. 

Dengan demikian apabila semua aparatur pemerintahan memiliki aturan yang jelas hampir dalam 

segala hal, maka organisasi tukang ojek memiliki fungsi minimal terhadap para tukang ojek. 

Selain itu organisasi pemerintah juga memiliki visi dan misi baik jangka panjang dan menengah 

sedangkan organisasi ojek belum memiliki visi dan misi yang jelas. Hal lain yang menjadi 

perbedaan dalam sistem organisasi ini adalah bagi pemerintah, organisasinya merupakan 

perpanjangan tangan dari pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat di atasnya. Sedangkan 

organisasi tukang ojek merupakan sebuah organisasi yang bersifat independen sehingga tidak 

tergantung pada organisasi mana pun juga. 

 Ketiga, perbedaan sistem kerja dan penghasilan. Yang terlihat di sini adalah tempat dan 

waktu kerja serta penghasilannya. Apabila aparatur pemerintahan lebih banyak bekerja di kantor-

kantor maka tukang ojek merupakan pekerja lapangan. Dalam hal waktu kerja, apabila aparatur 
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pemerintahan memiliki jam dinas maka tukang ojek merupakan pekerja bebas yang selalu dapat 

mengojek dalam jangka waktu 24 jam. Hal ini pun berpengaruh pada hasil kerja yang mereka 

peroleh. Apabila aparatur pemerintahan memperoleh gaji sehingga penghasilannya tetap dan 

pasti sesuai dengan pangkat dan golongannya maka bagi para tukang ojek, penghasilan hanya 

mereka peroleh ketika sedang mengojek. Tetapi ketika mereka tidak mengojek baik karena sakit 

atau alasan apa pun maka mereka tidak memperoleh penghasilan. 

 Keempat, perbedaan tingkat pendidikan. Walaupun PNS di TTS sebagai aparatur 

pemerintahan ada juga yang hanya berijazah SD atau SMP, namun jumlah terbesar adalah 

mereka yang berijazah SMA/sederajat ke atas. Sedangkan untuk tukang ojek, walaupun ada yang 

berijazah sarjana/S1, justru jumlah terbesarnya adalah yang berijazah SMA ke bawah. Memang, 

data yang jelas tentang tingkat pendidikan tukang ojek tidak diperoleh. Namun dalam 

pengamatan penulis, mayoritas tukang ojek berijazah di bawah SMA/sederajat. 

 Kelima, perbedaan kelas sosial. Di TTS, PNS adalah anggota masyarakat dengan kelas 

sosial yang paling tinggi jika dibandingkan dengan orang-orang yang bekerja di bidang swasta. 

Oleh karena itu sebagai aparatur pemerintahan mereka dihormati. Semakin tinggi pangkat atau 

eselonnya, semakin dia dihormati. Sebaliknya tukang ojek digolongkan dalam masyarakat kelas 

bawah. Dengan demikian sekalipun seorang tukang ojek berijazah sarjana namun dianggap tidak 

ada bedanya dengan tukang ojek yang hanya memiliki ijazah SD. 

 Keenam, kurangnya komunikasi. Apabila antara tukang ojek dan aparatur pemerintahan 

berkomunikasi, hal itu hanya merupakan hubungan antar pribadi. Sangat jarang terjadi 

komunikasi yang terjadi antara organisasi ojek dengan organisasi pemerintah. Kurangnya 

komunikasi ini mengakibatkan kurangnya informasi dan pemahaman antara satu dengan yang 
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lainnya sehingga harapan-harapannya sering kali tidak sinkron. Dengan demikian timbul 

ekspektasi yang berlebihan baik dari tukang ojek ke pemerintah, maupun sebaliknya. Di sini 

dapat timbul kesalahpahaman sehingga apa yang diharapkan lain dengan apa yang disediakan. 

Ketujuh, image yang buruk dari anggota masyarakat terhadap para tukang ojek. 

Sekalipun kehadirannya sangat dibutuhkan namun masih banyak anggota masyarakat yang 

memiliki image yang buruk terhadap tukang ojek. Hal yang sebaliknya dialami oleh pemerintah, 

di mana mereka lebih dihargai dan dihormati oleh banyak anggota masyarakat. Dengan demikian 

image masyarakat juga berperan menempatkan posisi pemerintah di atas tukang ojek. 

 

B. Rekomendasi  

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada enam rekomendasi yang ingin penulis sampaikan. 

Tujuannya adalah agar hubungan pertukaran sosial antara tukang ojek dan pemerintah menjadi 

lebih sehat, adil dan seimbang. Hal-hal yang ingin penulis rekomendasikan yaitu: 

1. Pemerintah di Soe jangan menggunakan tidak adanya Undang-Undang yang mengatur 

tukang ojek sebagai alasan untuk tidak mengeluarkan Perda yang memberikan 

perlindungan terhadap tukang ojek di Soe. Sebab sekalipun tidak ada Undang-Undang 

yang mengatur tukang ojek tetapi juga sebenarnya tidak ada Undang-Undang yang 

melarangnya. Oleh karena itu pemerintah di Soe mesti punya komitmen dan keberanian 

untuk menyediakan perangkat hukum agar tukang ojek mendapat perlindungan seperti 

yang dilakukan oleh walikota Kupang terhadap OJAS di Kupang. Hal ini karena Undang-

Undang tentang pemerintahan daerah telah memberikan kekuasaan melalui atribusi dan 
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delegasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur diri sendiri sesuai 

dengan konteks dan kondisi lokal. 

2. Pemerintah di Soe mesti berupaya meningkatkan PAD agar tidak terlalu menggantungkan 

anggarannya pada APBN atau pemerintah pusat. Hal ini akan mendorong Pemda 

sehingga tidak hanya loyal kepada pemerintah pusat tetapi juga kelompok-kelompok 

masyarakat di TTS seperti para tukang ojek ini. Dengan demikian rasa hutang budinya 

bukan terhadap pemerintah pusat saja tetapi terhadap masyarakat TTS juga. Upaya 

peningkatan PAD dan pemanfaatannya ini dilakukan dengan cara-cara yang disepakati 

bersama dengan seluruh komponen masyarakat TTS sehingga membawa kesejahteraan. 

Sedangkan mengenai istilah PAD, penulis mengusulkan agar menggantinya dengan 

istilah Pendapatan Asli Rakyat (PAR). Sebab apabila yang ditekankan adalah Pendapatan 

Asli Daerah maka dapat terjadi pemerintah daerah menggenjot peningkatan PAD tanpa 

mempedulikan kesejahteraan rakyat. Tetapi apabila yang digunakan adalah istilah PAR 

maka bukan pemerintah daerah yang menguasai segala pendapatan daerah melainkan 

seluruh masyarakat atau rakyat yang ada di daerah itu. 

3. Pemerintah dan tukang ojek di Soe mesti meningkatkan hubungan komunikasi agar 

saling mengetahui kondisi dan keadaan masing-masing. Dengan demikian akan membuka 

pemahaman bersama sehingga kesalahpahaman yang tidak perlu dapat dihindari. 

4. Pemerintah pusat mesti membentuk perangkat Undang-Undang pada aras nasional yang 

mengakui dan mengatur eksistensi tukang ojek. Dengan demikian maka akan ada norma 

yang jelas dan mengikat sehingga eksistensi tukang ojek dilindungi.  

5. Tukang ojek juga mesti membentuk dan memperkuat organisasi ojek secara modern pada 

tingkat lokal, regional maupun nasional. Sebab tukang ojek sudah ada di seluruh pelosok 
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Indonesia. Dengan demikian apabila tukang ojek berada dalam satu payung organisasi 

yang meliputi seluruh wilayah Indonesia maka dapat menjadi kekuatan yang besar. Hal 

ini dapat menolong mereka ketika memperjuangkan kepentingan-kepentingannya 

sehingga meningkatkan bargaining power dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan 

sebagainya. Sebab sistem organisasi yang mapan akan turut memberikan kekuasaan 

kepada tukang ojek melalui sumber-sumber di luar hubungan pertukaran yaitu formal, 

sosial, moral dan bahkan akademik. 

6. Lembaga-lembaga agama seperti gereja di TTS mesti menunjukkan kepeduliannya 

terhadap eksistensi tukang ojek di Soe dengan cara memberikan training-training, 

pendampingan maupun kepedulian yang lebih besar terhadap tukang ojek. Hal ini selain 

untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas tukang ojek tetapi juga untuk menghapus 

image buruk masyarakat/umat terhadap para tukang ojek. 


