
 
 

ANALISIS POLA SEBARAN PANGKALAN SEMENTARA 

DAN KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI PENGEMUDI 

GO-CAR DI KOTA SURAKARTA 

 

 

 

 

 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I 

pada Jurusan Geografi  Fakultas Geografi 

 

 

Oleh : 

HAFIZH DHILAH 

E100130031 

 

 

 

PROGRAM STUDI GEOGRAFI 

FAKULTAS GEOGRAFI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2020 



i 
 

HALAMAN PERESETUJUAN 

 

 

“ANALISIS POLA SEBARAN PANGKALAN SEMENTARA DAN 

KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI PENGEMUDI GO-CAR 

DI KOTA SURAKARTA” 

 

PUBLIKASI ILMIAH 

 

 

Oleh: 

HAFIZH DHILAH 

E100130031 

 

 

 

 

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh: 

 

 

 

, 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

“ANALISIS POLA SEBARAN PANGKALAN SEMENTARA DAN 

KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI PENGEMUDI GO-CAR 

DI KOTA SURAKARTA” 

 

OLEH 

Hafizh Dhilah 

NIM : E100130031 

 

Telah di ujikan oleh Dewan Penguji 

Fakultas Geografi Jurusan Geografi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Pada hari 

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat 

 

Dewan Penguji 

Drs. Dahroni, M.Si (……………………………….) 

(Ketua Dewan Penguji)  

Dr. Choirul Amin, S.Si., M.M (……………………………….) 

(Anggota I Dewan Penguji)  

M. Iqbal Taufiqurrahman Sunariya, 

S.Si., M.Sc., M.URP 

(……………………………….) 

(Anggota II Dewan Penguji)  

 

Dekan Fakultas Geografi 

 



iii 
 

 

(Drs. Yuli Priyana, M.Si) 

PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya 

yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 

Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 

yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 

diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 

        

           Surakarta, 27 Juli 2020 

 

        Hafizh Dhilah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

ANALISIS POLA SEBARAN PANGKALAN SEMENTARA DAN 

KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI PENGEMUDI GO-CAR 

DI KOTA SURAKARTA 

 
Abstrak 

 

Moda transportasi online khususya Go-Car pada era modern ini sudah menjadi salah satu 

pilihan utama dan keberadaannya pun kini sudah menjamur di Kota Surakarta. Tak 

sedikit orang yang berminat, bahkan meninggalkan pekerjaan lama mereka untuk mejadi 

Driver Go-Car. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis pola sebaran pangkalan 

sementara Go-Car di Kota Surakarta (2) Menganalisis karakteristik sosial ekonomi 

pengemudi Go-Car di Kota Surakarta. Metode penelitian ini berupa survey dengan 

wawancara menggunakan lembar kuisioner, dengan teknik pengambilan sampel berupa 

stratified quota sampling. Teknik analsis data menggunakan analisis tetangga terdekat 

dan deskriptif kualitatif kuantitatif. Hasil yang didapatkan berupa Pangkalan sementara 

Driver Go – Car di sekitar Kota Surakarta memiliki pola mengelompok (Clustered). 

Pengelompokan tersebut terbentuk mengikuti pusat-pusat aktivitas masyarakat, seperti 

pusat perbelanjaan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas transporatasi, 

fasilitas perdagangan dan jasa. Berdasarkan karakteristik sosial Driver Go – Car paling 

banyak merupakan jenjang pendidikan SMA/SMK sederajat. Sebagian besar Driver Go – 

Car ini mengikuti paguyuban karena adanya dorongan kebutuhan informasi yang up to 

date serta adanya rasa kepedulian terhadap sesama Driver Go – Car. Berdasarkan 

karakteristik ekonomi ditinjau dari status pekerjaan menjadi Driver Go – Car sebagian 

besar merupakan pekerjaan pokok dan sampingan masing-masing sebesar 62% dan 38%. 

Ditinjau dari segi pendapatan terdapat indikasi bahwa adanya peningkatan pendapatan 

yang dipengaruhi oleh perubahan profesi menjadi Driver Go – Car. Ditinjau dari jumlah 

tanggungan keluarga yang paling banyak menanggung 2 sampai 3 orang anggota keluarga 

sebesar 47.8% disusul dengan Driver Go – Car yang tidak memiliki tanggungan sebesar 

34,4%. Berdasarkan faktor pendorong Driver Go – Car tersebut menjadikan pekerjaan ini 

sebagai pekerjaan sampingan di luar pekerjaan pokoknya. Hal tersebut berhubungan 

dengan faktor atau alasan untuk menambah penghasilan dan memanfaatkan waktu. 

Ditinjau dari faktor pendorong pemilihan lokasi beraktivitas Driver Go – Car cenderung 

mendekat pada pusat – pusat aktivitas masayarakat didalamnya. Peluang untuk 

mendapatkan konsumen semakin besar dibandingkan dengan wilayah yang sepi aktivitas. 

 

Kata Kunci: Transportasi Online, Karakteristik Sosial Ekonomi 

 

 

Abstract 

 

Modes of online transportation, especially the Go-Car in this modern era has become one 

of the main choices and its existence has now mushroomed in the city of Surakarta. Not a 

few people are interested, even leaving their old job to become a Go-Car Driver. This 

study aims to (1) Analyze the distribution patterns of Go-Car temporary bases in 

Surakarta City (2) Analyze the socioeconomic characteristics of Go-Car drivers in 
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Surakarta City. This research method in the form of a survey with interviews using 

questionnaire sheets, with sampling techniques in the form of stratified quota sampling. 

Data analysis technique uses the nearest neighbor analysis and quantitative descriptive 

qualitative. The results obtained in the form of a temporary Base Go - Car Driver around 

the city of Surakarta has a clustered pattern (Clustered). The grouping was formed 

following the centers of community activities, such as shopping centers, educational 

facilities, health facilities, transport facilities, trade facilities and services. Based on the 

social characteristics of the Go - Car Driver most are high school / vocational level 

equivalents. Most of the Go-Car Drivers are following the community because of the 

encouragement of up-to-date information needs and a sense of concern for fellow Go-Car 

Drivers. Based on economic characteristics in terms of employment status as a Go - Car 

Driver, the majority are main and side jobs, respectively 62% and 38%. In terms of 

income there are indications that there is an increase in income which is influenced by the 

change of the profession into a Go - Car Driver. In terms of the number of dependents, 

the family that bore the most was 2 to 3 family members, amounting to 47.8%, followed 

by the Go-Car Driver who did not have dependents amounting to 34.4%. Based on the 

driving factors, the Go - Car Driver makes this work a side job outside of its main job. 

This relates to factors or reasons to increase income and utilize time. Judging from the 

driving factors in choosing the location of activities, the Go - Car Driver tends to get 

closer to the centers of community activities therein. The opportunity to get consumers is 

greater than in a quiet area of activity. 

 

Keywords: Online Transportation, Socio-Economic Characteristics 

 

1. PENDAHULUAN 

Tingginya jumlah penduduk merupakan ciri dari perkotaan, halini tentunya 

mengindikasikan adanya aktivitas masyarakat yang lebih kompleks didalamnya. 

Hal tersebut dapat dilihat di berbagai kota-kota besar, yang dicirikan dengan 

adanya variasi kondisi sosial ekonomi. Masyarakat selalu melakukan mobilitas 

untuk memenuhi kebutuhannya. Mobilitas yang terjadi dalam mayarakat ditunjang 

dengan ketersediaan moda transportasi. Umumnya masyarakat melakukan 

mobilitas selain menggunakan kendaraan pribadi yaitu dengan memanfaatkan 

moda transportasi umum, seperti angkutan, taksi maupun ojek dan transportasi 

konvensional yang lain. Seiring berjalannya waktu, masyarakat menuntut moda 

transportasi yang lebih mudah, praktis dan efisiensi serta dengan harga yang 

terjangkau. Era modern ini hampir dalam segala bidang tak terlepas dari teknologi 

terutama jaringan internet. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan internet 

karena dianggap membantu dalam aktivitas sehari-hari. Seiring berjalannya 

waktu, perkembangan teknologi tersebut semakin pesat dan merangsang adanya 
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inovasi baru dan kreatif terutama untuk menunjang aktivitas dalam kehidupan 

sehari-hari tak terkecuali dalam hal penyediaan moda transportasi. 

Beberapa perusahaan melihat peluang tersebut dan menjadikannya sebuah 

bisnis dengan cara menawarkan jasa moda transportasi online. Moda tranportasi 

online ini berbasis jaringan internet dengan memanfaatkan GPS (Global 

Positioning System) tracking yang telah tersedia diseluruh smartphone saat ini. 

Transportasi online ini juga disebut sebagai TNC (Transportation Network 

Companies). Di Indonesia jasa transportasi online ini pertama kali dipelopori oleh 

PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang lebih dikenal dengan GO-JEK pada 

tahun 2015 yang mengawali pelayanan dengan ojek online. Keunggulan moda 

transportasi ini memudahkan bertemunya penyedia jasa dan konsumen, sehingga 

konsumen tak harus repot-repot berjalan menuju pangkalan maupun halte lagi dan 

menunggu. Konsumen juga tidak terikat oleh jalur yang baku seperti saat 

menggunakan jasa angkutan umum karena harus sesuai jalur trayek masing-

masing angkutan, dan dapat memesan makanan atau pun barang sesuai dengan 

keinginan tanpa harus keluar rumah. Sehingga masyarakat merasa dimudahkan 

dan lebih memilih transportasi online di bandingkan dengan transportasi offline. 

Alasan tersebut mendorong Driver taksi offline atau konvensional banting setir 

atau beralih dan bergabung dengan jasa transportasi online. Tak hanya itu saja, 

masyarakat dari berbagai kalangan seperti mahasiswa maupun orang tua yang 

telah memiliki pekerjaan tetap berbondong-bongdong mendaftarkan diri untuk 

bergabung dengan jasa transportasi online baik di wilayah itu sendiri maupun dari 

luar wilayah dengan harapan mendapatkan keuntungan yang besar. Selain menjadi 

transportasi favorit, salah satu alasan banyaknya minat menjadi Driver di Kota 

Surakarta, dari 6 sopir tersebut 5 orang mengaku kalau penghasilan yang 

didapatkan saat menjadi Driver online bisa diandalkan untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga bahkan lebih (Solopos, 2019).  

Tahun 2016 di Kota Surakarta keberadaan transportasi online bisa dikatakan 

menjamur, hampir setiap sudut kota dapat kita temui. Keadaan tersebut 

menjadikan persaingan transportasi online di Kota Surakarta kian ketat. Hal 

tersebut diperkuat oleh salah satu Driver Go-Car, sampai saat ini Driver Go-Jek 
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khususnya Go-Car di Kota Surakarta mencapai ribuan dan bahkan sejumlah 

vendor atau pihak ketiga turut andil dalam bertambahnya Driver Go-Car di Kota 

Surakarta. Driver Go-Car tidak hanya dari pemilik mobil pribadi saja, tetapi sudah 

banyak taksi yang mulai bergabung dengan Go-Car. Padahal jumlah taksi manual 

di Solo sangat banyak mencapai ratusan armada. Kondisi inilah yang kemudian 

membuat jumlah Driver Go-Car semakin bertambah banyak (Solopos, Maret 

2019). Peningkatan jumlah armada Go-Car di Kota Surakarta salah satunya 

didukung oleh struktur wilayah Kota Surakarta yang memiliki beberapa kawasan 

pusat aktivitas ekonomi. Karena pada umumnya, konsumen menggunakan jasa 

taksi online untuk pergi menuju pusat-pusat perkenomian seperti pusat 

perbelanjaan khas batik misalnya di Kampung Batik Laweyan, Kauman, Pasar 

Klewer serta Pusat Grosir Solo yang menjadi tujuan belanja serta wisata turis. 

Solo Grand Mall, Solo Square, Paragon Mall, Mall Robinson yang menjadi pusat 

perbelanjaan modern, dan beberapa hotel seperti Alila, Hotel Aston, Hotel Harris, 

Hotel Pop, Hotel Swiss Bell In dan hotel lain – lainnya. Bahkan Stasiun Purwosari 

dan Balapan yang menjadi turun naiknya pengguna kereta api dan sebagainya. 

Sehingga armada taksi online banyak yang berpangkalan di kawasan sekitar 

tersebut.  

 

2. METODE 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode survei 

dengan tujuan mendapatkan data, fakta beserta informasi terbaru dari sebagian 

individu untuk mewakili populasi sehingga didapat suatu laporan kejadian dan 

perkembangan secara terperinci dari obyek yang di teliti. Penelitian ini berupa 

diskriptif untuk menjelaskan secara aktual menyangkut karakteristik sosial 

ekonomi dan pola persebaran daerah asal pengemudi Go-Car di Kota Surakarta. 

Subyek penelitian ini yaitu seluruh Driver atau pengemudi Go-Car yang beroprasi 

di daerah Kota Surakarta. Metode pengambilan sampel menggunakan Non 

Probability Sampling, artinya tidak semua populasi memiliki peluang yang sama 

menjadi sampel. Teknik pengambilan sampel untuk menentukan karakteristik 

sosial ekonomi dengan cara wawancara terhadap pengemudi Go-Car menggunkan 
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teknik stratified quota sampling, atau quota sampel berstrata. Artinya 

pengambilan sampel berdasarkan strata dan harus memenuhi quota yang 

ditentukan. Teknik analisis yang digunakan merupakan analisis tetangga terdekat, 

yang digunakan untuk menentukan sebaran pangkalan Go-Car sementara. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pangkalan Sementara Driver Go – Car 

Berdasarkan hasil survey di lapangan, dapat diketahui bahwa Driver GO – Car 

menunggu penumpang rata – rata tersebar dalam 23 titik di Kota Surakarta, yaitu 

disekitar fasilitas transportasi sebanyak 4 titik lokasi, sekitar fasilitas ekonomi 

sebanyak 11 titik lokasi, fasilitas kesehatan 3 titik lokasi, fasilitas perdagangan 

dan jasa sebanyak 2 titik lokasi, fasilitas pendidikan 1 titik lokasi, dan lainnya 

seperti fasilitas wisata dan perumahan sebanyak 2 titik lokasi. Adapun lokasi 

pangkalan sementara di luar wilayah atau pinggiran Kota Surakarta tersebar dalam 

10 titik lokasi, diantaranya sekitar fasilitas ekonomi terdapat 3 titik lokasi, fasilitas 

kesehatan, fasilitas pendidikan dan fasilitas perdagangan jasa masing - masing 2 

titik lokasi, dan yang lainnya seperti permukiman terdapat 1 titik lokasi (Gb. 1).  

 

Gambar 1. Sebaran Pangkalan Go-Car Sementara 
Sumber: Penulis, 2020 
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3.2 Zona Parkir Kota Surakarta Berdasarkan Ruas Jalan 

Kota Surakarta hingga saat ini memiliki 964 titik lokasi parkir yang tersebar pada 

146 ruas jalan, dan terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Badan jalan 

nasional dan jalan provinsi tidak diizinkan sebagai lahan parkir (on-steet parking). 

Berdasarkan Perda Kota Surakarta No. 1 Th. 2013 tentang Penyelenggaraan 

Perhubungan fasilitas parkir di tepi jalan umum dibagi menjadi zona-zona parkir 

yang ditetapkan berdasarkan kepadatan lalu lintas dan permintaan akan kebutuhan 

parkir dengan 5 (lima) zona; meliputi zona A; zona B; zona C; zona D; dan zona E 

(Gb. 2).  

 

Gambar 2. Zona Parkir Ruas Jalan 
Sumber: Penulis, 2020 

 

Lokasi parkir tiap ruas jalan berbeda-beda, hal ini tergantung dari fungsi 

guna lahan yang ada pada ruas jalan tersebut. Fungsi lahan disepanjang ruas jalan 

dengan aktivitas komesial menjadi titik potensial jika dimanfaatkan menjadi lahan 

parkir. Tata guna lahan berupa permukiman tentunya akan mendorong mobilitas 

ke kawasan pendidikan, perekonomian, kesehatan hingga industry. Hal tersebut 

tentunya akan mempengaruhi dan meningkatkan permintaan parkir harian serta 

lalu lintas harian rata – rata. Perkembangan alih fungsi lahan yang pesat di Kota 



7 
 

Surakarta berupa pusat perbelanjaan dan jasa maupun hiburan seperti Solo Grand 

Mall (SGM), Solo Square, Pusat Grosir Solo, Makro dan Pusat Perbelanjaan 

Beteng, serta kawasan terpadu pusat perbelanjaan, perkantoran, dan Hotel. Dilain 

sisi perumahan berkembang secara sporadis di wilayah selatan dan barat Kota 

Surakarta. Lokasi perumahan yang dulunya di pinggiran Kota Surakarta kini 

berubah jadi kawasan padat penduduk, salah satunya kawasan Solo Baru dengan 

sentra perdagangan, perumahan. Perumahan di Colomadu, Karanganyar di barat 

Solo dengan pembangun kompleks perumahan. 

Penyediaan zona parkir yang berupa penggunaan ruas jalan telah disiapkan 

oleh Pemerintah atau pun pihak pengelola fasilitas. Meskipun begitu ada beberapa 

pangkalan sementara yang melanggar peraturan zona parkir sehingga membuat 

kemacetan dan menganggu pengguna jalan, khususnya pada saat jam sibuk tentu 

dengan alasan ingin menunggu customer atau calon penumpang yang langsung di 

pintu keluar. Dengan demikian takheran jika seringkali adanya upaya penertiban 

ruas lahan parkir oleh DISHUB, terutama pada dua titik yaitu Purwosari dan 

depan PGS dan BTC (Gb. 3 (a) dan (b)), yang merupakan salah satu pusat 

kawasan aktivitas perekonomian di Kota Surakarta. 

  

Gambar 3. (a) Depan BTC dan PGS (b) Purwosari 

Sumber: Penulis, 2020 

3.3 Karakteristik Pengemudi Go-Car 

3.3.1 Umur 

Penduduk berusia muda atau penduduk berusia produktif akan melakukan 

aktivitas yang lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang berusia lebih 

tua, hal ini salah satunya dipengaruhi oleh faktor kebutuhan, dimana penduduk 
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berusia muda atau usia produktif, cenderung memiliki kebutuhan lebih banyak 

misal kesempatan memperoleh pekerjaan/pendapatan lebih menjanjikan di daerah 

lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Tabel 1. Karakteristik Driver Go-Car Berdasarkan Klompok Umur 

Umur Frekuensi Presentase (%) 

21 - 24 11 12.2 

25 - 28 26 28.9 

29 - 32 15 16.7 

33 - 36 14 15.6 

37 - 40 13 14.4 

41 - 44 3 3.3 

45 -48 5 5.6 

49 =< 3 3.3 

Jumlah 90 100 

Sumber: Penulis, 2020 

Berdasarkan hasil survey di lapangan yang tersaji dalam Tabel 1. dapat 

diketahui bahwa seluruh responden sebagai Driver Go-car dengan rentang umur 

tertinggi pada umur 25 - 28 tahun sebanyak 26 orang (28.9%). Rentang umur 

tertinggi kedua yakni 29 - 32 tahun sebanyak 15 orang (16.7%). Rentang usia 49 

tahun  ke atas dan 41 – 44 tahun menjadi yang terendah hanya sebanyak 3 orang 

(3.3%).  

3.3.2 Jenis Kelamin 

Berdasarkan data yang tersaji dalam Tabel 2. dapat diketahui bahwa sebagian 

besar Driver Go-Car yang beroperasi di sekitar Kota Surakarta merupakan laki – 

laki yaitu sebesar 84 orang atau 93.3%. Driver Go-Car yang berjenis kelamin 

perempuan hanya sebesar 6 orang atau sekitar 6.7%. 

Tabel 2. Karakteristik Driver Go-Car Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Presentase (%) 

Laki - Laki 84 93.3 

Perempuan 6 6.7 

Jumlah 90 100 

Sumber: Penulis, 2020 
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3.3.3 Daerah Asal 

Daerah asal merupakan salah satu faktor Driver Go-Car untuk 

mempertimbangkan daerah di mana akan mencari atau menunggu penumpang. 

Seperti halnya seorang Driver Go-Car yang berdomisili di Kota Surakarta 

tentunya akan mencari pangkalan sementara yang dekat dengan tempat 

tinggalnya, diluar pertimbangan pusat kawasan aktivitas penduduk. Tentunya hal 

teresbut akan lebih efektif dan efisien, terutama menyangkut BBM (bahan bakar 

minyak). Berdasarkan hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa Driver Go-Car 

asal Kota Surakarta sebanyak 44 orang (48.9%), sedangkan yang berasal dari luar 

Kota Surakarta sebanyak 46 orang (51.1%). Driver Go-Car tertinggi berasal dari 

Kabupaten Sukoharjo yaitu sebanyak 33 orang (36.7%). Asal Kota Surakarta 

sebanyak 21 orang (23.3%) dari Kecamatan Banjarsari. Driver Go-Car asal 

Kabupaten Sragen menjadi yang terendah, hanya 1 orang (1.1%). Adapun 

visualisasi lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4. di bawah ini. 

 

Gambar 4. Peta Arus Mobilitas Pengemudi Go-Car Berdasarkan Daerah Asal 

Sumber: Penulis, 2020 
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3.4 Pola Sebaran Pangkalan Sementara Driver Go – Car 

Setiap moda transportasi secara realistis akan mendekatkan diri terhadap calon 

penumpang atau konsumen, tak terkecuali Go – Car. Hal tersebut ditandai dengan 

adanya munculnya pangkalan-pangkalan sementara yang sekarang dapat ditemui 

di berbagai titik lokasi secara menyebar maupun mengelompok. Berdasarkan hasil 

pengolahan data yang tersaji dalam Gambar 5. menunjukkan bahwa, pangkalan 

sementara Go – Car yang ada di dalam Kota Surakarta maupun wilayah pinggiran 

memiliki nilai Z – Scores sebesar -1.705277, artinya pola yang dihasilkan bersifat 

mengelompok atau Clustered. Pola tersebut terbentuk karena sebagian besar 

Driver Go – Car cenderung lebih suka menunggu konsumen atau calon 

penumpang di wilayah dengan mempertimbangan pusat-pusat kawasan, seperti 

pusat perbelanjaan berupa Mall, Pasar Tradisional maupun kawasan Kuliner. 

Fasilitas pendidikan yang ramai pangkalan sementara Driver Go – Car berupa 

Universitas Sebelas Maret dan Universitas Muhammadiyah Surakarta, serta 

Fasilitas Kesehatan seperti Rumah Sakit Kasih Ibu, Dr. Oen, Moewardi maupun 

Rumah Sakit UNS dan Ortopedi yang terletak di pinggiran kota. Hotel dan sarana 

transportasi seperti stasiun dan terminal tak luput dari sasaran Driver Go – Car ini 

menunggu penumpang. Selain di daerah sekitar fasilitas umum, para Driver Go – 

Car ini juga menunggu penumpang di kawasan perumahan, seperti perumahan 

wilayah Desa Gentan dan Perumahan Colomadu. 

 

Gambar 5. Grafik Pola Persebaran Pangkalan Sementara Driver Go – Car  

di Area Sekitar Kota Surakarta 
Sumber : Penulis, 2020 
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Pangkalan sarana transportasi berbasis online ini bersifat sementara, artinya 

tidak ada pangkalan resmi untuk menunggu penumpang seperti layaknya halte 

untuk moda transportasi Bus. Pangkalan sementara pengemudi Go-Car sebagian 

besar memanfaatkan zona parkir di ruas jalan. Mayoritas pangkalan sementara 

tersebut berada di Zona parkir C, yang berada di sepanjang Jalan Brigjen Slamet 

Riyadi. Hal tersebut tentunya tak lepas dari ketersediaan fasilitas dan pusat 

aktivitas masyarakat terpusat di jalan ini. Adanya kemungkinan atau peluang 

untuk mendapatkan penumpangsemakin tinggi. Sepanjang jalan ini terdapat 

beberapa hotel berbintang, pusat perbelanjaan seperti Solo Grand Mall dan Luwes 

serta fasilitas kesehatan seperti R.S Kasih Ibu. Terlepas dari hal itu, zona parkir C 

memiliki lahan parkir cukup baik dan memadai, serta didukung akses yang relatif 

lebih mudah karena berada di jantung kota. Adapun visualisasinya dapat dilihat 

pada Gambar 6 dan Gambar 7 di bawah ini. 

  

Gambar 6. Zona Parkir C 

  

Gambar 7. Zona Parkir D 

Sumber: Penulis, 2020 
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Lain halnya dengan zona parkir D dan E, zona parkir D memiliki 

keterbatasan dalam hal ketersediaan lahar parkir di ruas jalan. Zona parkir E ini 

tidak memiliki lahan parkir. Dengan kata lain semakin rendah zona parkir maka 

akan semakin rendah dalam ketersediaan lahan parkir. Tentunya hal ini akan 

menjadi pertimbangan bagi pengemudi khusunya Go-Car untuk memilih menjadi 

pangkalan sementara. Adapun lebih jelasnya mengenai sebaran pangkalan 

sementara terhadap pemanfaatan zona parkir di ruas jalan Kota Surakarta tersaji 

dalam Gambar 8. 

 

Gambar 8. Peta Pangkalan Semantara Go-Car Berdasarkan Zona Parkir Ruas 

Jalan Kota Surakarta 

Sumber: Penulis, 2020 

3.5 Karaktersitik Sosial 

3.5.1 Karakteristik Driver Go-Car Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Mayoritas tenaga kerja yang bekerja sebagai pengemudi Go-Car berijazah 

dibawah tingkat SMA atau berijazah SMP, SD, atau tidak bersekolah. Tingkat 

pendidikan tidak menjadi persyaratan dalam bekerja sebagai pengemudi Gojek. 

Namun, persyaratan penting yang harus dimiliki seseorang ketika ingin mendaftar 

sebagai pengemudi Gojek ialah surat-surat kelengkapan motor seperti pajak 
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mobil, STNK, BPKB dan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku. 

Selanjutnya, untuk modal yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin menjadi 

pengemudi Go – Car ialah mobil. 

Tabel 3. Karaktersitik Driver Go – Car Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Pendidikan Frekuensi Presentase (%) 

S1 24 26.7 

D3 11 12.2 

SMA / SMK  49 54.4 

SMP 3 3.3 

SD 1 1.1 

Lainnya 2 2.2 

Jumlah 90 100.0 

Sumber: Penulis, 2020 

Berdasarkan hasil survey dari 90 orang yang tersaji dalam Tabel 3. di atas 

menunjukkan bahwa Driver Go – Car yang berijazah tingkat SMA / SMK 

maupun sederajat menjadi yang terbanyak, yaitu sebesar 49 orang atau sebesar 

54.4%. Jenjang pendidikan dibawah tingkat SMA / SMK sederajat meliputi SD 

sebanyak 1 orang (1.1%) sekaligus menjadi yang terndah, dan jenjang SMP 

sederajat sebanyak 3 orang atau 3.3%. Kemudian, pengemudi Go - Car yang 

berijazah Diploma atau D3 terdapat 11 orang atau sebesar 12.2%. Terakhir, tenaga 

kerja pengemudi Go - Car juga terdapat yang memiliki ijazah Strata 1 atau sarjana 

yaitu sebesar 24 orang atau sebesar 26.7%. 

3.5.2 Karakteristik Driver Go-Car Berdasarkan Keikutsertaan dalam Paguyuban 

Paguyuban ini umumnya terbentuk dari kumpulan orang yang memiliki tujuan 

atau kepentingan yang sama. Akan tetapi tak semua Driver Go – Car di Kota 

Surakarta mau mengikuti atau bergabung dengan group tersebut. 

 

Gambar 17. Perbandingan Jumlah Driver Go-Car Berdasarkan Keikutsertaan 

dalam Paguyuban 

Sumber: Penulis, 2020 
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Berdasarkan data survey di lapangan menunjukkan bahwa, dari 90 orang 

Driver Go – Car 67 orang diantaranya bergabung dengan group atau sebesar 

74.4%, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 23 orang tidak mau bergabung dengan 

group atau sebesar 25.6%. Driver Go – Car yang mengikuti atau bergabung 

dengan group sebanyak 67 orang (74.4%), memiliki alasaan yang berbeda-beda. 

Secara garis besar, sebanyak 44 orang atau 65.7% dari 67 orang bergabung dalam 

group dengan alasan menambah informasi. Alasan yang ke-dua yaitu 

memudahkan dan saling tolong menolong terutama antar sesama Driver Go – Car, 

sebanyak 14 orang atau 20,9%. Tentunya setiap pekerjaan memiliki risiko dan 

permasalahan masing-masing, sama halnya dengan Driver Go – Car. Dilain sisi 

dengan bergabung dalam sebuah group maupun paguyuban tersebut secara tidak 

langsung akan menambah relasi maupun teman. Menambah teman merupakan 

salah satu alasan untuk bergabung dalam paguyuban, setidaknya ada 9 orang 

dengan alasan tersebut atau sebesar 13,4%.  

Umumnya setiap paguyuban memiliki kegiatan masing-masing, seperti 

mengadakan kegiatan sosial terhadap masyarakat umum dan sebagainya. Secara 

rutin juga mengadakan kumpul bersama antar anggota dalam waktu dan tempat 

tertentu. Hal tersebut dengan tujuan untuk saling mengenal satu sama lain dan 

mempererat antar anggota. Meskipun begitu menurut hasil survey, terlalu banyak 

acara pada paguyuban sehingga mengganggu atau mengurangi atau menyita 

waktu untuk bekerja mencari penumpang. Terdapat 12 orang Driver Go – Car 

atau sebesar 17.9% dari 23 orang memilih tidak mengikuti paguyuban dengan 

alasan tersebut. Ditambah lagi dengan alasan yang hampir serupa yaitu mereka 

malas untuk berkumpul dalam kegiatan paguyuban, sebanyak 5 orang atau sebesar 

7,5%. Sisanya yaitu sebanyak 6 orang atau sebesar 9% tidak mengikuti paguyuban 

dengan alasan jarang online atau lebih tepatnya jarang narik, sehingga dorongan 

untuk mengikuti paguyuban berkurang. Adapun lebih jelasnya tersaji lengkap 

dalam Tabel 4. 
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Tabel 4. Alasan Driver Go – Car dalam Tidak Keikutsertaan Paguyuban 

Alasan Tidak Mengikuti Paguyuban Frekuensi Presentase (%) 

Terlalu banyak acara 12 17.9 

Jarang Online Aplikasi 6 9.0 

Malas harus kumpul 5 7.5 

Jumlah 23 34.3 

Sumber: Penulis, 2020 

3.6 Karakteristik Ekonomi 

3.6.1 Karakteristik Driver Go-Car Berdasarkan Status Pekerjaan 

Status pekerjaan sebagai Driver Go – Car dalam hal ini terbagi menjadi dua, yaitu 

pekerjaan pokok dan pekerjaan sampingan. Maraknya pekerjaan sampingan 

menjadi Driver Go – Car dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya karena 

pekerjaan ini tidak terikat oleh waktu dan persyaratan menjadi Driver Go – Car 

juga tidak terlalu rumit. Berdsarkan hasil survey terhadap 90 responden, dapat 

diketahui bahwa sebagian besar menjadi Driver Go – Car merupakan pekerjaan 

pokok mereka yaitu sebesar 62% atau sebanyak 56 orang. Sedangkan sisanya 

yaitu sebesar 38% atau 34 orang merupakan pekerjaan sampingan. Adapun lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

Gambar 9. Perbandingan Jumlah Driver Go – Car Berdasarkan Status Pekerjaan 

Sumber: Penulis, 2020 

Sebanyak 90 reponden, 34 orang diantaranya menjadi Driver Go – Car 

merupakan pekerjaan sampingan. Mencari pekerjaan sampingan diluar pekerjaan 

pokok, umunya dengan motif menambah penghasilan demi mencukupi kebutuhan 

sehari – hari. Berdasarkan hasil yang didapatkan, sebanyak 14 Driver Go – Car 
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38% 
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atau 41.2% memiliki pekerjaan pokok sebagai wirausaha. Artinya mereka 

membuka usaha sendiri seperti berdagang, sehingga dapat memanajemen waktu 

sendiri terhadap jam kerja mereka karena tidak terikat oleh yang lain. Pegawai 

swasta atau bekerja pada orang lain sebagai pekerjaan pokok sebanyak 13 orang 

atau 38,2%. Pegawai Negri sebanyak 4 orang atau sebesar 11,8%. Sisanya 

sebanyak 3 orang atau 8.8% merupakan seorang mahasiswa. Mahasiswa memiliki 

waktu senggang yang relative banyak, mengingat dapat aktif diluar jam-jam 

kuliah. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5. sebagai berikut. 

Tabel 5. Karaktersitik Driver Go – Car Berdasarkan Jenis Pekerjaan Pokok 

Pekerjaan Pokok Frekuensi Presentase (%) 

Mahasiswa 3 8.8 

Pegawai Swasta 13 38.2 

Pegawai Negri 4 11.8 

Wirausaha 14 41.2 

Jumlah 34 100 

Sumber: Penulis, 2020 

Berdasarkan data yang dihasilkan melalui survey yang tersaji dalam Tabel 6. 

terhadap sebanyak 90 Driver Go – Car yang beroperasi di sekitar Kota Surakarta 

mengenai pekerjaan mereka sebelumnya sampai sekarang termasuk sebagai 

pekerjaan sampingan menunjukkan bahwa 6 orang atau sebesar 6.7% dulunya 

merupakan pengangguran. Dari pegawai swasta menjadi yang terbanyak, yaitu 

sebanyak 40 orang atau sebesar 44.4% diikuti dengan wirausaha sebanyak 29 

orang atau 32.2%. Sebanyak 11 orang atau sebesar 12.2% merupakan dari 

mahasiswa, sedangkan sisanya 4 orang atau sebesar 4.4% merupakan pegawai 

negri sipil yang semuanya merupakan pekerjaan sampingan mereka.  

Tabel 6. Karaktersitik Driver Go – Car Berdasarkan Pekerjaan Sebelumnya 

Pekerjaan Sebelumnya Frekuensi Presentase (%) 

Pengangguran 6 6.7 

Pegawai Negri 4 4.4 

Pegawai Swasta 40 44.4 

Wirausaha 29 32.2 

Mahasiswa 11 12.2 

Jumlah 90 100.0 

Sumber: Penulis, 2020 
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Berdasarkan hasil yang didaptkan, menunjukkan sebanyak 41 orang atau 

sebesar 45.6% menggunakan waktu mereka untuk bekerja sebagai Driver Go – 

Car lebih dari 12 jam dalam sehari. Terutama bagi mereka yang menjadikan 

Driver Go – Car sebagai pekerjaan pokok. Diikuti dengan Driver Go – Car yang 

bekerja rata – rata kurang dari 6 jam dalam sehari sebesar 34.4% atau sebanyak 31 

orang. Sebagian besar dari mereka menjadi Driver Go – Car merupakan pekerjaan 

sampingan. Sisanya sebanyak 18 orang atau sebesar 20% bekerja menjadi Driver 

Go – Car selama 6 sampai 12 jam dalam sehari. Lebih jelasnya tersaji dalam 

Gambar 10. di bawah ini. 

 

Gambar 10. Karaktersitik Driver Go – Car Berdasarkan Intensitas Waktu 

Sumber: Penulis, 2020 

Sebagian besar dari 90 responden, sebanyak 8 orang atau sebesar 8.9% 

menjadi Driver Go – Car selama lebih dari 3 tahun. Kurang dari 1 tahun sebanyak 

13 orang atau sebesar 14.4%, dan 2 sampai 3 tahun sebanyak 25 orang atau 

sebesar 27.8%. Sebagian besar dari mereka yaitu selama 1 sampai 2 tahun 

sebanyak 44 orang atau sebesar 48,9%. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Tabel 7. yang tersaji di bawah ini. 

Tabel 7. Karaktersitik Berdasarkan Lama Menjadi Driver Go – Car 

Waktu Frekuensi Presntase (%) 

< 1 tahun 13 14.4 

1 - 2 tahun 44 48.9 

2 - 3 tahun 25 27.8 

> 3 tahun 8 8.9 

Jumlah 90 100.0 

Sumber: Penulis, 2020 

Go – Car merupakan sarana tranportasi berbasis online yang menggunakan 

armada berupa mobil. Dengan demikian ketersediaan maupun kepemilikan mobil 
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menjadi syarat utama untuk menjadi Driver Go – Car. Hal tersebut memicu 

adanya usaha baru, salah satunya yaitu seseorang dengan memiliki mobil lebih 

dari satu disewakan kepada orang lain dengan kesepakatan bersama.  

 

Gambar 11. Perbandingan Jumlah Driver Go – Car Berdasarkan Status Mobil 

Sumber: Penulis, 2020 

Berdasarkan hasil survey terhadap 90 Driver Go – Car yang tersaji dalam 

Gambar 11, walaupun menjadi yang terendah setidaknya ada 18 orang atau 20% 

mobil yang digunakan berstatus sewa. Terdapat 21 orang atau sebesar 23.3% 

diantaranya merupakan pegawai. Artinya Driver Go – Car ini menggunakan mobil 

milik perseorangan maupun lembaga atau sejenisnya dengan sistem bagi hasil. 

Sebagian besar merupakan mobil pribadi, yaitu sebanyak 51 orang atau sebesar 

56,7%. 

3.6.2 Karakteristik Driver Go-Car Berdasarkan Pendapatan 

Berdasarkan data yang didaptkan melalui survey dilapangan, menunjukkan bahwa 

adanya perbedaan pendapatan rata-rata dalam sebulan pada tiap responden. Hal ini 

salah satunya dipengaruhi oleh perbedaan jenis pekerjaan mereka sebelum 

menjadi Driver Go – Car. Misalnya pekerjaan sebelumnya berupa pekerja 

serabutan umumnya akan memiliki pendapatan lebih kecil dari pada pegawai 

swasta.  

Tabel 8. Pendapatan Rata-Rata Sebulan Sebelum Menjadi Driver Go – Car 

Pendapatan Frekuensi Presntase (%) 

< Rp 1.000.000 16 17.8 

Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000 38 42.2 

Rp 2.000.001 - Rp 3.000.000 13 14.4 

Rp 3.000.001 - Rp 4.000.000 16 17.8 

> Rp 4.000.000 7 7.8 

Jumlah 90 100.0 

Sumber: Penulis, 2020 
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Berdasarkan data yang tersaji dalan Tabel 8. di atas, menunjukkan bahwa 

pendapatan rata – rata dalam sebulan lebih dari 4 juta rupiah hanya sebanyak 7 

orang atau 7.8%, pendapatan kurang dari 1 juta dan pendapatan antara 3 sampai 4 

juta sama-sama sebanyak 16 orang atau sebesar 17,8%. Pendapatan antara 2 

sampai 3 juta sebanyak 13 orang atau sebsesar 14.4%, dan sebagian besar 

berpendapatan rata-rata dalam sebulan sebesar 1 sampai 2 juta sebanyak 38 orang 

atau 42.2%. 

Adanya perbedaan pendapatan rata-rata dalam sebulan pada setiap Driver 

Go – Car. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh intensitas atau lamanya bekerja 

sebagai Driver Go – Car dalam sehari, dan status mobil yang digunakan. 

Pendapatan rata – rata dalam sebulan mencapai lebih dari 4 juta sebesar 25.6% 

atau sebanyak 23 orang, sedangkan yang terendah yaitu kurang dari 1 juta dalam 

sebaulan sebesar 7.8% atau sebanyak 7 orang. Sebagian besar Driver Go – Car ini 

memiliki pendapatan anatara 2 hingga 3 juta dalam sebulan, sebesar 35.6% atau 

sebanyak 32 orang. Adapun lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 9.  

Tabel 9. Pendapatan Rata-Rata dalam Sebulan Menjadi Driver Go – Car 

Pendapatan Frekuensi Presntase (%) 

< Rp 1.000.000 7 7.8 

Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000 17 18.9 

Rp 2.000.001 - Rp 3.000.000 32 35.6 

Rp 3.000.001 - Rp 4.000.000 11 12.2 

> Rp 4.000.000 23 25.6 

Jumlah 90 100.0 

Sumber: Penulis, 2020 

Berdasarkan uraian di atas menunjukan adanya indikasi bahwa adanya 

peningkatan pendapatan yang dipengaruhi oleh perubahan profesi menjadi Driver 

Go – Car. Hal tersebut diperkuat dengan adanya jumlah reponden dengan 

pendapatan lebih dari 4 juta naik sebesar 16 orang, dari 7 orang menjadi 23 orang. 

Pendapatan antara 2 juta sampai 3 juta sebanyak 32 orang, sebelumnya hanya 13 

orang. Penurunan jumlah responden dengan pendapatan kurang dari 1 juta dalam 

sebulan dari 16 orang menjadi 7 orang, dan pendapatan 1 juta hingga 2 juta dari 

38 orang menjadi 17 orang. Selain pendapatan yang dihasilkan dari profesi 

sampingan menjadi Driver Go – Car, 34 orang diantaranya mendapatkan 
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penghasilan tambahan dari pekerjaan pokok mereka. Pendapatan selama sebulan 

rata – rata 1 hingga 2 juta dan lebih dari 4 juta, memiliki jumlah yang sama yaitu 

masing-masing sebesar 32.4% atau sebanyak 11 orang. Pendapatan kurang dari 1 

juta hanya 3 orang atau 8.8% sekaligus menjadi yang paling sedikit. Adapun lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 10. di bawah ini. 

Tabel 10. Pendapatan Rata-Rata dalam Sebulan di Luar Menjadi Driver Go – Car 

Pendapatan Frekuensi Presntase (%) 

< Rp 1.000.000 3 8.8 

Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000 11 32.4 

Rp 2.000.001 - Rp 3.000.000 5 14.7 

Rp 3.000.001 - Rp 4.000.000 4 11.8 

> Rp 4.000.000 11 32.4 

Jumlah 34 100.0 

Sumber: Penulis, 2020 

3.6.3 Karakteristik Driver Go-Car Berdasarkan Status Pernikahan dan Jumlah 

Tanggungan Keluarga 

Status pernikahan merupakan salah satu faktor yang tak bisa ditinggal dalam 

menganalisis perilaku masayarakat. Berdasarkan data yang diperoleh melalui 

survey dilapangan, menunjukkan bahwa dari 90 Driver Go – Car yang beroperasi 

di sekita luar maupun dalam Kota Surakarta 49 orang atau sebesar 54.4% 

diantaranya sudah menikah, sedangankan sisanya yaitu sebesar 45.6% atau 

sebanyak 41 orang belum menikah. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Gambar 12. di bawah ini. 

 

Gambar 12. Perbandingan Jumlah Driver Go – Car Berdsarkan Status Pernikahan 

Sumber: Penulis, 2020 
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Status pernikahan memiliki hubungan erat dengan jumlah tanggungan pada 

sebuah anggota keluarga. Misalnya seorang yang sudah menikah secara otomatis 

akan memiliki 1 tanggungan anggota keluarga, yaitu istri. Berdasarkan data yang 

didapatkan, menunjukkan bahwa Driver Go – Car yang tidak memiliki 

tanggungan keluarga sebesar 34.4% atau sebanyak 31 orang. Mengacu pada 

analisis di atas, terdapat 41 Driver Go – Car yang belum menikah, sedangkan 

Driver Go – Car yang tidak memiliki tanggungan anggota keluarga hanya 

sebanyak 31 orang, maka kemungkinan tanggungan keluarga dari 10 orang 

tersebut bukan berasal dari pernikahan. Driver Go – Car  dengan jumlah 

tanggungan 1 hingga 2 anggota keluarga terdapat 34 orang atau sebesar 37.8%, 

tanggungan 3 orang anggota keluarga sebesar 16.7% atau sebanyak 15 orang. 

Driver Go – Car dengan tanggungan lebih dari 3 anggota keluarga sebanyak 10 

orang atau 11,1%. Data lengkap tersaji dalam Tabel 11. 

Tabel 11. Karaktersitik Driver Go – Car Berdasarkan Jumlah Tanggungan 

Keluarga 

Tanggungan Keluarga Frekuensi Presentase (%) 

0 31 34.4 

1 - 2 34 37.8 

3 15 16.7 

> 3 10 11.1 

Jumlah 90 100.0 

Sumber: Penulis, 2020 

3.7 Faktor Pendorong 

3.7.1 Pendorong Menjadi Driver Go – Car 

Berdasarkan hasil survey terhadap 90 responden, 42 orang diantaranya memilih 

pekerjaan pokok maupun sampingan menjadi Driver Go – Car karena 

memanfaatkan waktu luang. Dengan kata lain efisiensi waktu, dari pada waktu 

terbuang dengan hal yang tidak bermanfaat lebih baik produktif dan 

menghasilkan. Umumnya Driver Go – Car yang beralasan tersebut menjadikan 

pekerjaan ini sebagai pekerjaan sampingan di luar pekerjaan pokoknya. Hal 

tersebut berhubungan dengan faktor atau alasan untuk menambah penghasilan 

selain memanfaatkan waktu. Setidaknya 13 Driver Go – Car atau sebesar 14.4% 
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dengan alasan tersebut, ditambah lagi dengan dorongan kebutuhan sehari - hari 

sehingga lebih terdorong untuk mencari tambahan penghasilan. Setiap individu 

memiliki gaya pemikiran masing-masing, sebagian tidak suka diatur atau pun 

dikekang terutama masalah waktu. Ada yang mencari pekerjaan dengan kriteria 

lebih santai dan tidak terikat, alasan tersebut menjadi salah satu faktor pendorong 

bagi masyarakat memilih bekerja menjadi Driver Go – Car. Dilain sisi faktor 

dorongan dari tuntutan kebutuhan akan tetapi belum mendapatkan pekerjaan yang 

sesuai dengan yang diinginkan maupun bidang ilmu yang dikuasai, sehingga 

menjadi Driver Go – Car menjadi salah satu alternatif sambil mencari dan 

menunggu pekerjaan yang diharapkan. Tak sedikit orang memilih bekerja sebagai 

Driver Go – Car, bahkan ada yang meninggalkan pekerjaan lama mereka dan 

memilih fokus untuk menjadi Driver Go – Car. Hal tersebut karena meraka rasa 

pendapatan menjadi Driver Go – Car lebih besar dari pada pekerjaan lama 

mereka. Hal tersebut tentunya juga dipengaruhi oleh faktor yang lain, seperti 

intensitas beroperasi dalam sehari atau status mobil maupun yang lain. Adapun 

ringkasan faktor pendorong menjadi Driver Go – Car, tersaji dalam Tabel 12. 

berikut ini. 

Tabel 12. Alasan Pendorong Menjadi Driver Go – Car 

Alasan Pendorong Frek. 
Presentase 

(%) 

Tidak terikat dan lebih santai 6 6.7 

Menambah penghasilan 13 14.4 

Pendapatan lebih besar dari pada pekerjaan sebelumnya 21 23.3 

Belum mendapat pekerjaan pokok yang sesuai 8 8.9 

Memanfaatkan waktu luang / Efisiensi waktu 42 46.7 

Jumlah 90 100 

Sumber: Penulis, 2020 

3.7.2 Faktor Pendorong Mencari Penumpang di Area Sekitar Kota Surakarta 

Driver Go – Car memilih mencari penumpang di sekitar Kota Surakarta 

dikarenakan wilayah ini merupakan wilayah intensif bonus mereka. Hal ini 

menyesuaikan dari sistem atau kebijakan yang ada pada Go – Car itu sendiri. 

Dengan kata lain adanya penyesuaian mengenai pendaftaran sebagai Driver Go – 

Car, jika mendaftar di area Kota Surakarta maka wilayah intensif berada di Kota 
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Surakarta begitu juga sebaliknya. Sehingga faktor tersebut menjadi alasan 

dominan mengapa mereka lebih cenderung beroperasi di Kota Surakarta. Dilain 

sisi dekat dengan lokasi rumah merupakan salah satu faktor yang berpengaruh. 

Beberapa Driver Go – Car memilih di dekat karena jika mereka punya keinginan 

untuk istirahat maupun makan sambil nunggu penumpang akan lebih efektif dan 

hemat, dibandingkan dengan menunggu sambil nongkrong yang pada umumnya 

di warung makan sambil sekedar minum. Dengan demikian faktor ini juga 

berhubungan dengan pertimbangan pengeluaran. 

Sebagian besar Driver Go – Car yang beraktivitas di sekitar pinggiran 

maupun dalam Kota Surakarta juga berdomisili di Surakarta atau orang pribumi. 

Faktor ini merupakan salah satu pendorong yang tak bisa dihindarkan, selain 

dekat dengan rumah atau tempat tinggal mereka juga lebih menguasai ruas-ruas 

jalan yang ada, kawasan-kawasan maupun daerah yang ada di Kota Surkarta dan 

sekitarnya. Sehingga lebih mudah jika mendapat order atau panggilan dari 

konsumen. Selain itu juga lebih memahami ruas jalan yang sering macet, mencari 

alternative jalan yang lebih cepat dan tidak selalu mengandalkan “Google Maps”. 

Wilayah perkotaan seperti Kota Surakarta merupakan pusat pertumbuhan 

ekonomi, menjadi salah satu alasan yang kuat bagi Driver Go – Car mencari 

penumpang, terutama di daerah kawasan perbelanjaan, perdagangan dan jasa. 

Driver Go – Car cenderung mendekat pada pusat – pusat aktivitas masayarakat 

didalamnya. Peluang untuk mendapatkan konsumen semakin besar dibandingkan 

dengan wilayah yang sepi aktivitas. Adapun faktor pendorong Driver Go – Car 

beraktivitas di sekita Kota Surakarta dapat dilihat pada Tabel 13. berikut ini. 

Tabel 13. Alasan Pendorong Mencari Penumpang di Area Sekitar Kota Surakarta 

Alasan Mencari Penumpang di Area Sekitar Kota Surakarta Frek. 
Presentase 

(%) 

Wilayah intensif atau bonus sesuai sistem dari Go - Car 47 52.2 

Dekat dengan rumah 13 14.4 

Mengetahui area atau menguasai jalan 24 26.7 

Ramai, banyak orderan 6 6.7 

Jumlah 90 100.0 

Sumber: Penulis, 2020 
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan tujuan dan hasil analisis penelitian ini dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1) Pangkalan sementara Driver Go – Car di sekitar Kota Surakarta memiliki 

pola mengelompok (Clustered). Pengelompokan tersebut terbentuk mengikuti 

pusat-pusat aktivitas masyarakat, seperti pusat perbelanjaan, fasilitas 

pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas transporatasi, fasilitas perdagangan 

dan jasa. 

2) Berdasarkan karakteristik sosial Driver Go – Car dari tingkat pendidikan 

tertinggi berupa strata S1, yang terendah merupakan Sekolah Dasar (SD), 

sedangkan yang paling banyak merupakan jenjang pendidikan SMA/SMK 

sederajat. Berdasarkan karakteristik ekonomi ditinjau dari status pekerjaan 

menjadi Driver Go – Car sebagian besar merupakan pekerjaan pokok dan 

sampingan masing-masing sebesar 62% dan 38%. Terdapat 6.7% Driver Go – 

Car yang dulunya merupakan pengangguran, intensitas aktivitas Driver Go – 

Car dalam sehari bervariasi dan sebagian besar lebih dari 12 jam sehari. 

Paling lama berprofesi menjadi Driver Go – Car lebih dari 3 tahun sebanyak 

8,9%. Status kepemilikan mobil sebagian besar merupakan mobil pribadi. 

Ditinjau dari segi pendapatan terdapat indikasi bahwa adanya peningkatan 

pendapatan yang dipengaruhi oleh perubahan profesi menjadi Driver Go – 

Car . Ditinjau dari jumlah tanggungan keluarga yang paling banyak 

menanggung 2 sampai 3 orang anggota keluarga sebesar 47.8% disusul 

dengan Driver Go – Car  yang tidak memiliki tanggungan sebesar 34,4%. 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan yang didapat, maka peneliti 

memberikan saran guna untuk menjaga kesehatan lingkungan maupun masyarakat 

itu sendiri. Adapun saran peneliti sebagai berikut : 

1) Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dapat mengkaji lebih luas tentang 

dampak eksistensi Go – Car terhadap ojek konvensional. 
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2) Munculnya pangkalan sementara bagi Driver Go – Car semakin lama akan 

memicu adanya titik-titik kemacetan baru jika tidak ada ketentuan tentang hal 

tersebut. Dengan demikian dibutuhkan kesadaran bagi Driver Go – Car 

maupun pengguna Go-Car untuk menjemput maupun order Go-Car di lokasi 

yang dapat mengganggu kenyamanan pengguna jalan yang lainnya. 

3) Dengan menjamurnya keberadaan Driver Go – Car maka akan menimbulkan 

masalah baru, khususnya dalam hal kantong parkir. Dengan keterbatasan 

lahan maka diharapkan pemerintah untuk menentukan kebijakan-kebijakan 

yang berkaitan dengan hal tersebut. 
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