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ANALISIS MOBILITAS TENAGA KERJA DAN STRATEGI
PENGEMUDI OJEK ONLINE MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DI

KOTA SURAKARTA TAHUN 2021

Abstrak

Perkembangan teknologi internet kini telah banyak merubah gaya hidup
masyarakat Indonesia menjadi berbasis teknologi. Hadirnya teknologi internet
memudahkan pekerjaan masyarakat dalam banyak hal dan tak terkecuali yaitu
mobilias perjalanan. Perkembangan ini memunculkan modetransportasi yaitu ojek
online. Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang mempunyai jumlah
penduduk yang terus meningkat pada tahun 2018 jumlah penduduk mencapai
517.887 jiwa, meningkat 1.788 jiwa dari tahun sebelumnya saitu 516.102 jiwa,
hal ini memicu kebutuhan akan layanan transportasi meningkat. Beberapa
komunitas ojek online yang ada di Kota Surakarta yang berupa Grab dan Gojek
beraktivitas di daerah pusat kota, tepatnya di Kecamatan Laweyan, Kecamatan
Serengan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Jebres, dan Kecamatan
Banjarsari. Komunitas ojek online yang ada di Kota Surakarta ini sudah
menempati pengkalan di emperan pertokoan, tepi jalan, dan alun- alun. Selain itu
langkanya lowongan pekerjaan, tidak sedikit masyarakat yang menjadi ojek
online sebagai salah satu pekerjaan. Adanya Pandemi COVID 19 yang mewabah
di Indonesia tentu sedikit banyak akan berdampak pada kondisi sosial ekonomi
pengemudi ojek online. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan
karakteristik sosial dan ekonomi pengemudi ojek oline yang ada di Surakarta, (2)
Menganalisis faktor pendorong mobilitas tenaga kerja ojek online di Kota
Surakarta, (3) Mengkaji upaya pengemudi ojek online menghadapi hambatan-
hambatan dalam bekerja terutama dalam masa pandemi covid-19. Metode
Penelitian yang di gunakan dalam penelitian kali ini yaitu dengan metode survei
sebagai dasar penelitian. Metode Survei adalah penilitian yang mengambil sampel
dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data
pokok. Sampel yang diambil sejumlah 100 responden yang terbagi menjadi 2
kelompok yaitu dengan Gojek dan Grab deengan masing masing 50 responden.
Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pengemudi ojek online di Kota Surakarta
memiliki usia produktif yaitu 20-34 tahun, sebagian besar sudah memiliki
keluarga dan memiliki latar belakang pendidikan SMA/SMK/MA sederajat dan
memiliki penghasilan < Rp 2.000.000 tiap bulan, (2) Kebutuhan ekonomi yang
meningkat, dan tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan latar
belakang pendidikan menjadi faktor utama pendorong menjadi Pengemudi ojek
online di Kota Surakarta, (3) Strategi pengemudin Ojek onine di Kota Surakarta
adalah dengan meningkatkan protokol kesehatan dan mengubah jam
operasionalnya menjadi malam hari.

Kata Kunci : Sosial Ekonomi, Mobilitas Tenaga Kerja, Pandemi COVID19.

Abstract
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The development ofiinternet technology has now changed the lifestyle of the
Indonesian people to be technology-based. The presence of internet technology
facilitates people's work in many ways, and travel mobility is no exception. This
development gave rise to a mode of transportation, namely online motorcycle
taxis. Surakarta City is one of the cities that has a population that continues to
increase in 2018, the population reached 517,887 people, an increase of 1,788
people from the previous year which was 516,102 people, this triggered the need
for transportation services to increase. Several online motorcycle taxi
communities in Surakarta City, in the form of Grab and Gojek, are active in the
downtown area, precisely in Laweyan District, Serengan District, Pasar Kliwon
District, Jebres District, and Banjarsari District. The online motorcycle taxi
community in the city of Surakarta is already occupying bases on shop fronts,
roadsides, and squares. In addition to the scarcity of job vacancies, not a few
people become online motorcycle taxis as one of the jobs. The COVID-19
pandemic that is endemic in Indonesia will certainly have an impact on the socio-
economic conditions ofionline motorcycle taxi drivers. This study aims to (1)
describe the social and economic characteristics of online motorcycle taxi drivers
in Surakarta, (2) analyze the driving factors for becoming an online motorcycle
taxi driver in Surakarta, (3) examine the efforts ofionline motorcycle taxi drivers
to face obstacles in their work, especially in the time of the covid-19 pandemic.
The research method used in this study is the survey method as the basis of the
research. Survey method is research that takes a sample from one population and
uses a questionnaire as a means of collecting basic data. The samples taken were
100 respondents who were divided into 2 groups, namely Gojek and Grab with 50
respondents each. The results of this study are (1) online motorcycle taxi drivers
in Surakarta City have a productive age of 20-34 years, most of them already have
families and have an educational background of SMA/SMK/MA equivalent and
have an income of <Rp 2,000,000 per month, (2) The increasing economic needs,
and the unavailability of jobs that match the educational background are the main
factors driving becoming an online motorcycle taxi driver in the city of Surakarta,
(3) the strategy for driving an online motorcycle taxi in the city of Surakarta is to
improve health protocols and change operating hours be night.

Keywords: Socio-Economic, Online Ojek, COVID-19 Pandemic

1. PENDAHULUAN

Mobilitas tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam studi ekonomi

karena melihat bagaimana tenaga kerja, sebagai salah satu faktor utama produksi,

dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produksi. Ada dua jenis utama mobilitas
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tenaga kerja: geografis dan pekerjaan. Mobilitas geografis mengacu pada

kemampuan pekerja untuk bekerja di lokasi tertentu, sedangkan mobilitas

pekerjaan mengacu pada kemampuan pekerja untuk mengubah jenis pekerjaan.

Mengikuti perkembangan ojek saat ini, telah berkembang menjadi mata

pencaharian yang menjanjikan, dengan bergabung ojek online akan memiliki

penghasilan tambahan dan tidak terikat waktu bekerja. Salah satu perusahaan jasa

transportasi yang sedang berkembang sekaligus tempat asal jasa transportasi

tersebut yang yaitu Gojek dan Grab.

Perkembangan teknologi internet kini telah banyak merubah (lifeistyle)

gaya hidup masyarakat Indonesia menjadi berbasis teknologi. Hadirnya

teknologi internet memudahkan pekerjaan masyarakat dalam banyak hal dan tak

terkecuali yaitu mobilias perjalanan. Mengingatnya internet melalui smartphone

di kalanganmasyarakat Indonesia mengundang akan hadirnya sebuah transportasi

online. Transportasi online memudahkan masyarakat dalam melakukan mobilitas

perjalan dengan menggunakan aplikasi yang sudah tersedia di smartphone,

melalui pemasangan GPS Tracking. GPS Global Positioning System Tracking

adalah sistem pemantau jarak jauh yang menggunakan satelit GPS sebagai

penentu lokasi kendaraan cepat bergerak dengan tepat dan akurat dalam bentuk

titik koordinat yang diimplementasinkan dalam bentuk peta digital, sehingga

dapat mudah dimengerti oleh pengguna. Transportasi online yangihadir di

Indonesia yaitu taksi online dan ojek online. Transprtasi online juga disebut

sebagai TNC (Transportation Network Companies). TNC adalah model bisnis

inovatif yang menetapkan prinsip sharing economy yaitu keterampilan pengemudi

dengan konsumen yang membutuhkan pelayanan transportasi dengan biaya

transaksi yang wajar. TNC menyediakan jasa transportasi taksi online. Namun, di

Indonesia transportasi online dibuat lebih bervariasi dengan munculnya layanan

ojek online.

Komunitas ojek online yang ada di Kota Surakarta yang berupa Grab dan

Gojek beraktivitas di daerah pusat kota, tepatnya di Kecamatan Laweyan,

Kecamatan Serengan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Jebres, dan

Kecamatan Banjarsari. Komunitas ojek online yang ada di Kota Surakarta ini



4

sudah menempati pengkalan di emperan pertokoan, tepi jalan, dan alun - alun. Di

satu sisi keberadaan ojek online yang ada di Kota Surakarta cukup membatu

mengatasi masalah pengangguran di Kota Surakarta akan tetapi di sisi lain

keberadaan ojek online tersebut menimbulkan beberapa permasalahan.

Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang mempunyai jumlah

penduduk yang terus meningkat pada tahun 2018 jumlah penduduk mencapai

517.887 jiwa, meningkat 1.788 jiwa dari tahunsebelumnya saitu 516.102 jiwa, hal

ini memicu kebutuhan akan layanan transportasi meningkat. Peningkatan tersebt

dapat dilihat pada tabel 1. berikut.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Surakarta, Tahun 2014 - 2018

Tahun 2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Penduduk

(ribu jiwa)

510,077 512,266 514,171 516,102 517,887

Sumber: (BPS Jumlah penduduk Kota Surakarta)

Permintaan akan adanya transportasi yang tiba ditempat tujuan serta

transportasi yang mudah ditemukan oleh masyarakat akan efisiensi waktu yang

lebih optimal. Selain itu, meningkatnya mobilitas penduduk antar wilayah juga

berpengaruh terhadap sarana dan prasarana transportasi. Tersedianya sarana

transportasi interaksi sosial, budaya, ekonomi antar penduduk dapat berjalan

dengan baik.

Peningkatan Jumlah penduduk juga memicu meningkatnya kebutuhan

lapangan pekerjaan. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kota Surakarta

angka kemiskinan mengalami trend penurunan. Berdasarkan data yang dimiliki

Badan Pusat Statistik (BPS) Surakarta, angka kemiskinan di Surakarta menurun

sekitar 0,3%. Perbandingannya adalah pada proporsi penduduk miskinnya itu

sekitar 10,95% pada tahun 2014 menjadi 10,65% ditahun 2017, turun 0,3%

selama 4 tahun terakhir. Tetapi di 2018 terjadi penurunan yang cukup signifikan

dan cukup tajam turunnya, dari 10,65% menjadi 9,08 % penduduk yang miskin.

Secara hitungan orangnya itu pada tahun 2017 sekitar 54.890 orang kemudian di

2018 tinggal 46.990 orang. Ada beberapa faktor yang memicu terjadinya
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penurunan ini. Antara lain adalah, terbukanya lapangan kerja secara luas dari

sektor informal. Seperti bertumbuhnya ojek sepeda motor berbasis aplikasi online.

Kemudian banyaknya penjualan kuliner di berbagai lapisan masyarakat dan

sebagainya. Penurunan angka kemiskinan ini lebih karena terbukanya lapangan

kerja. Sayangnya ini hanya terbuka di sektorinformal.

Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian “Analisis Mobilitas Tenaga

Kerja dan Strategi Pengemudi Ojek Oline Menghadapi Pandemi Covid-19 Di

Kota Surakarta Tahun 2020” untuk mengkaji dan mengetahui kondisi sosial

ekonomi dari pengemudi baik dalam kerjaan sebelumnya maupun setelah menjadi

pengemudi ojek dan strategi menghadapi ketika pandemi covid-19 seperti

sekarang, dan untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan

pengemudi dalam memenuhi kebutuhannya.

2.METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei yang dengan

menggunakan kuisioner. Survei dilakukan untuk mengetahui kondisi sosial

ekonomi, faktor pendorong serta strategi dalam menghadapi pandemi.

Metode yang digunakan adalah metode analisis data statistik, yang mana

menggunakan tabel frekuensi untuk menganalisis satu variabel. Tabel frekuensi

menggunakan variabel demografi yang meliputi (daerah asal, umur, status

perkawinan, pekerjaan sebelumnya, dan jumlah tanggungan) Variabel ekonomi

yang berupa (tingkat pendapatan).

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik Sosial Ekonomi Ojek Online Kota Surakarta

3.1.1. Pengemudi Ojek Online Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin dan Umur merupakan salah satu parameter untuk mengetahui

Kondisi Sosial Ekonomi. Kondisi Sosial Ekonomi Ojek online jika dilihat

berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat di Tabel 2. berikut.

Tabel 2. Pengemudi Ojek Online Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin
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Jenis Kelamin
No Kelompok Umur L P Persentase (%)
1 20-24 tahun 19 4 23
2 25-29 tahun 10 2 12
3 30-34 tahun 32 7 39
4 35-39 tahun 9 1 10
5 40-44 tahun 9 0 9
6 45-49 tahun 4 0 4
7 50-54 tahun 3 0 3

Jumlah 86 14 100

Sumber : Pengolahan data primer

Berdasarkan Tabel 2. menunjukkan bahwa pekerjaan sebagaiOjek Online

tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki namun jugadilakukan oleh perempuan,

dengan rincian 14% pengemudi Ojek online adalah Perempuan dan sisanya 86%

merupakan pengemudi yang memiliki jenis kelamin lai-laki. Persebaran

pengemudi ojek online berdasarkan kelompok umur menunjukkan bahwa

kelompok umur 20-24 tahun sebesar 23%, dan kelompok umur 50-54 tahun

menjadi kelompok umur paling kecil yaitu 3%. Sedangkan secara berturut turut

12% dari pengemudi ojek online merupakan kelompok umur 25-29 tahun, sebesar

10%, 40-44 tahun sebesar 9%, 45-49 tahun sebesar 4%, dan yang paling sedikit

kelompok umur 50-54 tahun sebanyak 3%.

3.1.2. Pengemudi Ojek Online Berdasarkan Daerah asalnya

Daerah asal pengemudi ojek online dikelompokkan menjadi 3 kategori, antaralain

pengemudi dengan daerah asal sama dengan tempat mangkal, pengemudi yang

memiliki daerah asal diluar kota Surakarta, dan yang ketiga pengemudi dengan

daerah asal diluar Provinsi Jawa Tengah. Adapun persebaran pengemudi Ojek

Onlineberdasarkan daerah asalnya dapat dilihat pada tabel 3. berikut.

Tabel 3. Pengemudi Ojek Online Berdasarkan Daerah Asalnya

No Alamat Frekuensi Persentase (%)
1 Satu daerah dengan tempat mangkal 45 45
2 Luar Kabupaten dengan tempat mangkal 50 50
3 Luar Provinsi dengan tempat mangkal 5 5
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Jumlah 100 100

Sumber : Pengolahan data Primer

Berdasarkan Tabel 3. diketahui bahwa sebagian besar dari pengemudi

Ojek Online berasal dari luar Kota Surakarta, dengan persentase sebesar 50%,

sedangkan 45% berasal dari Kota Surakarta. Pengemudi dengan daerah asal diluar

Provinsi Jawa Tengah sebesar 5%.

3.1.3. Pengemudi Ojek Online Berdasarkan Pendidikan terakhirnya.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu parameter untuk menentukan

karakteristik Sosial Ekonomi dari pengemudi Ojek Online. Melihat tingkat

pendidikan terakhir maka dapat diketahui menjadi pengemudi Ojek Online

memerlukan tingkat pendidikan yang tinggi atau tidak. Selain itu dengan melihat

kecenderungan pada tingkat pendidikan tertentu maka dapat diketahui bahwa

menjadi Ojek Online menjadi pekerjaan alternatif, yang dapat memberikan

lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan tingkatpendidikan tertentu.

Tabel 4. Pengemudi Ojek Online Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No Jenjang Pendidikan Frekuensi Persentase (%)
1 SMP/MTS 3 3
2 SMA/SMK/MA 86 86
3 Perguruan Tinggi 11 11

100 100
Sumber : Pengolahan data primer

Tabel 4. menunjukkan tingkat persentase pendidikan pengemudi ojek

online berada pada tingkat SMA kebawah terdapat 3%, karena pendidikan yang

rendah dan ketidak mampuan dalam hal biaya pendidikan sehingga mereka tidak

bisa melanjutkan sekolah, kemudian mereka lebih memilih menjadi pengemudi

ojek online. Pengemudi yang berijazah SMA sebanyak 86%, hal ini dipengaruhi

oleh terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tamatan sekolah.

Pengemudi yang memiliki ijazah sarjana sebanyak 11%, mereka bekerja menjadi

pengemudi ojek online karena kurangnya penghasilan dari pekerjaan sebelumnya.
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3.1.4. Pengemudi Ojek Online Menurut Status Pernikahan

Status pernikahan menunjukkan pengemudi ojek online yang sudah menikah, hal

ini enting untuk dijadikan sebagai salah satu parameter Sosial Ekonomi karena

dengan status pernikahan akan berdampak pada jumlah tanggungan keluarga yang

harus dipenuhi kebutuhanya. Artinya jika pengemudi sudah menikah maka hasil

dari bekerja menjadi ojek online tidak hanya digunakan untukk dirinya sendiri

namun digunakna untuk menghidupi keluarganya. Adapun Status pernikahan dari

Pengemudi ojek online di KotaSurakarta dapat dilihat pada Tabel 5. berikut.

Tabel 5. Pengemudi Ojek Online Berdasarkan Status Pernikahan

No Status Pernikahan Frekuensi Persentase (%)
1 Belum Menikah 36 36
2 Sudah Menikah 62 62
3 Janda/Duda 2 2

Jumlah 100 100
Sumber : Pengolahan data primer

Tabel 5. status perkawinan pengemudi ojek online di Kota Surakarta

menunjukkan bahwa sebagian besar pengemudi memiliki status sudah menikah

dengan persentase 62% dan 36% pengemudi yang berstatus belum menikah. Hasil

ini dapat mengidentifikasikanpengemudi ojek online di Kota Surakarta sebagian

besar berstatus menikah, karenakan apabila seseorang yang sudah berkeluarga

maka kepala keluarga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Sedangkan seseorang berstatus belum menikah, mereka bekerja sebagai

pengemudi ojek online untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri.

3.1.5. Pengemudi Ojek Online Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga

Jumlah tanggungan keluarga merupakan jumlah anggota keluarga yang

menggantungkan hidupnya pada pengemudi ojek online. Jumlah ini dipengaruhi

oleh status pernikahan, seperti yang sudah dipaparkan diatas maka dengan

memiliki status menikah, pengemudi ojek online akan memiliki beban
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tanggungan yang lebih banyak. Adapun jumlah tanggungan kelurga pengemudi

ojek onlinedi Kota Surakarta dapat dilihat pada Tabel 6. berikut.

Tabel 6. Pengemudi Ojek Online Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga

No Jumlah Tanggungan
Keluarga Frekuensi Persentase

1 0 23 23
2 1 10 10
3 2 31 31
4 3 23 23
5 4 9 9
6 5 3 3
7 6 1 1

Jumlah 100 100

Sumber : Pengolahan data primer

Tabel 6. jumlah tanggungan keluarga pengemudi ojek online di Kota

Surakarta persentase yang paling banyak yaitu pada pengemudi yang sudah

mempunyai tanggungan hidup sebanyak 31%. Hal ini dikarenakan sebagian besar

pengemudi ojek online di Kota Surakarta sudah menikah, sehingga tentu

menambah jumlah tanggungan keluarganya. Akan tetapi pengemudi ojek online

yang ada di kecamatan Klaten Tengah pada umumnya mempunyai tanggungan 2,

4, dan 5. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan ekonomi meningkat dan terbatasnya

lapangan pekerjaan yang layak sehingga para pengemudi dituntut untuk bekerja

dan dapat mencukupi tanggungan keluarga.

3.1.6. Jenis Pekerjaan Pengemudi Ojek Online

Jenis pekerjaan Pengemudi Ojek online akan menunjukkan seberapa banyak

pengemudi yang menjadikan pekerjaan ojek online sebagai pekerjaan pokok dan

sampingan. Menjadikan ojek online sebagai pekerjaan pokok artinya, bergantung

penuh pada hasil dari ojek online. Sedangkan menjadikan pekerjaan ojek online

sebagai pekerjaan sampingan menandakan bahwapekerjaan ini hanya digunakan

untuk memberikan nilai tambah daripekerjaan pokok yang lain.
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Tabel 7. Pengemudi Ojek Online Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No Jenis Pekerjaan Frekuensi Persentase(%)
1 Pokok 73 73
2 Sampingan 27 27

Jumlah 100 100

Sumber : Olahan data primer

Tabel 7. diketahui bahwa sebanyak 73% pengemudi menjadikanpekerjaan

ojek online menjadi pekerjaan pokok dan hanya 27% dari pengemudi yang

menjadikan pekerjaan ojek online menjadi pekerjaan sampingan. Ojek online

hanya dijadikan pekerjaan sampingan karena dipengaruhi oleh kurangnya

pendapatan dari pekerjaan sebelumnya, Sedangkan ojek online dijadikan

pekerjaan pokok yaitu karena terbatasnya pekerjaan sesuai dengan lapangan

pekerjaan sesuai dengan tamatan sekolah dan masih adanya penduduk yang

menganggur sehingga mereka memilih menjadi pengemudi ojek online dari pada

tidak bekerja.

3.1.7. Pengemudi Ojek Online Berdasarkan Pekerjaan sebelumnya

Profesi sebagai pengemudi ojek online merupakan jenis pekerjan yang baru, hal

ini disebabkan karena berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang

diaplikasikan pada transportasi. Oleh karena itu sebelum menjadi ojek online para

pengemudi memiliki pekerjaan yang menjadi sumber pendapatan mereka. Melihat

jenis pekerjaan sebelumya maka dapat kita lihat transformasi atau perubahan dari

jenis pekerjaan apakah yang paling banyak berubah menjadi ojek online.

Tabel 8. Pengemudi Ojek Online Peerjaan Sebelumnya

No Pekerjaan Frekuensi Persentase(%)
1 Guru 1 1
2 Karyawan 52 52
3 Petani 6 6
4 Pedagang 26 26
5 Ibu Rumah Tangga 2 2
6 Ojek Pangkalan 1 1
7 Wirausaha 4 4
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8 Pelajar/Mahasiswa 7 7
9 Peternak 1 1

Jumlah 100 100

Sumber : Pengolahan data primer

Tabel 8. diketahui bahwa sebagian besar pengemudi memiliki pekerjaan

sebagai karyawan sebelum menjadi pengemudi ojekonline sebesar 52%, sisanya

sebanyak 26 % sebelumnya bekerja menjadi pedagang, 7% sebagai

pelajar/mahasiswa, 6% sebagai petani, 4% menjadi wirausaha, dan sisanya secara

berturut turut menjadi guru 1%, peternak 1% ojek pangkalan 1%.

3.1.8. Pengemudi Ojek Online Berdasarkan Jam Kerja dalam Sehari

Lama kerja dalam sehari menunjukkan berapa waktu yang digunakan untuk

bekerja menjadi Ojek online. Beberapa faktor yang mempengaruhi lama bekerja

antaralain, jenis pekerjaan pokokatau sampingan, dan juga wilayah mangkal dari

ojek online itu sendiri. Adapun lama bekerja ojek online dalam satu hari dapat

dilihat pada Tabel 9. berikut.

Tabel 9. Pengemudi Ojek Online Berdasarkan Jam Kerja dalam Sehari

No Jam kerja dalam sehari Frekuensi Persentase
1 3 - 5 Jam 23 23
2 5 - 7 Jam 46 46
3 > 7 Jam 31 31

Jumlah 100 100
Sumber : Pengolahan data primer

Tabel 9. menunjukkan persentase jam kerja ojek online paling banyak jam

kerja ojek online di Kota Surakarta yaitu 5-7 jam per hari sebesar 46%, ini dapat

dikatakan sebagai jam kerja penuh. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) definisi

jam kerja penuh adalah mereka yang bekerja lebih dari atau sama dengan jam

kerja normal yaitu 6 jam per hari ataupun 35 jam per minggu. Persentasejam kerja

paling cepat yaitu 3-5 jam perhari sebesari23%, jam kerja ini merupakan jam

kerja part time. Kerja part time merupakan pekerjaan yang memiliki waktu

setengah dari jam kerja normal. Kemudian persentase jam kerja paling lama
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yaitu >7 jam per hari sebesar 31%, hal ini dikarenakan mereka bekerja lebih

dari >7 jam per hari untuk mendapatkan bonus kerja atau mendapatkan tambahan

dari pendapatan yang lebih dari jam kerja.

3.1.9. Pengemudi Ojek Online Berdasarkan Tempat Biasa Mangkal

Tempat mangkal merupakan faktor penting bagi pengemudi ojek online. Hal ini

dikarenakan sistem aplikasi akan memindai pengemudi yang paling dekat dengan

lokasinya penggunanya. Sehingga dengan memilih lokasi strategis maka akan

meningkatkan peluang untuk mendapatkan pelanggan. Adapun tempat mangkal

ojek online di Kota Surakarta dpat dilihat pada Tabel 4.9 berikut.

Tabel 10. Pengemudi Ojek Online Berdasarkan Tempat Mangkal

No Jenis Pekerjaan Frekuensi Rata-rata penumpang tiap hari
1 Alun-alun 6 8
2 Pertokoan 42 15
3 Pinggir Jalan 47 12
4 Stasiun 2 15
5 Terminal 3 12

Jumlah 100
Sumber : Olahan data primer

Tabel 10 menunjukkan bahwa Pinggir jalan dan pertokokan merupakan

tempat yang paling banyak digunakan sebagai tempat mangkal, secara berturut

turut sebanyak 46% dan 42 % pengemudi memilih kedua lokasi tersebut. Hal

ini dikarenakan lokasi tersebut merupakan tempat strategis yang dapat

meningkatkan peluang bagi pengemudi untuk mendapatkanpelanggan.

3.1.10.Pengemudi Ojek Online Berdasarkan Pendapatan tiap bulan Sebelum dan

Sesudah menjadi Ojek Online

Pendapatan tiap bulan sebelum dan sesudah menjadi pengemudi ojek online

merupakan perbandingan pendapatan yangdiperoleh saat sebelum dan seduah

menjadi pengemudi. Hal ini digunakan untuk melihat apakah dengan menjadi

ojek online pendapatan tiap bulan akan meningkat atau malah sebaliknya.



13

Adapun pendapatan sebelum dan sesudah menjadi pengemudi ojek online

dapat dilihat pada Table 4.10 berikut.

Tabel 11. Pengemudi Ojek Online Berdasarkan Perdapatan tiap bulan sebelum
dan sesudah menjadi Ojek Online

Frekuensi Pendapat Ojek Online
No Pendapatan (juta) Sebelum Sesudah
1 < 1.000.000 44 17
2 1.000.000- 2.000.000 51 23
3 2.000.000- 3.000.000 4 40
4 > 4.000.000 1 20

Jumlah 100 100
Sumber data : Pengolahan data primer

Tabel 11. menunjukkan bahwa dengan menjadi pengemudi ojek online

berdampak pada peningkatan pendapatan tiap bulanya. Perubahan ini dapat

dilihat dari sebelum menjadi ojek online maka sebanyak 44% memilik

pendapatan dibawah Rp.1.000.000,00 sedangkan setelah menjadi pengemudi ojek

online jumlah ini menurun menjadi hanya 17% yang memiliki pendapatan

dibawah Rp. 1.000.000,00. Kebalikan dari itu sebelum menjadi ojek online

sebanyak 4% memiliki pendapatan sebesar Rp. 2.000.000,00 – Rp.3.000.000,00

sedangkan setelah menjadi ojek online maka meningkat menjadi 40%.

3.2 Faktor Pendorong Mobilitas Tenaga Kerja Ojek Online

3.3.1. Pengemudi Ojek Online Berdasarkan Faktor Pendorongnya

Memilih menjadi pengemudi ojek online tentu disebabkan oleh beberapa faktor.

Faktor faktor inilah yang mendorong untuk beralih profesi menjadi oengemudi

ojek online. Adapun faktor yang mendorong seseorang untuk berpindah profesi

menjadi pengemudi ojek online di Kota Surakarta dapat dilihat pada Tabel 12.

berikut.

Tabel 12. Pengemudi Ojek Online Berdasarkan Faktor Pendorong

No Faktor Pendorong Frekuensi
1 Kebutuhan ekonomi terus meningkat 36
2 Kurangnya lapangan pekerjaan yang sesuai lulusan sekolah 20
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3 Kurangnya penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan
sebelumnya 40

4 Menambah pengalaman, dan pemasukan 2
5 Pekerjaan sampingan 1
6 Sampingan buat uang saku kuliah 1

Jumlah 100
Sumber data : Pengolahan data primer

Tabel 12. diketahui bahwa faktor seseorang untuk memilih menjadi

pengemudi ojek online yaitu karena kebutuhan ekonomi yang terus meningkat

sebanyak 36%, kurangnya penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan sebelumnya

sebanyak 40%, kurangnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat

pendidikan sebanyak 20%. Persentase yang paling kecil dari faktor pendorong

menjadi pengemudi ojek online yaitu sebagai tambahan uang saku kuliah.

3.3.2. Pengemudi Ojek Online Berdasarkan Cara Memperoleh Informasi Ojek

Online

Pekerjaan menjadi ojek online merupakan jenis pekerjaan baru yang menjadi

tuntutan zaman yang membutuhkan transportasi mudah,cepat, dan murah. Tentu

pada setiap perubahan dankemajuan teknologi salah satu yang diperhatikan adalah

sumber informasi. Kemajuan akan sulit diterapkan jika tidak dapat di aksesdengan

baik bagi para calon pnggunanya. Berikut cara pengemudi ojek online

mendapatkan informasi tentang adanya ojek online dapat dilihat pada Tabel 13.

berikut.

Tabel 13. Pengemudi Ojek Online Berdasarkan Cara Memperoleh Informasi Ojek

Online

No Mendapat Info Ojol dari Frekuensi Persentase
1 Sosial media (internet) 54 54
2 Cerita dari teman 40 40
3 Anak saudara 6 6

Jumlah 100 100
Sumber data : Pengolahan data primer

Tabel 13. menunjukkan bahwa sebagian besar pengemudi mendapatkan

informasi dari sosial media maupun internet, sebanyak 54%. Sedangkan 40%
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mendapatkan informasi dari cerita dari teman. Hal ini menunjukkan bahwa

adanya perbahan sumber yang digunakan oleh pengemudi untuk mengakses

informasi. Perubahan ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengemudi tidak

asing lagi degan sosial media maupun internet, yang nantinyaalan menjadoi basis

dari aplikasi ojek online.

3.3 Strategi ojek Online Untuk Menghadapi COVID 19.

3.3.1. Pengemudi Ojek Online Berdasarkan Dampak yang Dirasakan

Dampak COVID-19 bagi pengemudi ojek online dikaji dari beberpa sektor,

salah satu yang paling nampak adalah ekonomi. Penelitian ini memberikan

pengemudi ojek online kuisioner terbuka dengan tujuan untuk melihat dampak

yang dirasakan secara langsung oleh pengemudi ojek online. Adapun dampak

yang dirasakan oleh pengemdi ojek online dapat dilihat pada Tabel 14. berikut.

Tabel 14. Pengemudi Ojek Online Berdasarkan Cara Memperoleh Informasi Ojek

Online

No Dampak COVID yang dirasakan Frekuensi Persentase
1 Berkurangnya Penumpang 54 54
2 Pendapatan Berkurang 36 36
3 Banyak Toko Tutup 10 10

Jumlah 100 100
Sumber data : Pengolahan data primer

Tabel 14. menunjukkan bahwa dampak yang paling banyak dirasakan

adalah berkurangnya ajumlah penumpang yang ada, sebanyak 54% dari

pengemudi ojek online. Hal ini kemudianberdampak pada penurunan pendapatan

pengemudi, terlihat 36% dari pengemudi memiliki pendapatan yang berkurang.

Salah satu tempat strategis bagi pengemudi ojek online untuk mangkal adalah

pertokoan, namun dengan kondisi COVID maka banyak pertokoan tutup semakin

memperparah dampak yang dirasakan.

3.3.2. Pengemudi Ojek Online Berdasarkan Strategi yang diterapkan untuk

menghadapi COVID 19
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Dampak adanya COVID 19 mendorong bagi setiap orang untuk mempunyai

strategi strategi yang diterapkan untuk mengurangi dampak kerugian yang

diderita. Pengemudi ojek online juga dituntut untuk melakukan strategi untuk

menghadapi pandemi COVID 19 ini. Adapaun strategi yang dilakukan oleh

pengemudi ojek online dapat dilihat pada Tabel 15. berikut.

Tabel 15. Pengemudi Ojek Online Berdasarkan Strategi Menghadapi COVID

No Strategi Frekuensi Persentase(%)
1 Mengikuti Protokol Kesehatan 85 85
2 Ikhlas dan Sabar 5 5
3 Mengubah Jam Kerja malam hari 10 10

Jumlah 100 100
Sumber data : Pengolahan data primer

Tabel 15. menunjukkan bahwa dengan menerapkan protokol kesehatan

merupakan langkah yang diambil oleh pengemudi ojek online, 85% mengaku

dengan menerapkan protokol kesehatan sebagi strategi adaptasi kebiasaan baru

saat adanya Pandemi. Strategi ini kemudian dirinci menjadi beberapa langkah

taktis antara lain dengan menyarankan penumpang untuk menggunakan masker,

memakai helm pribadi, dan senantiasa menggunakan penghalang untuk

membatasi interaksi antara pengemudi dan pengguna. Sisanya pengemudi ojek

online menggunakan strategi dengan engubah jam kerja, jam kerja yang diubah

adalah dengan bekerja pada malam hari yang relatif sepi dari kerumunan orang,

10% dari pengemudi mengaku memiliki strategi dengan mengubah jam kerja

malam hari. Paling sedikit 5% dari pengemudi ojek online memilih ikhlas dan

sabar dalam menghadapi COVID 19.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan yang sudah dikaji dalam penelitiandapat

disimpulkan bahwa :

(1) Pengemudi ojek online di Kota Surakarta memiliki usia produktifyaitu



17

20-34 tahun, sebagian besar sudah memiliki keluarga dan memiliki latar

belakang pendidikan SMA/SMK/MA sederajat dan memiliki

penghasilan < Rp 2.000.000 tiap bulan.

(2) Kebutuhan ekonomi yang meningkat, dan tidak tersedianya lapangan

pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan menjadi faktor

utama pendorong menjadi Pengemudi ojek online di Kota Surakarta.

(3) Strategi pengemudin Ojek onine di Kota Surakarta adalah dengan

meningkatkan protokol kesehatan dan mengubah jam operasionalnya

menjadi malam hari.

4.2 Saran

(1) Untuk penelitian selanjutnya mengkaji pola mobilitas penduduk Kota

Surakarta dengan menggunakandata base dari penyedia jasa Ojek

Onliine.

(2) Untuk Pemerintah Kota Surakarta memberikan regulasi khusu untuk

pengemudi ojek online agar tidak terjadi benturan dengan ojek

konvensional yang ada.

(3) Untuk Pengemudi ojke online agar selalu meningkatkan protokol

kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID 19.
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