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ABSTRAK
Nama

: Sarwati Tompoh

Nim

: 15.1.2.019

Fakultas/Jurusan

: Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi

: Efektifitas Ojek Online dan Ojek Tradisional dalam
Prespektif Hukum islam (Studi Kasus di Manado)

Skripsi ini menguraikan suatu studi analisis tentang “Efektifitas Ojek
Online dan Ojek Tradisional dalam Prespektif Hukum Islam” Yakni suatu
probematika sosial yang berkembang di tenga-tenga masyarakat Perkamil Kota
Manado berupa perbandingan ojek online dan ojek tradisional serta pelarangan yang
dibuat ojek tradisional pada ojek online.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektifitas ojek online dan ojek
tradisional dikalangan masyarakat Manado, serta pandangan hukum islam terhadap
problematika yang terjadi disekitarnya.
Permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian dan pengumpulan data
yang menggunakan metode penelitian dan pengumpulan data seperti data primer dan
data sekunder. Selanjutnya untuk menganalisa dan membahas data yang diperoleh
dari penelitian, maka digunakan metode penelitian kualitatif.
Hasil Analisa selanjutnya dengan jalan ialah menggunakan komperatif, Alquran dan hadist Rasulullah sebagai rujukan untuk memberi penilaian tentang makna
dan hakekat yang terkandung dalam efektifitas ojek online dan ojek tradisional di
Kota Manado. Dengan peninjauan, bagaimana efektifitas ojek online dan ojek
tradisional yang terjadi dikalangan masyarakat Perkamil Kota Manado dan
peninjauan Hukum Islam terhadap problematika yang terjadi antara ojek online dan
ojek tradisional. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwasannya problematika
yang dibuat ojek tradisional terhadap ojek online jelas-jelas bertentangan dengan
firman Allah SWT dan Rosulullah SAW (Al-quran dan Hadist)

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Ojek adalah transportasi yang ada hampir di seluruh sudut kota yang terkenal
dengan kondisi lalu lintasnya yang padat.1 Ojek bisa ditemukan di tiap wilayah
sekitarnya. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi umum
menyebabkan penyebaran transportasi di Indonesia kini semakin mengalami
peningkatan seiring dengan berjalanya waktu.2 Permintaan akan adanya transportasi
yang dapat dengan cepat tiba ditempat tujuan dan ditengah-tengah kemacetan, serta
transportasi yang dapat dengan mudah ditemukan oleh masyarakat sehingga efesiensi
waktu dapat lebih optimal. Ojek menjadi salah satu yang terpopuler diantara sarana
transportasi lainnya. Menggunakan motor sebagai alat transportasinya membuat para
pengendara lebih memilih ojek karena cepat dibandingkan dengan angkot, bus
maupun taksi.
Ojek juga didefinisikan sebagai transportasi umum informal di Indonesia yang
berupa sepeda motor. Disebut informal karena keberadaannya tidak diakui
pemerintah dan tidak ada izin untuk pengoperasiannya, pelarangan beroperasi
tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 yang
ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, tertanggal 9 November

1
2

Abbas Salim. Manajemen Transportasi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.45.

Soegjitna Tjakranegara, Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1995), h. 1.

2015, penumpang biasanya hanya satu orang. Semakin pesatnya teknologi di era
digital memungkinkan untuk mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat.3 Hal
yang demikian itu membuka peluang layanan secara online. di Indonesia terdapat
sebuah layanan ojek online yang memungkinkan calon penumpang tidak perlu datang
ke sebuah pangkalan ojek. Calon penumpang cukup memesan ojek dari sebuah
aplikasi di smartphone, dan ojek akan datang menjemput calon penumpang
ditempatnya sesuai titik jemputannya. Kehadiran ojek online ini tentu memicu reaksi
dari berbagai lapisan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan layanan
ojek, seperti pengguna ojek ataupun pengendara ojek tradisional.
Dahulu saat belum mengenal alat transportasi yang praktis seperti sekarang,
manusia membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk sampai ke tujuannya. Jika daerah
yang dijelajahi adalah dataran yang luas, maka manusia akan menggunakan tenaga
hewan seperti kuda, unta dan hewan lain yang bisa dibuat berkendara. Namun tetap
saja waktu tempuhnya masih membutuhkan waktu yang lama, karena hewan yang
dikendarai tidak bisa di alihkan kecepatannya. Q.S. An-Nahl/16: 8

)8(... والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ماال تعلمون
Terjemahnya: “dan (dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai, untuk
kamu tunggangi dan (menjadi) perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu
ketahui”4

3

Rahardjo Adisasmita, Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010),

h. 3.
4

441.

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2013), h.

Maksud ayat ini adalah, Allah menciptakan kuda, bighal, dan keledai untuk
kalian.

Litar

kabuu haa

wadziinatan

‘Agar

kamu

menungganginya

dan

(menjadikannya) perhiasan,’ Allah menjadikan sebagai perhiasan bagi kalian, selain
berbagai manfaat yang kamu peroleh darinya, seperti untuk berkendara dan
selainnya.5
Pada zaman sekarang ini dengan kecanggihan teknologi modern, salah
satunya smartphone maka muncul yang namanya aplikasi Go-jek yang bisa kita
temui di berbagai macam hanphone, jika kita mengunduh aplikasinya. Ini yang akan
mempermudah masyarakat agar bisa lebih cepat sampai pada tujuannya masingmasing dengan waktu yang di harapkan. Dengan kemacetan yang kini sering sekali
terjadi di kota Manado, membuat warga Manado lebih memilih ojek sebagai alat
transportasi mereka agar dapat lebih cepat tiba ditempat tujuan. Warga Manado pun
lebih mudah mengakses ojek tersebut karena biasanya para tukang ojek memiliki
pangkalan didaerahnya masing-masing. Dengan kemajuan teknologi informasi yang
ada, muncullah transportasi umum yang dapat diakses menggunakan gadget.
Transportasi memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian,
karena berkaitan dengan distribusi barang, jasa, dan tenaga kerja, serta merupakan
inti dari pergerakan ekonomi di kota. Kegiatan dari transportasi adalah memindahkan
barang (commodity of goods) dan penumpang dari satu tempat (origin atau port of
call) ke tempat lain (part of destination), maka dengan demikian pengangkut

5

Abu Jafar Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari Surah An-Nahl dan AlIsraa’, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 25.

menghasilkan jasa angkutan atau dengan kata lain produksi jasa bagi masyarakat
yang membutuhkan sangat bermanfaat untuk pemindahan atau pengiriman barangbarangnya.6
Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat
penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyadari pentingnya peranan
transportasi, maka lalu lintas dan angkutan umum harus ditata dalam suata sistem
transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa
transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan
yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya murah.7
Ketersediaan jasa transportasi berkolerasi positif dengan kegiatan ekonomi
dan pembangunan dalam masyarakat. Jasa transportasi mempunyai peranan penting
bukan hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas manusia, tetapi jasa
transportasi juga membantu terciptanya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal
dalam bidang ketenagakerjaan, berat kegiatan produksi dilaksanakan secara efektif
dan efesien, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat, selanjutnya
kesenjangan antar daerah dapat ditekan menjadi sekecil mungkin, Peningkatan
pendapatan perkapita dan pertumbuhan pembangunan adalah merupakan sasaran
pembangunan, dengan demikian fungsi transportasi terhadap perkembangan ekonomi

6
Soegjitna Tjakranegara, Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1995), h. 1.
7

1998), h. 7.

Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, (Bandung: Citra Aditya Bakti,

dan kesenjangan serta pertumbuhan pembangunan sangat positif dan menentukan.
Fungsi transportasi dikatakan sebagai “sektor pemberi jasa”.8
Seiring berkembangnya teknologi terutama internet di era globalisasi ini,
ternyata transportasi juga tidak luput terkena imbas positif. Kini, transportasi lebih
mudah didapatkan melalui aplikasi yang telah terpasang di smartphone konsumen.
Khalayak umum menyebutnya dengan ojek online, disaat masyarakat sedang
mempunyai kepentingan di suatu tempat dan tidak memiliki kendaraan, ojek online
dapat mengantarkan konsumen kemana saja. Peranan transportasi pada pembangunan
wilayah secara menyeluruh telah membawa dampak yang luar biasa terutama pada
hubugan antar berbagai wilayah (aksesibilitas).9 Tidak jarang hampir semua
pengguna smartphone menyukai kemudahan ini untuk menyelesaikan berbagai
kepentingan mereka. Situasi tersebut menjadi peluang tersendiri bagi masyarakat
yang saat ini masih berjuang untuk meningkatkan taraf kehidupannya.
Berawal dari Jakarta sebagai pencetus ojek online di Indonesia, kini ojek
online juga telah marak dikalangan warga Kota Manado, setiap pengguna transportasi
ojek kini dapat menggunakan hanphone dengan aplikasi khusus untuk dapat
mengakses ojek online. Ojek online tersebut dirasa sebagai transportasi alternatif
karena lebih mudah diakses oleh setiap warga kota Manado. Mereka tidak perlu lagi
berjalan ke pangkalan ojek dan hanya perlu menunggu ojek online menghampiri

8

Rahardjo Adisasmita, Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010),

h. 3.
9

Rudi Aziz dan Asrul, Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi, (Yogyakarta:
Deepublish, 2014), h. 1.

lokasi tempat mereka berada. Selain itu, aplikasi ojek online memungkinkan calon
penumpang berinteraksi dengan pengendara ojek online. Hal tersebut mempermudah
calon penumpang untuk memberitahukan lokasi mereka kepada pengendara ojek
online dan calon penumpang juga bisa mengetahui keberadaan pengendara ojek
online. Dikalangan masyarakat pada zaman ini sudah pasti setiap pengguna inginkan
yang lebih praktis dari sebelumnya, maka dari itu adanya ojek online mempermudah
pengguna untuk cepat sampai pada tujuannya dengan waktu yang diharapkan, tidak
lagi terburu-buru jalan ke pangkalan untuk panggil tukang ojek, karena zaman
teknologi semakin canggih dengan penemuan smartphone yang berbagai cara bisa
ditemukan salah satunya ialah aplikasi Go-Jek dimana aplikasi Go-jek (ojek online)
ini secara tidak langsung bisa membuat akad tanpa harus bertemu.
Awal tahun 2011 muncul ide seseorang pencetus aplikasi Go-Jek yang
memanfaatkan teknologi internet dengan menyambungkannya ke hanphone agar
masyarakat dapat mudah memesan ojek yang berbasis online agar terhindar dari
kemacetan. Ide tersebut direspon baik oleh masyarakat tetapi tidak untuk para
angkutan umum\ojek lainnya yang merasa resah dengan kehadiran Go-Jek di
Indonesia salah satunya di Manado.
Sesuatu yang memunculkan inovasi akan mendatangkan persaingan yaitu
keinginan untuk lebih dari orang lain, baik berupa kekuasaan, prestasi, atau
popularitas yang akan selalu menimbulkan persaingan yang juga akan memunculkan

konflik bila tidak disiasati dengan baik.10 Dalam masyarakat yang semakin kompleks
aturan hukum yang tertulis ( disamping aturan hukum yang tidak tertulis yang
berkembang di masyarakat ) tentunya juga memainkan peranan penting dalam
menjaga keadilan dan keteraturan sosial. Kejelasan aturan dan pelaksanaan hukum
akan dapat mengurangi potensi konflik yang destriktif yang dapat terjadi di
masyarakat.11 Konflik yang terjadi antara ojek online dan ojek tradisional seharusnya
telah di tangani oleh pemerintah dan pihak yang bersangkutan. Ojek online dan ojek
tradisional juga harus mendapatkan keadilan, dimana para pengemudi harus tahu
diwilayah mana mereka berhak mencari rezeki agar tidak terjadi konflik antara ojek
online dan ojek tradisional yang melarang ojek online untuk masuk dalam wilayah
mereka, sedangkan para tukang ojek berhak untuk mencari rezeki.
Permasalahan yang menyangkut transportasi angkutan ojek online dengan
angkutan ojek tradisional telah marak dikalangan masyarakat Manado. Hadirnya ojek
online membuat konflik di sarana transportasi angkutan yang ada di perkotaan,
karena mereka tidak memiliki izin dari pemerintah dan dinas perhubungan serta
larangan undang-undang lalu lintas tentang transportasi angkutan kendaraan roda 2 di
jalan raya. Ojek online atau lebih dikenal dengan nama Go-Jek, saat ini sudah
menjadi pemandangan yang umum dijalanan kota-kota besar. Jaket dan helm hijau

10
11

Hendro. Kewirausahaan (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 20.

Isbandi Rukminto Adi. Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan
Kajian Pembangunan (Edisi. 1-1-Jakarta:Rajawali Pers, 2013), h. 58.

terang dengan tulisan besar Go-Jek membuat layanan ini mudah dikenali oleh
masyarakat.
Go-jek (ojek online) kemudian merebak menjadi salah satu kata atau topik
yang bermunculan di berbagai media. Namun bukannya pembahasan mengenai
keunggulan dari layanan ojek unik ini tetapi yang lebih mengemuka saat ini adalah
adanya konflik antara pengemudi yang bergabung dengan Go-jek dengan tukang ojek
tradisional\pangkalan. Keberadaan layanan ojek online mulai memicu konflik. Pelan
tapi pasti, suara penolakan terhadap ojek online mulai mengalir dari para pengemudi
ojek tradisional. Mereka menganggap eksistensi ojek online menganggu keberadaan
mereka dan membuat mereka merugi.
Persaingan antara pengemudi Go-Jek (ojek online) dengan pengemudi ojek
tradisonal memang tidak dapat dihindari. Pro dan kontra yang terjadi di antara ojek
online dengan ojek tradisonal lebih di akibatkan oleh persaingan. Ojek pangkalan
merasa tersaingi oleh eksistensi ojek online, dimana persaingan bisnis ojek online
dengan angkutan umum\ojek lain menjadi persoalan bagaimana mereka memperoleh
rezki dengan persaingan. Permasalahan ojek online dengan ojek tradisonal sudah
menyebar ke kota-kota besar. Manado salah satu kota yang terjadi perselisihan antara
ojek online dengan ojek tradisional\pangkalan, dimana perselisihan ini sudah banyak
terjadi diberbagai tempat di Kota Manado, mulai dari aduh mulut sampai dengan
perkelahian.
Permasalahan ini terjadi karena ojek online masuk atau mengambil
penumpang di wilayah mereka tersebut. Sebelumnya pada saat pengoperasian ojek

online berlangsung, ojek tradisional sudah mengeluarkan larangan sepihak bagi ojek
online agar tidak beroperasi di sejumlah titik tertentu, larangan tersebut menggunakan
spanduk dengan bertuliskan “Dilarang bagi ojek online untuk mengambil atau
menjemput penumpang diwilayah sini. Ojek online hanya bisa mengambil
barang dan mengantar barang titipan”. Ini salah satu gambaran tulisan yang
bertempat di pangkalan Ratu Mas Perkamil (Manado, Sulawesi Utara).
Pelarangan terhadap ojek online terdapat di berbagai tempat pangkalan yang
ada di kota Manado, macam-macam tulisan yang mereka buat agar ojek online tidak
beroperasi di wilayah tersebut. Hal yang demikian ini membuat para ojek online takut
untuk masuk ke wilayah meraka sedangkan orderan yang masuk berada di wilayah
tersebut. Dalam hal ini, ojek online dan ojek tradisional berhak mendapatkan keadilan
dalam melancarkan mereka untuk mencari rezeki. Karena sesuatu yang ditentukan
oleh Allah SWT maka hal itulah yang harus dilakukan oleh manusia sebagaimana
mencari rezeki yang sesuai dengan ketentuan islam. Seperti yang dijelaskan dalam
Q.S. Al-Baqarah/2: 198.

)198(... ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم
Terjemahnya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil
perniagaan) dari Rabbmu.”12
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Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2013), h.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi di atas, bahwa Kota Manado
memiliki ragam jenis transportasi angkutan yang di atur dan tidak di atur dalam
undang-undang No 22 tahun 2009 tentang transportasi. Dalam inovasi transportasi
yang membuat munculnya permasalahan seperti pengambilan penumpang di kota
Manado. Hal ini juga di terangkan dalam Al-quran, salah satu ayat yang menerangkan
dan menganjurkan manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan jalan yang
baik. Dalam Q.S. An-Nisa/4: 29.

ياأيهاالذين أمنواالتأكلواأموالكم بينكم بالباطل االأن تكون تجارة عن تراض منكم وال
)29(... تقتلواأنفسكم ان هللا كان بكم رحيما
Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.13
Allah SWT melarang para hamba-Nya yang beriman dari memakan harta di
antara mereka dengan cara yang batil, hal ini mencakup memakan harta dengan cara
pemaksaan, pencurian, mengambil harta dengan cara perjudian dan pencaharian yang
hina, bahkan bisa jadi termasuk juga dalam hal ini adalah memakna harta sendiri
dengan sombong dan berlebih-lebihan, karena hal tersebut adalah termasuk kebatilan
dan bukan dari kebenaran. Kemudian Allah mengharamkan memakan harta dengan
cara yang batil, Allah membolehkan bagi mereka memakan harta dengan cara
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h. 111.

Kementerian Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya (Surabaya: CV Fajar Mulya, t.th),

perniagaan dan pencaharian yang tidak terdapat padanya penghalang-penghalang dan
yang mengandung syarat-syarat seperti saling ridha dan sebagainya.14
Berdasarkan ayat tersebut, umat Islam dilarang untuk memakan harta
saudaranya dengan jalan yang batil, Kecuali dengan jalan yang baik. Maksudnya
segala persaingan memperoleh rezeki sudah ada aturannya. Ini menunjukkan bahwa
ketika seseorang sama-sama berusaha untuk memperoleh rezeki yang halal maka hal
itu tidak dilarang oleh agama dan agama juga tidak melarang seseorang untuk
mencari nafkah dengan cara apapun selagi itu halal. Aturan yang dibuat sepihak oleh
anggota ojek tradisional ini muncul ketika banyaknya tanggapan positif yang mereka
dengar dari masyarakat Perkamil seputar aktifitas ojek online, sehingga ojek
tradisional berpikir bahwa mereka tidak lagi dibutuhkan oleh masyarakat dan setiap
harinya mereka kekurangan penumpang. Maka untuk menjaga hal itu terjadi lagi,
ojek tradisional membuat aturan sepihak yang melarang ojek online untuk beroperasi
diwilayah mereka tanpa berdiskusi atau mencari jalan keluar yang damai Bersama
dengan ojek online atau pemerintah.
Dari uraian latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian
dengan judul “Efektifitas Ojek Online Dan Ojek Tradisional Dalam Prespektif
Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Manado)”. Efektifitas yang dimaksud adalah
efektif bagi pengguna yang menggunakan ojek online dan ojek tradisional, apakah
mereka merasa bahwa menggunakan ojek online akan tepat waktu, apakah mereka
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Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Tafsir Al-Quran Surat An-Nisa dan Al-An’am,
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menggunakan ojek online karena harga terjangkau, serta apakah mereka
menggunakannya karena merasa nyaman, dan sebaliknya terhadap ojek tradisional.
Itulah yang dimaksud dalam efektifitas ojek online dan ojek tradisional.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah
sebagai beikut:
1. Bagaimana perbandingan efektifitas ojek online dan ojek tradisional?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap larangan operasional ojek online dari
ojek tradisional?
C. Definisi Operasional
Untuk memperoleh gambaran tentang judul dalam penulisan ini, maka
penulis akan memberikan pengertian dari beberapa kata yang terdapat dalam judul
“Efektifitas Ojek Online Dan Ojek Tradisional Dalam Prespektif Hukum Islam”
tersebut.
1. Efektifitas adalah taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia
dengan adanya suatu program tertentu.
2. Ojek Online adalah sebuah transportasi umum yang menggunakan internet untuk
memesannya.
3. Ojek Tradisional adalah transportasi umum yang menggunakan sepeda motor.

4. Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan berkenaan dengan kehidupan
manusia berdasarkan Al-quran dan Al-hadits;15
Adapun definisi judul “Efektifitas Ojek Online dan Ojek Tradisional Dalam
Prespektif Hukum Islam” menurut Penulis, bahwa efektifitas ojek online dan ojek
tradisional ini adalah membandingkan mana yang lebih efektif bagi pengguna yang
menggantungkan hidupnya dengan pelayanan ojek, ketika telah mendapatkan
hasilnya maka penulis akan mengkaji sisi negatif yang dimunculkan dari ojek
tradisional dalam tinjauan Hukum Islam.
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui perbandingan efektifitas ojek online dan ojek
tradisional dikalangan masyarakat Manado (Perkamil).
b. Untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai tinjauan hukum islam
terhadap larangan operasional ojek online dari ojek tradisional.
2. Kegunaan penelitian
a. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan
pengetahuan, sebagai bahan masukan terhadap pengetahuan tentang
konflik apa saja yang terjadi dalam kegiatan ojek online dengan ojek
ttradisional. Di samping itu, penelitian ini ditujukan untuk memenuhi
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salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada jurusan
syariah program studi Hukum Ekonomi Islam.
b. Secara praktis, bagi masyarakat\orang yang mencari rezeki dengan cara
ojek\ojeg dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi secara baik sesuai
aturan atau norma agama islam. Sedangkan bagi pihaks lain, penelitian ini
diharapkan dapat dijadikan ssebagai bahan diskusi dan wacana informasi
bagi pihak yang membutuhkan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Efektifitas
1. Pengertian efektifitas
Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata efektif berarti dapat
membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh\akibat\efeknya. Efektifitas
bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuantujuan.16
Menurut Harbani Pasolong efektifitas pada dasarnya berasal dari
kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat.
Efektifitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variable lain. Efektifitas
berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau
dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.17
Menurut Supriyono efektifitas ialah hubungan antara keluaran suatu
pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar
konstribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian
sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.18
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Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektifitas secara umum dan yang
paling menonjol adalah:19
a. Keberhasilan program
b. Keberhasilan sasaran
c. Kepuasaan terhadap program
d. Tingkat input dan output
e. Pencapaian tujuan menyeluruh
Sehingga efektifitas program dapat dijalankan dengan kemampuan
operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektifitas
dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi
untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai
sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
Menurut Hani Handoko efektifitas merupakan antara output dengan
tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian
tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.20 Efektifitas
berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif
apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.
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Hani Handoko, Dasar-Dasar Manajemen Produksi dan Operasi (Yogyakarta: BPFG UGM),

Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi
dari efektifitas, maka tidaklah mengherankan jika terdapat sekian banyak
pertentangan pendapat sehubungan dengan cara meningkatnya, cara mengatur
dan bahkan cara menentukan indikator efektifitas, sehingga, dengan demikian
akan lebih sulit lagi bagaimana cara mengevaluasi tentang efektifitas.
Dari beberapa uraian definisi efektifitas menurut para ahli tersebut,
dapat dijelaskan bahwa efektifitas merupakan taraf sampai sejauh mana
peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu,
karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan.
Adapun untuk tingkat kesejahteraan tersebut dapat pula dilakukan dengan
mengukur beberapa indikator spesial misalnya: pendapatan, Pendidikan,
ataupun rasa aman dalam mengadakan pergaulan.21
Beberapa pendapat dan teori efektifitas yag telah diuraiakan tersebut
dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur efektifitas suatu kegiatan atau
aktifitas perluh diperhatikan beberapa indikator, yaitu:22
1. Pemahaman program.
2. Tepat sasaran.
3. Tepat waktu.
4. Tercapainya tujuan.
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5. Perubahan nyata.
Dari deskripsi di atas tentang efektifitas, dapat disimpulkan bahwa
efektifitas mengacu kepada pencapaian tujuan, yaitu pengukuran dalam arti
tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dimana
tujuan awal pemerintah mengeluarkannya kebijakan pembatasan penggunaan
kantong plastik (kantong plastik berbayar) efektifitas tersebut dibangun atas
lima indikator, yaitu 1) pemahaman Program, 2) tepat sasaran, 3) tepat waktu,
4) tercapainya tujuan, 5) perubahan nyata.
2. Indikator efektifitas
Mengukur efektifitas organisasi bukanlah hal yang sangat sederhana,
karena efektifitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada
siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut
produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa
efektifitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.23
Pengukuran efektifitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja
yang dicapi oleh suatu organisasi. Efektifitas dapat diukur melalui berhasil
tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu
organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan
telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektifitas tidak
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Richard H. Hall, Implementasi Manajemen Stratejik Kebijakan dan Proses, (Jakarta:
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menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai
tujuan tersebut. Efektifitas hanya melihat apakah proses program atau
kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.24
Richard mengutip pendapat dari Basil Gerogopoulos dan Arnold
Tannenbaum yang berargumentasi bahwa ukuran efektifitas harus didasarkan
pada sarana dan tujuan organisasi, daripada berdasarkan pada kriteria yang
berasal dari luar. Mereka menemukan bahwa produktivitas, fleksibilitas, dan
tidak adanya ketengangan dan konflik, saling berhubungan dan berkaitan
dengan penilaian efektifitas yang bebas. Indikator-indikator efektifitas ini
berkaitan erat dengan tujuan organisasi yang dikaji.25
Berikut ini kriteria atau ukuran efektifitas menurut Agung
Kurniawan yang mengutip pendapat dari James l. Gibson dalam bukunya
“Transformasi Pelayanan Publik” ada tiga kriteria atau ukuran efektifitas
yang pertama: Kejelasan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua: Kejelasan
strategi pencapaian tujuan. Yang ketiga: Proses analisis dan kebijaksanaan
yang mantap.26
Menurut Richard dan M. Steers, alat ukur efektifitas kinerja meliputi:27
1. Kemampuan Menyesuaikan Diri
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Kemampuan manusia terbatas dalam segala hal, sehingga dengan keterbatasannya
itu menyebebkan manusia tidak dapat mencapai pemenuhan kebutuhannya tanpa
melalui kerjasama dengan orang lain. Kunci keberhasilan organisasi adalah
kerjasama dalam pencapaian tujuan. Setiap orang yang masuk dalam organisasi
tersebut maupun dengan pekerjaan dalam organisasi tersebut.
2. Prestasi Kerja
Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam
melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada seseorang yang didasarkan
atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu. Dari pendapat tersebut
dapat disimpulkan bahwa dengan kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan
waktu yang dimiliki oleh seorang pegawai maka tugas yang diberikan dapat
dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.28
3. Kepuasan Kerja
Kepuasan kerja yang dimaksud adalah tingkat kesenangan yang dirasakan
seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas
individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal, dari bermacam-macam
aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada.
4. Kualitas
Kualitas dari jasa atau produk primer yang dihasillkan oleh organisasi
menentukan efektifitas kinerja dari organisasi itu. Kualitas mungkin mempunyai

28

Steers. M. Richard, Efektifitas Organisasi. (Jakarta, Erlangga 1985), h. 47.

banyak bentuk operasional, terutama ditentukan oleh jenis produk atau jasa yang
dihasilkan oleh organisasi tersebut.
5. Penilaian Oleh Pihak luar
Penilaian mengenai organisasi atau u nit organisasi diberikan oleh mereka
(individua atau organisasi) dalam llingkungan organisasi itu sendiri, yaitu pihakpihak dengan siapa organisasi ini berhubungan. Kesetiaan, kepercayaan dan
dukungan yang diberikan kepada organisasi oleh kelompok-kelompok seperti
para petugas dan masyarakat umum.
Sedangkan menurut Duncan yang dikutip Richard M. Steers dalam bukunya
“Efektifitas Organisasi “mengatakan mengenai ukuran efektifitas, sebagai berikut:29
1. Pencapain Tujuan
Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang
sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin
terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagianbagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan
terdiri dari beberapa factor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target
kongkrit.
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2. Integrasi
Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi
untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus dan komunikasi dengan
berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
3. Adaptasi
Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan
lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian
tenaga kerja.
4. Pendekatan Efektifitas
Dalam penelitian efektifitas program Tayibnafis dalam Ali Muhidin
menjelaskan berbagai pendekatan evaluasi. Pendekatan-pendekatan tersebut yaitu:
Pendekatan eksperimental, Pendekatan yang berorientasi pada tujuan (goal
oriented approach), pendekatan yang berfokus pada keputusan (the decision
focused approach), pendekatan

yang berorientasi pada pemakai (the user

oriented approach) dan pendekatan yang responsif (the responsive approach).
B. Ojek Online
1. Pengertian Ojek Online
Ojek online (Go-Jek) lahir dari ide sang CEO (chief executive officer)
dan managing director Nadiem Makarim yang mengaku seorang pengguna
ojek. Ojek yang merupakan kendaraan motor roda dua ini memang
transportasi yang efektif untuk mobilitas di kemacetan kota. Dengan
pengalamannya saat naik ojek di jalanan yang macet inilah ia kemudian

menciptakan Go-Jek atau ojek online sebuah layanan antar jemput dengan
ojek modern berbasis pesanan. PT. Go-Jek Indonesia yang sudah melewati
perjalanannya sejak tahun 2011.30
Go-Jek (ojek online) adalah karya anak bangsa yang kali pertama
lahir dengan niat baik untuk memberikan solusi memudahkan kehidupan
sehari-hari ditengah kemacetan perkotaan. Kala itu pemikirannya, bagaimana
masyarakat bisa mendapatkan layanan yang mudah, aman, nyaman, dan
terpercaya dengan tarif jelas, sementara mitra bisa menjadi lebih mudah dalam
mendapatkan pelayan dan meningkatkan penghasilan.
Go-Jek (ojek online) merupakan perusahaan dalam status hukum
sebagai penyedia jasa. Go-Jek juga bekerja sama dengan beberapa mitra usaha
sebagai pendukung dalam mengoperasikan Go-Jek itu sendiri, karena
perusahaan Go-Jek menerapkan sistem merekrut mitra usaha agar dapat
menambah lapangan kerja bagi pengemudi ojek yang sebelumnya belum
terikat dengan perusahaan manapun.
Berdirinya perusahaan Go-Jek adalah berdasarkan Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai dasar hukum
berdirinya perusahaan Go-Jek dan menjadi perusahaan yang telah berbadan
hukum.

Dalam

praktiknya,
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KEMENKUMHAM sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi. Perusahaan
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ini sebagai penghubung antara penumpang (konsumen) dengan pengemudi
ojek (pelaku usaha) secara mudah. Sebagai perusahaan teknologi, Go-Jek
memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP), surat izin tempat usaha
(SITU), surat keterangan domisili perusahaan (SKDP) dan nomor pokok
wajib pajak (NPWP).31
2. Ojek Online Sebagai Kendaraan Bermotor Umum
Pengertian angkutan menurut pasal 1 angka 3 UULLAJ adalah
“perpindahan orang dan\atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan
menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan”. Menurut keputusan
menteri perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan
angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum, angkutan adalah
“perpindahan orang dan\atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan
menggunakan kendaraan”. Berdasarkan pasal 1 angka 10 UULLAJ jo pasal 1
angka 5 PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan jalan menyatakan bahwa
kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan\atau dengan
dipungut biaya”.32
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3. Sumber Hukum Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi Online
Seiring dengan semakin berkembangnya smartphone (telepon pintar)
yang memilik fitur teknologi aplikasi untuk menghubungkan pengguna
smartphone ke internet, mendorong perkembangan teknologi aplikasi hingga
akhirnya saat ini dimanfaatkan sebagai media bisnis. Technology aplikasi
merupakan hasil kreativitas para pelaku usaha yang melihat adanya peluang
bisnis dalam wilayah di antara pembeli dan penjual jasa. Wilayah itulah yang
dikembangkan para pelaku usaha untuk berbisnis dengan menciptakan
teknologi aplikasi yang digunakan untuk menghubungakan antara masyarakat
pengguna dan pelaku usaha.
Perusahaan yang bergerak di bidang jas transportasi berbasis aplikasi
online

sebelumnya

diatur

dalam

surat

pemberitahuan

Nomor:

UM.3012/1/21/phb/2015 tanggal 09 november 2015 yang dikeluarkan oleh
menteri perhubungan Republik Indonesia Bapak Ignasius Jonan.33 Namun
surat pemberitahuan tersebut menuai pro maupun kontra yang mengakibatkan
terjadinya perdebatan maupun bentrokan antar kepentingan transportasi online
dengan transportasi tradisional. Maka untuk menangani konflik yang terjadi di
kalangan masyarakat terkait kehadiran ojek online, pemerintah melalui
menteri perhubungan dan komisi V DPR RI akhirnya resmi menerbitkan
aturan regulasi terbaru mengenai transportasi umum, yakni melalui peraturan
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Andika Wijaya, Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online, (Jakarta: Sinar Grafika,
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menteri

perhubungan

(pemenhub)

NO.32

Tahun

2016

tentang

penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak
dalam trayek seperti taksi, angkutan sewa, carter, pariwisata dan termasuk
didalamnya layanan taksi online.34
Setelah melalui serangkaian proses pembahasan, uji publik, dan
sosialisasi, kemenhub terbitkan peraturan pengganti PM 26/2017 tentang
penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak
dalam trayek yang menjadi payung hukum angkutan taksi online. Seperti
diketahui Mahkamah Agung telah menganulir 14 pasal yang terdapat dalam
PM 26/2017. Peraturan pengganti tersebut tertuang dalam peraturan menteri
perhubungan No PM 108 tahun 2017 yang ditandatangani oleh Menhub
tanggal 24 oktober 2017 dan akan berlaku efektif mulai tanggal 1 november
2017. PM 108 Tahun 2017 telah diterbitkan oleh kementerian perhubungan.
Salah satu hal yang di atur dalam peraturan ini adalah sewa angkutan
khusus\online atau biasa disebut taksi online.
C. Ojek Tradisional
1. Pengertian Ojek Tradisional
Ojek menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain dalam Kamus
bahasa Indonesia, adalah “sepeda motor yang dibuat menjadi kendaraan
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umum untuk memboncengi penumpang ketempat tujuannya”.35 Peter Salim
dan Yenny Salim menyebutkan bahwa ojek adalah “sepeda atau sepeda motor
yang disewakan dengan cara memboncengkan penyewanya”.36
Berdasarkan pasal 1 angka 20 UULLAJ, menyatakan bahwa “sepeda
motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumahrumah”. Ojek merupakan saran transportasi darat yang menggunakan
kendaraan roda dua (sepeda motor) untuk mengangkut penumpang dari suatu
tujuan lainnya kemudian menarik bayaran.
Ojek adalah transportasi umum yag menggunakan sepeda atau sepeda
motor yang ditambangkan dengan cara memboncengkan penumpang atau
penyewanya. Pada awal hadirnya ojek sekitar tahun 1970an, kendaraan yang
digunakan untuk mengantar penumpang adalah sepeda. Ojek sepeda pertama
kali beroperasi di kawasan Tanjung Priok, Jakarta. Hadirnya ojejk di
pelabuhan Tanjung Priok ini disebabkan dilarangnya becak dan bemo untuk
masuk ke pelabuhan. Oleh karena itu, masyarakat memanfaatkan sepeda
mereka untuk mengangkut barang dan penumpang. Kata ojek dipercaya
didasarka dari kata “objek” yang di artikan sebagai usaha untuk mencari
pendapatan tambahan dalam percakapan Betawi.
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Ojek di Indonesia pada awalnya hadir bukan hanya untuk mengatasi
masalah transportasi di pelabuhan Tanjung Priok, tetapi juga di daerah-daerah
kecil perkampungan. Akses jalan pada saat itu tidak memungkinkan untuk
dilalui kendaraan roda empat, dapat dengan lebih mudah dan murah untuk
dilalui sepeda. Pada tahun 1974, ojek sepeda motor mulai hadir di kawasan
Ancol, Jakarta, ojek sepeda motor tetap bertahan sampai hari ini. Pada masa
krisis tahun 1998, jumlah pengendara ojek pun meningkat, hal ini disebabkan
banyaknya pengawai yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Tidak
hanya berhenti sampai disitu, ojek sampai saat ini tetap memberikan solusi
terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat.37
Pada tahun 2015, Jakarta yang dinobatkan sebagai kota yang
memiliki tingkat kemacetan yang paling tinggi di dunia oleh perusahan oli
Castrol lewat stop-strats index (2015) mereka. Jakarta dengan nilai index
sebesar 33.240 menempati peringkat pertama mengalahkan kemacetan di
kota Istanbul, turkey di urutan kedua dengan nilai 32.520 dan mexico city,
mexico dengan nilai 30.840 di urutan ketiga. Tidak hanya berhenti sampai di
peringkat satu saja, Indonesia dalam Castrol’s Magnatec Sto-Strat index juga
mencantumkan kota Surabaya sebagai kota dengan tingkat kemacetan paling
parah nomor empat setelah Mexico City dengan nilai index 29.880. disinilah
ojek sepeda motor menawarkan solusi alternatif bagi mereka yang hendak
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Rahmania Nur Bayti, Paguyuban Ojek Pangkalan (Universitas Airlangga Surabaya 2017),

bepergian di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya dengan lebih cepat
dan murah dari pada menggunakan kendaraan pribadi roda empat, atau
alternatif transportasi umumnya. Revolusi jasa ojek tradisional di Indonesia
dimulai oleh hadirnya Go-Jek di Jakarta pada tahun 2011. Dengan slogan “An
Ojek For Every Need”, Go-Jek (ojek online) memfasilitasi dan menjembatani
pengendara ojek sepeda motor dan pelanggannya dengan aplikasi yang dapat
di akses secara online di sistem operasi android dan IOS.
Tradisional dapat dipahami sebagai tradisi lokal (local castom) yang
mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat
adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang
kali secara turun temurun. Kata “adat” disini lazim dipakai tanpa
membedahkan mana yang mempunyai sanksi seperti “hukum adat” dan mana
yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja.38
Menurut Hasan Hanafi, tradisi (turats) segala warisan masa lampau
(baca tradisi) yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang
sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi turast tidak hanya
merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan
persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatan.39
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Ojek menjadi salah satu tradisi dikalangan masyarakat yang sudah
ada pada masa dulu, dimana ojek masih menggunakan sepeda, sampai dengan
berjalannya waktu, ojek sudah menggunakan kendaraan bermotor roda dua
sampai saat ini. Ojek pada masa kini sudah dengan mudah dan cepat
didapatkan karena ojek sudah menyebar diberbagai sudut kota-kota besar
maupun di pedesaan. Seiring berkembangnya zaman, berkembang pula
transportasi-transportasi yang ada di Indonesia.
2. Persepsi Tukang Ojek
Persepsi merupakan salah satu aspek pentig dalam kehidupan
manusia yang berkaitan dengan kognisi persepsi seseorang, antara lain,
dipengaruhi oleh pengalaman nyata dalam kehidupannya. Dipahami secara
demikian, maka persepsi tukang ojek merupakan hasil interaksi mereka
dengan peri kehidupan sebagai tukang ojek. Dalam kaitan dengan itu ada tiga
hal mendapat perhatian khusus, yaitu persepsi tukang ojek terhadap
pekerjaannya, persepsi tukang ojek terhadap penumpang dan persepsi tukang
ojek terhadap sesame tukang ojek. Dari hasil pengamatan sepintas dikedua
lokasi di atas, terlihat adanya sedikit variasi pandangan tukang ojek dalam
melihat pekerjaannya.
Pandangan pertama, ada yang melihat pekerjaan tersebut sebagai
sekedar pelarian karena tidak adanya alternatif, sebagian lagi melihatnya
sebagai warisan keluarga yang sudah ditekuni sejak lama dan sebagian lagi
menggangapnya sebagai sekedar pengisi waktu luang. Variasi persepsi

tersebut dapat ditelusuri dari latar belakang social ekonomi para tukang ojek.
Mereka yang menggangap pekerjaan mengojek sebagai pelarian adalah
mereka yang terkena dampak krisis ekonomi. Sebelumnya mereka bekerja di
sector formal seperti karyawan oabrik, sopir, dan sebagainya.
3. Perilaku Tukang Ojek
Perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh
manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan,
persuasi, dan/atau genetika. Perilaku seseorang dikelompokan kedalam
perilaku wajar, perilaku dapat diterimah, perilaku aneh, dan perilaku
menyimpang. Dalam sosiologi, perilaku di anggap sebagai sesuatu yang tidak
ditujukan kepada orang lain dan oleh karenanya merupakan suatu tindakan
social manusia yang sangat mendasar.
Perilaku seseorang merupakan ekspresi cara pandangnya. Atau dapat
juga dipahami sebagairespons ragawi terhadap rangsangan dari luar. Dalam
tulisan ini, penulis berhanggapan bahwa perilaku tukan ojek merupakan
fungsi pandangannya sebagaimana telah diuraiakan diatas ditambah
rangsangan linkungan lainnya. Untuk keperluan systematika, perilaku tukang
ojek dapat dibagi kedalam perilaku terhadap pengguna dan perilaku terhadap
sesama.
D. Penelitian Terdahulu
Tinjauan pustaka atau peneliti terdahulu bertujuan untuk menjelaskan
hasil bacaan terhadap literatur (buku ilmiah dan hasil penelitian) yang berkaitan

dengan pokok masalah yang akan diteliti. Untuk penelitian lapangan, tinjauan
pustaka bertujuan untuk memastikan bahwa pokok masalah yang akan diteliti
belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya, dan pokok masalah yang akan diteliti
mempunyai hubungan dengan sejumlah teori yang sudah ada.
Berdasarkan penelusuran data pustaka, ditemukan beberapa hasil
penelitian terdahulu yang mengambil objek penelitian sejenis. Penelitian yang
dimaksud antara lain sebagai berikut:
1. Skripsi Ridha Fatmawati mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
2016. Dalam skripsinya tentang Dampak Sosial Keberadaan Gojek terhadap
Mobilitas Masyarakat Kecamatan Cibiru, bandung. Metode yang dilakukan
dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan
pendekatan fenomenologi. Fenomenologi digunakana agar dapat diketahui
persepsi masyarakat khusunya masyarakat kota yang beralih menggunakan
Gojek dibandingkan menggunakan angkutan umum lainnya.40
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari masyarakat
Cibiru-Bandung yang mayoritas beralih menggunakan Gojek, sehingga
diharapkan masyarakat mampu menerima dan mengikuti perubahan teknologi
yang semakin meningkat agar tidak ketinggalan.
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti
lakukan adalah mengkaji transportasi online. Metode yang digunakan dalam
penelitian

ini

juga

sama-sama

menggunakan

pendekatan

deskriptif

berdasarkan teknik pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara dan
Dokumentasi.
Dari hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa perbedaan dalam
penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada
transportasi online yang digunakan oleh masyarakat di Kota Bandung.
Penelitian terdahulu mengkaji tentang dampak dari adanya Gojek terhadap
mobilitas masyarakat sedangkan peneliti akan mengkaji tentang efektifitas
ojek online dan ojek tradisional di Kota Manado (perkamil).
2. Skripsi Heni Yulianti mahasisw UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2016,
dalam skripsinya tentang konflik antara pengemudi ojek dengan pengemudi
angkutan desa (Angdes) di Majalaya-Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui penyebab terjadinya konflik tersebut sehingga masyarakat bisa
memilh transportsi umum yang aman dan nyaman untuk digunakan dalam
mengakses perjalannya.41
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh
peneliti yaitu penelitian terdahulu mengkaji tentang persaingan antara
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pengemudi ojek dan pengemudi angkutan desa sedangkan peneliti mengkali
tentang efektifitas ojek online dan ojek tradisional di Kota Manado.
3. Skripsi Slaudiya Anjani Septi Damayanti mahasiswa FISIP UNAIR dengan
judul “Transportasi Berbasis Online: Go-Jek Sebagai Sarana Transportasi
Masyarakat Kota Surabaya.” Penelitian ini hanya memfokuskan pada
bagaimana tindakan social yang dilakukan masyarakat yang menggunakan
Go-Jek sebagai sarana transportasi disurabaya. Studi ini didasarkan pada teori
Max Weber mengenai tindakan social.42
4. Skripsi Wardiman Darmadi mahasiswa University islam negeri Alaudin
Makasar 2016 dengan judul “Dampak Keberadaan Transportasi Ojek Online
(GO-JEk) Terhadap Transportasi Angkutan Umum Lainnya Di Kota
Makasar.” Yang menunjukkan bahwa Go-Jek atau ojek online adalah aplikasi
yang berbasis mobile dengan sistem transportasi yang menggunakan berbagai
bidang jasa termasuk angkutan umum. Dalam sistem pembagian hasil Go-Jek
20% untuk driver Go-Jek 80% untuk perusahaan Go-Jek, ketertarikan minat
penumpang terhadap online sangat diminati oleh masyarakat karena dinilai
tarif murah sampai ke lokasi tujuan aman mudah serta praktis dan
menawarkan berbagai bidang jasa dengan tarif yang sudah di tentukan. Minat
penumpang yang lebih banyak beralih ke angkutan online yang belum
teregulasi ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan driver konvensional
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yang di anggap tidak sesuai standar angkutan menurut Undang-Undang 22
Tahun 2009.43
5. Skripsi Aprima Syafrino mahasiswa Institut Pertanian Bogor 2017 dengan
judul “Efesiensi Dan Dampak Ojek Online Terhadap Kesempatan Kerja Dan
Kesejahteraan.” Pada penelitian ini peneliti hanya membahas dampak ojek
online terhadap pengangguran yang ada di kota Bogor saja. Dalam
penelitiannya ia menjelaskan tentang analisis tingkat efisiensi ojek online
dalam transportasi umum, dampak keberadaan ojek online terhadap perluasan
kesempatan kerja, dan kesejahteraan pengemudi ojek online, ojek online
merupakan alat transportasi yang lebih efisien dalam hal waktu perjalanan,
namun sebaliknya untuk biaya transportasi. Keberadaan ojek online mampu
membuka kesempatan kerja di sector transportasi tersebut, namun dampaknya
terhadap pengurangan pengganguran masih harus dipelajari lebih lanjut
mengingat sebagian besar pengemudi oojek online sebelumnya sudah
memiliki pekerjaan. Dalam hal dampaknya terhadap kesejahteraan pengemudi
ojek online, keberadaan ojek online secara umum mampu meningkatkan
pendapatan pengemudi ojek online.44
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Aprima Syfrino, Efisiensi dan Dampak Ojek Online Terhadap Kesempatan Kerja dan
Kesejahteraan (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Prodi Ilmu Ekonomi, Institut Pertanian
Bogor, 2017), h. 15.

6. Skripsi Afifudin Zuhdi mahasiswa IAIN Purwokerto 2018 dengan judul
“Eksistensi Ojek Pangkalan Di tengah Adanya Ojek Online Prespektif
Sosiologi Ekonomi Islam.” Penelitian ini terkhusus pada respon ojek
pangkalan dengan adanya ojek online di purwokerto dalam mempertahankan
eksistensinya.45
Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah,
penelitian ini lebih mendekatkan pembahasan mengenai perbandingan
efektifitas ojek online dan ojek tradisional tinjauan hukum islam terhadap
probelmatika yang timbul disekitarnya.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan penelitian
Metodologi dalam pengertian luas mengacu pada pengertian yang
menyangkut proses, prinsip dan prosedur yang dipergunakan untuk mendekati
masalah dan mencari jawabannya. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang
diungkapkan bagian ini berkaitan dengan proses, prinsip dan prosedur penelitian.
Pada bagian ini diuraikan hal-hal yang dapat menggambarkan populasi dan sampel
instrument pendekatan, prosedur pengumpulan data dan Teknik analisis data.
Pembahasan metode diawali dengan populasi dan sampel penelitian.46
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field reseach) yaitu secara
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau penelitian
yang langsung dilakukan sehingga mampu melihat bagaimana kondisi atau aktifitas
ojek online dan ojek tradisional di Perkamil, Kecamatan Paal Dua, Sulawesi Utara.
Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif
dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam
penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus
penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.47
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Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Lexi J. Moleong,
metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diminati.48
Penelitian kualitatif juga berarti pengertian yang menekankan pada quality
atau yang terpenting dari sifat suatu barang dan jasa. Hal terpenting dari suatu barang
atau jasa berupa kejadian atau gejala sosial adalah makna di balik kejadian tersebut
yang dapat dijadikan pelajaran berharga dari suatu pengembangan konsep teori.
Jangan sampai sesuatu yang berharga tersebut berlaku bersama waktu tanpa
meninggalkan manfaat. Penelitian kualitatif dapat di desain untuk memberikan
sumbangannya terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial dan
tindakan.49
B. Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan dimulai dari bulan Juni
sampai dengan Agustus 2019 bertempat di Desa Perkamil Kecamatan Paal Dua
Sulawesi Utara.
C. Sumber Data
Suharsimi Arikunto mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan sumber
data dalam penelitian adalah: subjek dari mana data yang diperoleh. Apabila peneliti
menggunakan kuesioner atau wawancara dalam mengumpulkan datanya, maka
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sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab
pertanyaan-pertanyaan peneliti baik tertulis maupun lisan.50
Adapun sumber data yang dikumpulkan oleh penullis dalam penelitian ini
terbagi menjadi dua jenis, yaitu:
1. Data Primer
Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung atau
sumber yang pertama yang pada umumnya disebut dengan narasumber. Dalam
penelitian ini yang menjadi data primer adalah penumpang dan pengguna ojek
online dan ojek tradisional.
2. Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah
ada atau yang diperoleh dalam bentuk literatur dokumentasi.
D. Instrumen Penelitian
Penelitian kualitatif ini, peneliti sendiri juga merupakan alat pengumpulan
data utama. Instrument yang digunakan penulis sebagai berikut:
a. Observasi, melakukan pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap
kegiatan para ojek online dan ojek tradisional.
b. Wawancara, peneliti memperoleh informasi seputar Tanya jawab dengan para
pengendara ojek online, pengendara ojek tradisional, dan para penumpang ojek
online.51
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c. Dokumentasi, dilakukan untuk mencari data dari data berupa: arsip, buku-buku,
surat kabar, atau jurnal guna menunjang data yang diperoleh.52
E. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data yaitu:
1. Penelitian Kepustakaan (library Research)53
Kajian pustaka dalam skripsi ini ialah tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam
upaya menemukan berbagai pemikiran, gagasan, argumentasi, dan dalil-dalil yang
dikemukakan oleh para pakar sebagai narasumber pada berbagai literatur dan
pustaka lainnya, sehingga dapat dijadikan sebagai argumentasi terhadap persoalan
yang dibahas.
2. Penelitian Lapangan (Field Research)54
Metode ini dimaksudkan untuk melaksanakan rangkaian penelitian secara
langsung terhadap kondisi aktual, faktual, dan objektif dilapangan sehingga dapat
diperoleh data primer dan informasi secara langsung mengenai keadaan yang
nyata dan aktual dari objek penelitian.
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Adapun Teknik pengumpulan data-data melalui penelitian lapangan yang
digunakan dalam pelaksanaan penelitian merupakan cara untuk mendapatkan data
yang dibutuhkan berdasarkan kajian yang diteliti oleh seorang peneliti. Adapun
metode yang digunakan antara lain:
a. Observasi
Observasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pengamatan atau
peninjauan secara cermat. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan
sistematika fenomena yang diselediki dalam arti yang luas.55
Observasi juga merupakan pengamatan langsung terhadap objek yang
diteliti untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks, dan maknanya
dalam upaya mengumpulkan data penelitian.
Observasi dapat disebut pula pengamatan langsung, peneliti dalam
melakukan pengumpulan data dan menyatakan kepada sumber data, bahwa
peneliti sedang dalam melakukan penelitian.56
b. Wawancara
Wawancara adalah suatu Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan
suatu informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau
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tanya jawab.57 Dalam melakukan wawancara, peneliti mengembangkan
pertanyaan tentang focus peneliti sedetail-detainya.
Wawancara adalah pertemuan antara dua orang yang tujuannya untuk
mencari suatu informasi mengenai suata hal. Dalam melakukan wawancara,
pengumpulan data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaanpertanyaan tertulis tanpa alternative pilihan jawaban yang dilakukan untuk
mendalami suatu informasi dari seorang informan.58
Wawancara juga merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan
untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan melalui tatap muka,
bercerita dengan orang yang dapat memberikan informasi terhadap suatu
permasalahan. Teknik wawancara dapat dilakukan dengan du acara, yaitu: melalui
tatap muka atau melalui telepon. Teknik adalah pengumpulan informasi dengan
cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan pula. Wawancara atau
interview ini merupakan salah satu bentuk Teknik pengumpulan data yang bisa
digunakan pada penelitian deskriptif kualitatif maupun deskriptif kuantitatif.59
Hal ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yang
dapat memberikan kejelasan terkait aktifitas ojek online dan ojek tradisional di
Desa Perkamil.

57

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Alfabeta, 2013), h.225.

58
Afrizal, Metodologi Penelitian Kualitatif: Sebuah upaya mendukung penggunaan
penelitian kualitatif dalam berbgai disiplin ilmu, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 169.
59

H.M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif. (Jakarta: Kencana, 2007), h.111.

c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan informasi tambahan sebagai bagian dari prosedur
pengumpulan data yang sumber utamanya ialah observasi dan wawancara. Dalam
hal ini bias berupa foto, video, film, memori, surat, rekaman dan sejenisnya.60
Dokumentasi dapat di arrtikan sebagai suatu Teknik pengumpulan data yang
juga sangat berperan dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi juga dikatakan
sesuatu yang tertulis atau di cetak yang dapat di gunakan sebagai bukti.
Dokumentasi, dilakukan untuk mencari data dari data berupa: arsip, buku-buku,
surat kabar, atau jurnal guna menunjang data yang diperoleh.61
F. Teknik Analisis Data
1. Analisis Data
Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi
informasi sehingga karakteristik data ini dapat membantu dan bermanfaat
untuk solusi kesulitan atau terutama masalah yang berkaitan dengan
penelitian. Atau dari analisis data, maka kegiatan yang dilakukan untuk
mengubah data hasil penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan
dalam mengambil kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun
orang lain.62 Ada tiga analisis data, sebagai berikut:
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a. Induktif
Menurut Suriasumantri “Induktif merupakan cara berpikir dimana
di tarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang
bersifat individual”.63
Contoh, kambing mempunyai mata, gajah mempunyai mata, kerbau
mempunyai mata, dan harimau mempunyai mata. Dari kenyataankenyataan ini, kita dapat menarik kesimpulan yang bersifat umum, yaitu
semua binatang yang berkaki empat mempunyai mata.
b. Deduktif
Menurut Suriasumantri “Penalaran deduktif adalah kegiatan
berpikir yang sebalikya dari penalaran induktif. Deduktif adalah cara
berpikir yang sebaliknya di mana dari pernyataan yang bersifat umum
ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Contoh: semua manusia
akan mati. Si Polan adalah manusia. Jadi si Polan akan mati.64
Salah satu karakteristik matematika adalah yag bersifat deduktif.
Dalam pembelajaran matematika, pola piker deduktif itu penting dan
merupakan salah satu tujuan yang bersifat formal, yang member tekanan
pada penataan nalar. Meskipun pola pikir deduktif itu sangat penting,
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namun dalam pembelajaran matematika masih sangat diperlukan
pola

penggunaan

piker

induktif.

Menurut

Soedjadi,

“penyajian

matematika perlu dimulai dari contoh-contoh, yaitu hal-hal yang khusus,
selanjutnya

secara

bertahap

menuju

kepada

pembentukan

suatu

kesimpulan yang bersifat umum. Kesimpulan itu dapat berupa definisi
atau teorema”.65
c. Komparatif
Penelitian

komparatif

adalah

penelitian

yang

bersifat

membandingkan. Pembandingan ini dilakukan untuk membandingkan
standar dan perbedaan doa atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang
diteliti berdasarkan sejauh berpikir tertentu pada penelitian ini variabelnya
masih mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu
yang berbeda.
penelitian komparatif adalah sama penelitian deskriptif yang ingin
mencari jawaban secara mendasar tentang alasan-akibat, dengan
menganalisis factor-faktor umtuk penyebab lanjut atau munculnya suatu
fenomena tertentu. Jadi penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang
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digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari
suatu variable tertentu.66
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Profil Umum Perusahaan Ojek Online
1. Sejarah PT. Gojek Indonesia
Ide GOJEK muncul saat CEO GOJEK. Nadiem Makarim,
bercengkrama dengan tukang ojek langgangannya. Ternyata lebih dari 70%
waktu kerjanya hanya menunggu pelanggan. GOJEK merupakan sebuah
perusahaan transportasi asal Indonesia yang melayani angkutan manusia dan
barang melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahan 2011 di Jakarta
oleh Nadiem Makarim. Nadiem Makarim diketahui pernah bekerja disebuah
perusahaan Mckinsey & Company sebuah konsultan ternama di Jakarta dan
menghabiskan masa selama tiga tahun bekerja sebgai Co-Founder dan
Managing Editor di Zalora Indonesia kemudian menjadi Chief Innovation
officer kartuku. Berbekal banyak pengalaman selama bekerja, Nadiem
Makarim kemudian memberanikan diri untuk berhenti dari pekerjaanya dan
mendirikan perusahaan GOJEK pada tahun 2011.
Kegiatan GOJEK bertumpu pada tiga nilai pokok: kecepatan,
inovasi, dan dampak social. para driver GOJEK mengatakan bahwa
pendapatan mereka meningkat semenjak bergabung sebagai mitra, mereka
juga mendapatkan santunan kesehatan dan kecelakaan, serta mendapat akses

ke lebih banyak pelanggan melalui aplikasi.67 GOJEK telah resmi beroperasi
di 25 kota besar di Indonesia, termasuk Manado, Batam, Medan, Pekanbaru,
Jambi, Padang, Bandar lampung, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Sukabumi,
Semarang, Jabodetabek, Malang, Makassar, Samarinda, Pontianak, Denpasar,
Sidoarjo, Balikpapan, dan Mataram. GOJEK dapat dipesan melalui aplikasi
yang bisa di unduh melalui Play Store maupun App Store.68
2. Visi dan Misi PT. GOJEK Indonesia
Visi:
“Membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan
kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari
seperti pengiriman dokumen, belanja harian, dengan menggunakan layanan
fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta
dan Indonesia kedepannya.
Misi:
a. Menjadikan PT.GO-JEK Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat
dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia.
b. Menjadikan PT.GO-JEK Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuuhan
dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan
kemajuan teknologi.
67
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c. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan
sosial.
d. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada
spelanggan.
Di Kota Manado, pada awal bulan juni 2016 PT.GOJEK mendirikan
kantor cabang yang berada di Jl. Piere Tendean, Sario Tumpaan dan GOJEK
mulai beroperasi pada tanggal 16 juni 2016.69 Kabar itupun langsung direspon
oleh masyarakat Kota Manado, dari yang menolak sampai yang mendukung
adanya model transportasi online di Manado. Sejalan dengan adanya
penggunaan jasa GOJEK yang telah hadir di Kota Manado, masyarakat
Kelurahan Perkamil Kota Manado merasa terbantu akan pelayanan jasanya,
merasa praktis atas hadirnya ojek online karena mereka tidak lagi berjalan
kaki kedepan untuk memanggil ojek pangkalan. Harga transportasi ojek
online pun cukup terjangkau, dan tepat waktu, hal ini membuat masyarakat
Kota Manado merasa sangat nyaman dengan ojek online, sehingga Ojek
online pun kian semakin banyak peminat nya. Masuk keluarnya ojek online
diwilayah Kelurahan Perkamil di pantau terus oleh sekelompok orang yang
lagi duduk santai sambil menunggu penumpang datang. Pada saat itu ojek
tradisional sudah merasa risih dengan hadirnya ojek online di wilayah tempat
mereka menunggu penumpang (rezeki), membuat mereka harus menanggung
69
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kerugian yang besar, dalam artian pendapatan per harinya mereka berkurang,
setiap hari biasanya mereka mendapat penumpang sampai 12 orang per hari
tapi dengan adanya ojek online membuat pendapatan mereka menurun drastis.
B. Pembahasan Hasil Penelitian
1. Perbandingan Efektifitas Ojek Online dan Ojek Tradisional di Perkamil.
Ojek online beberapa tahun terakhir ini sudah menjadi pekerjaan
yang menjanjikan bagi banyak orang baik pria maupun wanita. mengikuti
perkembangan ojek saat ini telah berkembang menjadi mata pencaharian yang
menjanjikan dari segi ekonomi. Dengan bergabung ojek online kita akan
memiliki penghasilan tambahan dan tidak terikat waktu bekerja.
Sejak peroperasian ojek online di Manado khususnya di Kelurahan
Perkamil, ojek tradisional sudah merasa jauh terbandingi dengan ojek online,
mulai dari harga, tepat waktu serta pelayanan ojek online kepada
pelanggannya. Kepuasan yang pelanggan dapati membuahkan hasil terhadap
ojek online. Tindakan-tindakan ojek online semakin membuat parah ojek
tradisional risih. Hal ini juga membuat ojek tradisional menetapkan aturan
sepihak atas pelarangan ojek online untuk beroperasi di wilayah Kelurahan
Perkamil.
Seiring dengan berjalannya waktu. Tercatat jumlah driver Go-jek
sebanyak 220.000 yang tersebar hampir di semua kota-kota besar di
Indonesia, sementara di Kota Manado pada thn 2017 telah berjumlah 12.000

driver. Driver Go-jek berjumlah 8.000 dan Greb ada 4.000. Dari tahun ke
tahun, ojek online semakin marak di kalangan masyarakat banyak,70 Masuk
pada tahun 2019, peminat ojek online perlahan-lahan menurun. Hal ini di
karenakan adanya aturan baru yang di berlakukan oleh pemerintah untuk
perusahaan Gojek, dimana peroperasian Gojek (ojek online) harus ada
pembagian hasil dengan Pemerintah DISHUB sehingga tarif pada
peroperasian ojek online meningkat 2 kali lipat.71 Biasanya jarak dekat
harganya berkisaran 4.000-an kini jarak dekat yang di ambil ojek online
sudah naik 9.000-an, perubahan ini mebuat pendapatan driver ojek online
menurun, dan yang pastinya ojek online sudah mengalami penurunan orderan
karena tarif ojek online kian naik pesat.
Kementarian Perhubungan memberlakukan Batasan tarif ojek online
di 41 kota mulai 1 juli 2019. Menurut Dirjen Perhubungan Darat Budi
Setiyadi mengatakan ke-41 kota ini mewakili zona 1, zona 2, zona 3. Adapun
41 kota yang sudah mulai menerapkan tarif antara lain dari zona 1 adalah
Banda Aceh, Medan, Batam, Pekan Baru, Palembang, Bandar Lampung,
Metro, Belitung, Bandung, Semarang, solo, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar,
Kab. Probolinggo, kab. Pasuruan, Kab. Kudus, dan Madura. Zona 2 terdiri
dari kota Jakarta, Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten
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Tengerang, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, dan Kota
Bekasi. Sedangkan Zona 3 terdiri dari Pontianak, Palangkaraya, Samrinda,
Balikpapan, Banjarmasin, Mataram, Kupang, Manado, Gorontalo, Palu,
Makasar, Kendari, Ambon, dan Jayapura.
Dikatakan dirjen pemberlakuan tarif ojek online ini sesuai dengan
peraturan Menteri (PM) No.12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan
Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang di Gunakan Untuk Kepentingan
Masyarakat.72 Selain itu keputusan perhubungan No. KP 348 Tahun 2019
Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa penggunaan Sepeda Motor Yang di
Gunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Dengan Aplikasi. Keputusan
Mentari ini salah satunya untuk mengawasi kedua aplikator ojek online dalam
memberlakukan aturan terkait besaran biaya jasa ojek online.
Dengan adanya peraturan Menteri (PM) yang baru ini ditetapkan,
membuat aktifitas ojek online tidak seperti dulu lagi yang banyak peminatnya,
kini ojek online tidak beda jauh dengan ojek tradisional (pangkalan). hanya
saja ojek online tetap mendapat penilaian posotif karena telah menjadi salah
satu tranportasi alternatif bagi masyarakat setempat. Berikut ini adalah Hasil
Wawancara dengan responden tentang Perbandingan Efektifitas Ojek online
dan Ojek Tradisional di Kelurahan Perkamil:
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Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Honi (28), bahwa adanya
ojek online dapat membantu masyarakat setempat, dalam hal ini masyarakat
yang ingin mencari pekerjaan utuh ataupun pekerjaan sampingan, sehingga
tingkat pengangguran berkurang. lanjut ibu Honi mengenai ketepatan waktu
ojek online, harga, serta kenyamanan, sudah pasti nyaman karena ojek online
selalu menggunakan/memberikan helm yang sama dan ada juga yang
menawarkan masker untuk pelanggannya agar tidak terkena debu. mengenai
harga dan tepat waktunya ojek online tidak terlalu mencuri perhatian warga
khusunya saya (ibu Honi) karena pesanan tidak selalu tepat waktu dan harga
juga tergantung jarak dan tidak terjangkau, kata ibu Honi dalam hal ini tidak
ada yang spesial hanya saja ojek online sangat berguna bagi warga yang
bermalas-malasan. Berbeda dengan ojek tradisional yang harus berjalan kaki
kedepan (pangkalan), tidak menawarkan helm, terkecuali jarak yang ditempuh
jauh. Mengenai harga, ojek tradisional tidak beda jauh dengan ojek online
harga yang mereka tentukan sesuai jarak yang di ambil tapi beda nya kalau
ojek online sudah tertera harga di aplikasi sebelum memesannya, sedangkan
ojek tradisional tergantung dengan negosiasi antara pengemudi dan
penumpang. Tapi saya lebih berpihak ke ojek tradisional karena kita saling
kenal.73
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Hasil wawancara dengan Ibu Sintia (30), ia mengatakan bahwa
hadirnya ojek online di Kelurahan Perkamil membuat ojek tradisional
terpojok. ia tidak setuju dengan adanya ojek online. ia menggunakan ojek
online hanya karena keadaan terpaksa, saat itu dia terburu-buru ke kantor
karena waktu jalan ke depan (pangkalan) memakan waktu maka saya pesan
ojek online sebagai alternatif, ia tepat waktu, tapi saya tidak merasa nyaman
karena sepanjang jalan kita tidak berkomunikasi suasananya canggung dan
harganya juga mahal.74
Hasil wawancara dengan Alun (20), ia mengetahui bahwa ojek
online mampu merubah perekonomian masyarakat, tapi ketidaksukaan
terhadap ojek online besar. Hadirnya ojek online merusak sopan santun yang
dibuat oleh ojek tradisional, sama hal nya juga dengan Ibu Sintia, Alun juga
menggunakan ojek online karena keadaan terpaksa lepas dari itu Alun tidak
setuju dengan ojek online. Sedangkan ojek tradisional yang ia kenal adalah
orang yang tidak memformalitaskan keramahan dan sopan santun tapi
memang nyatanya ojek tradisional seperti itu.75
Hasil wawancara dengan Aril damopoli (21), tanggapan ia terhadap
ojek online ialah ojek online memudahkan masyarakat untuk mendapatkan
angkutan cepat dan nyaman, tapi menurut Aril tarif ojek online terlalu mahal.
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Kalau ojek tradisional, masalah waktu tergantung dengan kecepatan kita
berjalan menuju pangkalan, dan mengenai harga ojek tradisional terbilang
cukup memuaskan serta nyaman karena selama perjalanan komunikasi antar
pengemudi dan penumpang lancar. 76
Hasil wawancara dengan Aldi Damopoli (20), ia mengatakan bahwa
manfaat ojek online terhadap masyarakat ialah memudahkan masyarakat dan
juga membantu masyarakat mencari pekerjaan sampingan dengan mudah, tapi
menurut nya manfaat ojek online kepada nya ialah tergantung kondisi dan
situasi, jika dia tidak terburu-buru pergi ke tempat kerja maka dia akan
menggunakan ojek tradisional langgananya, tapi kalau dia terburu-buru maka
dia akan memesan ojek online terlebih dahulu agar ojek online bisa sampai
dengan tepat waktu, mengenai harga ojek online dan ojek tradisional terbilang
murah. karena kalau mahal itu tergantung jaraknya. saya suka dengan adanya
ojek online karena banyak membantu masyarakat lainnya.77
Hasil wawancara dengan Iin Sundari Umasugi (20), ia mengatakan
bahwa ojek online sangat bagus dan memudahkan serta tepat waktu tapi
nyatanya bahwa ojek online mahal, dan bukan berarti dia tidak berlangganan
dengan ojek online, ia lebih mengutamakan kenyamanan dari pada tarif, dan
ojek online membuat ia merasa sangat nyaman kemana-mana ia selalu
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menggunakan jasa ojek online. Berbeda dengan ojek tradisional, kata Iin ojek
tradisional tidak ada perkembangannya, hanya pada satu tempat tidak
berjalan-jalan cari penumpang, tidak ramah, dan menakutkan. ia juga merasa
tidak nyaman saat gunakan jasa ojek tradisional karena tidak mempunyai
helm.78
Hasil wawancara dengan Sasmita (20), ia mengatakan dari segi
positif ojek online menjemput penumpang ditempat, pelayanan bagus, ramah
dan murah senyum, harganya juga terjangkau tapi ojek online tidak tepat
waktu. Kalau ojek tradisional yang awal komunikasinya hanya saat kita
memanggil mereka dengan sebutan “ojek dang”, pelayanan kurang memadai,
tapi sesekali saya tetap menggunakan jasa ojek tradisional.79
Hasil wawancara dengan Yulia (25), ojek online lebih mudah ia
dapat karena hanya pesan dan tunggu di tempat, harganya juga murah tapi
kalau ketepatan waktunya tergantung jaraknya, ia sangat merasa nyaman
dengan ojek online karena identitas ojek online sudah kita ketahui jadi jika
terjadi sesuatu kita bisa laporkan dengan data yang tertera di aplikasi jadi
proses hukumnya tidak susah. pelayanan ojek online pun sangat memuaskan.
Tapi dengan adanya ojek online tidak membuat saya beranggapan negatif
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tentang ojek tradisional. Ojek online dan ojek tradisional sama, hanya saja
saya lebih memilih yang praktis.80
Hasil wawancara dengan Rukmana (22), ia mengatakan bahwa ia
tidak menyukai ojek online dari segi apapun, alasan yang kuat bahwa ia takut
untuk menggunakan ojek online, dan ia sudah terbiasa menggunakan ojek
tradisional yang berada dekat tempat tinggalnya.81
Hasil wawancara dengan Putri (26), ia mengatakan bahwa ia sangat
setuju dengan adanya ojek online yang sangat membantu perekonomian
masyarakat dan sangat membantu masyarakat dalam keadaan darurat,
langsung ditempat, tepat waktu. Dan harga juga murah serta pelayanan yang
sangat memuaskan. Sedangkan ojek tradisional pelayanannya tidak bagus dan
susah di dapat dengan cepat.
Ojek online hadir pada zaman kontemporer setelah bertahun-tahun
adanya ojek tradisional. Ojek online menjadi salah satu alat transportasi
alternatif dan juga menjadi hal baru bagi masyarakat, khusunya masyarakat
Desa Perkamil di Kota Manado. Hadirnya ojek online banyak menimbulkan
pro dan kontra pada masyarakat dan juga pada anggota ojek tradisional.
Sebagian masyarakat beranggapan bahwa ojek online hanya menimbulkan
masalah bagi anggota ojek tradisional karena dengan alasan tertentu, dan ada
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juga beranggapan bahwa adanya ojek online mampu membantu masyarakat
lainnya. Perbedaan-perbedaan antara ojek online dan ojek tradisional terlihat
nyata di pandangan masyarakat, mulai dari harga, waktu, kenyamanan serta
pelayanan ojek online dan ojek tradisional. Tentunya banyak kemudahan yang
terdapat pada ojek online karena ojek online berdiri dengan satu perusahaan
yang memfasilitasi, sedangkan ojek tradisional hanya berdiri sendiri dan tidak
difasilitasi oleh perusahaaan.
Dari hasil penelitian di atas, ojek tradisional tidak pernah hilang di
pandangan masyarakat, munculnya ojek online hanya sebagian besar
menimbulkan dampak positif bagi orang banyak dari kelebihan sistemnya,
sedangkan ojek tradisional dilihat tidak ada perubahan sistem di dalam
organisasi tersebut, mereka hanya bisa mangkal dipangkalan tanpa mencari
penumpang ditempat lain, itu salah satu perbedaan yang terdapat di antara dua
bela pihak sehingga banyak hal positif yang didapatkan oleh ojek online dan
itu membuat ojek tradisional merasa bahwa mereka tidak di hargai lagi oleh
masyarakat, merasa bahwa meraka tidak lagi dibutuhkan oleh masyarakat,
merasa bahwa kehadiran ojek online membuat pendapatan mereka berkurang,
hal inilah yang membuat keluarnya aturan pelarangan peroperasian sepihak
dari ojek tradisional untuk ojek online.82
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Akan tetapi tanpa mereka (ojek tradisional) sadari bahwa apa yang
mereka pikirkan itu salah, pada dasarnya masyarakat tetap saja menggunakan,
memilih ojek tradisional dan ada juga masyarakat yang setia dengan ojek
tradisional. Maka hasil penelitian yang penulis dapat di lapangan, bahwa
perbandingan efektifitas ojek online dan ojek tradisional terjadi karena ojek
online hadir dengan menjadi salah satu model transportasi alternatif yang
memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat lainnya, serta membantu
masyarakat pengangguran untuk mendapatkan pekerjaan dengan mudah
sehingga masyarakat banyak memberikan tanggapan positif pada ojek online.
Dari hasil wawancara disini juga dijelaskan bahwa masyarakat
Perkamil menggunakan ojek online hanya di hari hari tertentu, misal
bepergian jauh dan kalau harga ojek online naik maka masyarakat
(penumpang) tidak menggunakan ojek online dan lebih memilih naik ojek
tradisional atau mikro. Sedangkan ojek tradisional, masyarakat sekitarnya
hampir setiap hari selalu menggunakannya untuk kepasar.
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Operasional Ojek
Online Dari Ojek Tradisional:
Mencari rezeki yang halal menjadi kewajiban bagi setiap individu
muslim. Pernyataan ini merupakan dasar bagi setiap individu dalam
memahami salah satu dari tugas pokok di dalam hidupnya, dimana islam
mewajibkan bagi setiap individu yang telah baliqh untuk mencari rezeki yang
halal guna mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya. Namun masalahnya

adalah banyak orang yang mencari rezeki tidak memperhatikan prinsipprinsip dasar dalam berekonomi, ialah 1) Asas suka sama suka (at-taradi)
yaitu kerelaan yang sebenarnya, bukan kerelaan yang bersifat semu dan
seketika. 2) Asas keadilan. Keadilan yang dikehendaki dalam sistem ekonomi
islam tidak semata-mata terletak pada produksi dan cara memperolehnya,
akan tetapi juga pada pendistribusian dan penggunaan pemanfaatannya. 3)
Asas saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. 4) Asas
tolong menolong dan saling membantu.83
Setiap manusia diwajibkan untuk mencari rezeki demi memenuhi
hajat hidup lebih bagi mereka yang menjadi kepala rumah tangga. Kewajiban
ini tidak hanya berlaku pada hukum sosial. Agama juga mewajibkan
seseorang untuk mencari rezeki tapi ada sebagian besar orang yang mencari
rezeki tidak dengan cara semestinya, cara berpikir yang penting dapat
dilakukan dengan cara yang haram yang benar-benar dilarang oleh agama, dan
ada juga pelarangan yang dibuat manusia untuk menghambat manusia lainnya
mencari rezeki sedangkan agama tidak membenarkan hal itu, hukum agama
mengajarkan kita untuk memperoleh rezeki yang halal dan yang tidak
bertentangan dengan syariat islam.
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Konsep rezeki untuk seluruh makhluk didunia ini tanpa terkecualli
sudah di tanggung dan dijamin oleh Allah SWT. sebagaimana ditegaskan
dalam Q.S. Hud/11: 6.

)6(... وما من دابة في االرض اال علي هللا رزقها
Terjemahannya: “Tidak ada satu pun makhluk bergerak (bernyawa)
di bumi ini melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya”84
Dan Allah tidak mungkin mengingkari janjnya. hanya saja dalam
mendapatkan rezeki Allah manusia perluh berikhtiar dengan berbagai usaha
seperti bekerja, dan juga saling tolong menolong untuk memperoleh sesama
rezeki. Bekerja adalah salah satu ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap
manusia yang mempunyai kebutuhan hidup dan Al-quran secara tegas
memberi dorongan kepada umat islam agar memiliki etos kerja tinggi untuk
tampil sebagai pekerja keras dan berprestasi.
Memahami hakikat rezeki, sangat penting melihat konsep rezeki dari
beberapa tinjauan, baik rezeki secara Bahasa maupun istilah.
1. Berkata Ibnu Mandzur kata rizqu-al-razzaq-al-razzaaq, bagian dari sifat
Allah. Dikarenakan Allah memberikan rezeki kepada semua makhluk-Nya.
Allah yang menciptkan rezeki, memberikan kepada makhluk-makhluk-Nya
rezeki-rezeki-nya dan menyampaikannya. Sedangkan rezeki terbagi menjadi 2
macam, yang pertama rezeki untuk badan atau fisik seperti bahan makanan,
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dan yang kedua rezeki batin bagi hati dan jiwa seperti pengetahuan dan
berbagai macam ilmu.85
2. Berkata Raghib: kadang-kadang kata rezeki diungkapan sesuatu perkara
akhirat. Dan kadang-kadang kata rezeki juga digunakan untuk makna bagian.
Dan ungkapan bagi apa yang masuk ke dalam tenggorokan dan dimakan oleh
makhluk. Oleh karena itu sering dikatakan: penguasa memberikan rezeki
tentaranya, atau akan diberikan rezeki berupa ilmu.86
3. Kata rizki dan Mu’jam al-Wasith jika berharakat fathah maka ia merupakan
Masdar, dan jika berharakat kasrah ia sebagai nama bagi sesuatu yang
direzekikan. rizki juga bermakna sesuatu yang bermanfaat bagi seseorang.
Masing-masing dari kedua pola kata tersebut dapat memiliki makna yang lain,
seperti ungkapan apa yang bermanfaat dari apa yang di makan, atau dipakai
seperti pakaian, dan apa yang masuk ditenggorokan dan dimakan.87
4. Menurut Ibnu Faris al-Razi, kata rezeki bermakna pemberian, oleh karena itu
ada suatu ungkapan mengatakan “Allah memberinya rezeki”88
Masalah rezeki adalah masalah yang begitu dekat dengan kehidupan
manusia sehari-hari, bahkan masyarakat memandang ini sebagai hal yang paling
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penting,
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dengan

persepsi

manusia

yakni

tentang

kesejahteraan hidupnya sehari-hari, susah ataupun senang hidup seseorang tidak
bisa terlepas dari masalah ini.89
Setiap manusia pasti mengharapkan dapat hidup Bahagia dan
sejahtera dengan apa yang dimilikinya, akan tetapi dalam kenyataannya tidak
demikian. Banyak dijumpai orang yang mempunyai status social yang sama
ataupun tidak, tetapi dalam perjalanan hidupnya merasakan sesuatu yang berbeda.
Seperti contoh, ada dua orang yang bekerja dengan profesi yang sama, dan samasama juga bekerja dan berusaha keras untuk menekuni pekerjaannya, tetapi yang
hasilnya sangat berbeda. Ada yang sukses dengan usahanya, tetapi yang lainnya
hanya menghasilkan itu-itu saja dan bahkan ada juga yang bangkrut dalam
usahanya. Allah SWT. telah berfirman dalam Q.S. Hud/11: 6.

وما من دابة في االرض اال علي هللا رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب
)6(... مبين
Terjemahannya: “Dan tidak suatu binatang melata pun di bumi
melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan dia mengetahui tempat
berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya, semuanya tertulis dalam kitab
yang nyata (Lauh Mahfuzh)”90
Yang dimaksud dari dabbah atau binatang melata ialah setiap
makhluk yang bernyawa dan seluruh makhluk yang dapat bergerak, sedangkan
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5.

yang

dimaksud

dari

tempat

berdiam

adalah

bumi.91

Ayat

ini-lah

menginformasikan bahwasannya Allah akan menjamin rezeki kepada seluruh
makhlunya. Dia-lah yang menciptakan seluruh makhluk sejagad ini dengan tanpa
membiarkan mereka mati kelaparan.
Sementara itu, dalam kehidupan bermasyarakat seorang di tuntut
mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti halnya makan,
minum, dan lain-lain, seperti firman Allah Q.S. Al-Mulk/67: 15.

)15(... هو الذي جعل لكم االرض دلوال فامشوافي مناكبها وكلوامن رزقه
Terjemahannya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi
kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekiNya.”
Dalam ayat di atas Allah SWT. menganjurkan umat manusia untuk
berusaha mencari rezeki ke seluruh penjuru bumi. Oleh karena itu manusia
dianugerahkan yang lebih sempurna yaitu akal, ilmu, pikiran dan sebagainya,
sebagai bagian dan jaminan rezeki Allah. Tetapi sekali-kali jaminan rezeki yang
dijanjikan Allah bukan berarti memberinya tanpa usaha.92 Allah SWT. berfirman
dalam Q.S. Ash-Shura/42: 19.

)19(...أهلل لطيف بعباده يرزق من يشاء وهوالقوي العزيز
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Terjemahnya: “Allah maha lembut terhadap hamba-hamba-Nya; Dia
memberi rezeki kepada yang di kehendaki-Nya dan dialah yang maha kuat lagi
maha perkasa.”
Dalam ayat in Allah menerangkan bahwa Dia sendiri selalu berbuat
baik kepada hamba-Nya, memberi mereka hal-hal yang bermanfaat, dan
menjauhkan mereka dari bencana yang mengancam, menganugerahkan rezki
kepada hamba-Nya yang mukmin dan yang kafir tanpa mengadakan perbedaan di
antara mereka. Melapangkan dan menyempitkan rezki kepada hamba-Nya yang
dikehendaki-Nya sebagai ujian bagi orang kaya dalam sikapnya terhadap orang
fakir dan ujian bagi orang fakir dalam hubungannya dengan orang kaya agar
supaya hubungan antara seorang dengan yang lain menjadi baik dan mereka
saling membutuhkan.93
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa semua makhluk
yang bernyawa pantas mendapatkan rezeki dari Allah SWT dan itu sudah pasti
sesuai dengan takarannya masing masing, selagi dia mau berusaha dan bekerja
keras pintu rezeki akan selalu terbuka padanya dan itu lah yang dikehendaki Allah
SWT. pada hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-Nya.
Selain dalam al-quran, terdapat juga hadits Nabi yang diriwayatkan
oleh Abu Nu’aim berbunyi:

من طلب الد نياحال ال استغفافا عن المسألة وسعيا أهله وتغطفا علي جاره جاء يوم
القيامة ووجهه كالقمرليلة البذ ر
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Artinya: Dari Abu Hurairah ra. Dari Rasulullah saw bersabda: Barang siapa yang
mencari rezeki secara halal karena untuk memenuhi kebutuhan supaya tidak
meminta-minta. untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dan kasih sayang
terhadap tetangganya maka dia akan bertemu Allah (di hari akhir) dengan wajah
berseri-seri seperti bulan purnama.94
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa semua makhluk
yang bernyawa pantas mendapatkan rezeki dari Allah SWT dan itu sudah pasti
sesuai dengan takarannya masing masing, selagi dia mau berusaha dan bekerja
keras pintu rezeki akan selalu terbuka padanya dan itu lah yang dikehendaki Allah
SWT. pada hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-Nya.
Beda halnya dengan masalah hadirnya ojek online di kalangan
masyarakat Manado, dimana hal ini banyak mendapatkan cibiran negatif dari
berbagai kalangan pangkalan ojek yang ada di Manado. Ojek tradisional merasa
terganggu dengan adanya ojek online di Manado dengan beberapa alasan tertentu
yang mereka rasakan sehingga mereka membuat kebijakan atau aturan sepihak
untuk memojokkan ojek online, aturan tersebut ialah membuat pembatasan ojek
online untuk memperoleh rezeki. Hal ini tentunya bertentangan dengan penjelasan
di atas bahwasannya agama tidak membatasi manusia untuk mencari rezeki Allah
dengan jalan yang benar, dan apa yang dilakukan oleh ojek online adalah sesuatu
yang dibolehkan agama. Di sisi lain, agama islam sangat menganjurkan dan

Abu Nu’aim Ahmad bin Abdillah, Hilyatul Auliya, Maktabah Syamilah, Bab Iyas bin
Qutaibah at Tamimy, Juz 3, h. 110.
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menekankan keutamaan berusaha mencari rezeki yang halal untuk memenuhi
kebutuhan keluarga.
Opang sebutan untuk ojek pangkalan atau ojek tradisional ini
mengeluarkan aturan atau larangan sepihak bagi ojek online agar tidak beroperasi
di sejumlah titik, salah satunya ialah Kelurahan Perkamil. Dimana larangan
tersebut menggunakan spanduk dengan bertuliskan “Dilarang ojek online masuk
untuk mengambil penumpang terkecuali mengantar barang”. Lagi-lagi hal ini
dilakukan ojek tradisional karena beranggapan bahwa adanya ojek online
membuat penghasilan ojek tradisional menurun. Salah satu faktor lainnya ialah
ojek pangkalan merasa berat hati/iri dengan kemudahan ojek online dalam
melayani penumpang serta banyak mendapatkan tanggapan positif dari sebagian
masyarakat lainnya. Allah SWT. berfirman Dalam Q.S. An-Nisa/4: 29.

ياأيهاالذين أمنواالتأكلواأموالكم بينكم بالباطل االأن تكون تجارة عن تراض منكم
)29(... وال تقتلواأنفسكم ان هللا كان بكم رحيما
Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah
kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang
kepadamu”.95
Allah SWT melarang para hamba-Nya yang beriman dari memakan
harrta di antara mereka dengan cara yang batil, hal ini mencakup memakan harta
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dengan cara pemaksaan, pencurian, mengambil harta dengan cara perjudian dan
pencaharian yang hina, bahkan bisa jadi termasuk juga dalam hal ini adalah
memakna harta sendiri dengan sombong dan berlebih-lebihan, karena hal tersebut
adalah termasuk kebatilan dan bukan dari kebenaran. Kemudian Allah
mengharamkan memakan harta dengan cara yang batil, Allah membolehkan bagi
mereka memakan harta dengan cara perniagaan dan pencaharian yang tidak
terdapat padanya penghalang-penghalang dan yang mengandung syarat-syarat
seperti saling ridha dan sebagainya.96
Berdasarkan ayat tersebut, umat islam dilarang untuk memakan harta
saudaranya dengan jalan yang batil, Kecuali dengan jalan yang baik. Maksudnya
segala persaingan memperoleh rezeki sudah ada aturannya. Ini menunjukkan
bahwa ketika seseorang sama-sama berusaha untuk memperoleh rezeki yang halal
maka hal itu tidak dilarang oleh agama dan agama juga tidak melarang seseorang
untuk mencari nafkah dengan cara apapun selagi itu halal. Tetapi dalam hal ini
“mengapa keberadaan ojek online menjadi sebuah masalah bagi masyarakat
lainnya”.
Pelarangan terhadap ojek online terdapat di berbagai tempat
pangkalan yang ada di kota Manado, macam-macam tulisan yang mereka buat
agar ojek online tidak beroperasi di wilayah mereka. Hal ini sama saja dengan
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memberi batas para hamba Allah untuk mencari rezki mereka di muka bumi ini.
Sedangkan, islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengaturnya
sesuai dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu semua bentuk akad dan
berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan,
asalkan tidak bertentangan dengan ajaran islam itu sendiri. Seperti yang
dijelaskan dalam Qs. Al-Baqarah/2: 198.

)198(... ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم
Terjemahnya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (riski
hasil perniagaan) dari Rabbmu”97
Ketika Allah memerintahkan untuk menyucikan ibadah haji dari
rafats, kefasikan dan bantahan-bantahan, maka Allah pun memberikan
keringanan untuk melakukan perniagaan. (Makna dari firman Allah ini adalah):
tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia Allah. mencari karunia Allah
muncul dalam Al-quran dengan pengertian perniagaan/perdagangan. Allah Ta’ala
berfirman dalam Q.S. Al-Jumu’ah/62: 10.98 “Maka bertebaranlah kamu dimuka
bumi; dan carilah karunia Allah.”
Dari ayat di atas dijelaskan bahwa, jika kalian sudah menyelesaiakan
shalat jum’at maka menyebarlah kalian di muka bumi untuk mencari rezeki yang
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halal dan untuk menuntaskan keperluan-keperluan kalian. Carilah karunia Allah
dengan kerja yang halal.
Jika diperhatikan lagi, apa yang dilakukan ojek tradisional terhadap
ojek online merupakan suatu tindak pidana yang sudah melanggar hak Asasi
manusia (HAM) karena perbuatan mereka tersebut bertentangan dengan
ketentuan UU No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasa 39 ayat (1)
yang menegaskan bahwa:
1. “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau
perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat
kemanusiaannya.”
Ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 memiliki makna
siapapun dan apapun yang dilakukan harus diproses sesuai aturan hukum yang
berlaku karena, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat di dalam
diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap
individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas
masyarakat.99
Berdasarkan uraian di atas maka segala cara dilakukan manusia untuk
mencari rezeki adalah boleh-boleh saja asalkan tidak bertentangan dengan
hukum-hukum islam. Mencari rezeki adalah suatu hal yang tidak bisa lepas
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dari kehidupan manusia, kaya atau miskin semua tetap saja melakukan hal itu,
berbagai cara pun mereka lakukan untuk mendapatkan rezeki dari illahi, sama
hal nya dengan apa yang dilakukan ojek online. Segala aktifitas yang
dilakukan ojek online adalah suatu kebolehan dan tidak bertentantang dengan
hukum dan hukum islam.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektifitas ojek online dan ojek
tradisional prespektif hukum islam yang telah di uraikan di atas, penulis menarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Perbandingan efektifitas ojek online dan ojek tradisional, disebabkan karena ojek
online hadir dengan alat electronik yang canggih sehingga dikatakan bahwa ojek
online adalah salah satu model transportasi yang praktis, selain praktis ojek online
juga termasuk transportasi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan. Hal
inilah yang menjadi salah satu perbedaan antara ojek online dan ojek tradisional.
Salah satu perbedaan ini menimbulkan sifat kecemburuan ojek tradisional
terhadap ojek online sehingga ojek tradisional melakukan aksi untuk menetapkan
aturan yang membatasi ojek online untuk mencari rezeki.
2. Hukum islam membebaskan manusia untuk mencari rezeki ke seluruh penjuru
agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan untuk saling membantu
sesama manusia yang membutuhkan. Dan tidaklah islam membenarkan hal yang
membatasi manusia untuk mencari rezeki selagi cara yang mereka lakukan tidak
bertentangan dengan ajaran islam, lepas dari hal itu di bolehkan saja. Seperti yang
di jelaskan dalam Qs. An-Nisa:29, Qs. Al-Baqarah:198, Qs. Al-Mulk:15, dan juga

Qs. Hud:6 yang menjelaskan kepastian rezeki yang sudah di atur oleh Allah SWT.
sesuai dengan takarannya masing-masing.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran
kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini dengan harapan dapat
bermanfaat dan menjadi acuan perbaikan. Adapun saran-saran tersebut antara lain:
1. Ojek tradisional yang ada di Manado dapat terus memperbaiki layanan yang
diberikan, sehingga dapat memuaskan pelanggan dan terus eksis di tengah adanya
ojek online. Dan seharusnya ojek tradisional sadar akan manfaatnya ojek online
yang tengah hadir di Indonesia khususnya di Manado karena ojek online bukan
hanya membantu terbukanya lapangan kerja untuk masyarakat tapi ojek online
juga membantu perekonomian negara dan bisa menjadikan perkembangan negara
yang bagus.
2. Untuk pemerintah daerah diharapakan dengan secepatnya memberikan regulasi
yang sesuai untuk ojek tradisional dan ojek online sehingga dapat meredam
ketegangan dan mengurangi konflik yang terjadi antara ojek tradisional dan ojek
online.
3. Bagi pekerja ojek tradisional diharapkan tidak anarkis terhadap driver ojek online
agar tidak menimbulkan dampak berkelanjutan yang dirasakan driver ojek online
lainnya dalam setiap aktivitasnya, sehingga memberikan peluang kesempatan
kerja bagi masyarakat lainnya.

4. meskipun banyaknya pekerja ojek online yang efesien, pekerja ojek tradisional
juga harus menerapkan system kerja yang efesien sehingga menimbulkan hasil
yang baik dan merasakan kesejahteraan setiap harinya.
5. Dalam islam rezeki diperoleh berbeda-beda setiap manusia dan tidak
diperbolehkan mempunyai rasa iri dan dengki terhadap sesama pekerja
transportasi umum.

DAFTAR PUSTAKA
Anjani Septi Damayanti Slaudiya. 2015 Transportasi Berbasis Online: Go-Jek
Sebagai Sarana Transportasi Masyarakat Kota Surabaya,
About Gojek.diakses melalui laman https://www.go-jek.com/about/ pada 20 Oktober
2017. pukul 16.00 WIB
Ahmad bin ‘Abdillah, Abu Nu’aim, Hilyatul Auliya’, Maktabah Syamilah, Bab Iyas
bin Qutaibah at Tamimy, Juz 3.
Astri Ken Andiani. 2017, Pengaruh Sharing Ekonomi, Sistem Bagi Hasil, Dan
Flextime Terhadapintensi Pengemudi GOJEK Jakarta Pusat Dengan
Efektifitas Sebgai Variable Intervening. diakses pada tanggal 30 oktober
2018.
Afrizal. 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung
Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbgai Disiplin Ilmu, Jakarta:
Rajawali Pers.
Abdurrahman Syaikh bin as-Sa’di Nashir. 2007. Tafsir al-Quran Surat An-Nisa dan
Al-An’am. Jakarta: Pustaka Sahifa.
Akim Nur Moh. 2003. Islam Tradisional dan Revormasi Pragmatieme. Agama dalam
pemikiran Hasan Hanafi. Malang: Bayu Media Publishing.
Arfan Imron.1996, Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan,
Malang: Kalimasada Press.
Adisasmita Rahardjo. 2010. Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi. Yogyakarta: Graha
Ilmu.
Ahmadi Ruslam. 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz
Media.
Aan Komariah dan Djam’an. 2014, Metodologi Penelitian, Bandung: Alfabet.
Adi Rukminto Isbandi. 2013. Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Sosial, Dan
Kajian Pembangunan. Edisi 1. Jakarta: Rajawali Pers.
Arikanto Suharsim. 2005, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: Rosda Karya.
Andika Wijaya. 2016, Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online, Jakarta: Sinar
Grafika.

Burhan Bungin H.M. 2007, Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana.
Cambel. 1989, Riset Dalam Efektifitas Organisasi, Terjemahan Salut Simamora.
Jakarta: Erlangga.
Departemen Agama RI. 2013. Al-Quran dan Terjemahannya. Bandung Diponegoro.
Darmadi Wardiman. 2016. Dampak Keberadaan Transportasi Ojek Online Terhadap
Transportasi Angkutan Umum Lainnya di Kota Makassar,
Ensiklopedi Islam,.Jilid I. 1999. Cet 3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven.
Edi Sutrisno. 2007, Manajemen Sumber Daya Manusia Jakarta: Kencana.
Fatmawati Ridha. 2016. Dampak Sosial Keberadaan Gojek Terhadap Mobilitas
Masyarakat di Kecematan Cibiru Bandung.
Hapsoyo Sunarto dan Yasin Sulkan. 2008. Kamus Bahasa Indonesia Praktis, Populer
dan Kosa Kata Baru. Surabaya: Mekar.
Hendro. 2010. Kewirausahaan. Jakarta: Erlangga.
Hadi Sustrisno. 1983. Metodologi Reseach II. Yogyakarta: Badan Penelitian Fakultas
Psikologi UGM.
Herdiansyah Haris. 2010. Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial.
Jakarta: Salemba Humanika.
Hall H. Richard. Implementasi Manajemen Stratejik Kebijakan dan Proses.
Hamdi Saepul Asep. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan.
Cet I. Yogyakarta: Deepublish.
Isbandi Rukminto Adi. 2013. Kesejahteraan Sosial, Pekerjaan Sosial, Pembangunan
Sosial dan Kajian Pembangunan. Jakarta: Rajawali Pers.
Imam Syaikh. 2007. Tafsir Al Qurthubi. Jakarta: Pustaka Azzam.
Ihyaul MD. Ulum. 2004, Akuntansi Sektor Publi. Malang, UMM Press.
Kurniawan Agung. Transformasi Pelayanan Publik.
Kementerian Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya. Surabaya: CV Fajar Mulya.

Mardani. 2012. Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah. Jakarta: Kencana Prenada
Media.
Muhammad Abdulkadir, 1998, Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung: Citra Aditya
Bakti.
Moleong J. Lexy. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT.Remaja
Rosdakarya.
Muhammad Abu Jafar bin Jarir Ath-Thabari. 2009. Tafsir Ath-Thabari. Jakarta:
Pustaka Azzam.
Pasolong Herbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
Permenhub, No. 32 Tahun 2016 Mulai Berlaku Pada Tanggal 1 Oktober.
Richard. M. steers. 1985. Efektifitas Organisasi. Jakarta: Erlangga.
Renggong Ruslan. 2014. Hukum Acara Pidana Memahami HAM dalam Proses
Penahanan di Indonesia. Jakrata: Prenadamedia Group.
Rudi Aziz dan Asrul. 2014, Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi,
Yogyakarta: Deepublish.
Soegjitna Tjakranegara, 1995 Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang,
Jakarta: Rineka Cipta.
Salim Asbbas. 2002. Manajemen Transportasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada
Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kualitatif Dan R&d. Bandung: Alfabeta.
Salim Yenny dan Salim Peter. 1994. Kamus Bahasa Indonesia. Edisi I. Jakarta.
Suriasumantri. 2003. Ilmu Dalam Prespekktif. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Soedjadi R. 2000. Kiat Pendidikan Matematika di Indonesia Konstatasi Keadaan
Masa Kini Menuju harapan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Departemen Pendidikan Nasional.
Syfrino Aprima. 2017. Efisiensi dan Dampak Ojek Online Terhadap Kesempatan
Kerja dan Kesejahteraan (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Prodi
Ilmu Ekonomi, Institut Pertanian Bogor).

Supriyono. 2000, Sistem Pengendalian Manajemen. Semarang: Universitas
Diponegoro.
Soekanto Soerjono. 1989, Efektifitas Hukum dan Peranan Saksi, Remajan Karyawan
Bandung.
Tjakranegara Soegjitna. 1995. Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang.
Jakarta: Rineka Cipta. (Skripsi Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik
UIN Alaudin Makassar).
Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi, Manado: Institut Agama Islam Negeri.
Wawancara dengan driver Ojek online, Nofrianto Baco. Hari Senin 05 Agustus 2019.
Pukul 07.48 WIB.
Zuhdi Afifudin. 2018. Eksistensi Ojek Pangkalan di Tengah Adanya Ojek Online
Prespektif Sosiologi Ekonomi Islam, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Purwokerto)

LAMPIRAN

PANDUAN PEDOMAN WAWANCARA
A. Wawancara dengan masyarakat Desa Perkamil di Kota Manado;
1. Apakah anda pernah menggunakan transportasi ojek online dan ojek
tradisional ?
2. Bagaimana tanggapan anda terhadap ojek online dan ojek tradisional ?
3. Apakah ojek online dan ojek tradisional tepat waktu dalam beroperasi ?
4. Mengenai harga, apakah ojek online dan ojek tradisional termasuk dalam
harga terjangkau ?
5. Apakah nyaman dalam menggunakan ojek online dan ojek tradisional ?

DOKUMENTASI

Spanduk bertuliskan pelarangan operasional ojek online di Perkamil

Wawancara dengan Driver ojek tradisional, Bapak Toni

Wawancara dengan Driver Ojek Tradisional Lainnya

Wawancara dengan Driver Ojek Online

Wawancara dengan Saudari Alun

Wawancara dengan Saudara Aril Damopoli

Wawancara dengan Saudara Aldi Damopoli

Wawancara denga Saudari Iin Sundari
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