BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Keberadaan transportasi menjadi salah satu elemen yang tidak dapat
dipisahkan dari tatanan kehidupan manusia. Sebagai sarana mobilitas,
transportasi berperan penting dalam memberikan kemudahan akses untuk
menunjang aktivitas manusia. Di antara berbagai jenis moda transportasi darat,
dalam hal ini becak menjadi salah satu pilihan alat transportasi yang masih
digunakan oleh masyarakat. Becak sendiri merupakan salah satu alat
transportasi tradisional roda tiga yang menggunakan tenaga manusia dan
keberadaannya masih banyak ditemukan di berbagai kota di Indonesia salah
satunya di Kota Surakarta. Transportasi becak di Kota Surakarta muncul sejak
tahun 1941, dimana dalam hal ini keberadaannya menjadi salah satu pilihan
transportasi yang banyak digunakan sebagai sarana angkutan barang maupun
jasa.
Secara resmi keberadaan transportasi becak di Kota Surakarta juga di
atur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Perhubungan yang menyebutkan bahwa pengangkutan orang
dan barang di jalan dapat dilakukan dengan menggunakan kendaraan tidak
bermotor yang terdiri dari becak dan delman atau bendi. Transportasi becak
dalam perkembangannya juga berperan penting dalam mengembangkan dan
memperkuat citra industri pariwisata di Kota Surakarta sehingga juga menjadi
salah satu indikator untuk meningkatkan pembangunan dan menunjang sektor
pariwisata yang di atur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13
Tahun 2016 tentang Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016
– 2026.
Hingga saat ini jumlah pengemudi becak yang masih beroperasi di
wilayah Kota Surakarta berdasarkan data dari Dishubkominfo Kota Surakarta
pada tahun 2015 yaitu mencapai 7.500 becak (Damianus, 2015). Namun

1

2

akibat perubahan kemajuan moda transportasi seperti kemunculan transportasi
online dalam hal ini menyebabkan keberadaan transportasi becak semakin
terpinggirkan. Berdasarkan data dari komunitas Forum Komunikasi Keluarga
Becak (FKKB) adanya kemunculan berbagai jasa transportasi online di Kota
Surakarta mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah pengemudi becak yang
signifikan dimana pada tahun 2016 hanya tersisa sekitar 2.500 pengemudi
becak yang masih aktif beroperasi di berbagai wilayah di Kota Surakarta
(Kurniati, 2016).
Selain mengakibatkan terjadinya penurunan pada jumlah pengemudi
becak, kemunculan transportasi online di Kota Surakarta juga mengakibatkan
penurunan pada jumlah penumpang. Dalam hal ini penurunan jumlah
penumpang yang terjadi akibat merebaknya transportasi online juga
berpengaruh pada semakin menurunnya pendapatan pengemudi becak.
Menurut data dari Forum Komunikasi Keluarga Becak (FKKB) adanya
penurunan pendapatan akibat kemunculan transportasi online seperti Grab,
Gojek dan Maxim terjadi lebih signifikan yaitu hingga mencapai 75%, jika
sebelumnya pendapatan pengemudi becak rata-rata Rp 50.000 per hari maka
sejak kemunculan transportasi online di Kota Surakarta, pengemudi becak
bahkan merasa kesulitan untuk mendapatkan penghasilan sebesar Rp 10.000
per hari (Ari, 2016).
Mengacu pada data dari Mode Transportasi Kota Surakarta pada tahun
2019 menyebutkan bahwa jenis moda transportasi darat yang banyak dipilih
oleh masyarakat yaitu transportasi sepeda motor seperti ojek online yang
jumlahnya mencapai 74%, transportasi roda empat sebesar 17%, transportasi
becak sebanyak 5%, bus atau truk 3% dan 1% sisanya untuk transportasi
angkutan umum (Perdana, 2019). Dari data tersebut maka menunjukkan
bahwa transportasi becak menjadi salah satu alat transportasi yang kurang
menjadi pilihan masyarakat dalam melakukan mobilitas. Dengan berbagai
layanan dan tarif yang lebih murah, keberadaan transportasi online di Kota
Surakarta semakin menjadi pilihan transportasi yang banyak diminati oleh
masyarakat daripada transportasi tradisional seperti becak (Kurniati, 2016).
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Adanya dampak yang ditimbulkan dari kemunculan transportasi online
tersebut mendorong keberadaan berbagai komunitas becak di Kota Surakarta
mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan yang tidak seimbang.
Salah satu komunitas becak yang masih aktif di Kota Surakarta yaitu
perkumpulan Paguyuban Becak Solo Mandiri Pasar Klewer yang berdiri sejak
tahun 1984. Berbagai kegiatan dan aktivitas sosial yang dibangun baik melalui
hubungan antar individu maupun kelompok dilakukan untuk membangun
kerjasama serta membentuk solidaritas sebagai upaya dalam menghadapi
adanya persaingan dengan munculnya berbagai jasa transportasi online di
Kota Surakarta.
Dari berbagai permasalahan tersebut, maka keberadaan transportasi
online di Kota Surakarta memberikan pengaruh bagi perubahan eksistensi
transportasi tradisional seperti becak. Masih kurangnya studi mengenai upaya
strategi mempertahankan transportasi becak yang juga dilihat dari perspektif
sosial membuat penelitian ini penting untuk dilakukan. Oleh karena itu atas
berbagai perubahan tersebut maka peneliti ingin mengetahui hal-hal yang
berkaitan dengan faktor pendorong dan strategi bertahan yang dilakukan oleh
pengemudi becak yang tergabung dalam Paguyuban Becak Solo Mandiri Pasar
Klewer. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian yang
berjudul “Strategi Bertahan Pengemudi Becak Dalam Menghadapi
Persaingan Transportasi Online (Studi Pada Paguyuban Becak Solo
Mandiri Pasar Klewer”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat disampaikan
rumusan masalah sebagai berikut :
1. Apa saja faktor pendorong bertahannya pengemudi becak pada Paguyuban
Becak Solo Mandiri Pasar Klewer dalam menghadapi persaingan dengan
transportasi online di Kota Surakarta ?
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2. Bagaimana bentuk strategi bertahan pengemudi becak pada Paguyuban
Becak Solo Mandiri Pasar Klewer dalam menghadapi persaingan
transportasi online di Kota Surakarta ?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditentukan tujuan
penelitian sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui faktor-faktor pendorong bertahannya pengemudi becak
pada Paguyuban Becak Solo Mandiri Pasar Klewer dalam menghadapi
persaingan dengan transportasi online di Kota Surakarta
2. Untuk mengetahui bentuk strategi bertahan pengemudi becak pada
Paguyuban Becak Solo Mandiri Pasar Klewer dalam menghadapi
persaingan transportasi online di Kota Surakarta

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan dapat disampaikan
di antaranya sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kajian bahan ajar
kuliah khususnya yang berkaitan dengan materi perubahan sosial
b. Dapat memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan sosial
khususnya yang berkaitan dengan bentuk-bentuk strategi bertahan
pengemudi becak dan faktor pendorong bertahannya pengemudi becak
serta fungsinya dalam menghadapi persaingan dengan berbagai jasa
transportasi online di Kota Surakarta
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan khususnya
bagi Pemerintah Kota Surakarta dalam membuat kebijakan maupun
upaya-upaya strategis lainnya untuk memperkuat dan mengembangkan
eksistensi dari transportasi becak di Kota Surakarta
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b. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi
masyarakat

mengenai

upaya-upaya

transportasi

becak

dalam

menghadapi persaingan dengan adanya transportasi online di era
modernisasi sehingga diharapkan masyarakat luas juga dapat memiliki
kesadaran untuk ikut serta dalam mempertahankan eksistensi
transportasi tradisional seperti becak
c. Bagi Peneliti Lain
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk
penelitian-penelitian yang selanjutnya khususnya yang berkaitan
dengan fenomena transportasi becak

