BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Kemajuan berbagai moda transportasi menjadi salah satu aspek yang
berperan penting dalam menunjang pembangunan di Kota Surakarta.
Secara geografis Kota Surakarta terletak di antara 110o45`15” –
110o45`35” Bujur Timur dan 70`36” – 70`56” Lintang Selatan. Kota
Surakarta memiliki luas wilayah sebesar 44,04 km2 dan terbagi menjadi 5
kecamatan dan 54 kelurahan yang terdiri dari Kecamatan Banjarsari
dengan 15 kelurahan, Kecamatan Jebres dengan 11 kelurahan, Kecamatan
Laweyan dengan 11 kelurahan, Kecamatan Pasar Kliwon dengan 10
kelurahan dan Kecamatan Serengan dengan 7 kelurahan. Kota Surakarta
juga menjadi kota dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Pulau Jawa,
dimana pada tahun 2020 jumlah penduduk Kota Surakarta mencapai
522.364 jiwa dengan tingkat kepadatan tertinggi di Jawa Tengah yaitu
mencapai 11.861,00 jiwa/km2.
Dengan besarnya jumlah penduduk di Kota Surakarta maka
kemajuan pengembangan sarana transportasi untuk memenuhi kebutuhan
akses akomodasi masyarakat menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan
dari tuntutan perkembangan zaman. Sebagai kota transit yang strategis
maka dalam perkembangannya terdapat berbagai jenis layanan moda
transportasi yang ada di Kota Surakarta baik jasa transportasi modern
maupun tradisional. Salah satu alat transportasi tradisional yang masih
berkembang di Kota Surakarta adalah transportasi becak. Selain sebagai
alat angkutan umum baik jasa maupun barang, transportasi becak di Kota
Surakarta juga berperan dalam memperkuat dan mengembangkan sektor
pariwisata. Eksistensi dari keberadaan jasa transportasi tradisional seperti
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becak dapat bertahan salah satunya diperkuat dengan adanya berbagai
paguyuban yang masih aktif di Kota Surakarta hingga sekarang.
Terdapat beberapa paguyuban becak yang ada di Kota Surakarta
diantaranya yaitu Forum Komunikasi Keluarga Becak Solo, Paguyuban
Becak Pasar Gede dan Paguyuban Becak Solo Mandiri Pasar Klewer.
Namun di antara paguyuban tersebut yang masih aktif hingga sekarang
dan menjadi fokus dari lokasi dalam penelitian ini adalah Paguyuban
Becak Solo Mandiri Pasar Klewer. Paguyuban Becak Solo Mandiri Pasar
Klewer merupakan salah satu paguyuban pengemudi becak di Kota
Surakarta yang berdiri sejak tahun 1984. Lokasi dari pangkalan
beroperasinya anggota Paguyuban Becak Solo Mandiri Pasar Klewer dapat
dilihat pada gambar 4.1.

Gambar 4.1. Lokasi Penelitian
(Sumber : googlemaps.com)

Paguyuban Becak Solo Mandiri Pasar Klewer dalam hal ini memiliki
batas untuk lokasi pangkalan bagi pengemudi becak yang tergabung
menjadi anggota paguyuban. Adapun batas wilayah yang menjadi lokasi
beroperasinya pengemudi becak yang tergabung menjadi anggota
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paguyuban yaitu dimulai dari gapura atau pintu masuk Pasar Klewer
hingga bagian wilayah selatan dari Pasar Klewer. Sehingga tidak semua
pengemudi becak yang beroperasi di setiap wilayah bagian Pasar Klewer
merupakan anggota dari paguyuban dan hanya pengemudi becak yang
beroperasi di lokasi tersebut yang menjadi anggota tetap Paguyuban Becak
Solo Mandiri Pasar Klewer. Sebagai salah satu paguyuban yang masih
aktif di Kota Surakarta, Paguyuban Becak Solo Mandiri Pasar Klewer juga
memiliki berbagai upaya dalam meningkatkan solidaritas untuk dapat
menghadapi persaingan dengan merebaknya berbagai jasa transportasi
online di Kota Surakarta.

2. Paguyuban Becak Solo Mandiri Pasar Klewer
Paguyuban Becak Solo Mandiri Pasar Klewer merupakah salah satu
paguyuban becak yang masih aktif di Kota Surakarta hingga sekarang.
Sejarah terbentuknya Paguyuban Becak Solo Mandiri Pasar Klewer di
awali dari adanya kesepakatan terkait dengan sumbangan pemikiran
sejumlah pengemudi becak untuk membangun solidaritas dan menertibkan
para pengemudi becak yang beroperasi di Pasar Klewer. Nama dari
paguyuban tersebut di ambil dari lokasi pangkalan para pengemudi becak
yang tepat berada di depan Bank Mandiri Pasar Klewer, sehingga hingga
sekarang paguyuban tersebut di kenal dengan nama Paguyuban Becak
Solo Mandiri Pasar Klewer. Tujuan dari dibentuknya paguyuban becak
adalah untuk menjadi wadah dalam menghimpun solidaritas dan kekuatan
karena adanya rasa senasib sehingga dapat meningkatkan kebersamaan
antar sesama pengemudi becak yang beroperasi di Pasar Klewer.
Sebelumnya perkumpulan Paguyuban Becak Solo Mandiri Pasar
Klewer merupakan suatu komunitas yang sejak berdirinya hanya menjadi
perkumpulan bagi pengemudi becak yang beroperasi di depan Pasar
Klewer dan tidak memiliki struktur kepengurusan yang jelas. Tetapi sejak
tahun 2021, Paguyuban Becak Solo Mandiri Pasar Klewer melakukan
regenerasi dengan membentuk struktur organisasi yang didalamnya
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terdapat posisi dengan tugas dan fungsi masing-masing. Alasan dari
dibentuknya struktur kepengurusan tersebut adalah untuk memberikan
kemudahan dalam mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan
kepentingan paguyuban serta untuk memperjelas pembagian peran antar
anggota paguyuban. Adapun susunan kepengurusan Paguyuban Becak
Solo Mandiri Pasar Klewer dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut.
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Gambar 4.2 Susunan Kepengurusan Paguyuban Becak Solo Mandiri
(Sumber : Data Susunan Kepengurusan Paguyuban Tahun 2021)

Dalam kaitannya dengan susunan kepengurusan tersebut maka
meskipun terdapat beberapa posisi namun Paguyuban Becak Solo Mandiri
Pasar Klewer tidak memiliki ketetapan secara resmi dan mengikat yang
mengatur mengenai pembagian tugas dan peran di masing-masing posisi.
Untuk pembagian peran antar susunan kepengurusan dan anggota
paguyuban dalam hal ini dapat menyesuaikan dengan kondisi dan situasi
tertentu. Adanya gagasan untuk membentuk suatu susunan kepengurusan
tersebut mulai direalisasikan sejak Bapak Triman menjabat menjadi ketua
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paguyuban dari tahun 2020 hingga sekarang dan menggantikan ketua
paguyuban pada periode sebelumnya yaitu Bapak Sarjimin.
Hingga sekarang terdapat 78 pengemudi becak yang tergabung
menjadi anggota paguyuban. Anggota dari Paguyuban Becak Solo Mandiri
Pasar Klewer merupakan pengemudi becak yang sehari-hari beroperasi di
wilayah kerja paguyuban yaitu yang dimulai dari gapura atau pintu masuk
Pasar Klewer hingga bagian wilayah selatan dari Pasar Klewer. Anggota
Paguyuban Becak Solo Mandiri Pasar Klewer sendiri berasal dari berbagai
wilayah sekitar Kota Surakarta seperti Boyolali, Sukoharjo, Sragen dan
Karanganyar dimana masing-masing anggota paguyuban memiliki Kartu
Tanda Anggota (KTA) yang sejak tahun 2021 mulai digunakan sebagai
bukti identitas keanggotaan. Identitas keanggotaan tersebut meliputi nama
anggota, tempat dan tanggal lahir serta alamat tinggal.
Kartu Tanda Identitas (KTA) dalam hal ini akan berlaku selama
anggota paguyuban menjadi pengemudi becak di Pasar Klewer sampai
dengan adanya pencabutan karena adanya hal-hal tertentu. Dalam hal ini
proses penerimaan anggota Paguyuban Becak Solo Mandiri Pasar Klewer
hanya dilakukan dengan mengumpulkan beberapa syarat administrasi yang
nantinya akan digunakan sebagai data dalam Kartu Tanda Identitas (KTA).
“Tidak ada syarat khusus Mbak, ya cuma numpuk fotocopy KTP itu
saja sama foto berwarna 2 lembar. Yang satu nanti buat dokumentasi
KTA yang satunya nanti buat arsip untuk paguyuban njagani kalau
ada masalah misalnya ada barang penumpang yang dicuri begitu kita
tinggal mencari orangnya kan enak jadi ada datanya alamatnya sudah
jelas”. (TR/11/03/2021)
Lebih lanjut, kaitannya dengan penerimaan anggota paguyuban
maka dalam prosesnya tidak terdapat ketentuan dan persyaratan khusus
yang mengatur mengenai proses penerimaan anggota paguyuban. Namun
dalam hal ini terdapat berbagai hal yang menjadi dasar pertimbangan
dalam melakukan proses penerimaan anggota paguyuban khususnya yang
berkaitan dengan latar belakang kepribadian dari pengemudi becak.
“Kalau anggota tetap itu pasti selalu disini mbak, mangkal disini
pokoknya cari nafkah dapat gak dapet pasti disini. Terus kalau yang
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ampir-ampiran itu gak boleh jadi anggota mbak. Masalahnya kan
kita gak tau sifat dan watak orangnya, yang kita lihat itu penting
kejujurannya mbak. Pokoknya kalau mbaknya main becak yang ada
disini jangan khawatir masalah kejujuran. Tapi kalau becak di luar
sini saya gak tahu”. (SR/06/03/2021)
Dalam perkembangannya, hingga saat ini Paguyuban Becak Solo
Mandiri Pasar Klewer belum memiliki progam-progam kerja yang secara
khusus diselenggarakan dalam periode tertentu untuk meningkatkan dan
mengembangkan partisipasi antar anggota paguyuban. Meskipun demikian
di tengah semakin merebaknya jasa transportasi online di Kota Surakarta
maka Paguyuban Becak Solo Mandiri Pasar Klewer melakukan berbagai
kegiatan sosial sebagai salah satu respon dalam menghadapi dampak dari
munculnya jasa transportasi online. Tidak adanya progam kerja dalam hal
ini disebabkan karena adanya berbagai kendala seperti keterbatasan waktu
dari anggota paguyuban yang sehari-hari berprofesi sebagai pengemudi
becak di Pasar Klewer.
“Kalau disini progam rutinnya gak ada mbak, masalahnya gini mbak
biasanya becak itu kan kesibukannya kan mencari nafkah. Kalau
rutinitas kemungkinan ya waktunya yang gak ada apalagi ada yang
katakanlah becak itu kan gak tentu sehari-harinya kadang ada yang
sepi kadang ada yang ramai jadi sehari-hari kalau jam kerja pulang
ya pulang”. (TR/11/03/2021)
Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan dan mengembangkan
solidaritas antar anggota paguyuban maka kegiatan sosial diwujudkan
dengan menghimpun berbagai jaringan dari pihak-pihak tertentu melalui
pengadaan bantuan sosial untuk meningkatkan perekonomian anggota
paguyuban yang berprofesi sebagai pengemudi becak di Pasar Klewer.
Hingga saat ini terdapat berbagai pihak baik individu maupun kelompok
yang dalam periode tertentu melakukan kegiatan seperti bantuan sosial
kepada anggota Paguyuban Becak Solo Mandiri Pasar Klewer. Pihakpihak tersebut di antaranya yaitu dari Komunitas Orang Baik Solo (OBS),
De’ Lawang Djoendjing dan dari berbagai individu yang bersifat pribadi.
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Kegiatan sosial tersebut dilakukan selama dua bulan sekali atau tiga
bulan sekali dengan kata lain tidak dilakukan dengan periode waktu yang
pasti. Kegiatan sosial dilakukan dengan memberikan bantuan sosial berupa
uang tunai maupun paket kebutuhan sembako, baju seragam untuk anggota
paguyuban, bantuan pewarna cat untuk melakukan pewarnaan ulang pada
bagian becak serta berbagai bantuan lain yang mendorong pengembangan
Paguyuban Becak Solo Mandiri Pasar Klewer. Pada perkembangannya
adanya paguyuban becak dalam hal ini dapat menjadi salah satu bentuk
upaya dalam meningkatkan eksistensi dan mempertahankan penggunaan
transportasi becak di tengah kemajuan berbagai jasa transportasi online di
Kota Surakarta.

3. Persaingan Antara Pengemudi Becak dengan Transportasi Online
Becak merupakan salah satu layanan jasa alat transportasi tradisional
yang berkembang di kota-kota besar di Indonesia salah satunya di Kota
Surakarta. Tidak hanya sebagai alat angkutan barang maupun jasa, tetapi
dalam perkembangannya keberadaan transportasi becak juga menjadi daya
tarik tersendiri dalam memperkuat pengembangan sektor pariwisata di
Kora Surakarta. Becak menjadi salah satu alat transportasi tradisional yang
mendorong citra pariwasata di Kota Surakarta. Sehingga dalam hal ini alat
transportasi becak memegang peranan yang penting dalam perkembangan
transportasi di Kota Surakarta.
a. Perkembangan Transportasi Becak Sebelum Adanya Jasa Transportasi
Online di Kota Surakarta
Transportasi becak di Kota Surakarta di kenal sebagai salah satu
transportasi tradisional yang pada masanya menjadi jasa transportasi
andalan yang banyak digunakan dan diminati di kalangan masyarakat.
Sebagai salah satu saksi dari puncak kejayaan transportasi becak di
Kota Surakarta, Sardi yang selama 25 tahun menjadi pengemudi becak
mengenang bagaimana transportasi becak menjadi primadona di Kota
Surakarta. Bahkan dalam perkembangannya karena jumlah pengemudi
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becak yang semakin meningkat maka terdapat pemberlakuan yang
mengatur mengenai pembatasan dan pengurangan jumlah pengemudi
becak secara bertahap di Kota Surakarta yang di atur dalam Perda No.9
tahun 1991.
Pada tahun 1995 – 1997 jumlah pengemudi becak yang ada di
Kota Surakarta hampir mencapai 15.000 sampai 20.000 becak. Selain
adanya pembatasan dari jumlah pengemudi becak, pengaturan waktu
operasional dari transportasi becak di Kota Surakarta dalam hal ini
juga diberlakukan untuk mengatur mekanismenya. Pengaturan waktu
tersebut diberlakukan berdasarkan jam operasional dan warna becak
yang dibagi menjadi dua yaitu becak yang berwarna merah beroperasi
pada pagi hari sedangkan untuk becak yang berwarna putih beroperasi
pada malam hari. Pada zaman dahulu becak di Kota Surakarta juga di
kenal dengan berbagai bentuk dimana di antaranya terdapat becak yang
berbentuk apolo, becak roket atau becak laki-laki serta becak biasa
yang disebut dengan becak perempuan.
Pada masa puncak kejayaannya, banyaknya minat masyarakat
yang menggunakan jasa transportasi becak dalam melakukan mobilitas
mengakibatkan pengemudi becak di Kota Surakarta tidak mengalami
kesulitan dalam mendapatkan penumpang. Sebagai primadona yang
banyak diminati pada masanya, becak menjadi transportasi andalan
yang banyak dicari oleh masyarakat. Kenyataan tersebut salah satunya
dirasakan oleh Sutimin yang berasal dari Karanganyar dan telah
menjadi pengemudi becak di Kota Surakarta sejak tahun 1986.
“Kalau bedanya ya sangat jauh sekali mbak, tetap ramai yang
dulu. Kalau dulu memang becak masih jaya-jayanya mbak tentu
masih banyak peminatnya. Dulu itu ibaratnya orang yang mencari
becak kita justru ditunggu-tunggu, tapi kalau sekarang becak yang
mencari penumpung. Dulu itu sekitar tahun 1986 – 1990an itu
banyak orang justru mencari becak mereka pada pesan-pesan dulu
ibaratnya besuk becak dipakai itu dari sekarang sudah bilang
mbak sudah ngasih tahu. Seringnya kalau narik malah misal pak
nanti balik lagi nggeh pak kulo tenggo dalam artian ngantri itu
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jadi pak mengkeh mriki maleh nggih pak begitu mbak. Tapi kalau
sekarang nyari aja gak ada mbak”. (SK/02/03/2021)
Hal senada juga diungkapkan oleh Sardiyono yang telah menjadi
pengemudi becak di Kota Surakarta selama 40 tahun terhitung sejak
tahun 1980. Sardiyono merupakan salah satu pengemudi becak yang
sehari-hari beroperasi di Pasar Klewer mulai pukul 08.00 – 17.00
WIB. Sardiyono yang juga menjadi salah satu pengurus dari
Paguyuban Becak Solo Mandiri Pasar Klewer mengaku bahwa zaman
dahulu pada masa kejayaannya, pekerjaan sebagai pengemudi becak
menjadi salah satu pekerjaan yang dapat diandalkan dari segi ekonomi.
“Kalau dulu becak sangat ramai, kalau dulu itu saya misalnya
dikampung ada rewangan. Terus selesai mencari keluar buat
makan masih bisa. Kalau dulu pendapatannya angkanya kecil
mbak tapi cukup, biaya hidup dulu kan kecil. Tapi kalau dulu
banyak penumpang, kita kalau ke Pasar Legi itu pas kembali di
setiap gang-gang pasti ada penumpang sekarang ya sulit gak ada
mbak”. (SD/19/03/2021)
Adanya kemudahan dalam mendapatkan penumpang tersebut juga
memberikan pengaruh dalam aspek ekonomi dimana pengemudi becak
mendapatkan jumlah penghasilan yang cukup untuk dapat memenuhi
kebutuhan harian ekonomi rumah tangga. Pada masa kejayaannya ratarata dalam sehari pengemudi becak mampu mendapatkan 8 sampai 10
penumpang setiap harinya. Dengan rata-rata dari jumlah penumpang
tersebut maka dalam sehari pengemudi becak mampu mendapatkan
minimal Rp 50.000 setiap harinya.
Hal tersebut diungkapkan oleh Anwar pria berusia 55 tahun yang
telah menjadi pengemudi becak sejak tahun 1995. Pada tahun 1995,
Anwar pertama kali beroperasi sebagai pengemudi becak di Pasar
Nusukan Surakarta. Anwar merupakan seorang pendatang yang hidup
sendiri mencari nafkah untuk anak, istri dan keluarganya yang menetap
di Kendal.
“Kalau dulu narik sehari bisa 8 sampai 10 orang mbak, kalau dulu
pendapatannya sehari narik atau ga narik pokoknya bisa dapat Rp
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50.000. Ya pokoknya patokonnya Rp 50.000 itu bisa lebih bisa
kurang, tapi sehari pasti bisa dapet Rp 50.000. Kalau sekarang ya
jangan di tanya mbak, sehari ibaratnya bisa dapet Rp 15.000 aja
sudah alhamdulillah. Kalau dulu itu sehari bisa dapet Rp 60.000
itu udah bagus mbak itu tapi dulu waktu tahun 1980 sampai 1990
mbak”. (AW/01/03/2021)
Pengalaman serupa dalam hal ini juga dirasakan oleh Sutimin
yang mengaku tidak mengalami adanya kesulitan dalam mendapatkan
penumpang dan pendapatan untuk keluarga setiap harinya. Bahkan
becak juga menjadi transportasi yang digunakan dan banyak digemari
oleh semua kalangan baik dari anak-anak hingga orang dewasa.
“Kalau dulu narik itu bisa mendapatkan uang dalam sehari bisa
sampai sekitar Rp 80.000 – Rp 100.000 mbak. Ibaratnya kalau
sekarang mau cari uang sehari Rp 50.000 ya susah mbak. Kalau
dulu ya sehari itu bisa narik 7 – 8 kali mbak. Kalau dulu justru
malah anak-anak sekolah itu yang paling banyak pakai becak jadi
penumpang becak mbak intinya semua orang pasti pakai becak
ini”. (SK/02/03/2021)
Tidak hanya menjadi alat transportasi yang digunakan untuk
memberikan layanan angkutan barang dan jasa, tetapi transportasi
becak juga digunakan sebagai transportasi wisata untuk wisatawan
domestik yang melancong ke Kota Surakarta. Biasanya transportasi
becak juga disewa selama 2 – 3 jam dengan tarif Rp 85.000 - Rp
100.000 oleh wisatawan yang menginap di hotel untuk berlibur dan
mengunjungi destinasi wisata baik wisata kuliner maupun kunjungan
ke beberapa tempat berserajarah yang ada di Kota Surakarta.

b. Transportasi Becak di Tengah Berkembangnya Transportasi Online di
Kota Surakarta
Transportasi online seperti gojek mulai muncul dan berkembang
di Kota Surakarta pada tahun 2016. Sejak kemunculannya di Kota
Surakarta sudah banyak terjadi aksi penolakan karena kemunculannya
menyebabkan penurunan pada eksistensi transportasi becak. Pusatpusat perdagangan seperti pasar, sekolah, hotel, jalan protokol dan
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tempat umum lainnya yang menjadi lokasi sentral bagi pengemudi
becak untuk mendapatkan penumpang kini semakin terbatas karena
merebaknya transportasi online di Kota Surakarta.
Keberadaan jasa transportasi online di keluhkan oleh Anwar yang
sehari-hari beroperasi sebagai pengemudi becak dari pukul 05.00 –
22.00 WIB. Merebaknya berbagai transportasi online mengakibatkan
pengemudi becak kesulitan mendapatkan penumpang. Kondisi tersebut
menurut Anwar diperburuk dengan adanya pembangunan tata kota
yang memberikan akses jalan terbatas kepada pengemudi becak.
“Sekarang satu hari bisa narik penumpang satu kali itu sudah
alhamdulillah mbak. Bahkan kadang-kadang satu minggu bisa
narik satu kali itu sudah sangat beruntung sekali. Jangankan satu
minggu, terkadang satu bulan pun ada juga yang gak narik. Tapi
kalau sekarang nyari aja gak ada mbak. Jadi iya jatuhnya itu
setelah ada gojek ditambah ada apa itu namanya gocar ya mbak
ya”. (AW/01/03/2021)
Kenyataan yang dihadapi oleh pengemudi becak yang semakin
mengalami kesulitan dalam mencari penumpang dalam hal ini juga
memberikan pengaruh pada semakin menurunya pendapatan yang
diperoleh setiap harinya. Pengalaman tersebut dirasakan oleh Surono
yang sudah menjadi pengemudi becak sejak tahun 1984 dan pernah
menjadi salah satu pegawai usaha konveksi di Pasar Klewer. Selama
37 tahun menjadi pengemudi becak, Surono mengaku bahwa adanya
transportasi online mematikan keberadaan becak karena mengalami
penurunan jumlah pendapatan lebih dari 60% dan tidak mendapatkan
penumpang dalam periode hitungan minggu maupun bulan.
“Tapi setelah ada gojek itu rezekinya jatuh berkurang banget ya
hampir 60% mbak. Kadang satu minggu cuma bisa dua kali,
pokoknya sekarang setelah ada gojek itu ya ngeri mbak semua
rusak kayak becak, taksi itu sudah mati sekarang sudah gak
dipakai. Hampir-hampir gak payu mbak becak itu setelah ada
gojek apalagi namanya apa ini gocar apa apa itu. Saya satu
minggu gak dapat penumpang saat ini sering, sebulan cuma sekali
pernah. Pernah itu kosong, sekali narik cuma Rp 10.000 pernah.
Kalau dulu sehari bisa dapet Rp 100.000 lebih lah, tapi kalau
sekarang sehari separuhnya saja kadang-kadang blong. Kadang-
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kadang blong itu jadi gak dapat narik itu mbak. Sekarang itu
paling disini itu tinggal nunggu langganan-langganan datang itu”.
(SR/06/03/2021)
Adanya penurunan jumlah penumpang yang sangat signifikan
juga dirasakan oleh Sutimin yang sehari-hari beroperasi di dua tempat
sekaligus dimana pada pukul 08.30 – 11.30 WIB beroperasi di Pasar
Gede Hardjonagoro dan pada pukul 11.30 – 15.00 WIB beroperasi di
Pasar Klewer Surakarta. Sejak adanya transportasi online di Kota
Surakarta, Sutimin mengaku hanya mengandalkan pelanggan tetap dari
pelanggan pasar yang menggunakan jasanya. Sutimin memiliki dua
pelanggan tetap yang menggunakan jasanya sebanyak tiga kali dalam
seminggu. Tarif yang didapatkan dari pelanggan yaitu sebesar Rp
20.000 – Rp 25.000.
“Kalau dulu ya sehari itu bisa narik 7 – 8 kali mbak, tapi setelah
ada gojek, grab ini becak makin jatuh ya paling sehari bisa narik
2 – 3 kali itu udah syukur beruntung banget, atau gak paling
banyak bisa narik 5 kali itu sudah banyak banget. Sekarang ini
cuma ada pelanggan ini, biasa kalau pelanggan mau ke pasar itu
biasanya juga ngebel dulu mbak”. (SK/02/03/2021)
Selain dari pelanggan tetap yang menggunakan jasa transportasi
becak, pada perkembangannya pengemudi becak juga mengandalkan
pendapatan dari acara pemerintah yang mengikutsertakan pengemudi
becak. Kondisi dan situasi kritis yang mendesak akibat kesulitan dalam
mendapatkan penumpang dan adanya penurunan pada pendapatan
maka tidak jarang menyebabkan pengemudi becak beralih profesi
untuk mendapatkan penghasilan yang lebih dapat diandalkan.
“Sekarang ini apalagi waktu pandemi, penarik becak itu bisa narik
paling ya karena adanya pelanggan yang dari pasar-pasar itu
mbak. Yang lainnya seperti yang keliling-keliling ini ya susah
banget. Saya itu sudah 25 tahun lebih narik dan mangkal disini itu
dulu banyak langganan, tetapi sekarang setelah ada gojek online
itu sudah sekarang habis. Sekarang pengemudi becak itu kasihan
mbak, terdesak betul sekarang ini. Banyak juga sekarang yang
akhirnya pengemudi becak itu semua beralih profesi mbak kaya
misalnya jadi pencari rongsokan”. (SDI/26/02/2021)
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Jika dilihat dari pengguna layanan jasa transportasi becak maka
sebelumnya becak merupakan transportasi yang banyak diminati oleh
semua kalangan baik anak-anak hingga dewasa dengan berbagai
aktivitas masing-masing tetapi setelah menjamurnya berbagai layanan
jasa berbasis transportasi online becak menjadi transportasi yang hanya
diminati oleh kalangan tertentu saja seperti orang tua dan wisatawan.
“Kalau jaman dulu kira-kira diantara tahun 2010 lah itu becak
masih jaya-jayanya, kalau jaman dulu mayoritas ya masih banyak
dari kaum-kaum muda malah banyak itu anak-anak. Itu masih
banyak mbak anak muda yang menggunakan becak karena belum
ada transportasi gojek yang seramai ini. Tapi juga ada sebagian
yang cuma mau nyantai-nyantai jalan-kalan pakai becak gitu
mbak. Ya kalau orang tua itu pasti ada, seringnya itu ke pasar,
kadang-kadang juga kalau mau berobat. Kalau sekarang jelas
berubah total saya ya gak bisa ngomong apa-apa, sekarang paling
ya yang sepuh-sepuh itu aja yang takut naik angkutan umum itu
mbak dan sekarang banyak orang yang menggunakan becak itu
karena intinya ya kasihan”. (AW/01/03/2021).
Sebagai salah satu pengemudi becak di Pasar Klewer, Surono
yang sehari-hari mengandalkan penghasilan sebesar Rp 50.000 – Rp
75.000 dari kelima pelanggan tetap yang menggunakan jasanya baik
dari tengkulak maupun dari pemilik kios Pasar Klewer dalam hal ini
memberikan kesaksian dari teman seperjuangannya tentang bagaimana
eksistensi transportasi online yang menjadi pilihan utama masyarakat
karena kelebihan dan keunggulannya yang relatif cepat, efektif dan
tarifnya yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan transportasi
becak.
“Jadi iya jatuhnya itu setelah ada gojek ditambah ada apa itu
namanya gocar ya mbak ya. Teman saya taksi saja kukut kok,
sekarang gini mbak teman saya mengecek sendiri dari sini ke
Ceper dicoba itu cuma Rp 83.000 kalau taksi Rp 150.000
bayangkan mbak, dia ngecek sendiri itu. Pantesan luwih murah
banget, gimana misal pakai itu mobil online itu bisa Rp 30.000
tujuh orang, lebih murah kan. Kalau becak Rp 20.000 kalau tujuh
orang kan berarti tiga becak itu Rp 60.000. Dia Rp 30.000 bisa
tujuh orang bedanya jauh”. (SR/06/03/2021).
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Baik dalam aspek ekonomi maupun aspek sosial, keberadaan
transportasi online khususnya di Kota Surakarta memberikan dampak
pada semakin menurunnya eksistensi dari penggunaan jasa transportasi
becak. Dengan kondisi yang serba terbatas, para pengemudi becak di
Kota Surakarta tetap mempertahankan diri di tengah persaingan pasar
yang tidak seimbang karena terbatasnya pilihan dalam merespon
kemajuan zaman.

4. Faktor Bertahan Pengemudi Becak di Kota Surakarta
Di tengah menjamurnya perkembangan berbagai transportasi
modern, ironisnya eksistensi dari transportasi becak semakin menurun
sejalan dengan merebaknya berbagai layanan jasa transportasi online
seperti Grab, Gojek dan Maxim di Kota Surakarta. Dengan kondisi krisis
yang dihadapi, pengemudi becak dalam hal ini memilih untuk
mempertahankan diri di tengah persaingan dengan jasa transportasi online
karena dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong yang di antaranya
sebagai berikut :
1) Sistem Kerja Sebagai Pengemudi Becak
Sistem kerja dalam hal ini menjadi salah satu faktor pendorong
dari bertahannya pengemudi becak di Pasar Klewer. Hal utama yang
menjadi pilihan dan pertimbangan pengemudi becak yaitu Surono
untuk tetap mempertahankan pekerjaannya adalah bahwa profesi
pengemudi becak menjadi pilihan pekerjaan yang santai, rileks, bebas
dan merdeka tanpa terikat dengan aturan yang memaksa. Pekerjaan
menjadi pengemudi becak juga memiliki kebebasan penuh untuk
mengatur jam operasional kerja dimana pengemudi becak bebas
menentukan jam berangkat dan pulang tanpa memiliki kewajiban
untuk mematuhi aturan yang sifatnya mengikat.
Alasan tersebut diungkapkan oleh Surono yang sebelumnya
pernah berhenti menjadi pengemudi becak untuk bekerja sebagai
pegawai penunggu toko di salah satu konveksi batik di Pasar Klewer
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selama 5 tahun. Selama bekerja Surono mengaku memiliki masalah
dengan gaji dan kenyamanan hati dimana dalam hal ini gaji yang
diberikan secara bertahap terus dikurangi tetapi dengan jam kerja yang
masih tetap. Karena hal tersebut kemudian Surono berhenti dan
kembali menjadi pengemudi becak hingga sekarang karena lebih
mendapatkan ketenangan dan kesenangan meskipun dengan perolehan
penghasilan yang tidak stabil.
“Kalau senangnya rileksnya, rileks becak karena gak ada ikatan.
Kalau di batik terikat dan gajinya tetap. Saya di batik itu jam
06.00 WIB sudah bangun sampai jam 21.00 WIB malam mbak
gak leren. Kalau becak ini terserah supir bebas mau berangkat
jam berapa. Saya juga pernah dulu di toko itu, saya di gaji itu Rp
1.800.000 tapi itu tahun 2007 terus dikurangi tapi kerja kan tetap
ya saya gak mau, kerjaan saya dari jam 06.00 WIB sampai jam
09.00 WIB saya gak mau. Kalau becak kan lebih santai, tiap hari
alhamdulillah pasti ada pendapatan. Yang paling penting becak
itu bebas tidak ada tekanan, kalau ikut orang itu sepi gitu ya
pikiran gak enak, pikiran gak ada jualan macam-macam gitu,
kalau becak kan jauh lebih tenang. Sekarang narik becak bahkan
sehari kadang gak narik itu kok alhamdulillah hati tetap tenang”.
(SR/06/03/2021)
Pengalaman serupa juga diungkapkan oleh Sutimin yang saat ini
juga memiliki pekerjaan sampingan dengan menggarap sawah di tanah
milik saudaranya. Sebelumnya Sutimin pernah bekerja sebagai kuli
bangunan dimana selama bekerja Sutimin justru merasa terkekang
karena berada dalam situasi dan kondisi kerja yang menekan. Dengan
pengalaman kerjanya dan melihat kondisi sekarang maka Sutimin
tetap memilih mempertahankan pekerjaan sebagai pengemudi becak
karena merupakan pekerjaan yang tidak berada pada situasi kerja yang
menekan karena tidak ada ada perintah langsung dari atasan maupun
pihak-pihak tertentu lainnya.
“Saya kira saya rasa-rasa kerja yang lain itu sering gak kerasan
itu mbak. Biasanya kalau narik becak kan gak diperintah orang,
kalau ikut orang kan pasti diperintah dulu. Apalagi saya kan
sudah tua, misal saya dulu kerja atau ikut jadi kuli bangunan
terus saya diperintah orang atau anak yang lebih muda daripada
saya kan juga sakit hati kadang mbak. Dulu itu saya pernah jadi
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kuli bangunan juga cuma sampingan mbak, sok kadang disuruh
atau diajak gitu ya sama mau aja. Tapi ya itu kalau jadi becak
kan mau pulang atau berangkat jam berapapun gak dimarahin
orang. Apalagi kalau cuma lulusan SMP ini jadi becak ini
kerjaan yang santai banget mbak, jadi saya nyaman banget jadi
pengemudi becak itu bebas gak dikekang sama orang intinya”.
(SK/02/03/2021)
Triman pria berusia 48 tahun yang bekerja sebagai pengemudi
sekaligus menjadi ketua Paguyuban Becak Solo Mandiri Pasar Klewer
pernah bekerja sebagai kuli angkut di Pasar Klewer dan tergabung
menjadi anggota dari Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (STPI).
Semenjak tamat sekolah dari jenjang SMP, Triman sudah menggeluti
pekerjaannya sebagai kuli angkut di Pasar Klewer selama hampir 30
tahun. Triman mulai menjadi pengemudi becak setelah Pasar Klewer
mengalami kebakaran pada tahun 2014.
Berdasarkan pengalamannya, Triman mengungkapkan bahwa
memilih untuk bertahan menjadi pengemudi becak dalam hal ini
disebabkan karena pengemudi becak merupakan pekerjaan yang bebas
tanpa adanya ikatan sehingga memiliki kebebasan penuh dalam
mengatur cuti maupun hari libur kerja sesuai dengan keinginan pribadi
tanpa memperhatikan aturan pekerjaan.
“Ibaratnya kan juga gini mbak, supir becak juga freelance. Mau
libur gak masalah gak ada yang marahin kalau kerjaan lain kan
ada pasti dimarahin. Dulu itu juga pernah sampai berapa tahun
itu saya ditarik jadi karyawan, setelah saya pikir ya itu ibaratnya
tertekan lah. Waktunya itu juga kan lebih banyak lebih sibuk
jadi yaudah lebih baik saya keluar. Enaknya becak gitu santai,
mau kerja tinggal berangkat, mau dapat seberapa aja kita
nikmati, mau pulang jam berapa bebas semaunya kita dan kita
sudah terbiasa netral atau dalam artian terbiasa gak dikekang
orang, kadang-kadang misal kerja di senggol orang kadangkadang hatinya kan udah gak srek”. (TR/11/03/2021)
Sistem gaji dalam hal ini juga merupakan salah satu faktor yang
mendorong pengemudi becak untuk tetap dapat mempertahankan
pekerjaannya. Radi yang juga memiliki pekerjaan sampingan untuk
mengurus tanah pertanian miliknya sendiri memiliki pengalaman
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pekerjaan sebagai kuli bangunan dan tukang besi di Jakarta yang
setiap tiga bulan sekali selalu pulang ke kampung halaman. Dari
pengalamannya Radi mengaku bahwa perolehan pendapatan selama
perhari dari pengemudi becak lebih jauh dapat diandalkan daripada
sistem gaji dengan hitungan perbulan.
“Ya ada dirumah mbak kerjaan petani milik sendiri, saya juga
pernah jadi kuli bangunan. Tapi kalau bangunan itu kan harus
nunggu gajian dulu jadi gak enak. Kalau biasannya kan di
Jakarta mbak, tapi di Jakarta itu paling enggak 3 bulan baru
pulang. Kalau sini kan pulang satu minggu bisa enakan itu,
kalau merantau agak jauh itu paling enggak 3 bulan baru bisa
pulang. Kalau di Jakarta pulang terus ya habis, uangnya habis di
jalan juga.”. (RD/19/03/2021)
Meskipun tidak jarang para pengemudi becak tidak memperoleh
pendapatan dalam sehari. Namun perolehan pendapatan dalam sistem
per hari tersebut dalam hal ini di rasa lebih menguntungkan bagi para
pengemudi becak karena dapat menutup kebutuhan pokok harian
ekonomi rumah tangga daripada sistem upah atau gaji dalam jangka
waktu tertentu.

2) Rendahnya Latar Belakang Pendidikan
Faktor pendorong dari bertahannya pengemudi becak yang
tergabung dalam Paguyuban Becak Solo Mandiri Pasar Klewer dalam
hal ini salah satunya dipengaruhi oleh rendahnya latar belakang
pendidikan yang dimiliki oleh pengemudi becak. Radi pria berusia 52
tahun yang berasal dari Kedungombo, Kecamatan Karangrayung,
Grobogan, Purwodadi dimana setiap hari beroperasi menjadi
pengemudi becak di lampu merah baron pada pukul 05.00 – 07.30
WIB dan di Pasar Klewer pada pukul 08.00 – 15.30 WIB memilih
untuk tetap mempertahankan profesinya di tengah adanya persaingan
karena pengemudi becak merupakan suatu pekerjaan yang tidak
membutuhkan persyaratan ijazah dan proses lamaran.
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Dengan adanya tekanan dan tuntutan ekonomi yang semakin
meningkat, Radi yang sudah menjadi pengemudi becak sejak usianya
masih remaja dan hanya menamatkan pendidikannya sampai pada
kelas 5 Sekolah Dasar memilih tetap mempertahankan profesinya
sebagai pengemudi becak hingga 35 tahun karena menyadari bahwa
dengan latar belakang pendidikannya yang tidak sampai tamat
Sekolah Dasar, dirinya tidak memiliki banyak pilihan untuk mencari
pekerjaan lain yang lebih layak.
“Kalau becak itu kan pasti secara nglamar-nglamarnya jelas
gampang tidak sekolah kan bisa. Kalau yang lainnya kan harus
pakai ijazah, aku menyadari bahwa aku gak sekolah cuma SD
saja belum lulus baru sampai kelas 5. Karena pilihan yang
lainnya sudah gak bisa mbak, mau kerja lainnya ya gimana
susah akhirnya terpaksa becak” (RD/19/03/2021)
Hal senada juga diungkapkan oleh Sardiyono yang bertahan
menjadi pengemudi becak selama 41 tahun lamanya hingga sekarang
di tengah persaingan dengan transportasi online. Sardiyono sehari-hari
menggantungkan hasil perolehan pendapatannya melalui lima sampai
tujuh pelanggannya dimana dua diantaranya berasal dari pelanggan
pemilik kios di Pasar Klewer dan satu pelanggan tengkulak dari
Purwodadi yang menggunakan jasanya setiap seminggu sekali pada
pasaran wage.
“Sekarang susah betul tapi kan saya dari orang yang gak berada
cuma lulusan SD, jadi mau cari pekerjaan lain ya bagaimana
susah. Dulu itu saya belum punya kerjaan terus sama orang tua
ya disuruh nikah. Setelah nikah kan pastinya butuh nafkah nah
kerjaan yang gampang terus santai, terus temennya ada yang
becak akhirnya suruh diajarin becak akhirnya sampai sekarang”.
(SD/19/03/2021)
Dengan kondisi yang terbatas dan adanya kemajuan dari jasa
transportasi online maka mempertahankan diri sebagai pengemudi
becak di tengah persaingan yang tidak seimbang tetap menjadi pilihan
pekerjaan yang dapat diandalkan. Hal ini disebabkan karena tidak
adanya pilihan pekerjaan layak yang lain sehingga memaksa kondisi
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dari pengemudi becak di Pasar Klewer untuk tetap mempertahankan
profesinya.

3) Nilai atau Pandangan Hidup
Dalam hal ini nilai atau pandangan hidup menjadi dasar yang
berperan penting untuk menjadi pedoman berperilaku individu dalam
kehidupan sehari-hari. Nilai dan pandangan hidup yang dimiliki oleh
Anwar menjadi dasar dalam merespon keadaan krisis seperti yang
dialami oleh Anwar yang pernah dalam dua minggu bahkan tidak
mendapatkan penumpang dan harus hidup di atas becak karena tidak
mampu membayar kontrakan.
Dengan rata-rata penghasilan harian yang sangat terbatas,
pengemudi becak tetap menerima segala keadaan karena pilihan yang
memaksa diri untuk tetap mempertahankan hidup dari pekerjaannya di
tengah kemajuan persaingan jasa transportasi online. Selain itu respon
pengemudi becak dalam hal ini juga dipengaruhi oleh adanya
pandangan hidup untuk berserah diri bahwa rezeki merupakan suatu
ketetapan yang diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa
“Saya juga mewakili dari temen-temen juga ya mbak, jadi
pengemudi becak pertama dia itu ibaratnya sudah putus asa,
sudah pasrah sama keadaan mbak. Sudah kepepet, sudah gak
bisa bergerak lagi sudah mentok. Karena pilihan yang lainnya
sudah gak bisa mbak, mau kerja lainnya ya gimana akhirnya
terpaksa. Seperti saya misalnya seandainya saja mau kerja ke
proyek pasti jawabannya sudah penuh semua padahal cuma
naruh adukan itu saja udah penuh semua. Dalam artian pasrah ya
gitu, narik ya syukur enggak ya syukur rezeki sudah ada yang
ngatur kan. Dan untungnya saya di Kota Solo ini banyak juga
yang ngasih jadi alhamdulillah bisa terbantu. (AW/01/03/2021)
Hal serupa dalam hal ini juga diungkapkan oleh Triman yang
dari pekerjaan sebelumnya sebagai kuli angkut mendapatkan upah Rp
100.000 – Rp 300.000 setiap harinya dan merasa tidak pernah cukup
atas rezeki yang didapatkan karena merasa memperoleh dengan cara
yang tidak halal. Namun kini sebagai pengemudi becak, Triman
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memiliki prinsip untuk menggantungkan rezeki hanya kepada Tuhan
Yang Maha Esa dan keyakinan tersebut juga diperkuat dengan prinsip
yaitu yen gelem obah mesti mamah.
“Saya punya prinsip gini kalau ada yang menggunakan becak
berarti masih ada rezeki. Ibaratnya kan kalau orang tua dulu
ngomong yen gelem obah mesti mamah, nasehat orang tua itu
mbak ada baiknya juga. Sekarang megang becak, dulu ikut
majikan itu satu hari bisa kadang Rp 100.000 kadang Rp
200.000 Rp 300.000 itu ibaratnya kurang terus. Sekarang narik
becak bahkan sehari kadang gak narik itu alhamdulillah hati
tenang”. (TR/11/03/2021)
Keyakinan untuk berserah diri dan menggantungkan segala
ketetapan rezeki hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa juga berlaku
untuk merespon adanya dampak dari semakin menurunnya jumlah
penumpang dan pendapatan yang diperoleh karena munculnya
berbagai jasa tranportasi online di Kota Surakarta yang menjadi
pesaing transportasi becak. Bahkan tidak jarang pengemudi becak
harus menghadapi kenyataan bahwa para pelanggannya kini beralih
menggunakan transportasi online. Kenyataan tersebut tidak lantas
mengakibatkan pengemudi becak bersikap untuk berkonflik dengan
transportasi online.
“Sering ada gojek sini tapi sopir becak tidak apa-apa, setiap sore
sudah lama mangkal disitu itu, tapi biar itu jadi rejekinya dia
gak ada masalah gak ada konflik. Buat saya gak pengaruh kok
mbak biar rejeki sudah ada yang ngatur, saya percaya sama yang
kuasa. Itu nggak saya pikirin biar rejekinya sudah sendiri-sendiri
kita pikiran dewasa pikiran positif saja. Kalau masalah ojek itu
kalau masalah sepinya kendaraan itu sudah sejak udah lama”.
(SR/06/03/2021)
Sebagai salah satu saksi bisu kejayaan transportasi becak pada
masanya, kini Sardiyono tidak jarang hanya mendapatkan penghasilan
Rp 10.000 dalam satu minggu bahkan juga tidak mendapatkan
penumpang. Namun Sardiyono merespon keadaan tersebut dengan
bersikap tenang sehingga selalu mensyukuri dan menikmati besar
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kecilnya besaran pendapatan yang diperoleh karena percaya bahwa
pemberian rezeki sudah ada yang mengatur.
“Kalau kekhawatiran itu pasti pernah terjadi, tapi Allah kan
mengganti yang lain kan. Contoh tadi yang biasa naik becak
sekarang naik gojek itu kan berkurang secara langsung tapi
Allah ngasih yang lain kita punya langganan yang baru. Kalau
sama penumpang itu bisa, tapi kalau masalah ngaruh ke
pendapatan itu menurut saya wong rezeki itu yang ngatur Allah.
Ya kalau penumpang itu mempengaruhi, biasanya dia naik
becak sekarang dia nyari yang agak murah terus kalau gojek kan
lebih cepet juga”. (SD/19/03/2021)
Meskipun memunculkan berbagai kekhawatiran dari pengemudi
becak dengan semakin merebaknya berbagai jasa transportasi online,
namun hal tersebut disikapi dengan berserah bahwa Tuhan Yang
Maha Esa akan menggantikan cara-cara lain untuk mendatangkan
rezeki seperti adanya pelanggan-pelanggan tetap yang baru sehingga
pengemudi becak dapat bertahan dari adanya persaingan.

5. Bentuk-Bentuk Strategi Bertahan Pengemudi Becak
Modernisasi pada perkembangannya telah memberikan dampak
dalam berbagai aspek kehidupan manusia yang mencakup aspek di bidang
sosial, ekonomi, budaya, pembangunan dan transportasi. Berkembang
pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi
salah satunya ditandai dengan adanya transformasi pengembangan sarana
transportasi dari tradisional menuju modern dengan berbasis digital.
Konsekuensi dari berkembangnya kemajuan teknologi sarana transportasi
berbasis modern dalam hal ini menyebabkan keberadaan jasa transportasi
tradisional semakin termarginalkan karena rendahnya kemampuan dalam
melakukan persaingan.
Adanya transformasi di bidang teknologi transportasi dalam hal ini
juga memberikan dampak dan pengaruh pada perkembangan eksistensi
penggunaan transportasi tradisional seperti becak di kalangan masyarakat.
Dengan semakin berkembangnya berbagai inovasi pada sarana transportasi
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modern yang menyebabkan keberadaan transportasi tradisional semakin
termarginalkan maka berbagai bentuk upaya dalam hal ini dilakukan untuk
dapat mempertahankan diri di tengah modernisasi. Kemampuan individu
dalam melakukan strategi untuk mempertahankan kondisi baik sosial
maupun ekonomi menjadi salah satu bentuk upaya dalam menghadapi
kondisi kritis.
Seperti halnya pada pengemudi becak yang tergabung dalam anggota
Paguyuban Becak Solo Mandiri Pasar Klewer yang melakukan berbagai
bentuk upaya strategi bertahan dalam merespon semakin berkembangnya
transportasi modern berbasis online di Kota Surakarta seperti Gojek, Grab,
Maxim dan transportasi online lainnya. Berbagai bentuk strategi bertahan
dilakukan untuk menghadapi kondisi krisis akibat pengaruh dan dampak
negatif yang ditimbulkan dari semakin merebaknya transportasi online di
Kota Surakarta. Bentuk-bentuk strategi bertahan pengemudi becak yang
tergabung dalam Paguyuban Becak Solo Mandiri Pasar Klewer dapat
dijelaskan di antaranya sebagai berikut :
a.

Strategi Menahan Diri
Merebaknya transportasi online seperti Gojek, Grab dan Maxim
di Kota Surakarta dalam hal ini memberikan dampak pada semakin
menurunnya jumlah penumpang dan jumlah pendapatan pengemudi
becak yang tergabung dalam Paguyuban Becak Solo Mandiri Pasar
Klewer. Hal tersebut disebabkan karena semakin menurunnya minat
masyarakat untuk menggunakan tranaportasi becak sebagai penyedia
jasa dalam mempermudah aktivitas. Menurunnya minat masyarakat
tersebut dipengaruhi oleh adanya berbagai kelebihan dari transportasi
online yang dapat memberikan kemudahan individu untuk melakukan
mobilitas. Kelebihan dari transportasi online jika dibandingkan dengan
transportasi becak adalah biaya atau tarif yang lebih murah, lebih cepat
dan praktis serta lebih efisien dalam menunjang mobilitas.
Dengan semakin menurunnya eksistensi penggunaan transportasi
becak di Kota Surakarta maka pengemudi becak melakukan berbagai
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bentuk strategi untuk dapat mempertahankan diri di tengah persaingan
dengan transportasi online. Strategi tersebut salah satunya dilakukan
dengan upaya menahan diri dalam menentukan tarif penumpang agar
dapat bersaing dengan jasa transportasi online yang tarifnya lebih
murah.
Penentuan tarif untuk penumpang di dasarkan pada proses tawarmenawar yang dilakukan oleh pengemudi becak dan pengguna jasa
transportasi becak, dimana dalam proses tawar menawar pengemudi
becak tidak mematok tarif yang pasti untuk penumpang seperti halnya
pada transportasi online yang memiliki ketetapan dalam menentukan
tarif untuk penumpang. Sehingga tarif harga dalam hal ini pada
umumnya akan menyesuaikan dari berapapun besaran tarif yang telah
disepakati dari proses tawar-menawar antara pengemudi becak maupun
penumpang. Proses tawar-menawar dalam hal ini dapat dilakukan pada
sebelum maupun sesudah penumpang menggunakan jasa transportasi
becak.
“Itu penyesuaian mbak, misal mbak mau kemana mau ke Pasar
Besar gitu misal berapa pak ya Rp 15.000 atau Rp 10.000 ya
sudah mbak menyesuaikan. Kalau saya justru seneng disuruh
nganter tarifnya belakangan mbak. Berapa yang bayar ya itu
rejeki saya mbak, kalau biasanya berapa pak dah monggo, asal
ibu senang saya senang, asal ibu iklas saya seneng begitu saja
saya mbak”. (SR/06/03/2021)
Hal senada juga diungkapkan oleh Sardiyono yang telah menjadi
pengemudi becak selama 40 tahun di Kota Surakarta, dimana dalam
melakukan kegiatan proses tawar-menawar dengan pengguna jasa
maka terdapat berbagai pertimbangan yang mendasari adanya proses
penentuan besaran tarif untuk penumpang. Pertimbangan tersebut
dalam hal ini didasarkan pada banyaknya beban dan jarak yang
ditempuh jasa transportasi becak. Semakin banyak beban dan semakin
jauh jarak yang ditempuh maka semakin tinggi tarif untuk penumpang
dan begitupa sebaliknya.
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“Kita mempertimbangkan itu tapi nanti kesepakatannya kan si
penumpang itu maunya berapa kalau mau ya kita tarik kalau
enggak ya enggak jadi ada tawar-menawar. Misal kita ke
Balapan kebetulan penumpangnya berjumlah 3 orang, kita minta
katakanlah Rp 30.000 ya dia nawarnya Rp 20.000 yaudah Rp
25.000 kan tinggal kesepakatan. Karena kan kalau makin jauh
makin mahal juga kan mbak tarifnya, bebannya gak hanya wong
siji tok jadi dobel biasa tarifnya. Kalau masalah tarif itu
pokoknya tergantung kesepakatan sama penumpang itu, gak
harus misalnya sini Matahari harus Rp 10.000 itu enggak.
Kadang-kadang mau Rp 15.000 bisa, kadang-kadang Rp 20.000.
Kadang perumpamaannya bahkan gak ada itu tawar-menawar
langsung mas tulung terno neng terminal istilahnya gak tawarmenawar. Dari sini ke terminal ada yang ngasih Rp 25.000 ada
yang Rp 20.000 aja ya tetap di tarik begitu”. (SD/19/03/2021)
Proses penentuan tarif penumpang dari hasil kesepakatan antara
penumpang dan pengemudi becak tersebut dilatarbelakangi oleh
adanya kondisi dimana banyak pengguna jasa transportasi becak yang
dalam realitanya tidak jarang membanding-bandingkan perbedaan tarif
antara transportasi becak yang lebih mahal jika dibandingkan dengan
tarif transportasi online. Namun dalam hal ini karena proses penentuan
tarif yang bersifat dinamis atau dengan kata lain penentuan tarif
dilakukan dengan menyesuaikan kesepakatan proses tawar-menawar
antara pengemudi becak dengan penumpang maka tidak jarang juga
pengemudi becak menerima ongkos harga yang tidak sesuai dengan
kesepakatan.
“Atau gak paling gini harusnya itu tarifnya lebih tapi dikasih
kurang ya kita sabar aja. Misal gini ke terminal katakanlah
ongkosnya Rp 30.000 berhenti di suatu tempat tambah barang
gitu terus kan kita tambah waktu tambah tenaga tapi tidak
dikasih lebih, harusnya kan kalau tambah waktu tambah tenaga.
Kalau ditambah Rp 5.000 gitu kan enak, maunya tapi kalau ndak
ya gakpapa. Saya pernah nganter ke terminal tapi gak dibayar.
Kemarin baru aja, saya Rp 15.000 ya langsung naik, setelah itu
dikasih uang lintingan gini tapi gak saya hitung sampai di pasar
sini saya hitung Rp 13.000 tapi ya gakpapa alhamdulillah berarti
itu rejeki saya segitu”. (SD/19/03/2021)
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Meskipun demikian, pilihan untuk menahan diri dan bersikap
menerima dalam memberikan tarif kepada penumpang merupakan
salah satu tindakan yang dipilih oleh pengemudi becak walaupun
dengan berbagai konsekuensi seperti adanya calon penumpang yang
memberikan penawaran tarif dengan harga rendah, besaran ongkos jasa
yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan, ongkos jasa yang tidak
sesuai dengan banyaknya beban dan jauhnya jarak yang di tempuh.
Dengan berbagai konsekuensi yang ada tersebut, pengemudi becak
tetap memberikan pelayanan jasa yang baik kepada penumpang.
“Kita tapi gak mau matok harga gak mau, masalahnya begini
mbak kita itu berpikirnya jangka panjang. Makanya itu orang
kalau puas katakanlah pelayanan kita baik pasti orang nyari lagi
mau naik becak lagi. Kalau prinsip saya gini mbak ibaratnya
penumpang itu raja, sebaik mungkin kita sopan juga gak nekoneko. Pokoknya tergantung penumpangnya gak ada patokan.
Atau gak kalau dia punyanya uang segitu ya gakpapa istilahnya
nglenggono itu loh, gakpapa rezekinya hari itu ya masih segitu.”
(RD/19/03/2021)
Selain itu sebagai salah satu pusat pasar grosir terbesar yang ada
di Kota Surakarta, maka keberadaan berbagai jenis jasa transportasi
dalam hal ini menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari
karena pemenuhan akses layanan transportasi juga merupakan aspek
yang paling penting dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
Oleh sebab itu keberadaan berbagai jenis transportasi online seperti
Grab, Gojek, Maxim, Taksi Online banyak tersebar di wilayah Pasar
Klewer. Hal tersebut mengakibatkan berbagai dampak negatif karena
keberadaan berbagai transportasi online memberikan pengaruh secara
langsung bagi transportasi becak yang ada di Pasar Klewer.
“Ya gini saja perumpamaan ya mbak kalau opo bener to sing
diomongke kulo suatu saat mbaknya mang lihat kalau etan
gapura niko kayae maxim, yen sing mriki niki gojek kaleh grab.
Kadang itu cuma gini mbak, keluh kesahnya itu gini. Gojek itu
kadang kalau main aplikasi ya itu main aplikasi saja gitu. Kok
kadang ya sering menawarkan pelanggan langsung padahal disini
ada becak, tapi ya kita diamkan saja gak masalah gak konflik”.
(TR/11/03/2021)
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Adanya berbagai jasa transportasi online di Pasar Klewer dalam
hal ini memberikan dampak dan pengaruh pada semakin menurunnya
jumlah penumpang transportasi becak. Hal ini disebabkan karena pada
umumnya pengguna jasa dari transportasi becak banyak yang beralih
menggunakan layanan transportasi online karena lebih murah dan juga
lebih cepat daripada transportasi becak.
“Kalau menganggu itu secara langsung tidak, tapi terus terang
jujur saja dulu yang pernah kita antar itu sekarang ada yang naik
gojek, tapi kalau penumpang ya itu saya akui berpengaruh. Kan
misal dia biasanya naik becak, sekarang cari yang agak murah,
lebih cepat ya gojek. Paling sekarang penurunannya tiga sampai
empat penumpang. Kalau ramai ya bisa enam penumpang. Tapi
pokoknya semenjak ada gojek, sama taksi online itu becak sudah
kelimpungan”. (SD/19/03/2021)
Dengan semakin merebaknya berbagai jasa transportasi online di
Pasar Klewer maka oleh pengemudi becak merespon hal tersebut
dengan cara membatasi dan menahan diri untuk tidak terlibat konflik
dengan pelaku jasa transportasi online. Pengemudi becak dalam hal ini
lebih memilih untuk menghindari adanya permasalahan yang akan
memicu perselisihan meskipun kehadiran transportasi online secara
langsung memberikan dampak sosial dan ekonomi. Pengemudi becak
dalam hal ini justru memilih untuk menjaga sikap dengan pelaku jasa
transportasi online dan mempercayai nilai bahwa rezeki merupakan
salah satu bentuk kuasa dan pemberian dari Tuhan yang sudah di atur
maka para pengemudi becak tidak menginginkan adanya konflik dalam
usahanya mencari nafkah untuk keluarga.
“Ada gojek sini tapi gakpapa aku gak sakit hati biar aja itu hak
dia itulah harus berpikiran dewasa jadi gak ada konflik karena
semua nyari rejeki. Kalau bisa belum pernah ada konflik dan
jangan pernah, udah sama-sama saling kasih mengasihi. Selama
dia tidak menganggu ya kita gakpapa. Kecuali kalau tawarmenawar misal gojek mbak nah ini baru masalah, bukan cuma
sama gojek sesama becak aja kadang bermasalah. Tapi kalau
saya ya itu tadi mbak, pokoknya rejeki itu pasti udah ada yang
ngatur”. (SR/06/03/2021)
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Hingga saat ini belum pernah terjadi adanya konflik antara jasa
transportasi online seperti Gojek, Maxim dan Grab dan transportasi
becak di Pasar Klewer. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya sikap dan
perilaku sebagai pilihan dalam menahan diri agar tidak terjadi adanya
konflik. Pengemudi becak dalam hal ini menyadari bahwa dengan
terjadinya konflik maka hal tersebut dapat mengakibatkan masalah
yang berkepanjangan dan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat
dalam menggunakan jasa transportasi becak. Selain itu pengemudi
becak juga tidak ingin merusak kenyamanan yang ada di Pasar Klewer.

b.

Strategi Alternatif Subsistensi
Dengan semakin merebaknya berbagai jasa transportasi online di
Kota Surakarta maka dalam hal ini para pengemudi becak yang juga
tergabung menjadi anggota dari Paguyuban Becak Solo Mandiri Pasar
Klewer menerapkan strategi dari berbagai alternatif tindakan yang
paling dianggap menguntungkan dalam menghadapi suatu kondisi dan
situasi krisis ekonomi. Strategi yang dianggap paling menguntungkan
oleh pengemudi becak dilakukan dengan berorientasi pada kagiatan
ekonomi pasar.
Di tengah perkembangan layanan jasa alat transportasi online di
Kota Surakarta yang memiliki dampak dan pengaruh pada semakin
menurunnya penghasilan ekonomi rumah tangga. Pengemudi becak
yang tergabung dalam Paguyuban Becak Solo Mandiri Pasar Klewer
merespon hal tersebut dengan melakukan strategi untuk meningkatkan
ekonomi demi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga.
Untuk dapat melakukan persaingan dengan berbagai jasa transportasi
online maka dalam perkembangannya para pengemudi becak di Pasar
Klewer mulai beradaptasi menggunakan alat telepon genggam untuk
berkomunikasi dengan pengguna jasa transportasi becak.
“Disini rata-rata sudah pakai hp semua mbak, ya 85% itu pakai
hp semua buat telfon pelanggan itu, justru sudah banyak yang
pakai hp itu daripada yang tidak bawa hp. Jadi yang bawa sama
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yang gak bawa itu lebih banyak yang bawa. Masalahnya yang
bawa itu rata-rata mesti punya langganan mbak, jadi di Pasar
Klewer ini itu kalau gak ada langganan ya banyak nganggurnya”.
(SR/06/03/2021)
Penggunaan telepon genggam dalam hal ini tidak menggunakan
aplikasi khusus berbasis online seperti pada layanan jasa transportasi
online akan tetapi dilakukan melalui panggilan telepon dan via chat
atau dengan melalui SMS (Short Message Service). Dari keseluruhan
jumlah anggota pengemudi becak yang tergabung menjadi anggota
Paguyuban Becak Solo Mandiri Pasar Klewer maka 85% diantaranya
sudah menggunakan layanan secara langsung maupun tidak langsung
dengan menggunakan telepon genggam dalam melakukan komunikasi
dengan pengguna jasa transportasi becak.
“Kan dulu pertama waktu belum punya hp kan cuma dicariin tapi
setelah punya hp kan aku njaluk nomermu. Setiap dia mau
nyuruh ngontak saya. Kalau pakai hp kan enak mbak, kita cuma
nunggu panggilan saja. Kalau sekarang ya penumpang banyak
yang telfon, kalau mungkin banyak gangguan ya terpaksa nyari
sinyal jadi terpaksa harus nunggu dulu”. (SD/19/03/202)
Sebelum menggunakan telepon genggam, pengemudi becak di
Pasar Klewer dalam hal ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan
penumpang. Namun adanya penggunaan telepon genggam dapat
memberikan keuntungan serta kemudahan bagi pengemudi becak
untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih cepat dan praktis
kepada pengguna jasa.
“Itu ya beda banget mbak, kalau dulu menunggu paling tidak ya
sulit banget lah pokoknya. Ya kalau pakai hp agak cepet lah,
komunikasinya juga lebih lancar lebih enak juga kan kita cuma
tunggu panggilan aja kalau ada yang membutuhkan atau gak
paling langsung SMS. Kadang pelanggan itu banyak yang telfon
tapi kadang juga langsung ketemu aja. Kadang belum sampe
telfon udah ketemuan”. (SD/19/03/2021)
Dalam perkembangannya rata-rata pengemudi becak mulai
menggunakan telepon genggam dalam melakukan pelayanan yaitu
sejak tahun 2015 – 2016. Hingga saat ini maka dalam perhari
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pengemudi becak justru lebih banyak mendapatkan penumpang dari
pengguna telepon genggam. Dalam sehari pengemudi becak mampu
mendapatkan tiga sampai lima penumpang yang menggunakan jasa
transportasi becak melalui telepon genggam. Pada umumnya
komunikasi secara tidak langsung melalui perantara alat telepon
genggam dilakukan oleh penumpang yang menjadi pelanggan tetap
dalam menggunakan layanan jasa transportasi becak seperti misalnya
tengkulak maupun pemilik kios di Pasar Klewer.
Pelanggan tetap yang berasal dari tengkulak maupun pemilik
kios yang ada di Pasar Klewer merupakan pelanggan yang menjadi
pengguna tetap jasa transportasi becak. Pelanggan dari tengkulak
tersebut berasal dari berbagai daerah seperti Boyolali, Yogyakarta,
Sragen, Madiun, Purwodadi, Klaten, Mojokerto, Pacitan, Magetan dan
kota-kota lainnya. Pelanggan dari pemilik kios Pasar Klewer dalam hal
ini menggunakan transportasi becak untuk melakukan jasa pengiriman
barang ke berbagai jasa ekspedisi pengiriman dan juga sebagai jasa
angkutan barang bagi tengkulak.
“Iya langganan ini, itu orang dipercaya itu. Alhamdulillah dari
kios ya ada mbak, sama ya itu pelanggan-pelanggan dari kulakan
itu tadi. Kalau ke sini jadi langsung nyari dia, ini bakulnya
datang dari luar kota nanti nyari dia. Sampai sini kalau udah kita
antar sampai di parkirnya mobil. Misal kalau saya punya bakul
dari Yogya nanti sampai sini cari saya, pak aku mau ke toko ini
gitu oke mbak sampai menunggu sampai selesai kita langsung
antar ke tempat parkirnya itu lagi. Biasa itu sekali anter
pelanggan dapet Rp 75.000 kadang ya Rp 100.000 tergantung
banyak sedikitnya. (RD/19/03/2021)
Layanan pengiriman barang tersebut menggunakan penyedia jasa
ekspedisi pengiriman melalui PT Dakota, PT Arjuna, PT Indah Kargo,
PT Gaya Muda, PT EKA JAYA, Bening Putra Express, Kantor Pos
dan ekspedisi pengiriman lainnya. Pada perkembangannya, dengan
adanya penggunaan alat telepon genggam yang memberikan berbagai
kemudahan maka pengemudi becak dalam hal ini juga menerapkan dan
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mengembangkan strategi untuk memperluas jaringan sosial dengan
cara mencari pelanggan-pelanggan tetap yang baru.
“Terkadang ada pelanggan tapi juga kita nyasar yang baru baru,
kan kita kadang nyari-nyari setiap ada yang lewat ditawarin buk,
naik becak. Ya cari-cari gini ngetem-ngetem atau nongkrong
gini nanti kalau ada yang minat ya ditawarin. Tapi kan namanya
pengemudi becak kan kadang nyari keliling juga nanti kembali
ke sini lagi”. (SD/19/03/2021)
Bertahannya pelanggan tetap dalam hal dipengaruhi oleh faktor
trust (kepercayaan) yang terbangun antara pengemudi becak dengan
pengguna jasa melalui citra diri yang ditampilkan oleh pengemudi
becak seperti menjaga komunikasi dengan bahasa yang baik, menjaga
sikap dan berlaku sopan.. Adanya penggunaan alat telepon genggam
dalam pelayanan jasa transportasi becak dalam hal ini memberikan
sarana untuk mengembangkan berbagai strategi dan upaya pengemudi
becak dalam merespon adanya persaingan dengan jasa transportasi
online di Kota Surakarta.

c.

Strategi Hubungan Sosial
Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak
dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan satu sama lain. Sehingga
untuk dapat bertahan hidup, manusia dalam hal ini memiliki dorongan
untuk melakukan interaksi dan membangun jejaring hubungan sosial
yang dinamis dan bersifat timbal balik baik dengan individu maupun
kelompok. Sebagai salah satu dari paguyuban becak yang masih aktif
di Kota Surakarta maka pengemudi becak yang tergabung menjadi
anggota Paguyuban Becak Solo Mandiri Pasar Klewer dalam hal ini
membangun relasi sosial yang menjadi salah satu upaya dalam
merespon adanya persaingan dengan jasa transportasi online.
Adanya hubungan sosial tersebut mendorong terciptanya bentuk
kerjasama antar pengemudi becak untuk saling membantu sebagai
salah satu bentuk perwujudan dalam meningkatkan solidaritas antar
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anggota kelompok paguyuban. Pengemudi becak Pasar Klewer dalam
hal ini membangun hubungan timbal balik melalui kegiatan dana sosial
untuk anggota paguyuban yang memiliki hajatan serta yang tertimpa
musibah seperti sakit dan kematian. Adanya dana sosial tersebut
menjadi salah satu bentuk dari interaksi dan relasi untuk meringankan
beban antar sesama pengemudi becak.
“Kalau rutin itu gak ada mbak, cuma ya itu tadi misal kalau ada
yang meninggal, ada yang sakit itu ya kita sukarela lah yang
penting ikhlas ibaratnya partisipasi meringankan lah mbak
mungkin kan kalau biaya rumah sakit begitu sekarang kan pasti
mahal jadi semampunya kita itu bisanya membantu segitu ya
mohon dimaklumi saja, jadi ya jangan dilihat dari besar kecilnya
uang”. (TR/11/03/1999)
Dana sosial tersebut dalam hal ini diperoleh melalui iuran dari
masing-masing pengemudi becak yang tergabung menjadi anggota
Paguyuban Becak Solo Mandiri Pasar Klewer dimana besarannya tidak
ditentukan dan bersifat sukarela. Sehingga tidak ada ketentuan yang
mengharuskan dan mewajibkan masing-masing pengemudi becak
untuk memberikan dana iuran, hal tersebut karena mengingat profesi
pengemudi becak yang tidak jarang mendapatkan pengahasilan yang
terbatas.
“Besarannya itu ya tergantung kerelaannya mbak. Kemarin ada
yang isterinya meninggal itu bisa Rp 800.000 yang pertama,
yang kedua itu bisa terkumpul Rp 600.000. Terus yang sakit itu
kemarin juga dapet Rp 400.000. Tergantung banyak enggaknya
yang datang itu mbak, kalau pas yang mangkal disini sedikit ya
biasanya sedikit mbak gak bisa dipatok lah katakanlah gitu. Itu
yang Rp 800.000 itu karena kebetulan pas hari itu dateng semua
mbak. Kemarin itu juga ada yang sakit itu ngumpul Rp 448.000.
Kadang ada temen yang sakit itu ya aku rung narik e mas. Tapi
alhamdulillah setelah narik itu kalau dia diminta lagi entah itu Rp
cuma misal 5.000 atau Rp 3.000 itu ya itu bertanggung jawab”.
(SR/06/03/2021)
Selain dari adanya kegiatan dana sosial tersebut, wujud dari
terciptanya hubungan timbal balik antar pengemudi becak juga dilihat
dari sikap saling tolong-menolong dan saling membantu dalam hal
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berbagi penumpang atau memberikan bantuan yang berupa pinjaman
uang apabila terdapat pengemudi becak yang sedang mengalami
kesusahan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.
“Kadang ada ya teman ibaratnya mbaknya penumpang misal pak
tolong antar ke terminal, perumpamaan ada temen bilang mas
aku rung narik dinggo mangan rung nde det mas, yowes tariken
begitu. Gak masalah bagi saya, kita susah mungkin ada yang
lebih susah. Kita butuh mungkin ada yang membutuhkan lagi
asal mintanya baik-baik. Kalau gak misalnya mbaknya butuh
becak dua ya pasti kita ngajak teman becak yang lain. Jadi sering
itu mbak, kemarin aku dikasih penumpang sama Pak Sardi
kebetulan bagi rejeki, kemarin juga pinjam uang Rp 50.000 buat
beli ban ini”. (TR/11/03/2021)
Kerjasama yang dibangun dalam hal ini tidak hanya terbatas
pada hubungan timbal balik yang dilakukan oleh antar pengemudi
becak tetapi juga dilakukan dengan pihak-pihak tertentu lainnya.
Paguyuban Becak Solo Mandiri Pasar Klewer juga membangun
kerjasama dengan Pos Keamanan Pasar Klewer sebagai salah satu
upaya dalam memberikan perlindungan dan keamanan bagi pengemudi
becak yang tergabung menjadi anggota paguyuban. Kerjasama tersebut
mulai terbentuk sejak bulan Januari 2021 dan terbentuk berdasarkan
hasil kesepakatan dari seluruh pengemudi becak yang tergabung dalam
paguyuban becak di Pasar Klewer.
“Ada mbak baru awal tahun ini, kita merintis sudah dari 4 bulan
yang lalu terus jadi data anggotanya kita beritahukan kepada
satpam, jadi kalau ada apa-apa langsung bilang ke satpam kalau
ada yang nakal kan itu nanti kita jadi ada datanya mbak. Jadi
pelindungnya itu satpam minta pengawasan gitu supaya ada
kekuatan. Kita kan istilahnya saling membantu meringankan
kalau ada keluh kesah dari pengunjung pasar oh becak ini sudah
terorganisasi sudah diketahui keamanan”. (SD/19/032021)
Adanya kerjasama yang dilakukan dengan pihak dari keamanan
Pasar Klewer dalam hal ini juga dilakukan sebagai salah satu upaya
dalam memberikan perlindungan kepada pengemudi becak dari hal-hal
yang sifatnya merugikan. Masalah yang sering terjadi seperti pencurian
barang penumpang becak, keributan antar sesama pengemudi becak,
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dan masalah yang berkaitan dengan dana donasi atau bantuan sosial
dari donatur untuk pengemudi becak yang dimanfaatkan untuk
kepentingan pribadi oleh oknum tertentu yang tidak bertanggung
jawab. Permasalahan-permasalahan tersebut berdampak pada semakin
menurunnya kepercayaan dari individu sebagai pengguna pada jasa
transportasi untuk menggunakan transportasi becak.
“Ya sekarang gini saja mbak, biasanya orang jawa itu pukul rata
oh berarti supir becak klewer itu gini gini. Misalnya gini saja
ibaratnya yang berbuat salah saya tapi hampir teman-teman
semua itu kenek, yang tidak tahu apa-apa kena. Makanya itu
seandainya ada paguyuban kan perumpamaan kerjasamanya dari
satpam, utamanya itu pasti tanyanya sama satpam dulu. Nah
keamanan tinggal nyodorin data ini aja, ada tidaknya. Berarti
kalau tidak ada ya berarti bukan paguyuban dari becak sini.
Dampaknya itu juga kepercayaan penumpang berkurang, dia lari
kesana ke becak lain gak senang istilahnya gak senang karena
becak sana nakal-nakal pasti temen-temen yang lain terkena
getahnya”. (TR/11/03/2021)
Relasi sosial yang dibangun dalam hal ini juga menjadi salah
satu bentuk upaya yang dilakukan oleh Paguyuban Becak Solo
Mandiri Pasar Klewer untuk tetap meningkatkan solidaritas dan
kebersamaan dalam merespon berkembangnya jasa transportasi online
di Kota Surakarta. Selain itu adanya hubungan timbal balik antar
sesama pengemudi becak dapat memberikan berbagai manfaat dalam
mempertahankan kelangsungan hidup baik dalam aspek sosial maupun
ekonomi.

B. Pembahasan
Transportasi memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan
akses mobilitas manusia. Sejalan dengan adanya perkembangan modernisasi,
maka efektivitas sistem transportasi untuk mengakomodasi akses mobiltas
manusia menjadi bagian strategis dalam merespon tuntutan global. Oleh sebab
itu berbagai upaya untuk menciptakan kemajuan inovasi di bidang transportasi
menjadi suatu keniscayaan di tengah modernisasi. Kemunculan transportasi
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berbasis online dalam hal ini menjadi salah satu bentuk dari pengembangan
inovasi dan kemajuan teknologi di bidang transportasi. Transportasi online
menjadi jawaban untuk memenuhi kebutuhan akses mobilitas manusia yang
semakin dinamis.
Namun dalam perkembangannya, adanya layanan transportasi berbasis
online dalam hal ini mengakibatkan keberadaan jasa transportasi tradisional
seperti becak akan semakin termarginalkan karena kurangnya kemampuan
dalam melakukan penyesuaian. Dalam konteks penelitian tentang pengemudi
becak yang tergabung dalam Paguyuban Becak Solo Mandiri Pasar Klewer
maka keberadaan berbagai jasa transportasi online di Kota Surakarta seperti
Grab, Gojek dan Maxim menyebabkan munculnya berbagai dampak negatif
yang dalam hal ini berkaitan dengan adanya penurunan eksistensi transportasi
becak. Merebaknya jasa transportasi online di Kota Surakarta salah satunya
mengakibatkan terjadinya penurunan pada jumlah penumpang dan jumlah
pendapatan dari pengemudi becak. Hal tersebut disebabkan karena adanya
persaingan yang tidak seimbang dengan jasa transportasi online.
Dengan semakin berkembangnya kemajuan teknologi, maka upaya untuk
mempertahankan diri di tengah persaingan yang tidak seimbang dengan jasa
transportasi online tetap menjadi pilihan bagi pengemudi becak di Pasar
Klewer meskipun dengan kondisi kehidupan ekonomi yang terbatas. Pilihan
untuk tetap mempertahankan diri tersebut dipengaruhi oleh faktor rendahnya
latar belakang pendidikan dari pengemudi becak sehingga tidak memiliki
modal dan kemampuan yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih
layak. Selain itu adanya nilai atau pandangan hidup dan sistem kerja dari
pengemudi becak yang bebas, tidak terikat dan tidak adanya tekanan juga
menjadi salah satu faktor pendorong bagi pengemudi becak untuk tetap
mempertahankan diri di tengah persaingan.
Dengan kondisi kehidupan yang terbatas serta adanya ketidakmampuan
dalam melakukan upaya adaptasi dengan persaingan yang tidak seimbang
maka hal tersebut mendorong pengemudi becak untuk melakukan siasat dan
pengaturan berupa strategi sehingga dapat meningkatkan kemampuan sebatas
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mempertahankan hidup dari segi pemenuhan ekonomi. Dalam konteks
fenomena penurunan eksistensi transportasi becak akibat menjamurnya
transportasi online di Kota Surakarta maka adanya berbagai bentuk strategi
dalam hal ini merupakan salah upaya yang dilakukan oleh pengemudi becak di
Pasar Klewer untuk melakukan pilihan alternatif tindakan yang dianggap
paling dapat diandalkan untuk tetap bertahan hidup dalam menghadapi situasi
maupun kondisi krisis.
Strategi dalam hal ini digunakan oleh pengemudi becak untuk merespon
berbagai permasalahan yang muncul sebagai dampak dari adanya transportasi
online di Kota Surakarta. Untuk menghadapi kondisi minimal maka strategi
dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan individu maupun kelompok
dalam menciptakan pilihan alternatif subsistensi yang paling menguntungkan
dan dapat diandalkan melalui berbagai bentuk upaya-upaya strategis untuk
dapat mempertahankan diri dari situasi krisis. Dalam konteks fenomena
pengemudi becak maka strategi dalam hal ini dilakukan dengan siasat
menahan diri dan melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan penghasilan
serta menjalin relasi sosial.

1.

Strategi Bertahan Pengemudi Becak Dalam Menghadapi Persaingan
Transportasi Online Dilihat Dari Etika Subsistensi
Etika subsistensi merupakan suatu prinsip untuk mengatasi adanya
krisis-krisis subsistensi dan masa kekurangan dari suatu kehidupan yang
dekat dengan batas minimal melalui pengaturan-pengaturan teknis yang
paling dapat diandalkan oleh individu dalam mempertahankan hidup di
tengah krisis (C.Scott, 1976). Lebih lanjut dalam menerapkan alternatif
tindakan, individu dalam hal ini menerapkan prinsip dahulukan selamat
dalam pembuatan keputusan untuk menghindari adanya risiko tertentu.
Dalam menghadapi adanya situasi dan kondisi krisis, individu melakukan
berbagai strategi untuk bertahan hidup sehingga dapat memenuhi dan
mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Bentuk-bentuk strategi yang
diterapkan oleh pengemudi becak yang tergabung pada Paguyuban Becak
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Solo Mandiri Pasar Klewer terdiri dari strategi menahan diri, strategi
alternatif tindakan dan strategi hubungan sosial.
a.

Strategi Menahan Diri
Kajian James C. Scott tentang krisis subsistensi dan masa
kekurangan masyarakat petani di Asia Tenggara dalam hal ini
memperhatikan adanya faktor moonson (musim pancaroba) yang
dapat mempengaruhi pertanian. Pada umumnya krisis dan masa
kekurangan terjadi akibat kekeringan atau banjir setempat karena
curah hujan yang meningkat, kerusakan akibat angin di musim hujan
yang merusak hasil pertanian sehingga mengalami gagal panen.
Kondisi yang dialami masyarakat petani tersebut menyebabkan
timbulnya kekhawatiran akibat dari krisis pangan yang berkala.
Kekhawatiran akan mengalami kekurangan pangan merupakan
konsekuensi dari satu kehidupan yang dekat dengan garis batas.
Kondisi pada masyarakat petani yang dekat dengan garis batas
akibat adanya musim yang berubah tersebut memiliki kemiripan
dengan situasi krisis yang dialami oleh pengemudi becak di Pasar
Klewer akibat adanya persaingan yang tidak seimbang seiring
dengan merebaknya jasa transportasi online di Kota Surakarta.
Untuk dapat bertahan hidup dari kondisi krisis, pengaturanpengaturan teknis digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi
rumah tangga. James C. Scott menjelaskan adanya salah satu strategi
yang digunakan oleh masyarakat petani di Asia Tenggara yaitu
dengan menerapkan strategi menahan diri atau strategi mengikat
sabuk lebih kencang.
Dalam konteks fenomena pengemudi becak di Pasar Klewer
yang menghadapi persaingan dengan jasa transportasi online seperti
Grab, Gojek dan Maxim maka strategi menahan diri dalam hal ini
dilakukan dengan membatasi tindakan dan perilaku yang dapat
menimbulkan adanya konflik sosial dengan pelaku jasa transportasi
online. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya masalah
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yang memicu konflik dan ketegangan yang berkepanjangan sehingga
menghilangkan citra diri yang dibangun oleh pengemudi becak yang
tergabung dalam Paguyuban Becak Solo Mandiri Pasar Klewer.
Selain itu strategi menahan diri dalam hal ini juga dilakukan
oleh pengemudi becak dengan cara melakukan upaya untuk menahan
diri untuk bersikap dan memberikan pelayanan yang baik kepada
penumpang salah satunya dilakukan dengan cara tidak menerapkan
pembatasan dalam menentukan tarif kepada penumpang. Dimana
dalam hal ini penentuan tarif dilakukan secara dinamis melalui
proses dan kegiatan tawar-menawar yang dapat disesuaikan dengan
pengguna jasa transportasi becak. Strategi tersebut dalam hal ini
dilakukan untuk menghindari adanya risiko hilangnya pelanggan
karena tarif becak yang relatif tinggi daripada tarif jasa transportasi
online.
Dari berbagai bentuk strategi menahan diri tersebut maka
tindakan rasional yang diambil dalam hal ini menjadi salah satu
pilihan yang dianggap paling menguntungkan bagi pengemudi becak
untuk dapat meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga
dengan cara menahan diri untuk menghindari adanya risiko dari
kondisi krisis yang dihadapi dalam mempertahankan diri di tengah
persaingan dengan berbagai layanan jasa transportasi online seperti
Grab, Gojek dan Maxim di Kota Surakarta.

b.

Strategi Alternatif Subsistensi
Sebagai salah satu upaya dalam memenuhi kebutuhan pokok
ekonomi rumah tangga, maka James C. Scott menjelaskan bahwa
strategi alternatif tindakan atau disebut dengan alternatif subsistensi
yang juga digolongkan ke dalam strategi swadaya dilakukan dengan
mencari alternatif tindakan yang dapat meningkatkan pilihan seperti
mencari pekerjaan-pekerjaan sampingan, berjualan kecil-kecilan,
bekerja sebagai buruh harian lepas dan bermigrasi. Strategi alternatif
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subsistensi dalam hal ini merupakan salah satu bentuk strategi yang
dianggap yang paling dapat diandalkan dan bertahan lama karena
merupakan strategi yang hanya bergantung pada kemampuan sendiri
tanpa bergantung pada orang lain.
Dalam konteks pengemudi becak, maka dalam hal ini strategi
alternatif subsistensi dilakukan dengan melakukan berbagai tindakan
untuk meningkatkan pilihan individu dalam bertahan hidup. Strategi
alternatif subsistensi dilakukan dengan cara mencari pelanggan atau
penumpang tetap yang baru. Strategi tersebut juga dilakukan untuk
merespon adanya beberapa pengguna jasa transportasi becak yang
akhirnya beralih menggunakan transportasi online, dimana dalam hal
ini pengemudi becak lebih berupaya untuk fokus mencari pelangganpelanggan tetap yang baru sebagai alternatif pilihan tindakan untuk
menghindari resiko yang lebih dianggap merugikan.
Selain itu strategi alternatif subsistensi juga digunakan dengan
melakukan proses penyesuaian menggunakan alat telepon genggam
Dengan adanya penggunaan telepon genggam, pengemudi becak
mulai dapat meningkatkan jumlah penumpang melalui orderan yang
masuk baik secara pesan maupun telepon. Proses penyesuaian diri
dengan cara menerapkan penggunaan telepon genggam dalam
memberikan pelayanan kepada pelanggan dalam hal ini merupakan
salah satu bentuk dari strategi alternatif subsistensi yang dapat
memberikan kemudahan akses yang lebih cepat.
Kemampuan untuk mencari pelanggan-pelanggan tetap yang
baru dalam hal ini juga merupakan salah satu strategi alternatif
subsistensi yang dianggap paling menguntungkan karena bergantung
pada kemampuan yang diciptakan oleh pengemudi becak sendiri
tanpa bergantung dengan kemampuan orang lain, sehingga dalam hal
ini hubungan yang terjalin antara pelanggan dengan pengemudi
becak dapat bertahan lama.
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c.

Strategi Hubungan Sosial
James C. Scott menjelaskan bahwa strategi jaringan sosial
dalam hal ini oleh masyarakat petani di Asia Tenggara dilakukan
untuk mengahadapi krisis dengan cara memanfaatkan relasi sosial
yang terbentuk dari hubungan anggota keluarga, sanak-saudara,
pelindung yang memiliki pengaruh serta adanya keterlibatan negara
maupun pemerintah melalui penyaluran tenaga kerja, pemberian
bantuan dan progam penciptaan lapangan pekerjaan untuk membantu
masyarakat petani dalam mempertahankan kelangsungan hidup di
tengah krisis.
Konsep moral ekonomi petani yang dikemukakan oleh James
C. Scott dengan berbasis pada strategi hubungan sosial dalam hal ini
juga dilakukan oleh pengemudi becak yang tergabung dalam
Paguyuban Becak Solo Mandiri Pasar Klewer. Strategi hubungan
sosial oleh pengemudi becak dilakukan dengan membangun relasi
antar sesama pengemudi becak dan juga menjalin kerjasama dengan
Pos Keamanan Pasar Klewer sebagai unit yang berpengaruh dalam
memberikan perlindungan dan keamanan bagi pengemudi becak dari
permasalahan tertentu yang sifatnya dapat merugikan kelompok
paguyuban maupun kerugian dari pengemudi becak di Pasar Klewer
seperti adanya masalah pencurian barang yang dapat menyebabkan
hilangnya rasa kepercayaan pengguna jasa untuk menggunakan
transportasi becak secara aman dan nyaman.
Hubungan sosial dalam hal ini terbangun melalui interaksi
yang dilakukan karena dilandasi oleh adanya persamaan rasa senasib
dan seperjuangan antar sesama pengemudi becak dalam menghadapi
suatu kondisi krisis akibat dari merebaknya berbagai transportasi
online di Kota Surakarta. Hubungan sosial yang terjalin tersebut
menciptakan adanya bentuk kerjasama yang dilakukan baik antar
individu maupun kelompok untuk saling dapat membantu dalam
memenuhi kebutuhan hidup.
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Selaras dengan konsep resiprositas yang dijelaskan oleh James
C. Scott dalam strategi hubungan sosial maka adanya relasi yang
terjalin dengan mengandalkan sanak-saudara akan menciptakan
dasar bagi hubungan timbal balik dimana sanak-saudara yang telah
menolong akan mengharapkan perlakuan yang sama. Hal serupa juga
dilakukan oleh pengemudi becak yang menjalin relasi baik antar
individu maupun kelompok. Dengan sesama pengemudi becak,
strategi hubungan sosial dalam hal ini dibentuk melalui hubungan
saling tolong-menolong dan saling membantu untuk berbagi
penumpang dan saling memberikan pinjaman berupa uang apabila
terdapat sesama pengemudi becak yang sedang mengalami kesulitan.
Sedangkan dalam hubungan kelompok, strategi relasi sosial
oleh antar anggota dalam Paguyuban Becak Solo Mandiri Pasar
Klewer dilakukan dengan cara membentuk kegiatan dana sosial
untuk saling membantu dalam memberikan bantuan dan santunan
kepada setiap anggota pengemudi becak yang sedang memiliki
hajatan serta yang sedang tertimpa musibah seperti sakit dan
kematian. Dana sosial tersebut berasal dari iuran masing-masing
pengemudi becak yang bersifat sukarela dengan besaran iuran yang
tidak ditentukan. Oleh sebab itu kegiatan dana sosial dalam hal ini
juga menciptakan relasi sosial yang saling menguntungkan dalam
merespon kondisi krisis melalui ikatan timbal balik yang terbangun
antar anggota kelompok paguyuban.

