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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis siasat 

manipulatif pengemudi Gojek dalam  kompetisi antar pengemudi Gojek di 

Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yang 

diperoleh secara kualitatif,  pengumpulan data  dilakukan melalui observasai 

partisipasi ,wawancara mendalam, dan dokumentasi. Menggunakan analisis 

taksonomik untuk menemukan gambaran dari hasil keseluruhan yang telah 

didapat. Penelitian ini dilakukan di wilayah kecamatan Rungkut yang merupakan 

daerah yang padat dengan banyak aktifitas sehari-hari, sehingga menjadi sasaran 

utama Driver Gojek, akan tetapi dihadapkan dengan permasalahan pada 

perusahaan, Customer, dan resiko pekerjaan.  

Peneliti menggunakan teori small politic milik Bailey. Hasil penelitian ini 

menemukan adanya bentuk 1) pola kerja pengemudi Gojek yaitu (i) pengemudi 

yang bekerja pagi sampai malam dan (ii) pengemudi yang bekerja siang sampai 

malam ,2) persoalan yang dialami pengemudi Gojek yaitu (i) sistem perusahaan, 

(ii) Menghadapi customer dengan beragam karakteristik, (iii) resiko pekerjaan, 

dan 3)siasat manipulatif  dalam  kompetisi pengemudi Gojek di kota Surabaya. 

Para pengemudi Gojek ini dalam mencari orderan customer  dan mengatasi 

permasalahan yang dihadapinya memerlukan beberapa siasat, bentuk siasat 

manipulatifnya (i) Menentukan lokasi pencarian yang efektif  (ii) Memberi citra 

baik pada customer adalah siasat pengemudi dalam  memperoleh rating baik dan 

mempertahankan eksistensinya sebagai pengemudi yang dapat bekerja dengan 

benar: (iii) Membangun relasi antar komunitas Gojek adalah siasat pengemudi 

untuk saling tukar menukar informasi terkait sistem perusahaan dan permasalahan 

orderan customer, selain itu menjalin talisilaturahmi antar pengemudi dan juga 

untuk penghibur: (iv) memakai aplikasi dan teknologi ilegal adalah siasat 

pengemudi dalam mencari orderan customer, keseluruhan data yang diperoleh 

peneliti menggambarkan bentuk dari small politic. 

Kata kunci: Siasat, manipulatif, pengemudi, Gojek, customer, Surabaya.          

 

  


	JUDUL
	HALAMAN MAKSUD
	HALAMAN PERNYATAAN
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PENGESAHAN
	ABSTRAK
	ABSTRACT
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	BAB I
	BAB II
	BAB III
	BAB IV
	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN

