
Stereotip Terhadap Perempuan Pengemudi Transportasi  Umum Berbasis  

Online di Jakarta Timur 

Tania Larasati  

(tanialaras33@gmail.com) 

Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya 

 

Abstrak 

Perempuan  pengemudi transportasi online merupakan fenomena baru di Indonesia yang berkembang seiring 

dengan munculnya inovasi terbaru akan ragam transportasi umum dimana penumpang akan dengan mudah 

memanggil penyedia jasa baik dalam bentuk motor ataupun mobil melaui aplikasi dari telepon genggam. 

Fenomena ini menimbulkan stereotipe terhadap perempuan pengemudi transportasi online. Penelitian ini 

dilakukan di Kota Jakarta berpusat pada wilayah Jakarta Timur dengan empat orang informan perempuan yang 

bekerja sebagai Pengemudi transportasi online. Perempuan pengemudi transportasi online adalah salah satu 

contoh akan perubahan sosial dalam masyarakat Indonesia yang masih tradisionalis. Informan dalam penelitian 

ini menceritakan bagaimana kehidupan mereka sehari-hari sebagai pengemudi bagaimana mereka bekerja dan 

berurusan dengan hal-hal diluar pekerjaan. Informan Perempuan pengemudi transportai online ini mengalami 

banyak pengalaman yang menjelaskan kendala pekerjaan yang terkait stereotipe. Stereotipe yang mereka alami 

memiliki dua jenis negatif dan positif. Stereotipe negatif berupa anggapan jika pengemudi perempuan tidak 

mahir mengemudi, emosional, tidak fokus pada pekerjaan. Stereotipe positif seperti Halus dan alamiah dalam 

melayani penumpang, terbiasa dengan beban kerja yang banyak, serta sosok inspirasional bagi orang-orang 

disekitarnya. 

Kata Kunci : Perempuan, Transpotasi, Stereotipe 

Abstract 

Female online transport driver is a new phenomenon in Indonesia that is evolving along with the emergence of 

the latest innovation will be a variety of public transportation where passengers will easily call service providers 

either in the form of motorcycles or cars through applications from mobile phones. This phenomenon raises 

stereotypes against women of online transport drivers. This research was conducted in Jakarta centered on East 

Jakarta with four female informant who work as Driver of online transportation. Women who are online 

transport drivers are one example of social change in traditionalist Indonesian society. Informants in this study 

tell how their daily lives as drivers how they work and deal with things outside of work. The female informant 

of this online transporter has a lot of experience explaining the stereotype-related job constraints. The stereotype 

they experience has two types of negative and positive. Negative stereotypes are assumed if female drivers are 

not adept at driving, emotional, not focused on the job. Positive stereotypes such as Subtle and natural in serving 

passengers, accustomed to a lot of work load, as well as an inspirational figure for the people around her. 
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Latar Belakang

Dalam konstruksi sosial masyarakat 

beranggapan bahwa seorang perempuan 

identik dengan sifat-sifat natural. halus, 

keibuan  dan bekerja pada bidang-bidang 

yang bersifat domestik seperti pada 

persoalan pengasuhan anak, mengurus 

rumah, memasak dan lain sebagainya 

pelabelan tersebut membawa banyak 

kesulitan pada perempuan yang ingin 

berkarir. Pada kenyataannya banyak  pula 
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perempuan yang ingin aktif berkarir dan 

bekerja keras untuk mengejar pencapaian  

karir atau menjai tulang punggung 

keluarga. Mereka juga patut diberi 

kesempatan, dalam  mencapai pendidikan 

setinggi-tingginya dan  mendapat profesi 

yang bagus.  

Berdasarkan  data yang dikumpulkan oleh 

Badan Pusat Statistik mengenai Survei 

Angkatan Kerja Nasional pada tahun 2012, 

total presentase perempuan yang bekerja 

secara keseluruhan adalah 47,91. Dengan 

pembagian dua wilayah 44,74 persen di 

wilayah perkotaan dan 51,0 persen di 

pedesaan. Dari data tersebut juga 

disebutkan partispasi perempuan bekerja 

paling banyak berada di ranah Argikultur 

yang meliputi Pertanian, Perikanan, 

Perhutanan dan Perburuan, dan partisipasi 

paling rendah berada pada ranah pekerjaan 

yang berhubungan dengan Gas, Listrik dan 

Air. Partisipasi perempuan pada pekerjaan 

ranah angkutan dan transportasi juga 

masih sangat rendah hanya sebanyak 0.67 

persen partisipasi (Badan Pusat Statistik, 

2013) 

Stereotip adalah bagian dari budaya yang 

menyertakan simbol, kepercayaan, dan 

nilai. Stereotip dipengaruhi oleh sistem 

perilaku tertentu. Stereotip juga 

merupakan komponen sosial masyarakat 

yang biasanya digunakan oleh kelompok 

tertentu dan merupakan hasil dari konflik 

dan relasi kekuasaan daripada karakteristik 

sesuatu atau seseorang itu sendiri. 

Maskulinitas dan feminisitas juga 

merupakan bagian dari stereotipe ini, laki-

laki menilai bahwa “kompetensi” sebagai 

bagian dari maskulinitas dan perempuan 

menilai “kehangatan” dan “Ekspresif” 

sebagai bagian dari feminitas. (Rollins, 

1996) 

Stereotip, tidak hanya bersifat negatif, 

sifat-sifat positif juga dapat dikategorikan 

sebagai stereotip. Dalam kehidupan sosial, 

banyak tersebar stereotip dan stigma 

negatif tentang perempuan yang bekerja 

sebagai pengemudi, stereotip yang 

diberikan kepada perempuan yang 

mengemudi lebih didominasi oleh sifat 

negatif. Permasalahan ini, kemudian 

membawa dampak negatif terhadap 

pengemudi perempuan itu sendiri. 

Perempuan yang mengendarai itu tidak 

hanya mengendarai berdasarkan kebutuhan 

pribadi namun ada juga dari mereka yang 

menjadikan mengemudi sebagai pekerjaan 

mereka sehari-hari. Jenis pekerjaan ini 

tidak banyak diminati kaum perempuan 

karena dianggap sebagai pekerjaan kasar 

yang identik dengan laki-laki. Konstruksi 

budaya yang melekat pada dunia otomotif 

sebagai dunia laki-laki merupakan produk 

dari konstruksi sosial-kultural masyarakat, 

otomotif adalah hal yang maskulin, karena 

berhubungan dengan teknik, mesin, dan 



kerja suatu bendayang maskulin. Otomotif 

mengambarkan sifat-sifat yang seharusnya 

melekat kepada laki-laki, kuat, rasional, 

jantan dan perkasa, maka dari itu 

perempuan yang lemah, emosional,  

keibuan dan natural dianggap tidak pantas 

berada di ranah pekerjaan ini.  

Dalam sistem kekeluargaan partriarki 

perempuan mengalami apa yang disebut 

sebagai Domestikasi. Perempuan dibatasi 

gerak kerjanya hanya pada sektor 

domestik. Hal ini dipengaruhi oleh 

pemikiran bahwa seorang ibu adalah kunci 

utama pembentukan anak menjadi seorang 

dewasa yang sepatutnya, bilamana seorang 

ibu tidak merawat anaknya maka 

dikhawatairkan anak iu tumbuh sebagai 

seorang anak yang memiliki kelainan 

mental atau menjadi kriminal. Namun hal 

itu sebenarnya sudah banyak dibantah 

bahwa keberadaan ibu bisa digantikan oleh 

siapa saja yang memiliki kedekatan dan 

ikatan emosional layaknya ibu dan anak 

biologis. Istilah domestikasi ini juga 

memunculkan istilah baru 

“PengIbuRumahTanggaan” yang kerap 

mendefinisikan posisi perempuan sebagai 

seorang Ibu Rumah Tangga  (Holzner and 

Saptari, 2016) 

 Akibat dari pendapat mengenai 

Pengiburumahtanggaan dan Domestikasi 

tersebut, perempuan seperti dipaksa untuk 

“menyembunyikan diri “ mereka dari  

tempat-tempat publik atau keramaian, 

perempuan adalah jenis kelamin yang 

paling awas dengan keadaan sekitarnya 

kepada dirinya sendiri, bagaimana 

penampilannya, bagaimana bentuk 

tubuhnya, bagaimana dia 

merepresentasikan jati dirinya sebagai 

seorang perempuan dalam pandangan 

domestikasi yaitu feminim, keibuan, 

pandai membawa diri baik secara 

penampilan maupun secara perilaku.  

Perempuan terutama dalam konteks 

penelitian ini adalah perempuan Indonesia, 

diberi pelabelan secara norma sosial dan 

nilai agama sebagai calon istri dan ibu, 

bagi kebanyakan perempuan Indonesia, 

pernikahan, membangun rumah tangga, 

memiliki anak adalah tujuan utama dari 

hidup seorang perempuan,sudah kewajiban 

bagi perempuan untuk menjadi istri dan 

ibu bagi anak-anaknya. Akibatnya, fokus 

utama perempuan dalam hidup ini 

dianggap hanyalah untuk menikah, 

memiliki anak dan merawat rumah dan 

keluarga, perempuan yang bekerja pada 

wilayah pekerjaan laki-laki, akan 

mengalami penolakan dari keluarga 

dengan alasan keamanan dan kehormatan.  

Domestikasi, pelabelan dan tekanan sosial 

yang menipma perempuan ini juga 

merupakan alasan munculnya gerakan-

gerakan pembela hak-hak perempuan  



 Feminisme adalah sebuah paham yang 

berasal dari tahun 1800-an yang 

dipengaruhi oleh peristiwa revolusi 

perancis. Kemudian feminisme muncul 

kembali ke permukaan pada tahun 1960-an 

dimana pada masa ini perempuan-

perempuan ini lebih aktif mempertanyakan 

kedudukan dan representasi perempuan 

dalam masyarakat seperti gambaran 

mereka yang feminim. Kemudian pada 

gelombang ketiga mulai muncul 

pemikiran-pemikiran kontemporer dan dari 

sana kemudian muncul berbagai gerakan 

yang mewarnai konsep feminisme 

sekarang. Seperti feminisme radikal, 

feminisme liberal, feminisme 

postmodernisme. (Arivia, 2003) 

Perempuan pengemudi angkutan umum 

sebagai objek penelitian ini dengan 

pertimbangan bahwa pekerjaan sebagai 

supir angkutan umum adalah jenis 

pekerjaan yang identik dengan laki-laki, 

dimana perempuan sebagai pengemudi 

merupakan pekerjaan yang sepi peminat 

dari kaum perempuan.  Hal ini berkaitan 

dengan Adanya stereotip atau pandangan 

negatif  bahwa perempuan bukanlah 

pengemudi kendaraan yang baik juga turut 

serta menjadi alasan untuk meneliti 

keunikan perempuan yang berprofesi 

sebagai pengemudi angkutan umum.  

Fokus penelitian tertuju pada angkutan 

umum yang berbasis online, dengan 

melihat berkembang pesatnya perusahaan 

penyedia jasa transportasi online ini di 

Indonesia, peminat pekerjaan ini juga 

bertambah semakin banyak, beriringan 

dengan ekspansi mereka ke kota-kota 

besar di Indonesia. Meskipun lowongan 

pekerjaan sebagai pengemudi transportasi 

online ini banyak dibuka untuk laki-laki 

dan perempuan, belum banyak terlihat 

perempuan yang menggeluti pekerjaan ini. 

Minimnya minat pada pekerjaan ini karena 

dipengaruhi oleh stereotip. Selama ini, 

Profesi sebagai pengemudi angkutan 

umum dianggap sebagai pekerjaan yang 

Maskulin, dimana artinya pekerjaan ini 

dianggap bertentangan dengan sifat 

perempuan yang feminim pada  

masyarakat Indonesia yang banyak 

menganut sistem kekeluargaan patriarki, 

perempuan yang memiliki pekerjaan 

sebagai supir angkutan umum bukanlah 

fenomena yang umum. Permasalahan pada 

penelitian ini berpusat pada studi deskriptif 

mengenai perempuan sebagai Pengemudi 

transportasi umum berbasis online  yang 

meliputi pengalaman mereka selama 

bekerja sebagai pengemudi, dan 

bagaimana mereka menjalani kehidupan 

sehari-hari di luar pekerjaan dan 

bagaimana stereotip terhadap perempuan 

berdampak pada pekerjaan mereka.  

Metode  



Penelitian stereotip terhadap perempuan 

pengemudi transportasi umum berbasis 

online ini menguunakan metode kualitatif 

dimana metode ini menggunakan tiga jenis 

pengumpulan data yang mendukung 

penelitian kualitatif yaitu observasi, 

wawancara mendalam, dan sumber tertulis. 

Metode ini melihat subjek yang diteliti 

sebagaimana kenyataan yang terjadi di 

lapangan dan ditulis berdasarkan reaksi 

informan dan pengakuan informan yang 

apa adanya, informasi yang didapat juga 

dilakukan dalam batas aman untuk tidak 

mengorek informasi dari informan yang 

bersifat rahasia, terutama yang terkait 

dengan informasi mengenai perusahaan 

tempat informan bekerja. 

Teknik pemilihan informan ini diambil 

dengan menggunakan teknik purposive 

sampling. Pemilihan informan didasarkan 

pada pertimbangan tertentu penelitidan 

informan yang bersangkutan seperti 

mengenai waktu dan lokasi penelitian. 

Informasi yang diberikan pun sesuai 

dengan apa adanya tanpa pengurangan 

atau penambahan. Informan dipilih pada 

mereka yang sudah menjalani pekerjaan 

ini dalam jangka waktu  Satu bulan sampai 

Satu tahun, namun bekerja dalam jangka 

waktu kerja yang cukup tinggi sehingga 

pengalaman dalam bekerja yang didapat 

lebih banyak dan dapat lebih banyak 

menceritakan pengalaman mereka selama 

bekerja. Kemudian berdasarkan kriteria 

tersebut,  

Lokasi penelitian bertempat di kawasan 

kelurahan Utan Kayu Kecamatan 

Matraman Jakarta Timur dan wilayah- 

wilayah sekitar. Kawasan ini merupakan 

kawasan dengan penduduk yang cukup 

padat dan lokasinya yang strategis 

berdekatan dengan pusat-pusat 

kota,wilayah-wilayah perkantoran dan 

pusat kegiatan besar di kota jakarta. Di 

daerah ramai oleh pengemudi ojek online. 

Observadi  dilakukan dalam jangka waktu 

dua minggu. Observasi dilakukan secara 

langsung pada lokasi peneltian dan 

informan. Observasi pertama kali 

dilakukan dengan melihat keadaan kota 

sebagai setting penelitian. Bagaimana 

keadaaan sesungguhnya kota pada hari 

biasa antara (Senin-Jumat), pada akhir 

pekan (sabtu-minggu) dan pada hari libur 

nasional (Hari raya Paskah, Peringatan Isra 

Mi’raj dan Hari Buruh). Observasi juga 

dilakukan secara kasar pada awalnya untuk 

melihat situasi persaingan kerja pada 

lokasi penelitian, seperti banyaknya 

pengemudi transportasi online dan rasio 

penemuan pengemudi laki-laki dan 

perempuan, di tempat-tempat padat 

penduduk yang dimana pada penelitian 

lokasi bertempat di kawasan kelurahan 

Utan Kayu Kecamatan Matraman Jakarta 

Timur dan wilayah- wilayah sekitarnya.  



Hasil dan Pembahasan  

Proses sosialisasi akan Stereotip di mulai 

dari masa yang sangat dini, pada masa 

balita anak-anak mulai diajarkan 

pembedaan pada hal-hal kecil seperti 

mainan dan pakaian, anak perempuan 

bermain boneka, memakai baju berwarna 

merah muda, sedangkan anak laki-laki 

bermain mobil mainan dan identik dengan 

pemakaian pakaian berwarna biru. Anak-

anak perempuan diajarkan permainan yang 

berkaitan dengan pekerjaan rumah seperti 

memasak, rumah-rumahan dan lain 

sebagainya, anak laki-laki cenderung 

dibebaskan untuk bermain permainan yang 

lebih bervariatif, namun mereka tidak 

boleh memainkan permainan yang 

keperempuanan. Proses itu berlanjut pada 

tahap sekolah, dimana gambaran akan 

sebuah keluarga yang paling awal 

didapatkan adalah “Ibu di Rumah, Ayah 

Bekerja”, dongeng atau ceria-cerita rakyat 

dimana anak perempuan harus ditolong 

anak laki-laki, anak laki-laki tidak boleh 

cengeng, anak perempuan tidak boleh 

nakal, anak laki-laki diajarkan pelajaran 

mengenai mekanisme alat, kepemimpinan, 

dan hal-hal yang mebutuhkan 

“Pengontrolan” sementara itu  Perempuan 

difokuskan pada pelajaran Home 

Economics yang  bersifat domestik. Hal ini 

kemudian berlanjut hingga pada tahap 

bekerja dan berumah tangga, gambaran 

akan bagaimana seharusnya laki-laki dan 

perempuan berperan sudah terpatri jelas 

sehingga memberikan pola keluarga yang 

ada sekarang.  

        Pola keluarga ideal  yang terbentuk 

karena stereotip ini, membatasi gerak 

perempuan dalam menjalani kehidupan 

sehari-harinya, membatasi mereka sebagai 

pengambil keputusan untuk diri sendiri 

bila perempuan ingin keluar dari lingkaran 

peran tersebut, peran yang dikategorikan 

dengan dua sifat yaitu maskulin dan 

feminim, perempuan harus bersikap 

feminim dan laki-laki bersifat Maskulin. 

Laki-laki dididik untuk mengontrol dan 

perempuan di haruskan patuh pada laki-

laki sebagai pemegang kontrol.  

     Akibat dari proses sosialisasi Stereotip 

Profesi sebagai pengemudi Angkutan 

Umum menjadi jenis pekerjaan yang 

bersifat Maskulin karena berhubungan 

dengan kontrol. Karena jenis pekerjaan 

yang memiliki sifat maskulinitas yang 

tinggi inilah, profesi sebagai pengemudi 

angkutan umum dianggap tidak lazim 

dilakukan perempuan. Perempuan yang di 

harapkan bersifat feminim dan ranah 

pekerjaannya adalah pekerjaan domestik. 

Sosok perempuan domestik ini menjadi 

problematis, seiring dengan dinamika 

kehidupan moderen, mobilitas menjadi 

kebutuhan yang  sangat penting bagi 

masyarakat sekarang. Pemakaian 



kendaraan bermotor menjadi lebih luas 

penggunanya, baik bagi laki-laki maupun 

perempuan. 

Stereotip atau pelabelan, sebagaimana 

dinamakan adalah sebuah bentuk penilaian 

dari apa yang dilihat. Stereotip tidak hanya 

berlabelkan sifat-sifat negatif namun juga 

sifat-sifat positif. Para pengemudi 

perempuan mengalami stereotip sebagai 

berikut : 

Pertama karena dalam norma tradisional 

Indonesia yang mendomestikasikan 

pekerjaan perempuan, jenis-jenis pekerjaan 

lapangan seperti pengemudi transportasi 

umum masih jarang dilakukan oleh 

mereka. Pekerjaan lapangan identik 

dengan sifat kasar, sehingga jenis 

pekerjaan ini, menurut norma tidak pantas 

dilakukan oleh perempuan. Mendidik anak 

perempuan dalam budaya patriarkhi berarti 

mendidik mereka untuk bekerja  dalam 

bidang domestik, karena tidak banyak 

dikenalkan pada keterampilan di luar 

bidang domestik sejak dini. Sehingga 

perempuan yang memutuskan unuk keluar 

dari zona domestik menimbulkan 

pandangan yang berbeda, sebagai 

stereotip. Stererotip sendiri bisa  di 

pandang dalam dua sifat yaitu negatif dan 

positif. Pelabelan negatif bisa didapatkan 

karena perempuan melakukan sesuatu 

yang dianggap tidak sesuai dengan norma 

masyarakat tempat dia berada. 

Bentuk Stereotip negatif yang dialami oleh 

pengemudi perempuan pertama, adalah 

sebagai gender yang tidak ahli dalam 

mengemudi. Perempuan sering 

mendapatkan penolakan karena  

kemampuannya dalam mengemudikan 

kendaraan seringkali diragukan. Hal ini 

dikarenakan sosialisasi terhadap dunia 

otomotif pada perempuan masih jarang 

dilakukan. Perempuan yang memiliki 

ketertarikan pada hal-hal bersifat maskulin 

seperti otomotif masih dianggap sebagai 

fenomena yang unik, sehingga keseriusan 

mereka apalagi bagi yang menjadikan 

otomotif sebagai pekerjaan sehari-hari 

harus lebih berusaha untuk dianggap 

serius. Oleh karena itu perempuan 

dianggap sebagai gender yang tidak ahli 

dalam mengemudi. Perempuan sering 

mendapatkan penolakan karena  

kemampuannya dalam mengemudikan 

kendaraan seringkali diragukan.  

    Bentuk stereotipe kedua adalah, 

perempuan sebagai gender yang lebih 

ekspresif dan emosional. Emosional adalah 

salah satu sifat yang  paling melekat pada 

perempuan. Emosi, merupakan salah satu 

reaksi yang dianggap menghambat 

profesionalitas dalam bekerja, dan 

perempuan, dalam stereotipenya adalah 

gender yang terlalu membawa perasaan 

dan emosi. Penumpang seringkali merasa 

ragu pada pengemudi perempuan karena 



alasan kestabilan emosi ini, yang dianggap 

berkaitan erat dengan keselamatan dalam 

mengemudi. Bentuk Stereotip berikutnya 

adalah perempuan dianggap tidak bisa 

mendedikasikan dirinya pada pekerjaan 

secara penuh, terutama bagi perempuan 

yang sudah menikah. Pada masyarakat 

budaya patriarki, kepercayaan bahwa 

ketika seorang perempuan menikah maka 

dirinya harus menjadi pihak yang aktif  

pada pekerjaan rumah tangga mereka. 

Peran perempuan sebagai istri dan ibu 

sangat dibebankan pada budaya 

masyarakat ini, sehingga beban yang 

dibawa oleh perempuan yang bekerja 

menjadi ganda. Profesionalitas menuntut 

pekerja mereka untuk  berdedikasi dan 

fokus pada pekerjaan. Perempuan yang 

sudah menikah dianggap tidak masuk 

dalam kualifikasi ini. Karena dianggap 

bahwa perempuan ini harus bekerja ganda 

dan waktu mereka sudah terbagi dengan 

pekerjaan rumah. 

Stereotip positif pertama adalah melihat 

sifat perempuan sebagai makhluk dengan 

sifat yang lebib halus dan alamiah yang 

disimbolkan kepadanya maka, seorang 

pengemudi perempuan mampu membawa 

ketenangan dan rasa santai dalam melayani 

penumpang. Seperti yang dituturkan oleh 

ibu diena pada cerita pengalamannya 

bahwa kebanyakan penumpang yang 

dibawanya merasa senang apabila sikap 

pengemudi ramah dan bersahabat.  

    Penumpang seringkali ikut mengobrol 

tentang keadaan atau bahkan bercerita 

berkeluh kesah tentang permasalahannya, 

baik penumpang laki-laki maupun 

perempuan. Ibu Diena, dengan 

kepribadiannya yang ramah, membuat 

penumpang menjadi nyaman bila 

berbincang dengannya. Jika keramahan 

kepada penumpang bisa dimiliki oleh 

pengemudi perempuan maupun laki-laki, 

pengemudi perempuan diuntungan dengan 

norma masyarakat indonesia. Ibu diena 

dan ibu murni yang merupakan 

pemgemudi taksi online, mengaku lebih 

banyak mendapatkan penumpang 

perempuan dibanding laki-laki.  

    Bila penumpang perempuan 

mendapatkan pengemudi perempuan 

maka, rasa nyaman dan rasa aman yang 

didapatkan penumpang bisa lebih besar 

dibanding bila mendapat penumpang laki-

laki. Rasa nyaman bisa didapatkan ketika 

penumpang perempuan mendapatkan 

teman berkisah yang sama-sama 

perempuan, begitu pula dengan rasa aman. 

Rasa aman, bisa diterapkan karena untuk 

beberapa perempuan, terutama bagi 

mereka yang taat pada norma agama yang 

melarang perempuan bersama dengan laki-

laki yang bukan saudara atau bukan suami 

akan merasa lebih aman dan lebih memilih 



dikemudikan oleh perempuan dibanding 

dengan laki-laki. Maka bila menerapkan 

kesempatan tersebut permintaan akan 

pengemudi ojek maupun taksi perempuan 

bisa lebih ditingkatkan. Stereotip 

perempuan sebagai gender yang lebih 

halus, tidak hanya memberikan efek 

negatif pada pekerjaannya, sifat halus akan 

memberikan pribadi yang lebih berhati-

hati ketika mengerjakan pekerjaannya. 

Perempuan yang telah terbiasa dibebani 

oleh kerja ganda, akan lebih mudah 

terbiasa menghadapi masalah-masalah 

terkait pekerjaan. Dengan terbiasa akan 

beban ganda ini, pengalaman-

pengalamanyang mereka dapatkan dapat 

berguna dalam menghadapi tantangan-

tantangan di dalam pekerjaan. Selama ini 

sifat halus perempuan dianggap sebagai 

kelemahan, akibatnya, banyak sekali 

potensi-potensi dalam diri perempuan 

tidak tergali dengan baik. Stereotip dan 

stigma mengenai sifat-sifat perempuan 

ynag lemah ini pula, secara tidak langsung 

melemahkan semangat perempuan untuk 

bekerja. Tekanan sosial dan norma 

menambah penghalang besar bagi 

perempuan-perempuan ini untuk bekerja.  

    Sosok perempuan yang bekerja tidak 

hanya berdampak pada ekonomi atau 

kemajuan sumber daya manusia. Dampak 

yang diberikan oleh sesosok perempuan 

terutama bila berstatus seorang ibu adalah 

kepada anak-anaknya. Dampak  ini muncul 

karena anak merupakan saksi dari  ibunya 

yang bekerja.  

Stigmatisasi dari perempuan yang bekerja, 

terutama yang sudah berkeluarga 

meninggalkan anak karena harus bekerja 

dipercayai dapat mengakibatkan 

permasalahan pada tumbuh kembang anak, 

terutama pada sikap dan perilaku. Ibu 

dipercayai sebagai sosok dimana anak 

akan meniru perilaku dan merupakan 

anggota keluarga yang paling dekat 

dengan anak selama masa 

pertumbuhannya. Karena pentingnya sosok 

ibu bagi seorang anak, masalah ini juga 

menjadi rintangan bagi perempuan yang 

memiliki keinginan untuk bekerja. Tentu, 

dilema ini menjadi lebih nyata apabila ibu 

tersebut merupakan tulang punggung 

keluarga,  atau merupakan orang tua 

tunggal dimana mereka harus bekerja. 

Dengan kehadiran seorang anak, beban 

kerja yang dialami ibu orang tua tunggal 

akan lebih memberatkan. Kehadiran ibu 

tersebut merupakan satu-satunya afeksi 

yang dimiliki anak, karena absennya sosok 

ayah. Hal itu kemudian di perparah dengan 

stereotipe, norma sosial dan pembakuan 

sifat-sifat gender, dimana perilaku anak 

adalah sepenuhnya tanggung jawab ibu.  

Pada  penelitian yang pernah dilakukan 

pada dekade 1960-an di Amerika Serikat 



menunjukkan bahwa, perilaku-perilaku 

negatif anak yang ibunya tidak bekerja 

dengan anak yang ibunya bekerja hanya 

sedikit sekali perbandingannya, anak-anak 

dengan ibu yang bekerja, memiliki 

perkembangan yang nyaris sama dengan 

anak-anak yang ibunya tidak bekerja, 

bahkan dalam beberapa kasus, sosok ibu 

yang bekerja ini memberikan dampak 

positif tersendiri bagi Anak Perempuan, 

karena umumnya anak perempuan melihat 

ibu mereka sebagai sosok panutan, anak-

anak perempuan yang tumbuh besar 

melihat ibunya bekerja akan memiliki 

ambisi-ambisi dan semangat kerja yang 

berbeda dengan anak perempuan yang 

ibunya tidak bekerja umumnya dibesarkan 

dengan imej untuk menjadi seorang wanita 

yang patuh dan feminim.(Kelompok Studi 

Wanita FISIP-UI, 1990) 

Simpulan  

Stereotip terhadap perempuan pengemudi 

transportasi umum berbasis online di 

Jakarta timur menghasilkan kesimpulan 

sebagai berikut, Para pengemudi 

perempuan selama ini menjalankan 

pekerjaan mereka  terdampak oleh 

stereotipe dan pelabelan. Dampaknya 

antara lain seperti pengemudi transportasi 

online perempuan sering mengalami 

penolakan dari penumpang dengan alasan 

yang karena tidak nyaman di antar oleh 

perempuan, atau karena ragu dengan 

kemampuan pengemudi. Hal ini 

merugikan mereka karena mereka 

kehilangan pendapatan.  

      Pengemudi perempuan juga 

mengalami gangguan terkait dengan 

keamanan identitas mereka, seperti 

menanyakan kehidupan pribadi mereka, 

menghubungi nomor pribadi dan 

menanyakan informasi pribadi , hingga 

membuat pengemudi tidak nyaman. Hal ini 

membuktikan bahwa dalam pekerjaannya 

sebagai pengemudi transportasi online, 

perempuan belum aman dari perbuatan 

jahil yang bisa membahayakan dirinya. 

Ketidak setujuan dari keluarga juga 

menghambat mereka untuk bekerja, karena 

pandangan akan pekerjaan sebagai 

pengemudi transportasi umum karena 

anggapan bahwa pekerjaan laki-laki dan 

tidak aman dilakukan oleh perempuan. 

Keluarga juga mengkhawatirkan 

keselamatan dan keamanan para informan 

selama bekerja.  

       Bentuk-bentuk stereotip yang dialami 

oleh perempuan pengemudi transportasi 

online terbagi menjadi dua kategori yaitu 

bentuk stereotipe negatif dan bentuk 

stereoitp positif. Stereotip negatif berupa 

ketidak pandaian dalam mengemudi, 

emosional, tidak teliti, dan tidak 

berdedikasi penuh pada pekerjaan ini 

melemahkan keinginan perempuan untuk 

bekerja. Karena, masyarakat telah terlebih 



dahulu melekatkan stereotipe negatif ini, 

sehingga stereotipe ini menjadi umum. 

Padahal dalam diri perempuan pengemudi 

ini, banyak sekali potensi yang dapat 

diambil dari bentuk stereotip positif, antara 

lain seperti lebih halus dan alamiah, ketika 

menghadapi penumpang, terbiasa dengan 

banyak beban sehingga cenderung teliti 

dan hati-hati ketika bekerja, serta sosok 

mereka yang kuat dan pantang menyerah 

menjadi sosok inspirasional terhadap 

keluarga dan orang-orang disekitarnya. 

Oleh karena itu dalam melihat 

permasalahan pengemudi perempuan, 

tidak hanya dapat dilihat dari sisi negatif 

akibat stereotip nya saja, namun, hal 

positif juga patut menjadi sorotan. Melalui 

Bentuk- bentuk stereotip positif tersebut, 

perempuan pengemudi transportasi online 

dapat menggali dan mengembangkan 

potensi dalam diri mereka, sehingga dapat 

menjadi inspirasi untuk perempuan – 

perempuan lain.  
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