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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini membahas tentang perempuan yang selama ini identik dengan 

ranah domestik contohnya adalah sebagai ibu rumah tangga. Seiring 

berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan muncul suatu terobosan baru 

sekaligus lapangan pekerjaan baru yang tak memandang persoalan gender. Ojek 

online kini sudah mulai tersebar hampir di seluruh kota di Indonesia terutama di 

Surabaya. Karakteristik profesi ojek online yang maskulin kerap kali disandingkan 

sebagai profesi yang selalu di dominasi oleh para laki-laki, namun kenyataannya 

mereka harus berbagi posisi dengan para perempuan yang menilai profesi ojek 

online sebagai suatu manfaat maupun solusi dalam berbagai aspek di kehidupan. 

Perempuan  

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara 

mendalam kepada narasumber guna mendapatkan data yang jelas mengenai fokus 

permasalahan tentang konstruksi sosial ojek online perempuan di Surabaya. Untuk 
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menganalisa realita yang terjadi peneliti menggunakan teori Konstruksi Sosial yang 

dikemukakan oleh Peter L. Berger. Konstruksi sosial yang terjadi di kalangan ojek 

online perempuan melalui proses dialektika Eksternalisasi, Obyektifasi, dan 

Internalisasi. Selain wawancara mendalam dalam memperoleh data, peneliti juga 

menggunakan jurnal, buku, dan internet untuk memperoleh data dan menganalisis. 

 Berdasarkan proses eksternalisasi hingga obyektivasi menunjukkan bahwa 

perempuan ojek online memaknai profesinya sebagai pemenuhan kebutuhan 

ekonominya, untuk keluarga atau diri sendiri. Kedua, perempuan memaknainya 

sebagai profesi yang memiliki lingkungan pekerjaan yang nyaman. Lingkungan 

sekitar berperan besar terhadap proses eskternalisasi ojek online perempuan 

Kata kunci: Ojek online, Konstruksi Sosial, Perempuan. 
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ABSTRACT 

 

This study discusses about women who have been synonymous with the 

domestic realm, for example as housewives. As the development of technology and 

science emerged a new breakthrough as well as new jobs that did not look at gender 

issues. Online motorcycle taxis have now begun to spread in almost all cities in 

Indonesia, especially in Surabaya. The characteristics of masculine online 

motorcycle taxi professions are often juxtaposed as a profession that is always 

dominated by men, but in reality they have to share their position with women who 

judge the online motorcycle taxi profession as a benefit and solution in various 

aspects of life. 

In this study researchers used a qualitative approach. The data collection 

technique used was by using in-depth interviews to the resource persons to obtain 

clear data on the focus of the problem regarding the social construction of women's 

online motorcycle taxi in Surabaya. To analyze the reality that occurs researchers 

use the theory of Social Construction proposed by Peter L. Berger. Social 

construction that occurs among online motorcycle taxi drivers through the 

dialectical process of Externalization, Objectivity and Internalization. In addition 

to in-depth interviews in obtaining data, researchers also use journals, books, and 

the internet to obtain data and analyze. 

Based on the externalization process until objectivation shows that online 

motorcycle taxi drivers interpret their profession as fulfilling their economic needs, 

for their families or themselves. Second, women interpret it as a profession that has 

a comfortable work environment. The surrounding environment plays a major role 

in the process of externalizing women's online motorcycle taxis. 

Keyword: Online Motorcycle Taxis, Social Construction, Women. 
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A. Pendahuluan 

Di era yang semakin modern ini, 

manusia semakin memiliki mobilitas 

yang tinggi. Era yang semakin 

modern dan mobilitas seseorang yang 

semakin tinggi ini menuntut banyak 

hal terutama kepraktisan dan 

kemudahan dalam segala hal, tidak 

terkecuali sarana publik. Beberapa 

bidang sudah menerapkan sistem 

online sebagai solusi kepraktisan dan 

kemudahan dalam menyingkat waktu. 

Seiring perkembangan tersebut 

beberapa bidang semakin 

berkembang dan menciptakan suatu 

lapangan pekerjaan baru yang 

membuka harapan untuk individu 

selalu berkarya dan menentukan 

pekerjaan atau mata pencahariannya, 

salah satunya dalam bidang 

transportasi umum.  Sarana 

transportasi umum terutama di kota 

besar tentunya memiliki 

beranekaragam jenis, mulai dari roda 

dua hingga roda empat. Pada 

dasarnya setiap manusia memiliki 

kendali penuh akan kehendaknya 

masing – masing, termasuk 

kehendaknya dalam menentukan 

suatu tujuan maupun keinginan. Tiap 

manusia memiliki hak untuk apa saja 

yang menurut mereka adalah jalan 

yang harus ditempuh, contohnya 

adalah memilih suatu pekerjaan atau 

mata pencaharian sebagai sarana 

untuk mencukupi kebutuhannya. 

Namun, seringkali manusia merasa 

bahwa kodratnya tidak untuk mata 

pencaharian tertentu. Individu merasa 

suatu mata pencaharian tersebut 

bukan termasuk dalam ranahnya. 

Peran perempuan dalam 

kesehariannya sering di 

konstruksikan sebagai sosok yang 

berada pada ranah domestik seperti 

rumah tangga dan hal – hal yang 

berkaitan tidak jauh dengan domestik 

seperti berjualan dan lain – lain. 

Menurut stereotip partriarkis, laki - 

laki dilahirkan untuk mendominasi, 

bersaing, dan berjuang, sebaliknya 

para perempuan diharuskan untuk 

memahami, memiliki sifat penurut, 

bersolidaritas, serta menunjukkan 

ketenangan dan kesetiannya kepada 

laki – laki. Selain itu, perempuan 

seringkali dikonstruksikan 

masyarakat sebagai individu yang 

kalem, lemah lembut, halus, dan teliti. 

Namun, pembagian pekerjaan dan 

semakin berkembangnya globalisasi 

menuntut banyak perempuan untuk 

lebih berpartisipasi pada ranah 

publik. Pekerjaannya bisa bervariasi 
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dari bidang – bidang tertentu, 

pembagian kerja tersebut juga 

mengalami persoalan tentang 

kebudayaan yang tak kunjung usai. 

Dimana kemudian muncul berbagai 

pertanyaan mengenai eksistensi nilai 

feminitas dalam belenggu 

maskulinitas. Pada contohnya adalah 

ketelibatan perempuan di dalam dunia 

maskulin adalah munculnya 

perempuan yang berprofesi sebagai 

Ojek Online. Ojek Online seiring 

penugasannya sering dihadapkan 

pada keadaan yang dilematis. Hal ini 

sering menjadi pernyataan yang 

menguatkan bahwa profesi tersebut 

adalah untuk kaum yang maskulin 

atau pria, karena ditinjau dari karakter 

pekerjaannya yang berada pada 

jalanan dan didukung dengan 

kendaraan bermotor. Kebudayaan 

patriarki memapankan peran laki-laki 

untuk melakukan apa saja dan 

menentukan apa saja, secara disadari 

atau tidak, mendapatkan pembenaran 

atas apa yang dilakukannya. 

Sebaliknya, para perempuan berada 

dalam posisi subordinat bagi kaum 

pria sehingga ruang gerak perempuan 

menjadi kurang leluasa. Keadaan ini 

sering kali terbukti melahirkan 

sebuah proses marjinalisasi, bahkan 

ekspolitasi dan kekerasan terhadap 

perempuan. Kaum perempuan 

melihat ada ada yang salah atau 

kekeliruan pemahaman atau 

pandangan masyarakat mengenai 

hakekat hubungan sosial yang 

melandasi subordinasi kaum 

perempuan dan akibat-akibat yang 

ditimbulkannya. 

Sarana transportasi online sendiri 

mulai dikenal masyarakat sejak 

belakangan ini seiring dengan 

masyarakat yang ingin serba efisien. 

Berbagai sektor beralih ke online 

membuat banyak perusahaan start up 

berinovasi membuat terobosan baru 

dan akhirnya menciptakan 

transportasi berbasis online. 

Transportasi berbasis online ini 

pertama kali bernama Go - Jek 

muncul pada sekitar tahun 2010 dan 

mulai booming pada tahun 2013 awal, 

lalu disusul kompetitor lain dengan 

nama Grab yang memiliki fungsi 

lebih kurang sama dengan Go – Jek. 

Transportasi online ini memiliki 

perbedaan dengan transportasi 

konvensional pada umumnya, selain 

menghilangkan sistem setoran, 

perusahaan penyedia transportasi 

online ini juga menjadikan kendaraan 
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pribadi sebagai sarana angkutan 

(mobil dan sepeda motor).  

Perkembangan globalisasi 

mendorong semakin kreatifnya para 

individu untuk selalu 

mengembangkan dirinya, termasuk 

pengembangan teknologi di mata 

individu. Pertumbuhan teknologi 

hampir menuntut keseluruhan aspek 

menjadi digital atau online, hingga 

pemesenan moda transportasi umum 

yang lebih dikenal sebagai 

transportasi online. Banyak fitur – 

fitur didalamnya tak hanya sebagai 

transportasi, namun juga sebagai 

kurir barang, jasa pesan antar 

makanan, hingga pembelian 

kebutuhan sehari – hari. Dengan 

kemajuan pesat teknologi juga 

membuka beranekaragam mata 

pencaharian baru semakin luas. 

Feminitas (perempuan) di dalam 

belenggu maskulin tadi kemudian 

banyak di manifestasikan melalui 

adanya partisipasi perempuan di 

dalam maskulinitas seperti Polisi, 

Pilot, Militer, dan termasuk juga Ojek 

Online yang memang masih di 

dominasi oleh para pria. Profesi 

tersebut sering diidentikkan dengan 

profesi yang maskulin dan dominan 

dengan karakter pria yang cenderung 

kuat dan tahan banting, dikarenakan 

tipe pekerjaan yang menuntut mereka 

untuk bekerja di jalanan dan 

membawa kendaraan. Keterlibatan 

perempuan dalam ranah publik dan 

dunia maskulin seperti Ojek Online 

Perempuan kini menjadi wajah baru 

dalam Ojek Online. Pekerjaan 

tersebut termasuk di dalamnya adalah 

Ojek Online Perempuan sering 

diidentikkan dengan konstruksi 

profesi yang maskulin, yang dominan 

dengan pria sehingga digambarkan 

sebagai profesi maskulinitas kali ini 

profesi tersebut harus berbagi tempat 

dan peran dengan keberadaannya 

perempuan dalam kesatuan Ojek 

Online. Kemudian dari permasalahan 

tersebut memunculkan suatu teka – 

teki yaitu bagaimana posisi 

perempuan saat harus berhadapan 

dengan simbol maskulintas. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan penjelasan diatas, 

ditemukan bahwa masyarakat 

sebagian besar menganggap profesi 

pengemudi termasuk pengemudi ojek 

online identik dengan stereotip 

maskulin yang ada pada laki – laki 

dan perempuan lebih kearah sektor 
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domestic seperti mengurus rumah 

tangga atau anak, bahkan di beberapa 

kota seringkali dijumpai perempuan 

yang berprofesi sebagai ojek online 

walau jumlahnya tak sebanding 

dengan laki – laki, padahal profesi ini 

terbuka untuk siapa saja baik laki – 

laki maupun perempuan. Dari 

penjelasan yang telah diuraikan 

diatas, maka peneliti dapat menarik 

sebuah pertanyaaan penelitian yang 

merupakan fokus penelitian 

permasalahan: Bagaimana 

perempuan pelaku ojek online 

mengkonstruksikan pekerjaannya?. 

C. Kerangka Teori 

Dalam penelitian ini peneliti ingin 

memahami tentang konstruksi sosial 

yang terjadi pada para ojek online 

perempuan di Surabaya. Pada hal ini, 

peneliti menggunakan rujukan 

beberapa teori konstruksi sosial untuk 

menganalisa fenomena yang sedang 

dibahas pada penelitian. Teori yang 

digunakan pada fenomena ini untuk 

memberikan wawasan bagi peneliti 

mengenai hasil studi dan konsep yang 

berkaitan dengan isu dalam penelitian 

ini. Penelitian yang sedang dibahas 

ini menggunakan Teori Konstruksi 

Sosial. Guna relevansi dalam 

penelitian ini maka peneliti 

menggunakan teori tersebut yang 

bersumber dari karya Peter L. Berger 

dan Thomas Luckmann yang sudah 

diterjemahkan berjudul Tafsir Sosial 

Atas Kenyataan: Risalah tentang 

Sosiologi Pengetahuan (1990). Teori 

ini digunakan oleh peneliti untuk 

menganalisis fenomena yang sedang 

diangkat mengenai proses konstruksi 

sosial yang terjadi dalam perempuan 

yang menekuni pekerjaannya sebagai 

ojek online. Pernyataan dalam buku 

Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah 

tentang Sosiologi pengetahuan 

menyebutkan bahwa, dua istilah 

dalam sosiologi pengetahuan Berger 

adalah kenyataan dan pengetahuan. 

Kenyataan didefinisikan sebagai 

suatu kualitas yang terdapat dalam 

fenomena – fenomena yang diakui 

sebagai memiliki keberadaan (being) 

yang tidak bergantung kepada 

kehendak sendiri. Sedangkan 

pengetahuan didefinisikan sebagai 

kepastian bahwa fenomena itu nyata 

(real) dan memiliki karakteristik yang 

spesifik. Menurut Berger, Sosiologi 

memusatkan perhatian pada 

hubungan antar individu dengan 

masyrakat. “individu” dianggap 

sebagai acting subject, yaitu makhluk 
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hidup yang senantiasa bertindak 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Sedangkan “masyarakat” 

didefinisikan sebagai suatu kompleks 

yang terdiri dari relasi antar manusia 

yang relative besar dan berpola. 

Relasi antar manusia yang besar dan 

berpola ini biasanya diterima begitu 

saja. Berger menyetujui pendapat dari 

fenomenologis bahwa terdapat 

realitas berganda daripada hanya ada 

suatu realitas tunggal.  

Dalam sosiologi pengetahuan 

atau konstruksi sosial Berger dan 

Luckmann, manusia dipandang 

sebagai pencipta kenyataan sosial 

yang obyektif melalui proses seperti 

internalisasi. Dalam konsep dialektis, 

Berger memandang masyarakat 

sebagai produk manusia dan manusia 

sebagai produk masyarakat. Menurut 

Berger, salah satu tugas pokok dalam 

sosiologi pengetahuan adalah 

menjelaskan adanya dialektika antara 

diri atau self dengan dunia sosio-

kultural. Dalam hal ini Peter L. 

Berger membagi proses kontruksi 

sosial ke dalam tiga tahap, yaitu: 

 Eksternalisasi: 

penyesuaian diri dengan 

dunia sosiokultural 

sebagai produk dunia 

manusia (“society is a 

human product). 

Eksternalisasi merupakan 

proses atau ekspresi diri 

dari manusia di dalam 

membangun tatanan 

kehidupan. Atau biasa 

disimpulkan sebagai 

proses penyesuaian diri 

manusia dengan 

lingkungannya. Sebagai 

konstruksi sosial budaya, 

gender terbentuk dari 

pengalaman sejarah 

manusia yang 

diinterpretasikan dan 

dimaknai berdasarkan 

pengetahuan yang 

dimiliki.  

 Objektivasi merupakan 

proses dimana proses 

interaksi sosial dalam 

dunia intersubjektif yang 

dikembangkan atau 

mengalami proses 

institusionalisasi 

 Internalisasi merupakan 

proses dimana individu 

mengidentifikasi diri 

dengan lembaga – 

lembaga sosial atau 

organisasi sosial tempat 
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individu menjadi 

anggotanya. 

 

Pada tahap pertama yaitu 

Eksternalisasi, merupakan suatu 

pencurahan atau lebih kepada suatu 

ekspresi diri manusia kedalam dunia, 

baik dalam kegiatan mental maupun 

fisik. Proses tersebut merupakan 

bentuk suatu ekspresi diri untuk 

menguatkan eksistensi individu 

dalam masyarakat. Pada tahap ini 

masyarakat berperan sebagai produk 

manusia (society is a human product). 

Setiap orang itu tidak akan tinggal 

diam dan tetap di dalam dunia atau 

lingkungan yang di tempatinya dalam 

membutuhkan atau memenuhi 

keinginan atau sesuatu yang 

diharapkan. Sama halnya dengan 

seorang perempuan yang 

memutuskan untuk bekerja pada 

ranah publik yang dominan dengan 

laki – laki ia akan berhadapan dengan 

kebiasaan yang baru, yang secara 

tidak langsung mengharuskan mereka 

untuk beradaptasi dengan keadaan 

maupun kebiasaan yang ada saat ini. 

 

Tahap yang kedua adalah 

Objektifasi, merupakan interaksi 

sosial dalam dunia intersubyektif 

yang dilembagakan atau mengalami 

proses institusionalisasi. Semua 

aktivitas manusa yang terjadi dalam 

proses Eksternalisasi, menurut Berger 

dan Luckman, dapat mengalami 

proses pembiasaan (habitualisasi) 

yang kemudian mengalami 

pelembagaan (institusionalisasi) 

Interaksi sosial itu berupa realitas 

objektif yang bisa jadi akan 

menghadapi si penghasil itu sendiri 

sebagai suatu faksitas yang berada 

diluar dan berlainan dari manusia 

yang menghasilkannya. Realitas 

objektif itu berbeda dengan kenyataan 

subjektif perorangan. Ia menjadi 

kenyataan empiris yang bisa dialami 

oleh setiap orang. Pada tahap ini 

merupakan proses inti dimana 

seseorang dilatih atau sedikit dipaksa 

untuk mengikuti kebiasaan yang 

mengalami pelembagaan tersebut 

agar terbiasa melakukannya tanpa ada 

paksaan. 

 

Kemudian tahap ketiga adalah 

Internalisasi, yakni suatu proses 

penyerapan ke dalam kesadaran dunia 

yang sudah terobyektifasi sedemikian 

rupa sehingga struktur dunia ini 

menentukan struktur subyektif 

kesadaran itu sendiri. Sejauh 
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internalisasi itu telah terjadi, individu 

kini memahami berbagai unsur dunia 

yang terobyektivasi sebagai 

fenomena yang internal terhadap 

kesadarannya bersamaan dengan saat 

memahami unsur – unsur itu sebagai 

realitas eksternal (man is a social 

product). Berger mengatakan bahwa 

penyerapan kesadaran dunia yang 

dialaminya akan membawa mereka 

menentukan bagaimana kesadaran itu 

sendiri dalam artian apa yang sudah 

mereka pahami akan tereksplor atau 

terlakukan oleh mereka dengan suatu 

tindakan atau perilaku dalam 

berinteraksi sosial. Pada tahap 

internalisasi, proses memahami dan 

menyatukan diri dari dua tahap 

sebelumnya tercapai dengan baik dan 

mampu terlaukan sehingga para 

perempuan pekerja dapat mengetahui 

bagaiaman segala tindaka atau 

perilaku yang harus dilakukannya. 

D. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif untuk meneliti 

tentang konstruksi sosial ojek online 

perempuan. Tipe penelitian kualitatif 

dipilih untuk mampu 

menggambarkan fenomena sosial 

yang diteliti. Penelitian secara 

kualitatif ini juga diharapkan dapat 

menggali informasi lebih mendalam 

dengan beberapa pengumpulan data 

yang telah ditentukan. alat yang 

digunakan untuk memberikan 

informasi lebih lajut dapat 

menggunakan wawancara secara 

mendalam (indept interview). 

Wawancara mendalam ini dilakukan 

kepada beberapa orang yang telah 

ditentukan dan yang sudah diyakini 

bisa memberikan informasi yang 

sesuai dengan topik yang sedang 

diteliti. Selain itu, metode kualitatif 

juga melakukan observasi untuk 

melihat peran Ojek Online 

Perempuan perempuan dan 

perempuan ditengah profesi dalam 

dunia maskulin. Metode ini kemudian 

mampu menterjemahkan segala hasil 

data penelitian yang telah dilakukan 

baik dari hasil wawancara dan 

wawancara mendalam yang 

dilakukan peneliti. 

Guna memudahkan penelitian ini 

dalam mencari data yang relevan 

maka lokasi penelitian dilakukan di 

kota Surabaya, dengan menuju 

kepada beberapa titik berkumpulnya 

para driver atau pengemudi ojek 

online. Selain menuju ke lokasi 

tempat berkumpulnya para 
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pengemudi ojek online, peneliti juga 

melakukan survey ke beberapa lokasi 

yang sering dijumpai banyak ojek 

online seperti lingkungan Universitas, 

Sekolah, dan Pusat Perbelanjaan. 

Beberapa lokasi tersebut dipilih 

karena adanya perkumpulan para 

driver atau pengemudi ojek online. 

Diharapkan peneliti juga menjumpai 

beberapa pengemudi ojek perempuan 

yang bersedia untuk dijadikan 

informan atau sumber data penelitian. 

Kota Surabaya dipilih juga karena 

Surabaya memang menjadi salah satu 

pengguna jasa transportasi online 

terbesar dan memiliki jumlah driver 

atau pengemudi ojek online yang 

cukup besar pula. Berasal informasi 

yang dihimpun, pada tahun 2015 

setiap harinya ada sekitar 400-500 

calon pengemudi ojek online yang 

ingin melamar ke Go-Jek di 

Surabaya. Dan jumlah Driver yang 

dibutuhkan oleh Go-Jek di Surabaya 

adalah sekitar 14 ribu driver. 

E. Pembahasan 

Konstruksi sosial telah hadir 

untuk menjelaskan beberapa 

fenomena sosial yang terjadi dengan 

cara melihat realitas sebagai sesuatu 

yang dibentuk secara sosial. Dalam 

hal ini, konstruksionisme 

menekankan tentang bagaimana 

realitas atau keadaan dan pengalaman 

mengenai sesuatu diketahui dan 

diinterpratisikan melalui aktivitas 

sosial. Seperti pada profesi ojek 

online dimana realitanya pekerjaan 

tersebut adalah profesi yang 

didominasi dengan laki-laki. 

Karakteristik pekerjaan yang 

maskulin terbentuk dari aktivitas 

yang dilakukan para pekerja tersebut, 

contohnya seperti membawa sepeda 

motor, mengantar dan jemput 

penumpang, mengirim barang, semua 

hal tersebut selalu bersentuhan 

dengan jalanan yang semakin lekat 

akan profesi yang maskulin. 

Berdasarkan aktivitas dan 

pengalaman tersebut yang pada 

akhirnya mengkonstruksikan bahwa 

profesi tersebut telah identik dengan 

laki-laki. keterlibatan perempuan 

dalam profesi ojek online yang 

kemudian akan membangun 

konstruksi berdasarkan tempat dan 

situasi dimana mereka berada. Bahasa 

selalu digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari secara terus menerus 

memberikan individu berbagai 

objektifasi yang diperlukan dan 

menetapkan tatanan yang mana 
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objektifasi itu bermakna dan 

kehidupan tersebut mempunyai 

makna bagi individu tersebut, yang 

artinya individu tersebut yaitu ojek 

online perempuan akan membentuk 

dunia sosial melalui pemaknannya 

terhadap realitas yang ada pada 

masyarakat, Berger melihat 

masyarakat sebagai produk manusia 

dan manusia sebagai produk 

masyarakat.  

F. Ektsternalisasi Ojek Online 

Perempuan terhadap 

Profesinya 

 Di tahap eksternalisasi ini 

individu berusaha untuk beradaptasi 

dengan kultur sosialnya yang baru. 

Dalam beradaptasi individu turut 

menggunakan interaksi, bahasa, atau 

tindakan yang digunakan sebagai 

sebuah simbol. Umumnya tahap 

eksternalisasi ini lebih dirasa sebagai 

sebuah pintu masuk ke dalam dunia 

sosio kultural yang baru, dimana 

individu mencoba menelaah tentang 

realitas yang akan dihadapinya. 

Selain itu, pada tahap ini juga dapat 

diketahui bahwa lingkungan sekitar 

individu berperan penting terhadap 

terjunnya suatu individu ke dalam 

suatu realitas, yang mana dapat 

dilakukan melalui adanya interaksi 

maupun sosialisasi yang dilakukan 

oleh lingkungan sekitar, bisa teman 

kantor bahkan keluarga dimana 

seseorang tinggal dan menjalani 

hidup. Dalam hal ini dapat 

disimpulkan juga bahwa lingkungan 

terdekatpun bisa membantu individu 

dalam pembentuk suatu konstruksi 

sosial dalam mengenal realitas yang 

baru. Hal ini yang menurut Peter L. 

Berger dinamakan Eksternalisasi di 

dalam teori konstruksi sosialnya. 

Berdasarkan keterangan yang telah 

dihimpun oleh peneliti kepada 

beberapa informan penelitian secara 

keseluruhan memiliki kesamaan 

dimana umumnya mereka mengenal 

dari lingkungan terdekatnya.  

 Ojek online sendiri memiliki 

karakteristik pekerjaan yang cukup 

menarik berbagai kalangan tak 

terkecuali oleh para perempuan. Pada 

akhirnya hal tersebut membuat subjek 

ingin mengetahui lebih lanjut perihal 

atau seluk beluk tentang menjadi 

pengemudi ojek online, kehidupan 

dijalanan, dan lain sebagainya. Selain 

itu beberapa subjek juga melihat 

profesi sebagai pengemudi ojek 

online bukan soal sebagai pekerjaan 

sampingan maupun sarana untuk 

membantu finansial keluarga, 
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berhadapan langsung dengan 

beraneka latar belakang masyarakat 

menjadi daya tarik tersendiri bagi 

para perempuan tersebut untuk 

berinteraksi dengan maksud 

menambah relasi maupun wawasan 

dan ilmu pengetahuan. Mengenai 

perbedaan ojek online perempuan dan 

ojek online laki-laki para subjek juga 

memiliki anggapan bahwa keduanya 

tidak memiliki perbedaan, mereka 

dianggap setara oleh sesama 

pengemudi, hal ini juga membuat 

subjek merasa bahwa profesi ini 

adalah pekerjaan yang tepat yang 

tidak memandang bahwa perempuan 

harus berada pada ranah domestik dan 

mampu menunjang ekonomi maupun 

ilmu pengetahuannya. Sehingga para 

perempuan tersebut merasa bahwa 

profesi ini sah-sah saja selama tidak 

melanggar norma yang berlaku. 

G. Objektifasi Ojek Online 

Perempuan terhadap 

Profesinya 

Selanjutnya pada tahap kedua 

yaitu Objektivasi, realitas sosial yang 

terjadi pada subjek beragam menurut 

pengalaman dan pengetahuannya 

masing-masing inidividu. 

Berdasarkan data di lapangan 

dijumpai bahwa profesi sebagai 

pengemudi ojek online adalah sebagai 

sarana dalam menambah wawasan, 

membantu dalam hal finansial, serta 

menjadikan perempuan untuk lebih 

memiliki sikap mandiri karena 

karakteristik pekerjaan yang dominan 

dengan laki-laki dan berada pada 

jalanan. Dalam tahap ini juga 

masyarakat dilihat sebagai realitas 

yang bersifat obyektif, proses 

interaksi sosial dalam dunia 

intersubjektif yang dilembagakan 

atau mengalami proses 

institusionalisasi yang mana 

objektifasi individu berusaha untuk 

berinteraksi dengan dunia sosial.  

Dalam objektifasi realitas tersebut 

terlihat berada pada luar diri manusia. 

Individu terasa sebagai realitas 

subjektif dan realitas objektif 

sehingga membentuk jaringan 

intersubjektif melalui proses 

pelembagaan atau institusional. 

Interaksi pada tahap ini memegang 

peran penting, interaksi sendiri 

merupakan cara individu untuk lebih 

memahami tentang ojek online secara 

objektif. Proses interaksi tersebut 

terjadi bisa dengan sesama 

pengemudi ojek online maupun 

dengan masyarakat luas tak terkecuali 

dengan pelanggan ojek online 
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tersebut. Melalui proses interaksi 

tersebut para pelaku atau pengemudi 

ojek online perempuan mendapatkan 

sebuah pelajaran dan merasakan 

adanya manfaat dari bekerja sebagai 

ojek online. Interaksi yang dijalin 

oleh beberapa subjek tersebut adalah 

rasa keingintahuan lebih dalam 

perihal profesi ojek online. Dalam 

proses objektifasi ini, para individu 

ingin terlibat dalam dunia sosio-

kultural baru yang ditemuinya 

sehingga memungkinkan untuk 

mengetahui lika-likunya. Beberapa 

subjek juga memiliki hambatan dalam 

bekerja sebagai ojek online, mulai 

dari larangan oleh keluarga, hingga 

hambatan dalam hal keamanan. 

Namun hambatan tersebut berhasil 

dilalui dengan memperlihatkan 

penghasilan yang dapat mencukupi 

kebutuhan, sehingga pandangan 

keluarga yang awalnya menghambat 

perlahan hilang karena faktor profesi 

yang mampu menunjuan 

kehidupannya. Ditengah proses 

objektifasi yang berlangsung, para 

subjek melihat profesi ini memang 

kerap disandingkan dengan profesi 

yang maskulin namun mereka 

memiliki anggapan bahwa ini 

merupakan kesempatan perempuan 

untuk memperoleh pekerjaan yang 

mereka mau tanpa adanya tekanan 

yang berlebih. 

 

H. Internalisasi Ojek Online 

Perempuan terhadap 

Profesinya 

Selanjutnya pada tahap 

Internalisasi, Internalisasi yakni suatu 

proses penyerapan ke dalam 

kesadaran dunia yang sudah 

terobyektifasi sedemikian rupa 

sehingga struktur dunia ini 

menentukan struktur subyektif 

kesadaran itu sendiri. Di tahap 

internalisasi indvidu mulai 

mengidentifikasikan diri dengan 

lembaga-lembaga sosial maupun 

organisasi sosial, tempat dimana 

individu tersebut menjadi 

anggotanya, atau yang bisa disebut 

man is a social product. Sebelum 

lebih mendalami pada tahap 

internalisasi ini, individu telah 

mengalami beberapa tahap yaitu yang 

pertama adalah eksternalisasi sebagai 

pengetahuan awal mengenai ojek 

online, pada tahap eksternalisasi 

dapat dikatakan bahwa para subjek 

masih mencoba meraba kepada 

realitas yang akan mereka temui. 

Kemudian mulai memahami realia 
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melalui adaptasi dan proses 

objektifasi sebagai tahap dimana para 

ojek online perempuan mulai 

mendalami pengetahuan mereka 

sebagai ojek online perempuan. Di 

tahap internalisasi para pengemudi 

ojek online perempuan mulai 

mengkonstruksi profesinya ini secara 

subjektif berdasarkan pengetahuan 

maupun pengalaman yang mereka 

dapatkan melalui lingkungan 

sekitarnya. 

Internalisasi adalah sebuah proses 

individu melakukan identifikasi diri 

di dalam dunia sosial sekaligus 

merupakan penarikan realitas sosial 

di dalam diri. Adaptasi merupakan 

suatu fenomena yang umumnya bisa 

terjadi kepada siapa saja tak 

terkecuali para perempuan. Proses 

penyesuaian diri ke dalam suatu dunia 

sosial yang baru dapat terjadi melalui 

sebuah interaksi sosial maupun 

sosialiasi secara langsung dan tidak 

langsung. Pada tahap internalisasi 

para subjek ini mulai mengidentikkan 

dirinya sebagai ojek online 

perempuan. Para subjek yakni para 

pengemudi ojek perempuan telah 

merasa menjadi bagian dari suatu 

institusi baru yang mampu menopang 

kehidupannya sekaligus memberikan 

wawasan dan pengetahuan baru 

khususnya bagi para perempuan ojek 

online tersebut.  

Pada sub-bab ini para subjek 

penelitian yaitu ojek online 

perempuan mereka merasa tidak ada 

perbedaan yang berarti antara ojek 

online lelaki dan ojek online 

perempuan. Jika dilihat dari 

karakteristik pekerjaan keduanya 

melakukan pekerjaan yang sama. 

Para subjek menilai bahwa profesi 

tersebut bukan merupakan suatu cara 

bagi perempuan untuk 

menyatarakannya dengan laki-laki 

maupun untuk mendobrak dominasi 

laki-laki dalam dunia maskulin. 

Mereka merasa bahwa profesi 

tersebut sebagai salah satu cara para 

perempuan agar mampu 

mengembangkan dirinya melalui 

dunia sosio-kultural yang baru. 

Walaupun dominasi lelaki masih 

terasa kental namun para pelaku ojek 

online perempuan ini menganggap 

tidak ada ketimpangan gender yang 

terjadi di dalam lembaga-lembaga 

sosial. Para pelaku ojek online 

perempuan merasa banyak manfaat 

yang banyak diterima ketika ia telah 

terjun ke dalam institusi sosial 

tersebut. Proses dialektika konstruksi 
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sosial yang terjadi pada para subjek 

telah berjalan dengan baik. Pada 

proses internalisasi mereka telah 

merasakan bahwa profesi ini adalah 

bagian dari kehidupan sosialnya. Dari 

proses eksternalisasi, objektifasi 

hingga internalisasi ini para 

perempuan telah mengidentikkan 

dirinya bahwa mereka adalah bagian 

dari suatu institusi sosial bernama 

ojek online. Dimana didalamnya 

mereka sudah menjadi bagian, 

mengenal dan mengetahui 

karakteristik pekerjaannya, 

memaknai profesi ini dengan 

menangkis bahwa perempuan selama 

ini selalu berada pada ranah domestic. 

 

I. Konstruksi Sosial Ojek 

Online Perempuan menurut 

Pandangan dari 

Lingkungan Sekitar Ojek 

Online Perempuan 

Dalam bagian ini peneliti 

menjelaskan tentang konstruksi sosial 

ojek online perempuan yang terjadi 

dari luar ojek online perempuan. 

Seperti yang dijelaskan pada latar 

belakang bahwa perempuan 

seringkali di konstruksikan 

masyarakat sebagai individu yang 

berperan dalam sektor domestik. 

Karakter pekerjaan ojek online juga 

sering diidentikkan sebagai pekerjaan 

yang maskulin dan dominan dengan 

laki-laki. Ojek online secara tidak 

langsung mengharuskan para 

pengemudi untuk bekerja di luar 

rumah, atau bahkan di jalanan. Hal ini 

juga tercermin bahwa bekerja sebagai 

ojek online adalah mengantar 

penumpang ke tempat tujuan, 

mengirim barang, pesan dan antar 

makanan, dan masih banyak lagi fitur 

yang tersedia. Oleh karena itu 

berdasarkan hal tersebut peneliti ingin 

melihat pandangan dari lingkungan 

sekitar para pelaku ojek online 

perempuan, serta pandangan mereka 

mengenai perempuan yang bekerja 

sebagai ojek online. 

Berdasarkan beberapa 

pernyataan terkait pandangan 

masyarakat dan lingkungan sekitar 

mengenai perempuan dalam profesi 

ojek online keseluruhan informan 

pendukung menyuarakan hal serupa 

bahwa sebenarnya profesi tersebut 

adalah profesi yang dominan akan 

laki – laki dan karakteristik pekerjaan 

yang maskulin. Beberapa informan 

juga mengatakan bahwa perempuan 

memiliki karakter pekerjaan tertentu 

yang semestinya mereka huni seperti 



14 | J U R N A L  S 1  S O S I O L O G I  U N I V E R S I T A S  A I R L A N G G A  
 

masak memasak, bisnis, maupun 

pekerjaan yang tidak jauh dari sektor 

domestic. Informan tersebut juga 

mengatakan ketidaksetujuannya 

tentang perempuan yang harus 

bekerja sebagai ojek online, namun 

mereka mengatakan apabila hal 

tersebut merupakan salah satu cara 

dan tidak melanggar norma dan nilai 

sosial menurut para informan itu tidak 

akan menjadi masalah. Informan atau 

subjek pada bagian ini memiliki 

berbagai latar belakang mulai dari 

keluarga dari informan utama hingga 

customer ojek online itu sendiri. 

Informan pendukung pada bagian ini 

juga memberikan sebuah apresiasi 

kepada perempuan yang terjun dalam 

dunia maskulinitas yaitu ojek online 

perempuan. Hal yang sudah 

dikatakan oleh informan ini 

merupakan kesadaran motif 

kosmopolit yang menjelaskan bahwa 

sebagai sosiolog bahwa sosiologi 

merupakan cara memandang suatu 

kehidupan sosial yang mensyaratkan 

keterbukaan maupun kebebasan. 

Artinya memahami suatu fenomena 

tidak melalui gejala sosial yang 

terjadi pada masyarakat sendiri atau 

terbatas pada bagian-bagian tertentu. 

Sosiolog harus menaruh minat pada 

beraneka ragam gejala sosial, baik 

yang ada di dalam masyarakat 

maupun di masyarakat lain. 

J. Kesimpulan 

Pada bab ini dijelaskan mengenai 

kesimpulan dari hasil penelitian 

tentang Konstruksi Sosial Ojek 

Online Perempuan di Surabaya (Studi 

tentang Ojek Online Perempuan di 

kota Surabaya) yang telah dilakukan 

peneliti berdasarkan fokus penelitian 

yang telah ditentukan sebelumnya 

yaitu bagaiman makna profesi 

pengemudi ojek online bagi kalangan 

pengemudi ojek online perempuan, 

dan bagaimana konstruksi sosial ojek 

online perempuan terhadap 

profesinya.  

Para pengemudi ojek online 

perempuan dalam penelitian ini 

memiliki pandangan tersendiri bahwa 

profesi ojek online merupakan profesi 

yang dapat dikerjakan oleh siapapun 

tidak terkecuali oleh para perempuan 

walaupun karakter pekerjaan yang 

maskulin serta masih kental akan 

dominasi laki-laki. dalam penelitian 

yang telah dilakukan para narasumber 

utama merasa bahwa mereka harus 

berjuang dan ingin bersikap lebih 

mandiri lagi sebagai perempuan. 
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Menurut para subjek profesi ojek 

online merupakan salah satu solusi 

para perempuan dalam sengitnya 

persaingan dalam mencari pekerjaan, 

hal ini dibuktikan dengan bekerja 

sebagai ojek online para perempuan 

merasa ada manfaat yang diterima 

baik finansial maupun personalita 

individu. 

Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan dan kesimpulan peneliti 

tentang Konstruksi Sosial Ojek 

Online Perempuan, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Adanya penelitian mengenai 

konstruksi sosial perempuan 

terutama perempuan yang 

terlibat di dalam ranah 

maskulin dengan berbagai 

variasi subjek yang semakin 

beragam dan perspektif yang 

baru dalam analisis. 

2. Penelitian diharapkan mampu 

sebagai bahan acuan dalam 

berbagai topik penelitian 

serupa dengan tema 

konstruksi sosial tentunya 

dengan beberapa sudut 

pandang yang berbeda dan 

setting lokasi yang semakin 

beraneka ragam, 

3. Dengan adanya perempuan 

yang bersaing dalam ranah 

maskulinitas contohnya 

sebagai ojek online mampu 

membangkitkan lagi 

semangat terutama para 

perempuan dalam menambah 

wawasan dan belajar agar 

menjadi perempuan yang 

mandiri 

Bagi para pembaca diharapkan 

mampu memahami apa yang 

disampaikan oleh peneliti terkait 

Konstruksi Sosial Ojek Online 

Perempuan serta dapat menambah 

pengetahuan yang lebih luas 

terutama dalam berbagai sektor. 
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