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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji alienasi yang dialami oleh driver transportasi online 

dan cara yang dilakukan untuk mengurangi alienasi tersebut mengunakan metode 

penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya, dengan 

total responden seratus orang yang terdiri dari 41 driver Go-Jek, 58 driver Grab dan 

satu orang yang bekerja pada keduanya. Metode pengumpulan data dari penelitian ini 

menggunakan kuesioner dan dilengkapi dengan wawancara dengan empat orang 

driver yang dipilih berdasarkan pengalaman mereka. Teori yang digunakan untuk 

menganalisa merupakan teori alienasi dari Marx dan dilengkapi dengan hasil dari 

penelitian sebelumnya. 

Kesimpulan dari studi ini adalah driver mengalami alienasi pada dimensi 

powerless dan meaningless tetapi tidak pada dimensi social isolation dan self-

estrangement. Alienasi yang dialami tersebut karena driver terkontrol oleh aplikasi 

dari perusahaan sehingga menjadi tidak berdaya dan struktur perusahaan mereka yang 

kompleks sehingga posisi mereka dalam perusahan tidak jelas serta rasa tidak 

memiliki pekerjaan sehingga para driver tidak memiliki makna dalam bekerja. Driver 

tidak merasa terisolasi sosial dan keterasingan diri. Mereka memiliki kebebasan 

dalam bersosialisasi antar sesama driver dan juga diberikan kebebasan dalam 

mengekspresikan diri dalam bentuk kebebasan untuk merubah atribut yang mereka 

kenakan. Untuk mengurangi dampak dari powerless dan meaningless, para driver 

menggunakan dua cara, yaitu cara yang legal dan ilegal. Dengan cara yang legal, 

driver dapat mencari tempat yang strategis supaya sistem dapat memberikan order 

lebih banyak. Sedangkan dengan cara illegal, driver dapat bermain curang dengan 

aplikasi „tuyul’ atau aplikasi tidak resmi yang digunakan untuk mendapatkan pesanan 

lebih banyak. 

 

Kata Kunci: Alienasi, Transportasi Online 
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ABSTRACT 

 This study examines the alienation experienced by online transportation 

drivers and the methods taken to reduce alienation using quantitative descriptive 

research methods. This research was conducted in Surabaya City, with a total of one 

hundred respondents consisting of 41 Go-Jek drivers, 58 Grab drivers and one person 

who worked for both. The method of collecting data from this study used a 

questionnaire and was supplemented by interviews with four drivers selected based 

on their experience. The theory used to analyze is Marx's theory of alienation and is 

equipped with results from previous studies. 

 The conclusion of this study is that drivers experience alienation on 

powerless and meaningless dimensions but not on social isolation and self-

estrangement dimensions. Alienation drivers experienced because they are controlled 

by applications from the company so that they become helpless and complex 

corporate structures make their position in the company unclear and a sense of 

belonging so that the drivers work become meaningless. Drivers do not feel social 

isolation and self-alienation. They have the freedom to socialize among fellow drivers 

and are also given the freedom to express themselves in the form of freedom to 

change the attributes they wear. To reduce the impact of powerless and meaningless, 

drivers use two methods, namely legal and illegal methods. In a legal way, drivers 

can find a strategic place so the system can give more orders. Whereas by illegal 

means, drivers can cheat with the 'tuyul' application or an unofficial application used 

to get more orders. 

 

Keywords: Alienation, Online Transportation 

 

 

PENDAHULUAN 

  

 Penelitian ini mengkaji 

alienasi yang dialami oleh driver 

transportasi online. Pekerjaan driver 

transportasi online memang sedang 

diminati masyarakat sekarang. Dengan 

berbagai kemudahaan yang 

ditawarkan, banyak orang yang ingin 

bekerja menjadi driver transportasi 

online. Pekerjaan merupakan 

pekerjaan yang fleksibel karena dapat 

menentukan waktu dan tempat bekerja 

sendiri. Kelebihan yang dimiliki 

membuat pekerjaan driver transportasi 

online menjadi sebuah pilihan 

pekerjaan utama atau sebagai 

pekerjaan sampingan 

Terlepas dari itu, sistem kerja 

yang digunakan dalam pekerjaan ini 

merupakan sistem kerja kemitraan. 

Dalam kemitraan, untuk melancarkan 

hubungan tersebut, perlu adanya 

kesepahaman dan penegakan tentang 
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prinsip-prinsip yang ada dalam konsep 

kemitraan. Prinspis tersebut antara 

lain: partisipasi, gotong royong, 

keterbukaan, hak dan kewajiban, 

reward dan punishment, sustainability 

(Kamil, 2006). Jika dicerimati, konsep 

dari hubungan kemitraan 

mengandalkan rasa saling percaya 

dalam kerjasama yang dijalani. 

Kepercayaan yang diberikan kepada 

driver tersebut yang menjadi kunci 

dari keberhasilan yang dicapai oleh 

perusahaan atau organisasi.  

Dalam sistem kemitraan driver 

online memang driver diberi 

kebebasan untuk memilih waktu 

bekerja, akan tetapi perusahaan juga 

memiliki serangkaian cara untuk 

mengatur driver tersebut bekerja. 

Salah satu aturan tersebut adalah 

tingkat minimal penerimaan order. 

Tingkat penerimaan order tersebut 

kemudian akan menjadi penentu 

tingkat performa driver tersebut. 

Ketika tidak mencapai target, driver 

tidak akan menerima bonusnya. Jika 

driver banyak menolak order, maka 

perusahaan juga dapan men-suspend 

driver tersebut sehingga tidak bisa 

bekerja sampai waktu suspend-nya 

habis. Bahkan jika memang terlalu 

banyak menolak, driver tersebut bisa 

mendapatkan putus driver atau putus 

kerjasama. Jika driver juga tidak 

mendapat tingkat pelayanan pelanggan 

yang baik, driver juga akan terkena 

hukuman berupa suspend dan bahkan 

putus kerjasama. Banyaknya aturan 

tersebut membelenggu driver sehingga 

tidak bebas untuk memilih waktu 

kerjanya.  

Jika dilakukan sesuai dengan 

konsep kemitraan yang mengutamakan 

kesetaraan, seharusnya alienasi tidak 

terjadi pada pekerjaan driver 

transportasi online. Tetapi pada 

kenyataan masih terjadi permasalah 

terkait dominasi perusahaan terhadap 

driver driver-nya. Dominasi 

perusahaan merupakan salah satu 

penyebab munculnya alienasi 

pekerjaan yang dapat dilihat dari 

dimensi ketidakberdayaan. Memang 

beberapa penelitian sudah dilakukan 

dengan objek driver transportasi 

online, akan tetapi masih belum ada 

yang membahas tentang alienasi dalam 

pekerjaan driver transportas online. 
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Studi ini lebih berfokus pada 

driver online tersebut dan pengalaman 

kerja mereka, sehingga dari hasil studi 

tersebut dapat dilihat apakah para 

driver online mengalami alienasi atau 

tidak. Alienasi sendiri dapat dilihat 

dari beberapa faktor yang berpengaruh 

pada terjadinya alienasi tersebut, 

misal: autonomi, variasi tugas, 

indentitas kerja, dan hubungan sosial 

dalam kerja (Banai & Reisel, 2007). 

Beberapa faktor tersebut sejatinya 

dapat digunakan sebagai sebuah alat 

ukur dalam alienasi. Tetapi pada 

penggunanya sebagai sebuah alat ukur, 

faktor faktor tersebut dianggap terlalu 

menyebar sehingga tidak dapat fokus. 

Sehingga muncul alat ukur yang 

menggunakan satu dimensi dan 

tentunya sudah di validasi (Nair & 

Vohra, 2009). Alienasi sendiri menurut 

(Seeman, 1959) dapat dikelompokan 

menjadi lima dimensi alienasi. Pertama 

adalah ketidak berdayaan yang dialami 

individu dalam proses pengambilan 

keputusan di perusahaan. Kedua 

merupakan ketiadaan makna dari 

pekerjaan yang dilakukan oleh 

individu. Ketiga, sudah tidak efektinya 

atau bahkan sudah tidak 

berpengaruhnya norma. Keempat 

adalah isolasi yang dialami individu 

dari kelompok sosial dan juga budaya. 

Terakhir adalah rasa keterasingan yang 

berasal dari diri sendiri karena 

ketidakadaan rasa pada hasil kerja dan 

hanya berfokus pada upah atau gaji 

yang diterima. Kemudian pada studi 

selanjutnya, alienasi hanya dilihat dari 

empat dimensi, yaitu 

ketidakberdayaan, ketiadaan makna, 

isolasi sosial dan keterasingan diri 

(Blauner, 1964). 

Pada penelitian ini 

menggunakan driver transportasi 

online sebagai objek penelitian dan 

juga memiliki sistem kerja yang 

berbeda pula dengan pabrik atau 

industri karena sudah menggunakan 

teknologi yang lebih canggih berupa 

sistem informasi dan aplikasi yang 

digunakan untuk mengatur driver 

sehingga pengawasan dapat dilakukan 

secara langsung tanpa memerlukan 

pengawasan manusia. Selain itu, driver 

online, yang merupakan sebuah 

pekerjaan baru yang masih sedikit 

diteliti karena baru muncul beberapa 

tahun belakangan sehingga belum 
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banyak kajian yang muncul. Oleh 

sebab itu, dalam studi ini ingin 

meneliti bagaimana pengalaman 

teralienasinya driver. 

RUMUSAN MASALAH 

 

1. Bagaimana alienasi yang terjadi 

pada driver? 

2. Bagaimana upaya driver 

mengurangi dampak dari alienasi? 

 

KERANGKA TEORI 

 

Pada pendekatan Marx, alienasi 

merupakan suatu contoh kontradiksi 

yang nyata yang ada pada kehidupan 

manusia. Manusia bekerja sebagai 

bentuk realisasi dirinya tetapi 

kemudian malah membuat hidupnya 

terasingkan. Menurut Marx kenyataan 

tersebut terjadi karena orang tidak 

bekerja dengan bebas dan karena 

terpaksa karena dengan bekerja 

manusia bisa hidup. Jadi pekerjaan 

tersebut tidak mengembangkan 

seorang manusia tapi malah 

mengasingkannya (Magnis-Suseno, 

2001).  

Dalam buku Ritzer (2012), 

alienasi yang dimaksud oleh Marx 

dapat dilihat dari empat dimensi, yaitu: 

a) Pekerja yang terasing dari kegiatan 

produksinya 

Para buruh mengasilkan produk 

yang bukan berasal dari ide mereka 

sendiri. Produk tersebut terbentuk dari 

kegiatan produksi yang dimiliki oleh 

kapitalis. Keterasingan tersebut makin 

terlihat jika pekerjaan yang dilakukan 

buruh semakin terspesialis. Pekerjaan 

yang tespesialis tersebut membuat 

buruh tidak tahu peran apa yang 

mereka berikan dalam proses produksi 

tersebut. Misal pada perakitan mobil. 

Buruh yang tugasnya memasangkan 

baut tidak akan tahu peran yang 

diberikan dalam pembuatan mobil 

tersebut. Mereka hanya tahu baut 

tersebut dipasang untuk saling 

menggabungkan komponen mobil. 

b) Pekerja yang terasing dari produk 

yang dibuat 

Produk dari hasil produksi para 

buruh juga tidak dimiliki pekerja. 

Mereka juga terasing dari produk yang 

mereka buat sendiri karena produk 

tersebut hanya milik kapitalis. Jika 

ingin memilikinya, buruh harus 

membelinya seperti orang lain. 
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c) Pekerja yang terasing dari rekan 

kerjanya 

Aktifitas produksi membuat 

buruh terasing dari rekanya. Kesibukan 

kerja serta lingkungan yang tidak 

mendukung untuk berkomunikasi 

membuat seorang buruh untuk tidak 

mengenal rekan kerjanya. Buruh 

seperti terisolasi dari komunikasi 

dengan orang ain karena kesibukan 

kerjanya.  

d) Pekerja yang terasing dari potensi 

manusianya 

Potensi buruh semakin lama 

semakin terkurung karena setiap hari 

mereka melakukan pekerjaan yang 

sama. Lama kelamaan mereka 

mengalami penyusutan potensi karena 

setiap hari melakukan hal sama. Dalam 

proses produksi buruh menjadi seperti 

mesin karena setiap hari melakukan 

hal yang sama sesuai peraturan yang 

berlaku di tempat mereka bekerja. 

Mereka tidak bisa mengembangkan 

potensinya karena spesialisasi 

pekerjaan tadi dan aturan aturan yang 

mengatur di tempat kerjanya. 

Seeman (1959) kemudian 

membuat sebuah garis besar dari dari 

pendapat yang dihasilkan Marx. 

Durkheim, dan Weber. Seeman 

memiliki pendapat bahwa alienasi 

dapat dijelaskan menjadi lima dimensi 

lainya, yaitu: powerlessness 

(ketidakberdayaan), meaninglessness 

(ketidakadaan makna), normlessness 

(ketidakadaan norma), isolation 

(isolasi), dan self-estrangement 

(keterasingan diri) 

Hasil dari Seeman kemudian 

menjadi batu loncatan baru dalam studi 

alienasi karena membuka sebuah 

konstruksi baru bahwa alienasi 

terbentuk dari multi-dimensi. Selain 

Seeman, Robert Blauner (1964) juga 

menggunakan konstruksi yang sama, 

yaitu dengan memandang alienasi 

sebagai multi-dimensi. Berbeda 

dengan Seeman yang mendefinisikan 

alienasi menjadi 5 dimensi, Blauner 

mendefinisikan alienasi menjadi 4 

dimensi. (Blauner, 1964) pada 

bukunya “Alienation and Freedom: 

The Factory Worker and Industry”, 

mengklasifikasikan alienasi menjadi 

powerlessness, meaninglessness, 
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social alienation, dan self-

estrangement. 

a) Powerlessness (Ketidakberdayaan)  

Menurut Blauner, seorang 

pekerja tidak berdaya ketika dia adalah 

objek yang dikendalikan dan 

dimanipulasi oleh sistem atau atasan 

dimana dia bekerja, manipulasi ini 

tidak hanya dilakukan orang tetapi 

juga bisa dilakukan oleh teknologi. 

Powerless juga terjadi ketika pekerja 

tidak dapat menyatakan dirinya 

sebagai seseorang untuk 

mempengaruhi dominasi dari sistem 

ini. Pekerja menjadi sebagai sebuah 

objek, sebuah objek yang tidak 

berdaya, dan hanya bisa bereaksi 

daripada bertindak. Mereka hanya bisa 

diarahkan dan tidak bisa bertindak 

sendiri karena dominasi sistem.  

Sebuah tolak ukur dari 

powerless adalah kebebasan dan 

kontrol. Kebebasan disini merupakan 

sebuah keadaan yang memungkinkan 

pekerja untuk melepaskan diri dari 

dominasi yang ada dalam pekerjaanya. 

Kontrol lebih menunjukkan bahwa 

pekerja dapat mengarahkan diri sendiri 

terlepas dari dominasi seperti 

pengusaha atau sistem mesin 

b) Meaninglessness (Ketiadaan 

Makna) 

Meaninglessness menurut 

Blauner terjadi karena pembagian 

kerja meningkat dan menjadi lebih 

kompleks sehingga dalam organisasi 

berskala besar, peran pekerja mungkin 

menjadi samar bahkan tidak terlihat 

memiliki hubungan organik dengan 

seluruh struktur peran dalam produksi. 

Sifat dari teknologi industri dan 

organisasi kerja yang kompleks 

tersebut kemudian memengaruhi 

kemampuan pekerja untuk mengenali 

tujuan pekerjaan yang dia lakukan 

pada proses produksi 

c) Social Alienation 

Dimensi ini berbeda dari 

pemikiran sebelumnya tentang 

alienasi, social alieantion Blauner 

menggabungkan dimensi normlessness 

dan isolation dari Seeman sehingga 

tercipta sebuah dimensi baru. (Blauner, 

1964) berpendapat bahwa industri 

tidak hanya bervariasi dalam urusan ke 

luar industri tetapi juga kedalam 
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dengan cara integrasi secara normatif 

dan dalam lembaga-lembaga utama 

yang merupakan pusat komunitas kerja 

dan fokus kepada loyalitas pekerja. 

Pada dimensi ini dapat terlihat juga 

proses industrialisasi dan urbanisasi 

yang menghancurkan struktur normatif 

masyarakat tradisional yang ada dan 

mencabut orang-orang dari kelompok 

dan pranata sosial yang ada di 

lingkungan tersebut.  

d) Self-Estrangement (Keterasingan 

Diri) 

Self-estrangement menurut 

Blauner mengacu pada kenyataan 

bahwa pekerja dapat teralienasi dari 

dalam dirinya pada aktivitas kerja. 

Khususnya ketika seorang pekerja 

tidak memiliki kendali atas proses 

kerja dan tidak memiliki tujuan 

pekerjaan yang dia lakukan. Ketika 

pekerja terkena pengasingan diri, 

pekerja tersebut tidak bisa 

mengekspresikan kemampuan, potensi, 

atau kepribadian pekerja. Konsekuensi 

lebih lanjut dari yang akan dialami 

pekerja tersebut mungkin akan 

mengalami perasaan bosan dan 

monoton, tidak adanya pertumbuhan 

pribadi.  

METODE PENELITIAN 

Dalam studi ini lokasi 

penelitian bertempat di Kota Surabaya. 

Kota Surabaya dipilih karena banyak 

perusahan jasa transportasi online yang 

membuka jasanya di kota ini. Pada 

penelitian ini total responden sebanyak 

seratus orang yang terdiri dari 41 

driver Go-Jek, 58 driver Grab dan satu 

orang yang bekerja pada keduanya. 

Pemilihan tersebut merupakan hasil 

dari cluster sampling berdasarkan 

perusahan asal driver dan juga 

menggunakan accidental sampling. 

Metode pengumpulan data dari 

penelitian ini menggunakan kuesioner 

dan dilengkapi dengan wawancara 

dengan empat orang driver yang 

dipilih berdasarkan pengalaman 

mereka. 

Hasil Penelitian 

Bentuk Alienasi 

 Dalam bagian ini akan 

menjelaskan temuan lapangan dan 

analisis data. Yang kemudian 

digunakan untuk menjawab 
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pertanyaan-pertanyaan penelitian yang 

ada dalam studi ini. Hasil analisis 

tersebut akan diinterprestasikan 

menggunakan teori yang ada. Analisis 

data studi ini dibagi menjadi empat 

bagian sesuai dengan variabel yang 

ditentukan sebelumnya. Adapun empat 

variabel yang dianalisis adalah 

powerlessness, meaninglessness, 

social isolation, dan self-estrangement. 

Penggunaan empat variabel tersebut 

didasari pada empat dimensi yang ada 

pada pengembangan konsep alienasi. 

 

a. Kekuasaan  

 Variabel ini menjelaskan 

tentang kekuasaan yang dimiliki oleh 

driver, sehingga dapat diketahui driver 

tersebut mengalami ketidakberdayaan 

atau tidak. Berbeda dari dari studi studi 

terdahulu tentang alienasi, driver tidak 

terikat dengan tempat dan waktu 

mereka bekerja. 

Tabel 

Kekuasaan yang Dimiliki Driver 

dalam Bekerja 

Kekuasaan Driver Persentase 

Tidak Memiliki 

Kuasa 

1% 

Sedikit Memiliki 14% 

Kuasa 

Biasa Saja 47% 

Memiliki Kuasa 36% 

Memiliki Kuasa 

Penuh 

2% 

 
Dari data tersebut, masih 

banyak responden yang memilih biasa 

saja karena mungkin tidak berani 

untuk mengatakan, karena dari 

jawaban dari responden yang menjadi 

informan dalam indepth interview, 

banyak dari driver yang memang tidak 

memilki kuasa terhadap sistem yang 

ada. Pada kenyataanya menurut data 

hasil indepth interview, semua 

responden yang menjadi informan 

mengalami ketidakberdayaan. 

Ketidakberdayaan tersebut berasal dari 

sistem atau aplikasi yang digunakan 

untuk mengontrol driver. Bentuk 

kontrol sistem tersebut dapat 

memberikan sanksi sesuai dengan 

pelanggaran yang dilakukan oleh 

driver. Pemberian sanksi tersebut 

berdasarkan penilaian (rating) yang 

diberikan pelanggan yang telah 

menggunakan jasa driver sebagai 

bentuk feedback.  
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Kemudian selain 

ketidakberdayaan karena sistem 

berbasis penilaian pelanggan, mereka 

juga tidak berdaya karena sistem 

keaktifan. Sistem keaktifan ini 

digunakan untuk melihat seberapa 

sering driver menolak atau menerima 

pesanan. Hampir sama dengan sistem 

penilaian, jika keaktifan kurang dari 

batas minimal yang diberikan 

perusahaan maka driver tidak akan 

bisa mencairkan bonusnya. Padahal, 

pada awalnya banyak dari driver yang 

memilih pekerjaan ini karena 

fleksibilitas kerjanya. Dengan adanya 

sistem tersebut, fleksibilitas dari 

pekerjaan ini berkurang karena harus 

memenuhi tingkat keaktifan tersebut.  

Selain itu juga adanya 

perbedaan pemberian pesanan ke 

driver berdasar status bid nya. Dalam 

pekerjaanya, driver diberi pilihan 

untuk mengaktifkan mode auto-bid 

atau manual. Driver yang memiliki 

status auto-bid akan lebih sering 

mendapat pesanan daripada tidak. 

Tetapi jika mengaktifkan auto-bid, 

walau tingkat keaktifan akan selalu 

terjaga, driver tidak bisa menolak 

pesanan yang masukPenilaian dari 

pelanggaran yang diterima oleh driver 

juga dibagi menjadi tinggi, sedang 

rendah. Jika pelanggaran masih 

rendah, sanksi yang diterima hanya 

berupa suspend akun selama beberapa 

jam sedangkan jika sudah tinggi maka 

akan putus mitra.  Sistem tersebut 

secara tidak langsung membuat 

pelanggan yang menjadi pengontrol 

keberlangsungan dari pekerjaan driver.  

Sanksi yang diberikan 

perusahaan kepada driver juga bukan 

hanya penahanan bonus tetapi juga 

suspend (skors). Ketika mendapat 

sanksi berupa penahanan bonus, driver 

masih dapat bekerja untuk 

memperbaiki penilaian sehingga masih 

memiliki kesempatan untuk 

mendapatkan bonusnya. Tetapi jika 

driver diskors maka dia tidak bisa 

memperbaiki penilaianya. Tentu saja 

jika driver mengalami skorsing maka 

dia juga tidak akan mendapat bonus. 

Penilaian yang diberikan oleh 

pelanggan sebenarnya juga tidak adil 

karena banyak dari pelanggan 

memberi rating tidak sesuai dengan 

pelayanan yang diberikan driver atau 



 
 

11 
 

bahkan melakukan orderan fiktif. 

Ketika terjadi permasalahan seperti itu, 

driver sangat sulit untuk 

melaporkannya. Dapat dikatakan 

bahwa perusahaan kurang 

memperhatikan keluhan dari driver 

serta lebih mengutamakan pelanggan. 

 Dari temuan data tersebut 

sesuai dengan apa yang dikatakan oleh 

Blauner “Teknologi umumnya 

mengurangi kontrol pekerja atas proses 

kerjanya. Pekerja jarang dapat memilih 

metode kerja mereka sendiri, karena 

mesin tersebut telah memiliki desain 

dan fungsi yang sudah terprogram” 

(Blauner, 1964). Pada pekerjaan ini, 

kontrol yang dimiliki driver semakin 

berkurang karena adanya aplikasi yang 

dimiliki driver. Aplikasi tersebut sudah 

memiliki desain dan fungsi yang 

disesuaikan oleh perusahaan sehingga 

driver harus mengikutinya. Driver 

diatur oleh sistem aplikasi yang 

dijalankan oleh perusahaan. Aplikasi 

ini berguna untuk mengontrol segala 

sesuatu yang dilakukan driver saat 

bekerja. Pengontrolan tersebut mulai 

ketika driver menjemput pesanan, rute 

yang dilalui saat pengantaran, hingga 

feedback yang diberikan oleh 

penumpang. 

Kemudian pelanggan lebih 

mendominasi pada kelangsungan 

pekerjaan driver. Seperti yang 

dijelaskan sebelumnya, feedback dari 

pelanggan yang masuk ke aplikasi 

sangat berpengaruh kepada pekerjaan 

driver 

b. Makna Kerja Driver 

 Meaninglessness sendiri 

merupakan keadaan dimana seorang 

pekerja memiliki keterbatasan peran 

dalam bekerja, sehingga peran tersebut 

seperti tidak memiliki pengaruh dalam 

suatu proses produksi. 

Meaninglessness menyebabkan 

pekerja tersebut tidak mengerti peran 

yang dimiliki dalam pekerjaan 

sehingga hilangnya rasa memiliki dari 

pekerjaan tersebut. Pada studi ini, 

peran dari driver adalah mengantarkan. 

Baik mengantarkan penumpang atau 

barang, sesuai dengan pesanan yang 

dia terima. Driver pada perusahaan 

memiliki peran yang paling penting 

karena dia yang bekerja sebagai 

eksetukor jasa yang ditawarkan 

perusahaan. Bisa dibilang roda 
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penggerak utama dari perusahaan 

adalah driver. Jika tidak ada driver 

maka perusahaan tidak akan bisa 

berjalan. Peran perusahaan sendiri 

hanyalah sebagai perantara driver 

dengan pengguna jasa. Untuk itu 

variabel makna kerja ini digunakan 

untuk mengambarkan apakah driver 

mengalami ketiadaan makna dalam 

bekerja atau tidak. 

Tabel 

Makna Kerja bagi Driver 

Makna Kerja Persentase 

Sangat Tidak 

Bermakna 

0% 

Tidak Bermakna 16% 

Biasa saja 54% 

Bermakna 26% 

Sangat Bermakna 4% 

 
Data ini menunjukan bahwa 

driver memilih biasa saja, tetapi 

menurut hasil indepth interview driver 

mengalami ketiadaan makna. Keadaan 

tersebut terlihat ketika driver 

merasakan bahwa perannya merupakan 

peran yang kecil di perusahaan. Itu 

terlihat pada pendapat dari para 

informan yang menyebutkan bawah 

mereka hanya sekedar mitra. 

 Sistem kemitraan juga turut 

andil pada terciptanya keadaan 

ketiaadaan makna ini. Dengan adanya 

sistem mitra, para driver yang bekerja 

sebagai mitra perusahaan tidak bisa 

mengetahui perannya dengan baik. 

Mereka hanya bekerja sebatas 

perjanjian kemitraan tersebut. Peran 

peran bagian lain dalam struktur 

perusahaan memang tidak diketahui 

oleh driver karena tidak berhubungan 

dengan mereka. Para driver hanya 

butuh aplikasi yang diberikan oleh 

perusahaan untuk mencari pelanggan 

dan perusahaan hanya menyediakan 

aplikasi serta atribut untuk driver yang 

bekerja pada mereka.  

 Driver yang tidak sadar makna 

pekerjaaanya hilang membuat mereka 

tidak memiliki upaya untuk 

menemukannya kembali. Pola pikir 

driver adalah mitra perusahaan dan 

bekerja hanya mengantarkan sesuai 

dengan pesanan menunjukan bahwa 

driver dan perusahan memiliki peran 

masing-masing sehingga terlihat 

terpisah dengan jalan kerjanya masing-

masing. Padahal pada kenyataanya 

antara driver dengan perusahaan 
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memiliki peran yang saaling 

melengkapi. Perusahaan tidak bisa 

berjalan tanpa adanya driver walaupun 

driver hanya sebagai mitra perusahaan. 

Driver juga tidak akan menjadi driver 

transportasi online jika tidak ada 

perusahaan yang membantu dengan 

aplikasinya. 

Dari temuan data, para driver 

tidak mengetahui peran antar sturktur 

dalam pekerjaan pada perusahaan. 

Dapat di lihat pada pembagian kerja 

yang ada pada perusahaan. Driver 

tentunya tidak akan tahu apa pekerjaan 

yang dilakukan di kantor perusahaan, 

dan sebaliknya pekerja kantor di 

perusahaan yang sama tidak akan tahu 

bagaimana kondisi pekerjaan driver di 

jalan. Ini terbukti dari sturktur 

perusahaan yang kompleks membuat 

bagian satu tidak mengetahui tugas 

bagian lain. Pada bagian driver tentu 

hanya bertugas memberikan pelayanan 

berupa mengantarkan penumpang atau 

barang, dan pada pekerja kantor 

perusahaan hanya mengurus 

adminstritasi serta birokrasi. Keduanya 

tidak akan tahu tentang kondisi 

pekerjaan satu dengan yang lain karena 

bukan hanya berbeda tempat, tetapi 

juga berbeda hasil pekerjaan yang 

diberikan. 

c. Hubungan Sosial Driver 

 Variabel ini diturunkan dari 

konsep isolasi sosial pada alienasi. 

Isolasi sosial merupakan sebuah 

bentuk alienasi dimana pekerja tidak 

memiliki  

 hubungan dengan pekerja lainnya. 

Isolasi tersebut menyebabkan 

terputusnya hubungan antara pekerja 

sehingga tidak adanya rasa 

kebersamaan dan rasa keterikatan 

diantara pekerja tersebut. Dimensi 

isolasi sosial dalam teori alienasi 

menunjukan bahwa pekerja yang 

teralienasi akan terisolasi sosial dari 

lingkungan kerjanya. Isolasi tersebut 

terjadi karena pekerja yang bekerja 

terus menerus sehingga tidak 

memperhatikan lingkungan kerjanya. 

Tabel 

Hubungan Sosial 

Kemudahan 

dalam Bersosial 

Persentase 

Sangat Sulit 

Berhubungan 

0% 

Sulit Berhubungan 5% 

Biasa saja 8% 

Mudah 

Berhubungan 

60% 

Sangat Mudah 

Berhubungan 

27% 
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 Data tersebut menunjukan bahwa 

responden merasa tidak ada isolasi 

sosial yang terjadi di pekerjaan 

mereka. Para driver menganggap 

demikian karena mereka sering 

bertemu dan berinteraksi dengan rekan 

kerjanya. Interaksi tersebut tidak hanya 

terjadi ketika sedang menunggu 

pesanan tetapi juga ketika dijalanan. 

Mereka memiliki kebiasaan saling 

menyapa dijalan, meskipun mereka 

tidak saling kenal. Kebiasaan tersebut 

berkembang menjadi rasa akrab dan 

akhirnya membuat para driver menjadi 

seperti saudara.  

 Driver sendiri juga tidak hanya 

berinteraksi secara langsung, tetapi 

juga melalui media sosial yang mereka 

miliki. Para driver memang memiliki 

grup masing-masing, baik grup yang 

dibuat oleh perusahaan atau grup yang 

mereka buat sendiri. Perusahaan 

memang membentuk grup untuk 

kordinasi serta tukar informasi antar 

driver. Seluruh informan juga 

mengatakan adanya grup tersebut. 

Walaupun perusahaan membuat grup 

sendiri untuk koordinasi, tetapi banyak 

driver yang tidak telalu sering 

berinteraksi dalam grup tersebut. 

Mereka lebih sering berinteraski di 

grup-grup yang mereka buat sendiri 

dengan teman teman yang mereka 

sudah kenal.  

 Dari data yang ditemukan, 

dalam pekerjaan sebagai driver rasa 

isolasi sosial tidak dirasakan oleh 

mereka. Terbukti dari banyak 

responden yang tidak setuju dengan 

adanya isolasi sosial yang ada pada 

pekerjaan mereka. Dalam teori 

alienasi, pekerja terisolasi sosial ketika 

mereka tidak mengenal atau memiliki 

relasi di tempat kerja karena terlalu 

sibuk bekerja. Pada pekerjaan driver 

transportasi online isolasi sosial 

tersebut tidak terjadi. Walaupun 

mereka sibuk bekerja, mereka tetap 

saling bertegur sapa satu dengan yang 

lain ketika bertemu dijalan. Ketika 

sedang menunggu pesanan, mereka 

juga sering berkumpul untuk saling 

bertukar pengalaman.  

 Isolasi sosial dapat dikatakan 

tidak dialami oleh pada driver. Konsep 

dari isolasi sosial sendiri adalah 

ketidak terlibatan diri pada tatanan 

sosial yang ada perusahaan (Blauner, 
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1964).  Kenyataannya yang dikatakan 

konsep tersebut tidak terjadi. Mereka 

malah menemukan teman baru dan 

dapat menambah relasi baru melalui 

pekerjaan ini. Tidak hanya relasi, 

beberapa driver bahkan membentuk 

sebuah grup sendiri, atau bahkan 

komunitas baru. Grup yang dibentuk 

biasanya merupakan teman yang 

sering mangkal bersama di satu 

tempat, atau memiliki asal yang sama. 

d. Keterasingan Diri 

 Variabel ini menjelaskan 

tentang pengembangan potensi yang 

dimiliki driver sehingga mereka tidak 

terasing dari diri mereka sendiri. 

Pekerja mengalami keterasingan ketika 

mereka tidak dapat mengaktualisasi 

diri seperti mengembangkan potensi 

dan menunjukan eksistensi mereka 

dalam pekerjaanya. Akibatnya, produk 

yang dihasilkan oleh pekerja tersebut 

tidak bisa mengekspresikan dirinya. 

Pekerjaan yang dilakukan driver 

memang bisa dibilang monoton dan 

tidak bisa mengengembangkan 

potensinya. Setiap hari pekerjaan 

mereka hanyalah mengantar 

penumpang atau pesanan. Sesuai 

temuan data, pada kenyataanya mereka 

tidak mengalami keterasingan diri 

tersebut. 

Tabel 

Keterasingan Diri 

Rasa Keterasingan 

yang Dialami  

Persentase 

Sangat Terasing 0% 

Terasing 1% 

Biasa saja 12% 

Tidak Terasing 65% 

Sangat Tidak 

Terasing 

24% 

 

Driver tidak merasakan keterasingan 

tersebut meskipun setiap hari 

melakukan pekerjaan yang sama 

karean setiap hari mereka mereka 

bertemu orang yang berbeda. Jalan 

yang mereka lalu juga hampir berbeda 

setiap saat tergantung tujuan dari 

pengantaran. Hal ini yang membuat 

mereka tidak merasa bosan walaupun 

selalu melakukan pekerjaaan yang 

sama setiap hari. Memang kadang 

dalam pekerjaan driver, terutama 

ketika mengantar penumpang, menjadi 

pengalaman baru bagi driver sendiri. 

Kadang ada penumpang yang mudah 

diajak mengobrol, kadang ada yang 

sulit. Bahkan menurut cerita para 
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driver mereka juga mendapat kenalan 

baru ketika mengantarkan penumpang. 

Sikap penumpang ini yang tidak 

membuat driver bosan walau kadang 

memang ada berprilaku kurang 

mengenakan kepada driver. 

Perusahaan sendiri juga memberikan 

kelonggaran dalam atribut yang 

digunakanan oleh driver. Kelonggaran 

tersebut asal masih dalam batas 

keamanan berkendara supaya driver 

dan penumpang tetap terlindungi. 

 Menurut temuan data, para 

driver merasa tidak mengalami 

keterasingan diri. Mereka merasa 

masih dapat mengaktualisasi diri tetapi 

memiliki cara yang berbeda. Memang 

tidak bisa dipungkiri bahwa para 

driver masih menggunakan pekerjaan 

mereka dengan tujuan untuk mencari 

upah atau gaji dan bukan sebagai 

bentuk aktualisasi diri. Tetapi dalam 

bekerja, mereka memiliki cara sendiri 

untuk mengaktualisasi dirinya. 

Aktualisasi diri tersebut dapat 

berbentuk pelayanan yang diberikan, 

atau dalam bentuk lainnya. Sehingga 

dapat dikatakan para driver tidak 

mengalami keterasingan diri karena 

masih dapat mengaktualisasi dirinya 

dalam bekerja. 

Upaya Driver Dalam Mengurangi 

Dampak Alienasi 

 Memang tidak semua bentuk 

dari alienasi dirasakan oleh driver. 

Mereka memang mengalami alienasi 

pada dimensi ketidakberdayaan dan 

ketiadaan makna tetapi tidak 

mengalami pada isolasi sosial dan 

keterasingan diri. Untuk mengatasi 

ketidakberdayaan yang mereka alami 

adalah dengan meningkatkan penilaian 

yang mereka terima. Dalam 

meningkatkan penilaian tersebut, 

driver memiliki dua cara, secara legal 

dan ilegal. Upaya legal merupakan 

upaya yang masih didalam aturan 

perusahan dan dapat dilakukan oleh 

driver. Cara tersebut antara lain 

dengan mencari penumpang atau 

pesanan lebih banyak untuk 

meningkatkan keaktifan dan memberi 

pelayanan yang baik untuk pelanggan. 

Driver juga bisa melakukan upaya lain 

yang melanggar aturan. Tentunya jika 

menggunakan upaya ilegal, driver 

akan terkena sanksi ketika terbukti.  
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 Pada bentuk ketiadaan makna 

dalam bekerja, driver tidak memiliki 

upaya untuk menguranginya. Hal 

tersebut karena yang dapat 

memberikan makna kerja untuk driver 

adalah perusahaan tempat mereka 

bekerja. Ketika perusahaan tempat 

driver bekerja tidak terbuka, tentu 

makna pekerjaan bagi driver akan 

berkurang. Memang sebagai driver 

dapat membentuk makna kerja sendiri, 

tetapi mereka sudah disibukan mencari 

pesanan sehingga makna kerja tidak 

terasa penting. 

KESIMPULAN 

 Driver trasnportasi online 

mengalami hampir semua jenis 

alienasi. Dari dimensi 

ketidakberdayaan, driver memang 

mengalami ketidakberdayaan dari 

sistem yang diberikan perusahaan 

walaupun driver tidak mengakui 

atau merasakannya. Pengontrolan 

yang dilakukan dalam bentuk 

beberapa sistem, yaitu sistem 

penilaian pelanggan dan sistem 

keaktifan. Keduanya saling 

mendorong driver untuk bekerja. 

Sedangkan driver tidak memiliki 

kuasa untuk dapat merubah kontrol 

tersebut. Driver juga mengalami 

ketiadaan makna dalam pekerjaanya. 

Dimensi ketiadaan makna membuat 

pekerja hanya mengetahui apa yang 

perlu dia kerjakan tetapi tidak 

mengetahui makna dari pekerjaan 

yang dilakukan untuk perusahaanya, 

dalam studi ini pada driver 

mengalami hal serupa. Mereka 

hanya tahu bahwa pekerjaan yang 

dilakukan adalah mengantarkan.  

 Tidak semua dimensi 

alienasi dapat ditemukan pada 

driver. Para driver tidak terpengaruh 

isolasi sosial karena pekerjaanya. 

Pada hasil dari penelitian, banyak 

dari driver yang menemukan orang-

orang baru dalam pekerjaan dan juga 

banyak dari driver yang memiliki 

jaringan sosial baru. Dalam 

pengembangan pontesi diri dari 

driver tidak mengalami alienasi 

karena mereka merasa dapat 

mengembangkan potensi diri serta 

menunjukan eksistensinya dalam 

bekerja. Potensi diri dan eksistensi 

ini mereka tunjukan pada pelayanan 

yang mereka berikan pada 

pelanggan. 
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 Driver memiliki berbagai 

upaya dalam mengatasi bentuk 

alienasi yang dialami. Dalam 

dimensi ketidakberdayaan, driver 

memiliki dua cara, secara legal dan 

illegal. Dengan cara legal, driver 

dapat mencari tempat yang strategis 

supaya sistem terus dapat 

memberikan penumpang. Sedangkan 

dengan cara illegal, driver dapat 

bermain curang dengan aplikasi 

„tuyul’ atau aplikasi tidak resmi 

yang digunakan untuk mendapatkan 

lebih dari satu pesanan dalam satu 

waktu. 

 Pada dimensi ketiadaan 

makna, driver tidak memiliki upaya 

untuk mengatasi karena mereka 

tidak merasakanya. Hal ini wajar 

terjadi karena semakin terspesialiasi 

pekerjaan membuat peran dari 

pekerjaan tersebut terhadap 

perusahaan semakin tidak jelas, 

ditambah lagi peran teknologi 

membuat pekerjaan yang semakin 

terspesialisasi. Jalan pikiran driver 

juga berpengaruh karena mereka 

hanya butuh mengetahui pekerjaan 

yang mereka perlukan saja tanpa 

peduli dengan peran mereka 

sesungguhnya di perusahaan. Dalam 

dimensi isolasi sosial dan    

keterasingan diri  driver  tidak 

memerlukan upaya  untuk 

mengurangi alienasi karena tidak 

terjadi pada pekerjaan mereka.
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