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LAMPIRAN A 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Makna Kerja 

a. Ketika bekerja sebagai pengemudi go-jek, nilai-nilai apa saja yang ada 

pada diri anda ketika bekerja? jelaskan.  

b. Ketika bekerja sebagai pengemudi go-jek, apa yang membuat anda 

termotivasi untuk bekerja? jelaskan. 

c. Sejauh mana anda percaya bahwa pekerjaan pengemudi go-jek sebagai 

sumber utama hidup? Bahwa pekerjaan ini dapat memenuhi kebutuhan? 

jelaskan.  

d. Apakah ada orang lain yang mendorong anda untuk bekerja sabagai 

pengemudi go-jek?  

- Apabila ada siapa?  

- Apakah sesama pengemudi?  

- Grup atau komunitas? 

- keluarga? 

- Jelaskan. 

e. Apakah desain pekerjaan pengemudi go-jek ini membuat anda merasa 

termotivasi dan puas bekerja sebagai pengemudi go-jek? Jelaskan. 

f. Apakah anda memiliki motivasi yang tinggi terhadap insentif yang 

diberikan dari perusahaan? jelaskan. 

2. Motivasi Bekerja saat Hujan  

a. Ketika bekerja saat hujan, apakah individu memiliki suatu harapan akan 

kinerja dengan hasil yang didapatkan? Jelaskan. 

b. Apakah bekerja saat hujan, anda memiliki daya tarik tersendiri? Jika ada 

apa daya tarik tsb? Jelaskan. 

c. Ketika bekerja saat hujan, pengemudi memiliki ekspektasi apa? Jelaskan. 

d. Seberapa besar peluang berhasil bekerja saat hujan? Dan seberapa besar 

peluang gagal bekerja saat hujan? Jelaskan. 

3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

a. Selama bekerja apakah pengemudi merasa dilindungi oleh perusahaan go-

jek?  

- Pada saat hujan? 

- Pada saat tidak hujan? 

b. Selama bekerja upaya apa yang dilakukan individu agar terus selamat dan 

sehat selama bekerja? 

- Pada saat hujan? 

- Pada saat tidak hujan?  

c. Selama bekerja apakah pengemudi merasa was-was?  

- Pada saat hujan? 



136 

 
 

- Dan tidak hujan? 

d. Bagaimana upaya pengemudi agar lancar dan aman selama bekerja? 

- pada saat hujan? 

- Dan tidak hujan? 

e. Ketika bekerja prosedur apa saja yang dilakukan? 

- Pada saat hujan? 

- Dan tidak hujan? 

f. Apakah selama bekerja pengemudi mematuhi rambu-rambu lalu lintas? 

- Ketika hujan? 

- Dan tidak hujan? 

- Jelaskan. 
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LAMPIRAN B 

TRANSKRIP WAWANCARA 

1. Narasumber Utama Pertama 

Hartono Lapan Suroto 

Tanggal 07 Mei 2019, pukul 12.10 WIB 
 

P: Mas kalau pas hujan seperti itu gimana? Narik tidak? Gerimis apa hujan deres narik 

tidak mas? 

N: tidak. Kalau misalkan mau hujan berhenti istirahat, aku pernah narik pas hujan malah 

repot tenan sebenarnya rame tetapi repot. 

P: Berarti kalau gerimis gimana mas? 

N: mending istirahat dulu aku, cari setelah terang benderang. 

P: oke berarti itu konsisten ya mas? Pengalaman mas pas hujan? 

N: betul aku mending istirahat, ya mungkin kalau ada hal laian bisa jadi berubah, misal 

kalau butuh kepepet *tertawa* tetapi pengalaman narik pas hujan repot tenan. Kalau 

mau ya rame tenan tapi *tertawa* 

P: berarti pernah yo wi mas? 

N: pernah 2x paling narik pas udan tetapi ya udah mau selesai kalau sekarang kalau mau 

hujan ya istirahat dulu.  

P: terus alasan mas milih tidak bekerja pas hujan itu apa mas? 

N: bahaya di jalan lebih besar, barang bawaan semua basah, (uang, sepatu dll) risiko 

masuk angin/demam. Kalau barang-barang basahb besok e terang gak bisa narik lagi. 

P: oke mas. Tidak bekerja pas hujan itu dorongan dari mas sendiri apa dari pihak atau 

orang lain? 

P: menurut mas pas hujan itu kondisi kerja bagaimana? 

N: disamping banyak driver yang off, permintaan dari customer memang lebih tinggi, 

lebih banyak. Karena orang males keluar kalau hujan kan. Kalau mau makan ya 

akhirnya dia beli via aplikasi. bedanya ya tarifnya aja. Kalau standart tarifnya 8000. 

Kalau hujan tarifnya bisa naik 2x lipat. Karena drivernya pada engga ada kan. Kalau 

posisi pas hujan itu ongkos kirimnya menjadi nambah 400-5000 jadi totalnya sampai 

15.000. jadi ketika driver pada off dan permintaan dari customer lebih tinggi disitu 

bisa digunakan sama driver yang tetap bekerja soalnya bisa dapat peluang pendapatan 

yang lebih. 

N: saya sendiri banyak yang perlu dipertimbangkan dari risiko kesehatan, keselamatan. 

P: oke mas. Kalau misalkan mas pas narik terus cuaca mendung atau mau hujan perasaan 

mas gimana? Was-was atau seneng? 

N: yang pasti was-was kalau mau narik nanti hujan kalau tidak narik engga dapat duit. 

*tertawa* 

P: oke mas terus kalau tidak bekerja pas hujan tetapi pengen tutup point caranya gimana 

mas? 

N: saya tidak memaksakan disyukuri besok bisa cari lagi.. 

P: oke mas mas awal kerja sebagai driver itu kapan mas? 

N: bergabung sejak oktober 2017. 

P: pekerjaan sebelum menjadi driver apa mas? 

N: teknisi komputer di salah satu toko komp jogja, kemudian berhenti lanjut kuliah. 

P: siap mas. Terus alasan mas bekerja sebagai driver ojek online apa mas? 

N: sebagai uang tambahan, penghasilan sebulan lebih besar dari pada karyawan, 

pekerjaan tidak ada tekanan atau tuntutan, bebas jam kerja. 
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P: oke mas. Nah mas bekerja sebagai driver itu dorongan dari diri sendiri atau ada 

dorongan dari pihak lain sehingga mas memilih bekerja sebagai driver? 

N: dari diri sendiri. 

P: oke mas. Terus selama bekerja sebagai driver pendapatan atau penghasilan dari narik 

gimana? Dengan pekerjaan sebelumnya? 

N: jauh lebih besar menjadi driver gojek. 

P: oke mas jadi driver kan memiliki waktu kerja yang fleksibel, nah mas ini bagaimana 

mengatur waktu kerja? Apakah waktu kerja yang fleksibel menjadi alasan untuk jadi 

driver? 

N: jam kerja mulai 06.40 – 10.00 lanjut jam sore. Benar bebas jam kerja. 

P: terus pas kerja ada tekanan atau tidak mas? Kalau misalnya ada cara mengatasi tekanan 

bagaimana? 

N: tidak ada bebas santai. 

P: oke mas terus mas tipe driver yang semua order masuk atau pilih-pilih order? 

Alasannya apa? 

N: semua orderan, karena selain menjaga performa aplikasi juga untuk mencapai target 

poin lebih cepat. 

P: oke mas terus makna bekerja sebagai driver ojek online apa mas? Nilai-nilai, 

penghayatan individu.. 

N: apapun pekerjaannya disyukuri karena mencari kerja sebagai karyawan tidaklah 

mudah. 

P: oke mas terus kedepannya ada rencana apa? Apa tetap bekerja sebagai driver? Apa ada 

rencana lain? 

N: bekerja di perusahaan jika memungkinkan driver ojek sebagai uang tambahan. 

P: oke makasih banyak mas.. 

 

Wawancara lanjutan dengan Lapan  

Tanggal 20 September 2019, pukul 17.30 WIB 
 

P: Ketika bekerja sebagai pengemudi go-jek, nilai-nilai apa saja yang ada pada diri anda 

ketika bekerja? jelaskan. 

N: Keselamatan penumpang menjadi prioritas utama saya  

P: Ketika bekerja sebagai pengemudi go-jek, apa yang membuat anda termotivasi untuk 

bekerja? jelaskan. 

N: Untuk menunjang kebutuhan seperti cicilan makan dan lain sebagainya. bekerja untuk 

kehidupan. sumber kehidupan dan sumber penghasilan. untuk menunjang kebutuhan 

seperti cicilan makan dan lainnya. 

P: Sejauh mana anda percaya bahwa pekerjaan pengemudi go-jek sebagai sumber utama 

hidup? Bahwa pekerjaan ini dapat memenuhi kebutuhan? jelaskan. 

N: Dalam segi pendapatan sudah sangat cukup bahkan lebih jika dilakukan secara rutin 

terutama untuk kebutuhan di kota jogja ini, pendapatan sendiri kurang lebih  100rb – 

150rb / hari sudah sangat mencukupi  

P:Apakah ada orang lain yang mendorong anda untuk bekerja sabagai pengemudi go-jek?  

- Apabila ada siapa?  

- Apakah sesama pengemudi?  

- Grup atau komunitas? 

- keluarga? 

- Jelaskan. 

N: Saya berinisiatif sendiri karena memang dorongan kebutuhan 
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P: Apakah desain pekerjaan pengemudi go-jek ini membuat anda merasa termotivasi dan 

puas bekerja sebagai pengemudi go-jek? Jelaskan. 

N: Puas karena pekerjaan fleksibel tidak ada tekanan dan tuntutan bisa dikerjakan kapan 

saja 

P: Apakah anda memiliki misi yang selaras dengan tujuan perusahaan go-jek? Jelaskan. 

N: Belum tahu yang jelas saat ini saling membutuhkan antara konsumen dan saya sebagai 

driver 

P: Apakah anda memiliki motivasi yang tinggi terhadap insentif yang diberikan dari 

perusahaan? jelaskan. 

N: Benar dengan adanya insentif pengemudi akan semakin tertarik dan semangat untuk 

terus bekerja 

P: Apakah anda merasa bekerja sebagai pengemudi go-jek ini merupakan pekerjaan yang 

dekat dengan ibadah? Apakah iya atau tidak? Jelaskan. 

N: Dekat karena bisa dijalankan kapan saja dan ketika waktu ibadah ya bisa 

menyesuaikan 

P: Apakah bekerja sebagai pengemudi go-jek ini merupakan sebuah panggilan suci bagi 

anda? Jelaskan. 

N: Tidak tahu intinya sebagai alternative pekerjaan saja 

P: Sebagai pengemudi go-jek anda memiliki waktu yang kerja fleksibel, bagaimana cara 

pengemudi agar berhasil bekerja dengan sistem kerja dari perusahaan yang fleksibel? 

Jelaskan. 

N: Ada jadwal yang telah direncanakan sendiri misalnya pagi, sore, malam dibagi 

waktunya, atau sore sampai malam tergantung keinginan 

P: Apa keuntungan dan apa kerugian anda bekerja dengan waktu kerja yang fleksibel? 

Jelaskan. 

N: Tidak ada tekanan dan santai sambil ngopi-ngopi 

P: Sebagai pengemudi go-jek, bekerja adalah sarana mencukupi kebutuhan. apakah 

dengan bekerja sebagai pengemudi go-jek mampu mencukupi kebutuhan fisiologis? 

Sandang, pangan, papan? Jelaskan. 

N: Jika sehari pendapatan diatas 100rb saja sudah mencukupi untuk kebutuhan hidup di 

kota jogja, kebutuhan yang lain bisa menyesuaikan seperti kos pulsa dll, juga ada 

layanan swadaya dari aplikasi go-jek  

P: Apakah selama bekerja individu merasa aman selama bekerja kini hingga masa yang 

akan datang? Jelaskan. 

N: Untuk saat ini aman saja, masa yang akan datang belum tahu juga  

P: Apakah selama bekerja individu merasa terpenuhi untuk kebutuhan afiliasi (kebutuhan 

sosial)? Jelaskan.  

N: Menurut saya terpenuhi karena bisa berbaur dengan masyarakat. Bekerja bisa 

meningkatkan keakraban, karena antara driver bisa semakin kompak. apabila ada 

paguyupan driver bisa menjadi tempat sharing dan beberapa kegiatan seperti  kopdar 

dan donor darah 

P: Apakah selama bekerja individu merasa mendapatkan penghargaan? Dari siapa 

penghargaan tsb? Jelaskan. 

N: Untuk saat ini belum ada penghargaan 

P: Apakah bekerja sebagai pengemudi go-jek ini menjadi sarana untuk mewujudkan diri 

(sarana untuk aktualisasi diri)? jelaskan. 

N: Karena belum ada pekerjaan yang cocok dengan minat jadi pengemudi go-jek adalah 

pilihan terbaik saat ini mengingat cari kerja susah-susah gampang  

P: Ketika bekerja saat hujan, apakah individu memiliki suatu harapan akan kinerja dengan 

hasil yang didapatkan? Jelaskan. 
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N: Saya selalu membawa jas hujan untuk penumpang sehingga tidak terpengaruh saat 

hujan mungkin pendapatan yang akan menurun 

P: Apakah bekerja saat hujan, anda memiliki daya tarik tersendiri? Jika ada apa daya tarik 

tsb? Jelaskan. 

N: Saat hujan pengemudi biasanya jarang yang mau bekerja ini bisa dimanfaatkan 

sebagai peluang 

P: Ketika bekerja saat hujan, pengemudi memiliki ekspektasi apa? Jelaskan. 

N: Adanya bonus atau tip dari penumpang 

P: Seberapa besar peluang berhasil bekerja saat hujan? Dan seberapa besar peluang gagal 

bekerja saat hujan? Jelaskan. 

N: 50:50 saja karena tidak mesti hujan ramai penumpang atau sebaliknya 

P: Selama bekerja apakah pengemudi merasa dilindungi oleh perusahaan go-jek?  

- Pada saat hujan? 

- Pada saat tidak hujan? 

N: Perusahaan sudah menyediakan asuransi yang bisa digunakan jika ada sesuatu yang 

tidak di inginkan 

P: Selama bekerja upaya apa yang dilakukan individu agar terus selamat dan sehat selama 

bekerja? 

- Pada saat hujan? 

- Pada saat tidak hujan? 

N: Jaga kondisi tubuh minum suplemen dan tidak memaksakan diri. kalau hujan deres 

dan angin kita berhenti. Risikonya kan ini bawa hp elektronik. Di jalan kalau ada 

pohon tumbang kan kita juga belum tahu. Kurang nyaman kalau hujan deres itu.   

P: Selama bekerja apakah pengemudi merasa was-was?  

- Pada saat hujan? 

- Dan tidak hujan? 

N: Tentu saja karena membawa penumpang harus hati-hati di jalan juga licin 

P: Bagaimana upaya pengemudi agar lancar dan aman selama bekerja? 

- pada saat hujan? 

- Dan tidak hujan? 

N: Tentunya harus hati-hati tidak mengebut dan menaati lalu lintas. kalau hp pasti ada 

pelindung hp itu pakai plastik juga bisa. Biar air gak masuk ke hp. Kalau ke 

penumpang ada 2 jas hujan. 

P: Ketika bekerja prosedur apa saja yang dilakukan? 

- Pada saat hujan? 

- Dan tidak hujan? 

N: Sedia jas hujan, cek kendaraan. motor itu penting. Dulu saya tidak peduli sama 

kendaraan hasilnya pas bawa penumpang itu pernah jatuh gara-gara pas hujan  dan 

jalan licin. Nah kebetulan pas itu roda depan lagi gundul jadi jatuh. Dari pada 

kedepannya nanti konsumen marah dan kasih komentar yang jelek lebih baik  rutin 

cek kendaraan. 

P: Apakah selama bekerja pengemudi mematuhi rambu-rambu lalu lintas? 

- Ketika hujan? 

- Dan tidak hujan? 

N: Jelas harus mematuhi karena sebagai pengemudi ya tidak boleh sembarangan apalagi 

bawa penumpang jika ngawur rating jelek. 

P: Pada saat kapan dalam bekerja pengemudi merasa lelah? Jelaskan. 

N: Biasanya malam hari akan terasa pegal-pegal. 

P: Bagaimana sikap anda ketika merasa lelah saat bekerja? jelaskan. 

N: Istirahat secukupnya rata-rata libur seminggu 2 kali. 
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P: Pada saat kapan pengemudi terganggu ketika bekerja?  

- Pada saat Hujan?  

- Pada saat tidak hujan? 

- Jelaskan. 

N: Pada saat hujan karena banyak yang dipertimbangkan. 

P: Apakah pada saat bekerja pengemudi mendapatkan perlakuan kekerasan? 

- Pada saat Hujan ? 

- Pada saat tidak hujan ? 

- Jelaskan. 

N: Sampai saat ini belum ada kejadian. 

 

2. Narasumber Utama Kedua 

Heri Iriawan selaku pengemudi go-jek  

Tanggal 10 April 2019, pukul 18.45 WIB 
 

P: jadi gini mas awal mas Heri start jadi driver Go-jek itu mengulang beberapa tahun 

mas? 

N: ngulang beberapa tahun yang lalu itu .. udah hampir satu tahun lebih malahan  

P: dua ribu ...  

N: 2017. 2017 akhir saya. sekarang sudah 2019 berarti udah ya kurang lebih 13 bulan.  

P: terus, ee .. Mas Heri tertarik, sebelum menjadi driver itu Mas Heri kegiatannya apa? 

N: dulu itu saya nganu.. apa, kan kuliah,  

P: iya 

N: terus setelah lulus, cari kerja engga nemu, akhirnya saya jadi driver  

P: iya. kalau ini berarti Mas Heri full time atau part time?   

N: full time  

P: full time ya statusnya 

N: full time. status full time  

P: oh. Mas Heri Pas 2017 akhir itu.. awalnya tertarik pengen menjadi driver Go-jek ini 

kenapa? 

N: itu saya nganu rekomendasi temen aja. kan waktu itu ada temen yang jadi driver mitra 

Go-Jek, nah dia lalu ngajak “yuklah dari pada nganggur mending nggo-jek aja”  

P: oh iya. Eh terus pas udah jadi driver kan mas itu Mas Heri kesehariannya, aktivitasnya 

gimana? madsutnya mulai jam berapa? terus.. 

N: wah acak 

P: acak ya? 

N: iya *hehe semaunya aja ya  

P: suka-suka ya? 

N: bisa pagi, bisa siang, bisa malam gitu kalau lagi senggang ajalah lagi pengen  

P: oh itu berarti memanfaatkan jam yang fleksibel... kerja Go-Jek yang fleksibel ya 

N: he’em  

P: tergantung mau kapan? 

N: iya  

P: terus Mas Heri persiapannya pas kerja itu apa mas.. persiapannya? 

N: persiapan apa ya... mungkin bawa tas, jaket, bensin, udah itu aja sih  

P: sama pulsa internet ya? 

N: iya sama pulsa internet juga.  

P: terus apa ya.. nah Mas Heri mas tipe orang seng selalu mengambil orderan atau kadang 

suka .. pilih-pilih order mas? 
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N: itu tergantung mas, tergantung kondisi dan cuaca, kalau kondisinya misalkan kan 

namanya driver Go-Jek itu kan ada yang... misal Go-Food ya, bayar cash gitu, nah 

atau tiba-tiba bensin nya habis, yang tadi uangnya engga cukup gitu, itu yang  terpaksa 

di cancel. atau... kondisi cuaca hujan..  

P: iya 

N: itu juga di cancel, tetapi selain itu ya pasti diterima.  

P: yang tadi Mas Heri apa, bensin habis, terus uang gak cukup pas diwarungnya itu 

berarti pernah mas ya? 

N: pernah. Sering mas *tertawa  

P: *tertawa.. terus terus gimana mas ?.. “wah aku dapet orderan Go-Food ini, di restoran 

ini” terus kalau engga cukup ya cancel itu ya? 

N: ya gitu... kadang saya pernah nyuruh minta itu minta customer untuk cancel tapi, 

setelah lama gitu ya cancel sendiri ..  

P: haha .. lewat fitur chat nya itu ya? 

N: iya lewat fitur chat.  

P: nah terus ini mungkin di Indonesia atau di Jogja ini kan ada 2 musim ini mas...  

N: iya 

P: musim kemarau sama musim hujan ya?  

N: he’em  

P: nah kalau pas hujan itu bagaimana sih Mas Heri menanggapi sebagai driver?  

N: ya kalau .. menanggapi sebagai driver ketika hujan, saya nganu jarang, jarang aktif 

juga kalau hujan mas jadi.. ya jalani aja lah.. *tertawa  

P: *tertawa* 

N: *tertawa* 

P: jalani gimana? berarti kadang, tetapi pernah engga pas hujan gitu 

N: ya pernah.  

P: pernah ya? 

N: pernah. Cuman ya kalau hujan itu kadang suka... apa ya, ya nyari orderan itu kadang 

lama nunggu nya Mie Gacoan atau SS atau..  

P: oh itu warungnya ya? 

N: iya warungnya  

P: restorannya ya? 

N: iya .. kalau Go-ride ya 

P: kalau misalkan ini Mas Heri kan, kita engga tahu ya madsute, hujan itu kadang datang 

langsung bres langsung engga terkirakan gitu lo.. 

N: he’em 

P: kalau misalkan dari pagi cuaca sudah mendung atau sudah hujan gitu berarti Mas Heri? 

N: oh kalau itu saya ini kebetulan punya aplikasi.. aplikasi buat cuaca ya lumayan akurat 

sih..  

P: akurat ya prediksinya? 

N: prediksinya lumayan akurat jadi itu jadi kira-kira hari ini bisa diprediksi mau hujan 

atau engga .. kalau engga ya jalan ajalah,, kalau hujan ya mungkin engga. 

P: mungkin libur ya? 

N: iya  

P: *tertawa ... ehh terus, kalau misalkan Mas Heri lagi dapet orderan , di warung ini Go-

Food, pas nunggu makanan atau pesanan terus pas itu hujan langsung bres gitu mas 

Heri gimana? langsung mengantar atau nunggu hujan reda dulua?  

N: itu langsung 

P: langsung ya? 

N: iya saya langsung nganter, yang penting kan nyampe dulu.  
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P: habis itu? 

N: habis itu off. 

P: oh oke *hehe... terus apa ya.. terus kan Mas Heri sempet ngomong tadi kan pas Mas 

Heri bekerja waktu hujan.. pernah ya? 

N: iya 

P: itu persiapannya apa aja Mas? Kan hujan ini beda dengan cuaca yang cerah.  

N:  kalau persiapan tadi kan sudah ada ya jaket, uang, terus pulsa internet, ya kalau hujan 

pasti ya tambah mantel aja sih sama tas itu.  

P: tas buat? 

N: tas buat apa ya..  yang ada buat plastik itu lo.  

P: tapi mantelnya berarti dua ya ? 

N: satu. 

P: satu?  

N: iya satu 

P: *tertawa 

N: Cuma saya kasih customer dan sudah .. 

P: kendalanya apa sih mas ? pas hujan kerja itu  

N: ya kalau kendala pas hujan itu yang pertama jelas... susah untuk nganu menemukan 

lokasi yang utama sekarang kan lokasinya itu lo, lokasi customernya. karena sekarang 

P: GPS ya?  

N: saya juga agak, apa.. agak kurang akurat seperti itu karena apa ini.. jadi akhirnya ya 

agak lama juga kalau ini.. 

P: oh  

N: terus kadang bawaannya juga.. apa , macet gitu kalau hujan.. 

P: iya kalau hujan sering macet itu. 

N: di daerah adisucipto itu..  

P: hujan itu engga tahu kenapa malah macet .. iya enggak? 

N: iya itu.  

P: mobil ya? 

N: iya banyak mobil itu.  

P: berarti ini kendalanya, tadi macet, terus GPS, kadang emang apa customernya gitu ya 

yang  

N: iya 

P: seharusnya titiknya disini, tapi naruhnya agak jauh dari rumahnya gitu ya?  

N: ya bisa jadi .. Sering seperti itu. 

P: berarti kendalanya itu ya.. terus, misalkan Mas Heri diposisi yang pas kerja itu udah 

poin 16 lah,  

N: iya 

P: kan tutup poin 20 ya? nah itu pas posisi 16, hujan turun, atau misalkan 14, nah itu Mas 

Heri tetep kerja atau engga? 

N: ya itu tergantung juga mas. Kalau misalkan hujan itu di posisi sekitar sore atau siang, 

ya mending berhenti dulu, berhenti dulu aja. tetapi kalau malem jalan aja kalau dapet 

itu Go-Food, kalau Go-Ride engga *hehe* 

P: oh berarti lanjut ya? 

N: lanjut kalau...  

P: biar itu nutup poin ya? 

N: iya biar nutup poin.  

P: oh berarti yang pas Mas Heri bilang jeda dulu pas siang atau sore itu, istirahat dulu, 

terus kemungkinan nanti pas malem nanti terang ya? 

N: iya terang.  
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P: habis itu lanjut lagi ya? 

N: habis itu lanjut lagi.  

P: oh gitu ya? 

N: iya  

P: terus apa ya ... ada cerita unik engga mas pas perjalanan pas hujan kayak gitu?  

N: he’em. 

P: cerita unik? 

N: engga ada sih.. semuanya biasa saja. 

P: *tertawa 

N: *tertawa narik pas hujan-hujan. 

P: terus ada engga mas, madsutnya harapan driver kepada customer?  

N: harapan driver kepada customer, ya kalau bisa apa.. kan kadang itu ada customer yang 

cepet-cepet minta di jemput itu.. begitu datang, “kok belum siap-siap” terus menunggu 

lagi, ya bagusnya itu sebelum driver datang itu sudah siap. jadi tinggal berangkat aja.  

P: berangkat aja ya? 

N: ya atau ada juga yang minta pesanan barang, sampai ke tempatnya itu penerimanya itu 

susah banget dihubungi.  

P: em.. oh yang go-send ya? 

N: iya yang Go-Send itu susah, itu juga seharusnya siap-siap dia, kalau bisa malah 

aplikasi si pengirim dan si apa.. si penerima.  

P: Sepenting apa sih mas poin itu.. di kerja driver itu? 

N: eee.. ya sebenarnya sih itu Cuma buat apa namanya hasrat aja , hasrat manusia untuk 

berlomba-lomba itu cara apa.. ketika semangat aja sih tetapi kadang, kadang juga 

engga nutup poin engga papa yang penting dapat aja.. 

P: iya. 

N: tetapi juga kadang ada yang pengen full poin gitu.. jadi ya dibilang penting ya penting, 

dibilang engga ya engga juga..  

P: tapi Mas Heri pas bangun tidur itu nah itu eee.. misalnya mau niat kerja ini, itu pasti 

kepikiran untuk nutup poin atau “ah aku kayaknya mau ngejar cash aja dari 

customer”? 

N: nah kalau begitu pasti kepingin nutup poin.  

P: nutup poin ya *tertawa 

N: hehehe *tertawa tetapi kan tergantung juga kalau pas sepi ya ... ya sudahlah cari 

seadanya saja.  

P: em.. gitu seadanya berarti? 

N: secukupnya. kalau udah balik. 

P: balik ya selesai?  

N: yang penting dapet.. 

P: yang penting ada pemasukan dari itu.. terus apa ya.. tapi Mas Heri bisa nabung ya dari 

driver ini? 

N: eee kalau itu sejauh ini ya... mungkin bisa sih.. jadi ya mungkin karena saya disini.. 

apa, narik Cuma untuk kebutuhan keseharian aja kedepannya itu masih.. masih apa 

namanya, masih belum jelas ya pokoknya begitulah.. 

P: oh berarti? 

N: jadi masih buat seneng-seneng aja gitu.. ya begitu hehe *tertawa* 

P: terus Mas kan tadi aku sempet tanya makna itu.  

N: iya 

P: jadi makna nya Mas Heri bekerja entah itu saat hujan, atau jam biasa itu ya sosialisasi 

sama driver lain, terus melayani customer dengan baik gitu ya?  

N: iya  
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P: terus apa kan ada penilaian kinerja itu, langsung dapat bintang itu ya, itu penting buat 

Mas? 

N: iya penting. buat masukkan juga kan, kadang kita sudah kerja sebaik mungkin tetapi 

ada yang complain maka dari itu kita bisa niat.  

P: berarti selama ini pas kerja.. ngomongin yang hujan tadi ya mas, pas hujan itu, 

N: iya 

P: pas hujan itu ada pengalaman yang engga enak nggak mas? 

N: oh pernah mas. waktu itu hujan-hujan engga bawa mantel, nganterin Go-Food, 

nganterin ke palagan km 10 kalau engga salah itu... 

P: oh atas ya berarti?  

N: waktu itu posisi hujan gede, engga bawa mantel jadi mau engga mau diterjang,  

P: itu dari? 

N: itu dari jl. Kaliurang... jl. Kaliurang tetapi yang bawah, kilometer 4.  

P: *tertawa* lumayan jauh ya?  

N: *hehehe* iya.  

P: terus sampai sana gimana? ketemu? 

N: iya ketemu sih. ketemu langsung untungnya dan disitu langsung ya udah capek lah..  

P: *tertawa*.. habis itu balik atau narik lagi? 

N: balik langsung. pada saat itu udah basah-basah gitu mau apa, kalau dapet order Ride 

juga engga tahu kalau memang susah dapetnya engga..  

P: tapi itu engga bawa jas hujan emang sengaja atau..?  

N: lupa.  

P: oh ketinggalan ya.. iya mas emang persiapannya harus ini ya?  

N: iya harus siap semua lah.  

P: terus apa ya.. kayaknya sudah cukup sih, tapi mas ada cerita unik engga pas jadi 

driver? 

N: cerita unik...  

P: ada mas ? 

N: ya jadi waktu itu pernah mas dapet orderan Go-Ride...  

P: itu pas engga hujan tapi ya?  

N: engga engga.  

P: engga apa-apa mas cerita aja..  

N: itu posisi saya pas ada di kalasan, kalasan yang.. deket bandara itu lah.  

P: oh sebelum yang belokan itu ya .. pertigaan bandara? 

N: pertigaan bandara, lurus ke timur nanti dapat pertigaan belok kiri..  

P: oh iya? 

N: iya di deket pertigaan itu . saya dapet order waktu itu sampai tujuannya sampai ke.. ke 

jl. Kaliurang. km.. ya pokoknya itu UII itu.  

P: oh km.14?  

N: he’em habis itu..  

P: oh itu jemputnya di kalasan, nganternya di jakal km.14? 

N: iya. orang itu berat badannya kurang lebih 110 *tertawa* 

P: *tertawa* langsung ya .. langsung di pick up ya? 

N: iya ya di pick up lah namanya juga udah sampai kan.. baru setengah jalan 

P: iya. 

N: itu ban nya bocor.  

P: bocor... 

N: itu saya mau engga mau di finish kan.. di alihkan di alihkan ke driver lain 

P: driver lain.. tapi pas transaksi itu gimana? kan belum sampai jakal itu? 
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N: kalau transaksi ya, sebenarnya kalau menurut saya sih nganu mas, orderan belum 

selesai ya berarti engga.. engga bayar, tetapi kadang ada yang.. ya termasuk masnya 

itu juga, masih mau ngasih duit, setengah harga waktu itu saya dibayar dengan 

setengah harga.. 

P: *hehe* *tertawa* tetapi baru itu ya ? apa pernah sebelumnya ? ban bocor itu 

N: baru itu saya.. *tertawa*  

P: berarti pas itu panik ya mas? atau biasa aja? 

N: engga panik, biasa saja kan ada rekan yang lain kan, dengan kerja sama semua selesai. 

*tertawa* hehehe  

P: 110 kilo *tertawa* ... berarti mas eee.. terkait hujan sama yang tidak hujan tadi ya.. 

bekerja atau engga bekerja.. walaupun ada lonjakan harga, mas tetep, madsutnya mas 

lebih pro ke bekerja atau engga?  

N: kalau misalkan nganu,, misalkan seringnya dapet Go-Food masih tak anu, Cuma kan 

kadang takut juga ketika masih lanjut, eh dapetnya go-ride gitu kan ya gimana *hehe 

jadi mending dari pada engga jelas gitu mendingnan off aja. Lonjakan harga itu juga 

terjadi karena driver pada mematikan aplikasi. Tetapi bukan harga makanan yang 

naik lonjakan ongkos kirimnya yang naik. 
P: oh gitu ya.. ya sudah mas sepertinya cukup.. terima kasih ya mas?  

N: iya sama-sama. 

P: semoga drivernya sukses terus.  

N: ya doakan semoga Gacor *hehehe* 

P: iya mas makasih banyak mas. 

  

Wawancara lanjutan dengan Heri Iriawan 

Tanggal 20 September 2019, pukul 20.41 WIB 
 

P: Ketika bekerja sebagai pengemudi go-jek, nilai-nilai apa saja yang ada pada diri anda 

ketika bekerja? jelaskan. 

N: nilai-nilai yang ada pada diri saya sebagai pengemudi go-jek seperti ramah kepada 

customer. 

P: Ketika bekerja sebagai pengemudi go-jek, apa yang membuat anda termotivasi untuk 

bekerja? jelaskan. 

N: Yang membuat saya termotivasi untuk bekerja ada 2 hal utama. Yang pertama 

pendapatan yang mencukupi, sudah rahasia umum pengemudi go-jek mendapatkan 

penghasilan yang cukup untuk kehidupan sehari - hari. Dan yang kedua adalah rasa 

akan dibutuhkan oleh masyarakat terutama jogja, ketika bekerja sebagai go-jek, saya 

merasakan kesenangan tersendiri karena telah membantu mempermudah berbagai 

kegiatan masyarakat melalui apa yang saya bisa kerjakan. 

P: Sejauh mana anda percaya bahwa pekerjaan pengemudi go-jek sebagai sumber utama 

hidup? Bahwa pekerjaan ini dapat memenuhi kebutuhan? jelaskan. 

N: Pekerjaan go-jek adalah pekerjaan yang menyenangkan karena tidak terikat pada 

tempat maupun waktu. Saya menekuni pekerjaan ini karena saya suka. Tentu saja saya 

memiliki rencana kedepan untuk lebih baik dari yang sekarang dan sebagai alternatif 

apabila suatu saat go-jek tidak se-prospek saat ini. Mengenai go-jek sebagai sumber 

utama hidup menurut saya tergantung pada perusahaan go-jek sendiri,bagaimana 

mereka mampu menghadapi pesaing - pesaing mereka dan inovasi - inovasi yang terus 

terbaharui seiring berkembangnya jaman. Mengingat sudah banyak jasa transportasi 

yang dulunya merupakan jasa transportasi favorit namun karena kurangnya inovasi 

akhirnya tergusur oleh pesaingnya. Contohnya seperti andong, becak, opang (ojek 

pangkalan), dan masih banyak lagi. 
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P:Apakah ada orang lain yang mendorong anda untuk bekerja sabagai pengemudi go-jek?  

- Apabila ada siapa?  

- Apakah sesama pengemudi?  

- Grup atau komunitas? 

- keluarga? 

- Jelaskan. 

N: Tidak ada. Sebenarnya banyak sekali yang menentang pekerjaan saya sebagai 

pengemudi go-jek dikarenakan pekerjaan ini dianggap tidak bisa dijadikan pekerjaan 

utama karena memiliki resiko yang besar seperti sepi orderan ataupun putus mitra. 

Selain itu pekerjaan ini dianggap sebagai pekerjaan rendahan bagi pegawai kantoran. 

P: Apakah desain pekerjaan pengemudi go-jek ini membuat anda merasa termotivasi dan 

puas bekerja sebagai pengemudi go-jek? Jelaskan. 

N: Iya saya sangat puas dengan pekerjaan go-jek ini. Saya juga sangat termotivasi untuk 

terus bekerja sebagai pengemudi gojek. Menurut saya sistem gojek saat ini cukup 

netral dimana pengemudi dan pelanggan sama - sama diuntungkan. Jadi tidak ada 

masalah dalam pekerjaan ini. 

P: Apakah anda memiliki misi yang selaras dengan tujuan perusahaan go-jek? Jelaskan. 

N: Saya tidak tahu menahu tentang misi perusahaan gojek. Namun misi saya adalah 

melayani dan meringkankan pekerjaan masyarakat. 

P: Apakah anda memiliki motivasi yang tinggi terhadap insentif yang diberikan dari 

perusahaan? jelaskan. 

N: Tidak juga. Insentif saat ini memang tergolong besar, banyak pengemudi yang 

termotivasi pada insentif tersebut dan berharap mendapatkan insentif itu setiap hari. 

Namun saya tidak memikirkan insentif itu karena bagi saya pelayanan masyarakat 

lebih penting, seperti pesanan antar jemput tetap menggunakan kecepatan yang 

standart sesuai kebutuhan pelanggan. Tidak masalah jika kehilangan banyak waktu 

demi mendapatkan kepuasan pelanggan. Insentif juga merupakan kebijakan 

perusahaan gojek yang bisa saja suatu saat ditiadakan. Hal ini mulai terlihat dari 

turunnya insentif di beberapa daerah. Menurut saya lebih baik membiasakan diri tanpa 

insentif dari sekarang agar jika suatu saat insentif tersebut ditiadakan, kita tidak kaget 

dengan keadaan. 

P: Apakah anda merasa bekerja sebagai pengemudi go-jek ini merupakan pekerjaan yang 

dekat dengan ibadah? Apakah iya atau tidak? Jelaskan. 

N: Semua pekerjaan adalah ibadah. Kecuali pekerjaan yang buruk seperti begal atau 

jualan narkoba. 

P: Apakah bekerja sebagai pengemudi go-jek ini merupakan sebuah panggilan suci bagi 

anda? Jelaskan. 

N: Iya. Sebelum saya aktif gojek saya adalah seorang pekerja staff it di sebuah 

perusahaan di Jogja, saya merasa gaji perbulan yang masih umr itu kurang, bahkan 

tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari - hari, lalu saya mendapatkan info bahwa go-

jek memberikan pendapatan yang lebih. Akhirnya saya keluar dari pekerjaan saya dan 

menjadi pengemudi go-jek. 

P: Sebagai pengemudi go-jek anda memiliki waktu yang kerja fleksibel, bagaimana cara 

pengemudi agar berhasil bekerja dengan sistem kerja dari perusahaan yang fleksibel? 

Jelaskan. 

N: Cukup menyesuaikan waktu dengan masyarakat saja. Misalkan dini hari dari jam 12 

sampai jam 3, banyak orang begadang merasa kelaparan, jadi kita ngetem di tempat 

yang sekiranya ada rumah makan. Lalu pagi hari dari jam 6 sampai jam 8, di jam ini 

banyak anak sekolah dan pekerja yang berangkat. Jadi cukup ngetem di tempat dekat 

dengan perumahan. Lalu jam 12 sampai jam 2 siang, jam istirahat. Pastinya banyak 



148 

 
 

order makanan. Dan jam 4 sampai jam 6 sore. jam ini anak sekolah dan pekerja 

pulang. Pada malam hari banyak pesanan makanan. Jadi harus bisa menyesuaikan 

dengan kegiatan masyarakat pada umumnya. 

P: Apa keuntungan dan apa kerugian anda bekerja dengan waktu kerja yang fleksibel? 

Jelaskan. 

N: Keuntungannya adalah pekerjaan tidak terikat oleh waktu, jadi kerja kapanpun tidak 

masalah. Saya ini tidurnya tidak teratur, bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Jadi saya 

bisa bekerja sesuai dengan jam tidur saya tanpa perlu memikirkan keterlambatan. 

Kerugiannya tidak bisa mengorganisir waktu. Tidak bisa mengatur waktu dengan baik 

sehingga banyak pekerjaan yang tertunda dan hidup tidak sehat. Mungkin kerugian ini 

berdampak buruk di masa depan 

P: Sebagai pengemudi go-jek, bekerja adalah sarana mencukupi kebutuhan. apakah 

dengan bekerja sebagai pengemudi go-jek mampu mencukupi kebutuhan fisiologis? 

Sandang, pangan, papan? Jelaskan. 

N: Sangat mencukupi. Pendapatan gojek diatas UMR kota jogja. Kebutuhan - kebutuhan 

seperti ini tentu saja bisa diatasi jika kita memiliki banyak uang dan waktu. 

Pengemudi gojek saat ini memiliki uang dan waktu yang cukup jadi tidak ada masalah 

dengan kebutuhan tersebut. 

P: Apakah selama bekerja individu merasa aman selama bekerja kini hingga masa yang 

akan datang? Jelaskan. 

N: Saya pengemudi di jogja, jogja adalah wilayah yang menurut saya cukup aman. Saya 

seringkali mengemudi hingga ke pelosok - pelosok dan alhamdulillah masih sehat 

sampai sekarang. Untuk ketidak amanan mungkin lebih ke inovasi saja. Bisa jadi suatu 

saat ada inovasi baru yang lebih efektif dari go-jek. Dan inovasi itu muncul sebelum 

saya berhasil.  

P: Apakah selama bekerja individu merasa terpenuhi untuk kebutuhan afiliasi (kebutuhan 

sosial)? Jelaskan.  

N: Pengemudi gojek memang bekerja untuk sosial, jadi selalu bertemu dengan orang 

baru, selalu tegur sapa dengan berbagai profesi, Selalu ngobrol dengan sesama 

pengemudi go-jek disaat bertemu di jalan. Itu sangat terpenuhi. 

P: Apakah selama bekerja individu merasa mendapatkan penghargaan? Dari siapa 

penghargaan tsb? Jelaskan. 

N: Saya seringkali mendapatkan penghargaan dari pelanggan. Bagi saya kepuasan 

pelanggan adalah nomer satu. Biasanya mereka memberikan rating bintang 5 atau 

kasih tips berupa cash/e-money sebagai bentuk penghargaan. 

P: Apakah bekerja sebagai pengemudi go-jek ini menjadi sarana untuk mewujudkan diri 

(sarana untuk aktualisasi diri)? jelaskan. 

N: Mungkin iya. Saya sendiri menjadikan pekerjaan ini sebagai batu loncatan untuk cita - 

cita saya yang sebenarnya yaitu sebagai pengusaha. Saat ini saya lebih mengutamakan 

mendapatkan uang cukup banyak guna memutar uang tersebut untuk dijadikan sebuah 

bisnis. Karena saat ini bisnis membutuhkan modal besar mengingat pesaing - pesaing 

saat ini sudah merambah dimana - mana.   

P: Ketika bekerja saat hujan, apakah individu memiliki suatu harapan akan kinerja dengan 

hasil yang didapatkan? Jelaskan. 

N: Harapan akan kinerja saat hujan tentu saja adalah ramainya pesanan. Kadang juga 

berharap pelanggan memberikan uang lebih untuk tips saya yang bekerja saat hujan. 

Tapi yang paling utama adalah tutup poin lebih cepat karena keramaian itu. 

P: Apakah bekerja saat hujan, anda memiliki daya tarik tersendiri? Jika ada apa daya tarik 

tsb? Jelaskan. 
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N: kalau kita kerja pas hujan seperti ini bisa untuk menutupi ketika bekerja waktu tidak 

hujan. kalau tidak hujan itu kadang sepi orderan. Setengah jam baru dapet order. Ya 

untungnya disitulah selain ada lonjakan harga ya orderan masuk terus. Daya tarik 

bekerja saat hujan adalah rasa simpati pelanggan yang seringkali memberikan rating 

bagus pada pengemudi meskipun mungkin dirasa kurang memuaskan. Namun karena 

rela bekerja saat hujan, banyak pelanggan yang merasakan simpati besar atas kerja 

keras pengemudi sehingga mereka memberikan 5 bintang. 

P: Ketika bekerja saat hujan, pengemudi memiliki ekspektasi apa? Jelaskan. 

N: Ekspektasi ketika hujan adalah pesanan go food yang banyak. Itu yang positif. go food 

memiliki point cukup besar sehingga mempercepat tutup point. Jadi pekerjaan lebih 

cepat dan efisien. Sedangkan sisi negatifnya mendapatkan penumpang yang rewel dan 

pengantaran sangat jauh. Ketika hujan sangatlah merepotkan dijalanan karena 

seringkali jalan macet ketika hujan. Terutama di daerah rawan macet seperti jl. Solo, 

gejayan, seturan, dan jl.magelang.  

P: Seberapa besar peluang berhasil bekerja saat hujan? Dan seberapa besar peluang gagal 

bekerja saat hujan? Jelaskan. 

N: Peluang bekerja saat hujan sangat besar. Banyak masyarakat enggan keluar karena 

cuaca hujan, sehingga lebih memilih untuk memesan melalui go-jek. Banyak pula 

pengemudi yang enggan bekerja di kala hujan. Sehingga jika ada pengemudi yang 

bekerja, akan mendapatkan pesanan dengan sangat cepat. 

P: Selama bekerja apakah pengemudi merasa dilindungi oleh perusahaan go-jek?  

- Pada saat hujan? 

- Pada saat tidak hujan? 

N: Saat ini gojek sudah memberikan tombol darurat di aplikasi go-jek driver dengan 

tujuan apabila driver merasa mendapatkan gangguan atau ancaman, maka tinggal 

tekan tombol tersebut. Namun saya belum pernah mendapatkan keadaan tersebut 

(semoga tidak pernah). Jadi saya tidak tahu menahu apa yang terjadi jika tombol itu 

saya tekan. Selain itu, gojek juga memberikan asuransi keselamatan untuk driver, jika 

suatu ketika driver mengalami musibah seperti kecelakaan, sakit, atau motor dicuri, 

gojek akan membantu meringankan beban biaya dari driver tersebut. 

P: Selama bekerja upaya apa yang dilakukan individu agar terus selamat dan sehat selama 

bekerja? 

- Pada saat hujan? 

- Pada saat tidak hujan? 

N: Saya ganti oli dan service motor itu sebulan sekali. Kalau 2 bulan atau lebih itu malah 

motor rasanya engga enak. Soalnya kan di pakai untuk tiap hari. biar selama bekerja 

ini tidak ada kendala di motor. Yang pasti pintar memilih lokasi. Lokasi yang ramai 

dan aman tentunya. Saya seringkali bekerja pada malam hari, jadi sangat beresiko 

apabila saya memasuki kawasan rawan begal atau sejenisnya. Namun sejauh ini saya 

sering melewati tempat - tempat seperti itu dan sampai sekarang masih aman. 

Mungkin jogja masih aman.  

P: Selama bekerja apakah pengemudi merasa was-was?  

- Pada saat hujan? 

- Dan tidak hujan? 

N: Iya, merasa was - was dengan awan di langit yang terkadang tidak bisa dibaca. Bisa 

saja tiba - tiba terjadi hujan. Padahal bagasi motor saya hanya cukup diisi satu buah 

mantel saja. Sedangkan jika membawa 2 buah mantel itu sangat merepotkan. 

P: Bagaimana upaya pengemudi agar lancar dan aman selama bekerja? 

- pada saat hujan? 

- Dan tidak hujan? 
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N: kalau di go-jek ini ketika driver membawa penumpang pasti ada rasa tanggung jawab 

ke penumpang supaya aman dan selamat sampai tujuan. dari pada nanti di komentar 

dapat jelek dan aduan dari konsumen. Ketika hujan, baiknya membawa 2 buah mantel 

agar apabila mendapat pesanan antar jemput pelanggan, keduanya bisa menggunakan 

mantel, jika tidak hujan, bagusnya tidak perlu membawa mantel karena sangat 

merepotkan. Apalagi jika mendapat pesanan antar makanan. 

P: Ketika bekerja prosedur apa saja yang dilakukan? 

- Pada saat hujan? 

- Dan tidak hujan? 

N: 1. menggunakan seragam lengkap (helm, jaket, celana panjang, sepatu). 2. Patuhi 

peraturan lalu lintas. 3. jika lelah, istirahat sambil minum kopi agar kembali sehat. 4. 

Memakai kalung ginsamyong agar stamina terjaga lebih lama. 5. Jangan lupa, senyum, 

salam, sapa pada orang lain. 

P: Apakah selama bekerja pengemudi mematuhi rambu-rambu lalu lintas? 

- Ketika hujan? 

- Dan tidak hujan? 

N: Sebenarnya masalah mematuhi rambu - rambu lalu lintas bukan karena cuaca hujan 

atau tidaknya, tapi ketika suasana jalan sepi. Biasanya pada waktu dini hari jalanan 

sangat sepi, tapi rambu - rambu masih aktif (kadang ada yang kedip kuning). Karena 

sepi, lebih baik dilanggar saja. Toh nggak ada kendaraan lewat. 

P: Pada saat kapan dalam bekerja pengemudi merasa lelah? Jelaskan. 

N: Tergantung. Biasanya 3 jam setelah mulai bekerja. Jadi awal mulai bekerja jam 8 pagi 

misalkan, biasanya jam 11 atau jam 12 sudah merasa lelah. Lelahnya tidak seberapa 

sih karena udah terbiasa. 

P: Bagaimana sikap anda ketika merasa lelah saat bekerja? jelaskan. 

N: hujan deres lebih baik berhenti aja tidak usah memaksakan diri masih ada hari esoknya 

lagi. Kasihan badan juga risikonya sakit. Walaupun banyak orderan. Saya kerja antara 

8 sampai 12 jam perhari. Itu masih jam wajar bekerja, jadi sangat jarang merasa lelah. 

Namun ketika saya lelah biasanya lebih memilih untuk istirahat dengan cara mencari 

tempat teduh atau ke toko - toko seperti minimarket atau angkringan dan memesan 

segelas kopi. 

P: Pada saat kapan pengemudi terganggu ketika bekerja?  

- Pada saat Hujan?  

- Pada saat tidak hujan? 

- Jelaskan. 

N: Pengemudi memiliki masalah dengan cuaca. Jika cuaca terlalu panas atau hujan deras, 

tentu saja itu sangat mengganggu konsentrasi dan pandangan. 

P: Apakah pada saat bekerja pengemudi mendapatkan perlakuan kekerasan? 

- Pada saat Hujan ? 

- Pada saat tidak hujan ? 

- Jelaskan. 

N: Sejauh ini tidak pernah. Semua orang tampak baik - baik saja. 
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P: Jadi Pak Iwan awal start menjadi driver itu kembali ke beberapa tahun? 

N: saya itu mulai jadi Go-Jek... sekarang 2019 ya?  

P: iya 2019 April. 
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N: dua ribu... dua ribu enam belas akhir saya... bulan September kalau tidak salah.. 

P: waktu itu Pak Iwan rekrutmennya lewat online atau datang langsung ke kantornya?   

N: saya ini dapat informasi dari kawan.  

P: Kawan? 

N: Kawan ini kawan saya kebetulan Go-jek juga, kebetulan saya dapat informasi Go-Jek 

itu lagi buka lowongan terus selang dua hari itu saya ini, masukkan lamaran. 

Masukkan lamaran, tapi sebelumnya sebelum saya dapat informasi dari kawan, saya 

itu dapat dari forum.  

P: di Internet? 

N: di internet itu, malah ini, apa ... tidak lolos waktu itu. Entah kualifikasinya seperti 

apa,pas saya dapat informasi secara mulut ke mulut itu malah cepat.  

P: oh berarti yang melalui forum itu pak iwan sudah apply? masukin biodata dan segala 

macam?  

N: Saat itu “batuk” ...eee form aplikasi online saat itu belum hanya online secara 

informasi itu hanya secara informasi ya begitu dapat dari forum pas saya browsing di 

internet.  

P: terus datang ke kantor itu? 

N: Datang ke kantor,   

P: Bawa Berkas ya? 

N: saat itu berkas ya berkas formal seperti kita mau melamar pekerjaan saat itu.  

P: oh berarti, sebelumnya pas sebelum menjadi di driver pekerjaannya?  

N: waktu itu saya mainan ini... eee saya main apa seperti google adsense tetapi bukan 

perusahaan Google. 

P: berarti, Pak Iwan apa ya kayak Desain atau Enginner? 

N: Adsense seperti kita mainan ini,  

P: Monotize kayak gitu ya? 

N: eee ... survey to pay.  

P: Ohh.. 

N: Kan ada istilah Pay Per Click. Ada istilah apa yang lainnya pada saat itu saya mainan 

iklan tapi itu saya mengajak konsumen kita untuk mensurvei ketika yang mensurvei 

full dari tim nah dari situ kita mendapat bayaran.  

P: dari google adsense? 

N: Bukan Google adsense, seperti google adsense tapi itu perusahaan kita itu dolaret.  

P: Oh berarti kayak misalkan... saya masang video di youtube nah video itu mungkin 

menjadi konsumsi masyarakat terus saya mendapat iklan monetize disitu? 

N: iya seperti itu.  

P: terus, ee.. pak Iwan tertariknya masuk menjadi driver itu motivasinya apa? pada saat 

masuk september itu? 

N: ya kerjaan saya kan serabutan, kadang kerja kadang enggak, tapi kan lebih banyak... 

lebih banyak apa ya, lebih banyak waktu luangnya saat itu saya dapat informasi dari 

kawan mengenai Go-jek, pembicaraan yang menarik itu.. seputar ini bonus point yang 

ditawarkan Go-Jek untuk mitra driver..  

P: oh yang menarik itu ya? 

N: yang menarik itu. Jadi kan kalau 2,3 tahun lalu itu kan mitra driver Go-Jek itu..  

P: Poinnya? 

N: Mencari poin tertingginya kurang lebih di angka 12 waktu itu..  

P: Sekarang 20 ya? 

N: sekarang itu 20, dan bonusnya semakin merosot. Ketika 12 itu tarohlah kurang lebih 

berapa ratus ribu yang saya dapat. Tarohlah gini, saya keluar pagi eee... ketika jam 
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sekolah itu saya sudah on bit, kerja secara fokus poin 12 itu saya dapat saya tutup 

sekitar jam jam waktu makan siang jam 12.  

P: itu jam 12 udah 12 ya?  

N: Setelah itu kita main santai waktu itu. *hahaha* *tertawa* 

P: *Hahaha* *tertawa* 

N: banyak nongkrongnya. Istilahnya kan di driver Go-jek itu ada ini mas, eee... jangan 

serakah gitu..  

P: oh jangan babat alas gitu ya?  

N: iya istilahnya jangan babat alas. Udah tutup poin balik lah bagi-bagi rejeki apa.. untuk 

driver lain.  

P: itu madsutnya, komunikasi atau “kesepakatan” antara driver? 

N: ya engga kesepakatan sih, kalau kerja itu istilahnya tahu sama tahu lah. Tapi yang kita 

lihat kan saat itu kadang banyak driver itu... apa ya... driver itu memilih order..  

P: memilih ya? 

N: kadang dia hanya mengambil yang mengantar makanan saja,  

P: Go- Food? 

N: istilahnya Go-Food ya, jarak dekat atau Go-Ride jarak dekat nah tak pikir kalau jarak 

yang menengah atau jarak jauh enggak diambil kan eman-eman..  

P: iya sih. 

N: nah ketika poin itu juga sudah kita peroleh, kita nongkrong-nongkrong atau habiskan 

waktu, kisaran ashar kita kerja lagi atau on bit lagi. 

P: Iya. 

N: terus kadang saya sampai jam 8 sampai 9 malem, jadi masing.. masih... campur itu.  

P: oh antara order yang masuk itu ya pak? 

N: enggak, ashar kita on-bit lagi jadi ngambil order, nongkrong, ngambil order, 

nongkrong, terus jam 8 jam 9 setelah nongkrong kita balik ke rumah itu 2 atau 3 tahun 

yang lalu kita itu bersih bisa... 250 sampai 300 ribu itu 2 atau 3 tahun yang lalu 250 

sampai 300 rb bersih. Taruh operasional kita itu untuk bensin untuk makan, untuk 

rokok untuk nongkrong itu kurang lebih... 50rblah berarti kan kotor itu saat itu kan 

300, 350 bahkan sampai 400 ya,  

P: oh 

N: 2 – 3 tahun yang lalu. 

P: lumayan ya “hehe” 

N: sangat lumayan waktu itu. Waktu itu saya setelah diterima di Go-Jek saya dapat nomor 

registrasi ... dua ribu ... sembilan ratus sekianlah.  

P: oh yang menjadi driver ya pak? 

N: total driver itu, jadi itu nomor registrasi itu mewakili jumlah driver yang bekerja di 

Go-Jek di wilayah jogja waktu itu. Beda dengan sekarang, sekarang mungkin udah 

untuk roda dua nya sendiri mungkin udah 20, 30 ribu, jadi terbagi beberapa kategori 

kan yang full ada yang part time, ada yang Cuma istilahnya lebih, lebih di bawahnya 

part time istilahnya.  

P: suka-suka? 

N: nah iya suka-suka lah istilahnya.  

P: kalau minggu mungkin sabtu minggu lah?  

N: dulu kita enggak kenal istilah mas. 

P: dulu hampir tiap hari ya? 

N: hampir tiap hari. karena itu istilahnya *batuk* untuk tutup poin itu total kita kerja 

kurang lebih 200 waktu itu. Itu 200 bisa kita dapet sekitar 4 sampai 5 jam fokus kerja.  

P: iya 
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N: iya 4 sampai 5 jam fokus itu kita sudah dapet 200 ribu dengan tutup poin di angka 12. 

Tetapi ketika kita mau nambah-nambah penghasilan ini walaupun sudah tutup poin 

masih on bit, ya bisa sampai 300-350 lah itu kotor yang kita dapat.  

P: tergantung mengatur keuangannya ya pak, mau efisiensi atau boros atau tergantung 

bbm, makan segalam macam? 

N: iya itu jelas variabel biaya operasional juga mempengaruhi.  

P: eee.. terus tadi kan udah ngomongin tentang order yang terkadang driver itu ngambil 

semua go-ride atau go-food jarak dekat atau jarak jauh. Kalau pak iwan sendiri ee... 

tipe yang selalu menjalankan order atau kadang pilih-pilih order pak? 

N: waktu itu pas masuk Go-jek saya tidak ada mengenal istilah Go-Jek punya groub, Go-

jek punya tongkrongan jadi istilahnya solo karir lah, waktu itu.. 

P: oh iya? 

N: jadi saya waktu itu 2, 3 bulan waktu solo karir itu semua order saya trabas engga, 

engga kenal ... jarak, engga kenal jenis, mau ride, go go send itu kita ambil semua , go 

shop, terus satu lagi apa ya...?  

P: Go-mart? 

N: Go-Mart itu kita ambil semua. Karena kita enggak pilah pilih soalnya kan saat itu kita 

masih solo karir, fokus gitu ... seiring waktu kadang capek kita rehat gitu kan,  rehat, 

ketemu sesama driver, kita rehat bareng, ngobrol gitu kan kita dapat ilmu, dari apa 

dari ... perbincangan kita kan kita dapat informasi saat itu saya berfikir ternyata apa 

namanya ... driver itu cerdas gitu ya  

P: oh  

N: jadi, kenapa mereka pilih-pilih go-food yang dulu poinnya 2.. 

P: Dulu dua ya pak? 

N: dulu 2, dulu 2 terus kenapa ambil order yang jarak dekat, karena target mereka tu 

terutama tutup poin secepat mungkin mereka bisa berkumpul dengan keluarga lagi  

gitu kan,  balik ke rumah, kalau mau kerja lagi mereka nyantai istilahnya. Jadi ya 

memang begitu, kita masih waktu itu akhirnya kita masih bisa... masih bisa seperti 

itu.. soalnya seiring waktu kan persaingan bertambah tu sesama driver.. kalau kita 

sesama driver saling membantu. Ibaratnya driver ini belum  tutup poin, sedangkan 

aku sudah tutup poin, dapet orderan ya suruh cancel  oper biar dia yang dapat. 

P: iya sih pak. 

N: Go-Jek *Batuk* selalu membuka recruitment, kalau kita engga pandai-pandai, kita 

engga milih jenis order itu ya akhirnya kasarannya kita apa yang.. kepontang-panting.. 

capek di jalan gitu. Ya mulai di bulan ke empat akhirnya saya juga menjadi driver 

yang pilah-pilih  

P: Di 2018? Atau 2017? 

N: dua .. dua ribu tujuh belas awal. Saya masuk kan 2016 sepember, september atau 

oktober saya lupa seiring waktu karena itu informasi yang kita dapat akhirnya 2017 

awal saya mulai.  

P: mulai... pindah jalur ya? 

N: iya jadi menjadi driver yang rada cerdas sedikitlah *tertawa* 

P: iya pak. 

N: tapi sekarang kan kompetitor sudah..  

P: oh perusahaan sebelah ya? 

N: iya istilahnya perusahaan sebelah kan semakin banyak selain Grab kan ada transAsia, 

ada apa lagi itu kan yang perusahaan bener-bener start up lokal..?  

P : iya pak. 

N: dan jangan salah Go-Jek pun itu sebenarnya menciptakan kompetitor secara internal, 

karena ada roda dua, dan ada roda empat itu..  
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P: oh iya sih.. 

N: dulu ketika saya registrasi di angka dua ribu Go-jek.. 

P: iya 

N: tetap membuka lowongan untuk driver roda dua nya, seiringan dengan Go-Jek 

berekspansi ke roda empat..  

P: oh yang Go-Car itu? 

N: iya Go-Car. Saat itu ya driver go-jek roda dua ya kentar kentir. Karena kan kita ketika 

kita dapat order go-ride, mau tidak mau kan Cuma untuk satu orang ya, tapi ketika 

Go-car mendapatkan order kan dia bawa itu minimal 2 maksimal 5. Nah kalau 

*batuk* orang jogja itu pada cerdas mereka menuju ke suatu tempat..  

P: Bareng-bareng? 

N: bareng-bareng. Kan istilahnya sudah bareng-bareng bisa patungan kan untuk roda dua 

nya kan merasa Go-car itu roda empat nya go-jek itu kan pesaing juga bagi roda 

duanya go-jek..  

P: oh berarti Pak Iwan sudah mikir sampai segitu ya? 

N: itu jelas itu! Ketika Go-Jek launching Go-Car, ketika itu kita juga para driver 

pikirannya sama wah ini pesaing kita nih! 

P: nah terus ini pak, kan di wilayah Jogja Indonesia atau Jogja ini itu ada dua musim ya. 

Musim hujan sama musim kemarau, kalau pas situasi hujan kayak gitu pak iwan...? 

N: untuk tahun dua ribu enam belas, dua ribu tujuh belas, dua ribu delapan belas, itu 

P: 3 tahun yang lalu yang pak 

N: istilahnya 2, 3 tahun yang lalu ketika hujan turun itu kita engga engga bakalan kerja.. 

engga bakal on bit 

P: engga bakalan kerja ya pak 

N: karena untuk apa?... kita sudah hujan- hujannan sudah basah, kadang ketemu tipe 

konsumen yang ingin cepet. ketika hujanpun kan ada istilah nya mawut ya, karena 

request order lebih banyak dari pada driver yang on bit.. jadi kita.. 

P: berarti permintaan dari customer lebih banyak dari pada driver ya? 

N: jelas. lonjakan itu terjadi kan ketika hujan dateng dan driver itu pada matikan aplikasi 

Go-jek nya. seiring waktu kan konsumen aktif pengguna kan terbiasa menggunakan 

biasanya Go-jek kan nah disitu terjadi permintaan melebihi.. apa.. status driver yang 

on bit akhirnya itu istilahnya mawut lah. Beda dengan sekarang, sekarang kan jumlah 

driver sudah puluhan ribu mungkin sudah 20-30 ribu. 

P: di jogja ya pak? 

N: di jogja. Apalagi sudah ada Grab sudah ada TransAsia ya?  

P: oh sama itu Iget itu lo.. tapi lokal sih. 

N: nah itu Trans Asia sama kompetitor lainnya juga sekarang hujan segede apapun petir 

kenceng apa pun itu sekarang banyak driver yang tetap on bit. Karena kalau tidak 

begitu untuk menutup untuk poin mereka kesulitan..  

P: tapi Pak Iwan 2019 ini pas kerja begitu hujan? 

N: pada saat hujan driver yang sebelumnya kerja banyak yang off lalu order itu banyak. 

Karena kalau hujan orang pada malas keluar cari makan akhirnya pesan lewat aplikasi. 

jangankan hujan, grimis aja aplikasi langsung saya matikan.  

P: oh berarti bapak sudah jarang “ah mending g usah gitu ya”? 

N: nah iya.  

P: tapi pernah engga pak pas misalkan, kan hujan ini engga bisa kita kirakan ya, kapan 

gitu misalnya bapak di warung ini, nah dapet orderan go-food, terus akhirnya tiba-tiba 

hujan itu ? 

N: nah kalau order itu sudah di pick up istilahnya pick up sudah kita terima ini kan, sudah 

kita terima, terus kita sudah input harga, kita menjalankan kan, tiba-tiba hujan deres 
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ya.. mau gimana lagi   mesti kita *batuk* kita anterin, karena kalau tidak kan akan 

berefek kepada pengaduan konsumen ke driver buat mengantisipasi itu dari pada kena 

phk atau putus mitra.  

P: kalau misalkan pahit-pahitnya ya pak? 

N: iya. Bukan pahitnya memang, pasti akan seperti itu, kalau berhubungan dengan 

nominal apalagi kalau untuk konsumen nya itu pengguna Go-Pay dan story nya bagus 

nah 100% ketika laporan itu masuk, driver itu tinggal nunggu, nunggu hari. sebelum, 

sebelum kena.. apa .. Notifikasi “anda putus mitra” istilahnya PM lah putus mitra.. pm 

atau suspend.  

P: iya pak. berarti... balik lagi ke hujan tadi ya, kalau misalkan Pak Iwan eee .. sedang di 

poin on the way 20, kan sekarang maksimal 20 ya? di jalan gitu hujan turun , terus pak 

iwan lanjut tidak? Kalau seperti itu? 

N: kalau sekarang kan posisi saya suka-suka iya part time, kadang kalau untuk tutup poin 

walaupun kurang 1 poin itu hujan atau gerimis aplikasi saya matikan saya balik 

kerumah. Mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu, ketika saya mendekati tutup poin kurang 

1, jangankan satu kurang 2 tetap saya ambil..  

P: walaupun hujan? 

N: walaupun hujan. kalau hujannya masih tahap awal itu lonjakan harga belum naik 

tinggi. tetapi kalau sudah hujannya agak lama dan malam hari itu lonjakan 

harga bisa naik tinggi. orderan juga masuk terus-terusan.  
P: tetapi pernah ya pak? 

N: dulu , dulu sering. 

P: Oh sering 

N: dulu sering. Dulu sering dari 2016 , 2017 itu saya kecuali poin saya.. taruhlah poin 

saya baru 2 atau baru 3 atau baru 4 tiba-tiba hujan deras, saya matikan aplikasi. Saya 

matikan aplikasi, hujan reda baru saya on bit lagi.  

P: nah pas ee.. hujan kayak gitu, kalau pak Iwan nyiapin apa lagi? di luar jam biasanya. 

Nyiapin jas hujan 2 atau helm, atau pelindung hp..?  

N: kalau dulu bawaan saya itu jas hujan pasti positif bawa 2. Satu untuk driver, satu lagi 

untuk konsumen . pelindung hp itu jelas! ada yang pakai pelindung apa ... plastik itu 

tetapi sensitivitasnya kurang. saya biasanya pakai pelindung hp biasanya pakai ini 

kresek minuman.  

P: oh berarti custom ? bikin sendiri ya? 

N: engga custom. Tinggal kita driver go-jek kan biasa sobo nya di angkringan, kalau kita 

butuh plastik itu kita tinggal minta gitu ya itu untuk antisipasi ketika hujan turun.  

P: lama-lama berarti plastik si angkringan habis ya *tertawa*  

N: ya mungkin keluh kesah mereka *tertawa* secara penjual angkringan mungkin bisa 

jadi. paling biasa kita mensiasatinya pakai apa kresek, kresek minuman es teh atau 

jeruk itu.  

P: iya.. terus waktu.. mungkin saya sorry pak mengingat-ingat. kalau misalkan 2016, 

2017 kan mungkin pak iwan masih kerja ya? itu ada cerita kendala atau cerita unik? 

N: Madsutnya? 

P: madsutnya ada kesulitan ata. .. kan hujan ini si driver itu kurang fokus atau gimana nah 

itu gimana? ada kendala tidak? 

N: oh kalau kendala secara aplikasi, antara konsumen dengan driver, paling biasanya 

untuk tujuan aja, karena GPS itu kan kadang melenceng radius belasan meter sampai 

ratusan meter itu kan terus ketika kita menjalin komunikasi nanti mungkin yang sering 

terjadi mungkin, kalau ada masalah, konsumen susah dihubungi, kendala nya itu kita 

mesti nunggu terus disitu nanti ada terjadi istilahnya pembuangan waktu yang Cuma-

Cuma,  
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P: iya pak. 

N: tapi kalau secara, secara apa.. teknik dalam membawa kendaraan itu  engga pernah 

kita soalnya memang saya itu bukan tipe driver yang grasak-grusuk. kasarannya saya 

driver yang nyantai, iya soalnya jelas kan kita walaupun saat itu nominal duit yang 

kita peroleh lumayan besar kan tetap keselamatan kita kan nomor satu. 

P: jauh lebih mahal.  

N: prioritas utama kita ya?.. walaupun banyak dulu driver yang grasak-grusuk gitu kan di 

kampung banter, polisi tidur di terjang, trabas, lampu merah di trabas, akhirnya kan 

banyak juga kejadian yang gitu eee... driver ojek online kecelakaan meninggal.  

P: iya pak. 

N: jatuh meninggal, jatuh patah tulang,  

P: tetapi Pak Iwan selama 3 tahun ya... belum pernah ya mengalami kejadian kecelakaan? 

N: kalau kecelakaan, alhamdulilah belum pernah tetapi ya kita belajar dari ini aja sih, dari 

belajar dari orang lain aja. soalnya kan hidup di jalanan itu kan keras, kalau kita tidak 

hati-hati, taruhan kita kan nyawa,  

P: iya pak. 

N: jadi yang kita perhitungkan itu kan keselamatan itu sendiri tadi apa.. keselamatan diri 

kita sendiri, kalau keselamatan diri kita sendiri sudah kita perhitungkan, efeknya nanti 

keselamatan orang lain kan juga akan, akan terjadi. Kalau grasak-grusuk itu ya 

istilahnya untuk apa?  

P: iya terus sekarang lanjut ke .. tapi masih di yang hujan ini ya pak sesuai dengan topik 

penelitian saya.. 

N: he’em. 

P: kalau di beberapa tahun yang lalu, Pak Iwan memilih tetap menjalankan order 

walaupun hujan untuk mengejar poin 12 itu pak, tapi sekarang gerimispun langsung di 

matiin ya pak. Nah itu kan 2 opsi mau bekerja atau engga, nah itu alasan memilih 

bekerja saat hujan waktu dulu itu apa pak? 

N: yang kita cari itu tutup poin di poin tertinggi, soalnya skemanya Go-Jek itu untuk 

tutup poinnya kan ada 3 tingkatan.. terendah dan yang tertinggi dan bonus yang 

dicairkan oleh Go-jek ini juga kalau kita dapat poin di titik terendah yang terendah itu 

ya..  

P: kalau dulu poinnya sebelum 12 ada berapa sama berapa? 

N: waktu itu... 6, titik terendah itu 6 yang kita dapatkan bonus rupiah yang kita dapatkan 

itu 6 mendapatkan .. 6 mendapatkan berapa saya lupa, setelah 6 ada 8 setelah 8 ada 12. 

Ketika kita mendapatkan poin 12, total rupiah yang kita dapat saat itu kurang lebih 

120rb.  

P: oh itu bonusnya aja ya? 

N: bonus nya saja. Bonusnya saja di luar penghasilan kita tarikan antar,  

P: customer ya? 

N: iya konsumen, atau antar makanan, atau antar barang. 

P: iya pak. jadi zaman dulu Pak Iwan ya itu bonus ya? Poinnya. 

N: bonus. jelas bonus,  

P: terus Pak Iwan, Pak iwan sejauh ini, sempet mikir g sih kalau perusahaan Go-Jek itu 

bakal sejauh ini? Dari awal september 2016, bakal semasif ini? Dari customer sama si 

driver nya itu..  

N: kalau saya pasti akan mengira bakal seperti ini karena Go-Jek, Start-Up, penanam 

modal, kan kita engga tahu siapa penanam modal si perusahaan Go-Jek itu kan seiring 

waktu informasi kan, tersebar luas akhirnya yang kita tahu kan satu setengah tahun 

yang lalu kalau go-jek itu penanam modalnya seperti google, terus astra jepang, terus 
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perusahaan-perusahaan besar itu ya kita berfikir wah.. ini juga istilahnya apa ya, 

perusahaan yang, yang akan bertahan gitu,  

P: oh iya pak. 

N: entah 4, 5 atau 10 tahun ke depan tapi nanti kan yang kita nanti kan pasti skema nya 

nanti akan berubah. karena kan start-up nya go-jek ini kan kalau untuk kalangan driver 

lo soalnya banyak, banyak, banyak jenis driver juga. Dari obrolan-obrolan pada driver 

itu kan kadang ini perusahaan go-jek ini tidak mencari keuntungan gitu.. soalnya total 

driver go-jek itu puluhan ribu. Biaya operasional tertinggi mereka itu kan di 

pembayaran bonus.. mitra.. semakin seringnya para mitra itu tutup poin, otomatis kan 

pengeluaran mereka semakin besar ya.. nah saat itu kita punya pikiran pasti dengan 

seiring waktu skema pemberian bonus, skema penilaian poin ini akan selalu berubah.. 

dan ternyata terjadi. Soalnya kan saya ini kan baru 3 tahun yang lalu ya sedangkan go-

jek kan awal-awal masuk jogja itu lebih heboh lagi.  

P: iya pak. 

N: tutup poin itu di angka 5.  

P: lima? 

N: di angka lima.  

P: oh itu yang zamannya 500rb itu gak sih pak? 

N: iya.  

P: beneran ya itu pak? *tertawa* 

N: itu beneran. Jadi ketika di angka lima cair mereka dapet itu ratusan ribu. Dan ketika 

kita sudah tutup poin, itu nanti sistem akan mereset. Kembali ke nol.  

P: ohhh .. gitu  

N: nah itu lah dulu. driver itu dalam satu hari pendapatannya minim bisa 500, 750, atau 1 

juta. 

P: jadi misalkan Pak Iwan On ini, dapat 5 sampai jam 12, berarti jam 1 sudah nol lagi ya? 

N: jam 12 pun sudah akan menjadi kembali ke nol lagi, dan kita bisa nyari poin lagi lima 

lagi ke-reset lagi jadi nol. Sekuat kita saat itu, sekuat driver saat itu yang narik..  

P: iya pak. Awal di jogja ya pak? 

N: awal di jogja yang poin lima itu lalu masuk ke 7. Masuk ke poin tertinggi 9 terus 

masuk poin ke tertinggi 12.  

P: Pak Iwan masuk itu ya? 

N: poin 12 saya masuk. Setelah itu masuk ke poin... 16 untuk sekarang tutup poin 

menjadi 20. Poin 20 pun Cuma 80rb.  

P: iya pak. 

N: dan untuk mengejar 80rb itu akhirnya ketemu kawan lama itu mereka butuh waktu 

10,12,16 jam.  

P: engga terkira ya pak? 

N: ya itu karena itu.. persaingannya itu sudah kompleks sekali.  

P: iya pak. 

N: untuk area jogja yang kecil seperti ini sudah driver ojek online itu sudah kasarannya 

turah-turah  

P: di jalan di mana-mana ada gitu ya? 

N: ada terus saya masuk kan dari 2016 akhir itu saya ketemu driver itu per 30 menit 

sampai 1jam.  

P: oh gitu ya? 

N: ketemu driver itu. Berpaspasan per 30 menit atau 60 menit.  

P: Baru ketemu? 

N: baru ketemu. Ketika 2017 mendekati pertengahan itu hitungan menit,  

P: makin kesini makin... 
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N: makin beberapa bulan kemudian sudah akhirnya ketemu driver itu hitungan detik ya... 

P: itu karena rekruitmen yang tiap hari itu ya? 

N: iya. Satu driver berapa detik gitu. sekarang 2019 satu detik aja bisa ketemu 5, 6 driver 

di jalan di mana-mana sudah.  

P: pak eee... sekarang berarti pak Iwan Part time ya? 

N: Kalau sekarang engga dibilang part time engga di bilan suka-suka engga tetapi kadang 

part time memang. Istilahnya menyesuaikan waktulah. ya bisa di bilang part time sih. 

Kadang keluar kadang engga. Sudah fikirannya sudah tidak seperti dulu lagi.  

P: keluarga juga jadi?  

N: kalau dulu kan saya kerja yang menjadi fokus saya kan poin. Sekarang saya kerja yang 

menjadi fokus utama saya itu bukan poin dan bukan bonus   eee ... nominal. Kadang 

saya dapet 100rb atau 150rb ke atas itu saya pulang. Itu saja sudah berharga sekarang. 

istilahnya mau kita kuras lagi tenaga kan. istilahnya sudah apa ya saya terlalu capek 

ya.. terlalu capek. ya kadang untuk masalah hujan, saya kan sempet vakum satu tahun, 

sempet vakum satu tahun  

P: yang 2018 atau 2019 ini? 

N: 2018. 2018 maret sampai... ya hampir 1 tahunlah saya 2019 tahun ini kan belum lama 

lagi saya narik lagi. Sempet banget ya pas hujan itu tadi yang mas ammar bilang 

masalah hujan itu kan sekarang sistemnya baru Go-Jek ini. jadi kalau awal saya masuk 

Go-jek hujan dateng itu tidak ada perubahan sistem. tetapi sekarang itu mungkin 2017 

atau 2018 itu terjadi perubahan sistem yang dikasih Go-Jek ketika hujan turun ada 

lonjakan harga.  

P: oh yang lebih mahal itu? 

N: yang lebih mahal.  

P: tapi kalau pas Pak Iwan awal masuk Go-Jek itu belum ada ya? 

N: awal masuk belum ada. Itu saya sempet-sempet ini juga menikmati lonjakan harga. 

P: jadinya mahal banget ya itu? 

N: jadi sempatlah menikmati beberapa hari main di hujan. jadi saya engga fokus ke poin, 

saya fokus ke nominal cari order yang jarak dekat gitu, seharusnya kita biasanya 

nganter makanan taruhlah 8000 ada lonjakan terus 3000, 4000, atau bahkan nyampe 

plus 5000. soalnya ongkos kirim yang naik itu nanti sepenuhnya masuk ke driver. Kita 

sebagai driver tidak tahu bagaimana mekanisme lonjakan harga. itu sudah diatur oleh 

sistem di aplikasi. Jadi driver Cuma tahu aja kalau itu lonjakan harga kirim. 

P: 13rb ya? 

N: 13rb. 13rb ya kita ambil beberapa order terus pulang.  

P: iyaa ... *hehe* 

N: coba-coba aja sih waktu itu. Karena ya ada ih kok ada apa .. ada .. ada .. lonjakan 

harga.  Pas di aplikasi . kadang kan pas di maps nya driver itu kan lonjakan itu bisa 

dilihat dari indikatornya warna peta.  

P: yang merah, kuning?  

N: merah. Kalau merah itu pasti lonjakannya itu pasti mahal banget. iya mahal.. jadi bisa 

tambahan.. tambahan harganya kalau merah itu nimin 5000-6000. Bahkan di atas 

sepuluh belasan ribu ada. saya pernah nganter itu, nganter ke daerah... kalasan apa ya 

itu plus 12rb itu..  

P: kalasan pinggir atau? 

N: kalasan deket rumah makan Mbok Berek.  

P: ayam panggang itu ya? 

N: ayam.. goreng mbok berek.  

P: setelah masjid itu ya? 
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N: iya deket mesjid yang seperti permen itu. saya nganter dari arah seturan ya sini sana 

kan kurang lebih 7, 8, atau kurang lebih 9 kilo lonjakannya hampir 12rb waktu itu 

*batuk* 

P: eee..  terakhir ya pak ini kan.. pekerjaan yang berisiko ya menjadi driver itu. Pak iwan 

ke depan yang besok besok masa yang akan datang itu bakal jadi driver?  

N: ya engga selamanya sih. Engga selamanya.  

P: madsutnya bener-bener melepas atau masih part time? 

N: ya mungkin untuk untuk yang suka-suka lah.  

P: suka-suka ya? 

N: suka-suka. Kadang narik kadang engga gitu. Tapi dari pengamatan saya awal masuk 

saya sih untuk perusahaan seperti ini ni entah di jasa entah di produksi sebenarnya 

momentum ini untuk orang-orang yang apa ya.. bagi orang-orang yang benar-benar 

mengharapkan uang... soalnya, saya sudah bertahun-tahun di Go-jek, sering ketemu 

driver, ngumpul bareng, lalu saya masuk Group kadang ada kopdar komunitas Go-Jek 

itu kan namanya Pagoja itu kalau kopdar dulu juga pernah.. pernah menjadi mediator 

demo pertama di jogja itu saya pernah ikut , ribuan waktu itu kita kumpul, ketemu 

karakter driver yang mulai dari pecicilan, driver lugu, driver... ah banyak. Yang saya 

sayangkan sebenarnya dulu banyak itu... saya punya kawan dari awal dia masuk,  

P: dari 2015 akhir ya? 

N: awal Go-jek masuk ke jogja itu dia daftar. Itu registrasi.. registrasi keanggotaannya 

ratusan.. ratusan diangka ratusan. seratus berapa gitu..  

P: oh kalau Pak Iwan yang 2000 berapa gitu ya..  

N: iya soalnya kalau registrasi keanggotaan itu kan katakanlah 2900an berapa. saya punya 

kawan itu 100 berapa gitu.. dulu dia ini cerita : “enak Go-jek. Dapat duitnya 

Gampang”. Tapi yang terjadi  bagi dia mungkin istilahnya easy come easy go. Dia satu 

hari 500 sampai 1 juta dia dapat, tetapi ketika dia ketemu malam, dia 500 – 1 juta nya 

dihabiskan.  

P: oh *tertawa* 

N: iya.. jadi mungkin saya ketemu.. ketemu itu setelah 2 tahun saya ngeGo-Jeklah. 

taruhlah Go-jek masuk ke jogja itu 2015 awal, atau 2014 akhir ya,  

P: 2015 akhir g sih Pak? Atau 2015 awal? 

N: kurang lebih 2014 atau 2015 awal itu.  

P: oh iya pak. 

N: dia masuk udah lama sehari bisa ratusan hingga 1 juta , saya ngobrol itu kurang lebih 

pada 2017 awal, duit yang dia dapet itu hanya berwujud ini motor Mio dan itupun 

kreditan.  

P: gitu ya? 

N: iya. Karena itu tidak banyak driver yang memanfaatkan momentum itu. 

P: oh berarti yang dimadsut disayangkan Pak Iwan itu cara mereka mengelola pendapatan 

mereka itu ya? 

N: benar.  

P: kenapa engga di investasikan atau... 

N: kenapa engga di save..?  

P: saving. 

N: atau di investasikan. 

P: 500rb – 1 juta itu gila sih menurut saya *tertawa* 

N: jadi jangankan pendapatan yang harian pada awal ratusan atau jutaan per hari , ketika 

saya masuk 2016 akhir itu, saya dipanggil Go-Jek ke kantor untuk wawancara, saat 

itu..  

P: wawancara nya seperti? 
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N: kita dikumpulkan Go-jek itu dalam waktu sehari manggil 50 orang. kita masuk itu 

kan..  

P: iya pak. 

N: wawancara, latar belakang kita sebelum Go-jek apa sebelum bergabung, terus nanti 

kita mendapatkan semacam pembekalan lah.  

P: pelatihan ya? 

N: iya. pembekalan. pelatihan dari pihak Go-jek sebelum kita mengaspal gitu ya. Saat 

nunggu sesi wawancara itu saya ngobrol sama orang –orang istilahnya kawanlah entah 

kenalan atau ngobrol, disitu ada marketing bank Muamalat, 

P: oh iya iya.. 

N: dia keluar syariah Muamalat ini dia keluar, jadi dia bilang lebih jelas di Go-jek dari 

pada harus bekerja di marketing bank Muamalat.  

P: karena dia?  

N: karena dia melihat penghasilan di driver Go-jek itu sehari bisa ratusan bahkan ada 

yang satu juta lebih, itu bukan omongan, omong kosong. 

P: beneran ya itu? 

N: beneran. Terus ada lagi ketika saya masuk di Go-jek kan saya di Groub 6. Itu ada 

kawan kerja di BRI statusnya ... tapi dia kalau bertahan 1 atau 2 tahun lagi, sk pegawai 

tetap nya itu turun. Tapi dia tinggalkan, dia tinggalkan demi Go-jek.  

P: iya mungkin *hehe*  

N: iya itu banyak ini sih.. momentum.. ya dibilang salah kaprah ya salah kaprah, karena 

sebenarnya tujuan kita rata-rata orang kerja kan cari duit ya, nah pengelolaan nya ini 

yang susah kayak tadi sebenarnya untuk buat modal atau apa itu sangat gampang itu, 

Go-Jek dijadikan pijakanlah pijakan awal gitu. 

P: kalau misalkan 500rb per hari, kali 25 hari?  

N: taruhlah ya ambil sehari itu dapat 300 atau 500 rb, 

P: iya pak? 

N: saat itu kan 2014 akhir atau 2015 awal dia kerja 20 hari, pendapatannya 6 – 10 juta.. 

kalau di nambah 5 hari, nambah 1 setengah atau 2 setengah juta, itu gaji level 

istilahnya kepala cabang bank itu lewat.. siapa ya.. apa .. yang apa ya, yang engga mau 

tertariklah yang engga tertarik untuk ngebut masuk Go-jek waktu itu. Masuknya 

waktu itu memang susah katanya, karena waktu itu masuknya perlu.. 

P: ngantri ya pak? 

N: intrik. 

P: intriknya apa pak? 

N: jadi, rekrutmen Go-jek itu hanya dari mulut ke mulut.  

P: oh..  

N: dari mulut ke mulut. Eee .. dan ada intrik lagi hanya melalui orang dalam baru bisa 

masuk gitu.  

P: oh ada istilah kayak gitu? 

N: nah iya karena ada juga istilah... “wani piro?”  

P: *tertawa* 

N: bener lo.  

P: ada KKN nya gitu ya? 

N: iya ada berani wani piro.  

P: itu tapi tapi.. ee Pak Iwan di internalnya Go-jek atau ada orang lain yang mungkin,  

N: kalau internal engga tahu.  

P: engga tahu ya pak? 

N: tapi kalau orang yang di internal itu dia yang ya istilahnya saya engga, engga, nyebut 

posisi. memang ada.  
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P: memang ada ya? 

N: memang ada. 

P: Tapi pak iwan dulu pas di tes engga, engga melalui jalur itu ya, jalur yang.. yang mulut 

ke mulut tapi resmi ya? 

N: kita jalur resmi.  

P: resmi ya? 

N: resmi. Resmi engga sepeserpun kita kaluar uang. tapi pada saat itu banyak orang yang 

melihat sampai bayar demi diterima di Go-jekpun terjadi.  

P: ada ya? 

N: ada. Ada itu. Ya karena itu menggiurkan. awal Go-jek beroperasi ratusan sampai satu 

juta per hari ketika saya masuk pun beberapa tahun kemudian ini juga untuk mencari 200, 

250, 300rb itu gampang banget.  

P: iya pak 

N: gampang banget. Kerja itu istilahnya kerjanya gampang suka-sukalah. kerja 

nongkrong, kerja nongkrong, enjoylah enggak terbentur arahan, engga terbentur 

istilahnya.. walaupun ada target tapi target itu tidak membebani kita. jadi walaupun 

ada target tetapi target tidak membebani kita jadi kerjanya itu enjoy saat itu. 

P: berarti.. ee makna.. ngomongin makna ya pak, makna bekerjanya driver itu apa sih 

mereka ? sebenarnya, yang dari awal pendapatannya gede banget terus sampai 

merelakan pekerjaan yang lalu, terus ada yang sampai menghambur-hamburkan uang?  

N: ya tergantung jenisnya sih mas.  

P: Kalau Pak Iwan sendiri? 

N: kalau saat itu saya untuk saya sendiri sebenarnya engga ada makna si. Malahan 

sebelum saya di Go-jek saya mainan di.. mainan apa, mainan iklan dan sebagainya itu 

income nya lebih besar.  

P: iya pak. 

N: income nya lebih besar tetapi tidak pastilah. ketika mau ke Go-jek ya saya Cuma 

sekedar apa ya, sekedar bekumum gitu,  

P: berkumum? 

N: apa... istilahnya ya.. plas gitu ya “eh Go-Jek “  

P: oh penasaran ya? 

N: engga penasaran si Cuma apa Cuma kagum gitu. 

P: kagum ya? 

N: sedikit kagum “eh Go-jek ya” 200,300, 400 ribu gampang gitu. ya ... maknanya ya 

Cuma.. kagum itu aja ya, tergantung kagumnya ini mau diarahkan ke mana nah disitu 

kan baru lagi kita kemukakan akhirnya ada orang yang masuk Go-jek. yang seperti 

yang kawan ee. Tadi yang saya inget yaitu dia ini.. 

P: mio tadi atau yang? 

N: yang mio tadi , kasarannya dia itu dulu dari gali. Kan gali nya umbulharjo, 

kehidupannya .. istilahnya kehidupannya..  

P: bandit? 

N: menengah ke bawah gitu. Walaupun gali tetapi untuk bahasa kalau ada “hok ya hok 

ya” atau “hura hura” ya dia masuk Go-jek kurang lebih kesitu dapat duit banyak , 

langsung “hok ya hok ya”.. 

P: iya.  

N: entah di dunia malam atau gimana saya kurang tahu. 

P: itu tadi easy come easy go itu ya uangnya  

N; kalau saya dulu di iklan online itu ada istilah seperti itu, ketika saya main di internet 

online itu istilah easy come easy go dapat duit banyak, ngeluarin duit banyak 

istilahnya.. mungkin makna yang lainnya juga yang marketing bank itu kan kan 
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marketing gajinya umr atau ump, misalnya saya dapat 200rb, 300rb cepet itu saja saya 

sudah lebih dari bekerja sebagai marketing di bank. Ya.. ya kalau makna sih subyektif 

ya.. 

P: iya. 

N: kalau saya ya kagum aja gitu. 200, 300, 400rb hanya dalam waktu 5-6 jam. Tapi 

banyak juga yang dijadikan momentum untuk saving atau investasi banyak juga yang 

dari Go-jek sukses gitu.  

P: karena mereka tahu ya?  

N: memutarnya itu, ada kawan saya dia akhirnya menjadi mitra, mitranya Go-jek 

merchant. Jadi dia malah merchantnya Go-jek sekarang. 

P: oh merchant ya? 

N: iya jadi dia yang punya ini gerai makanan sekarang 3 cabang ada.  

P: yang modalnya dari driver itu?  

N: iya dia cerita pada saat itu memang, saat itu dia ini, jadi driver, puas dengan 

penghasilannya tetapi dia engga tahu awalnya, tapi seiring waktu dia berinteraksi 

dengan Go-Food katakanlah Go-foodnya Go-jek gitu kan, sering berinteraksi dengan 

penjual-penjual akhirnya uang yang dia saving untuk ini, dia buka rumah makan, dia 

daftarkan, terus jadi merchant Go-jek. 

P: istilahnya dia jadi driver yang smart gitu ya *tertawa* 

N: nah iya. Cerdaslah memanfaatkan momentum. Kalau sekarang agak susah, dan juga 

banyak driver yang salah kaprah juga, ya walaupun kita tahu kan Go-jek penanam 

modalnya itu investor besar, kita berfikir ini jangka waktu perusahaan ini itu lama, 

jadi banyak mitra itu mitranya go-jek itu salah kaprah juga.. penghasilannya belum 

seberapa akhirnya kredit ini kredit itu, seiring point berubah.. keluh kesah.. 

P: makin banyak pak ya? 

N: sumpah serapah ke Go-jek kalau.. 

P: tidak adil? 

N: tidak adil.  

P: oh iya sih pak sekarang banyak di kantor gitu spanduk.  

N: merampas kesejahteraan drivernya.. 

P: di kantor-kantor grab atau go-jek banyak sih pak yang tulisannya kayak “kami bukan 

sapi perah”. 

N: sebenarnya sih juga bukan salah pihak aplikator perusahaannya atau pihak Go-Jek. itu 

salah kita sendiri. Bener ini! Kalau mas ammar coba perhatikan gitu ya driver Go-jek 

motornya Nmax, driver Go-Jek motornya..  

P: ee yang honda itu PCX.  

N: PCX.. driver Go-jek ada pakai yang diatas Nmax malahan.. Xmax. 

P: oh yang 250?  

N: yang harganya 50-60 juta.  

P: yang 250 cc ya? 

N: iya. itu ada beberapa orang yang pakai.  

P: saya juga kadang.. 

N: salah satunya adalah kawannya kawan saya. dan itu apa.. kredit.  

P: kredit? 

N: untuk motor harga 50-60juta dikreditkan kan otomatis kita mengeluarkan biaya lebih 

dari 50-60juta di cash ya?  

P: dan harga jual nya setelah selesai pasti turun banget ya *hehe* 

N: akan jadi ini, penyusutan ya.. 
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P: tapi itu ngomongin soal masyarakat yang mereka ee... kerja dapet duit gitu, duitnya 

belum seberapa dia sudah kredit kayaknya itu emang masalah yang masif di Indonesia 

itu.. 

N: ehmmm.. 

P: kenapa perilaku mereka seperti itu. Ini keluar yang dari hujan dan bekerja tadi ya pak? 

N: kalau seperti itu dulu saya pernah kerja di outsourching. ketemu banyak orang, ketemu 

banyak pejabat..  

P: (sambil di makan ya pak) 

N: kalau seperti itu karena faktor apa ya, faktor pergaulan dan gengsi kayaknya.  

P: iya si pak, 

N: engga di Go-jek, engga di teller perbankan . karena ya itu Go-Jek itu perusahaan besar 

itu kan.  

P: iya pak. 

N: Go-jek itu, pionirnya star up jasa, Go-jek besar gitu. jadi ketika kita masuk Go-jek, 

kita jadi mitranya Go-Jek, kita memakai jaket ijo nya Go-jek gitu itu adalah 

kebanggaan. 

P: oh iya pak. 

N: dulu sempe .. sempet itu ada rasa bangga. Dapat duit gampang, karena itu kita 

menaikkan gengsi kehidupan sosial kita..  

P: apa? 

N: driver kredit ini itu ya walaupun secara kasat mata kan kita lihat ketika orang baru beli 

barang kita mau tanya kredit atau tidak kredit kan tidak mungkin.  

P: terlalu sensitif.  

N: nah tapi kan kalau untuk kendaraan otomotif kan bisa kita lihat sendiri kan, dari awal 

kendaraan itu kendaraan kan ketahuan ini..  

P: gimana sih pak caranya engga tahu saya..? 

P: yang putih itu berarti yang sudah cash ya? 

N: itu ada ciri-ciri nya.. itu ditandai dengan huruf X di plat nya bahwa menandakan itu 

cicilan  

P: oh.. 

N: jadi saya beli kendaraan ini, dapat plat sementara tetapi tidak ada huruf X misalnya 

AB empat angka terus ada 2 huruf lagi salah satunya X itu setahu saya sepertinya 

cicilan.. Soalnya saya dulu pernah beli kendaraan itu AB angka plat terus abjad akhir 

itu tanpa X soalnya saya pernah ada tetangga beli kredit itu kan X ya jadi abjad 

terakhir itu ada X nya.  

P: iya pak. 

N: ya salah kaprahnya disitu sih.. ya itu karena gengsi lah.. seringnya orang itu 

melakukan berkomunikasi, berkomunikasi, tapi bukan komunikasi positif yang dia 

serap tetapi justru negatif yang dia dapat.  

P: sepertinya cukup pak.  

N: oh iya he’em. 

P: cerita di beberapa tahun yang lalu sampai sekarang banyak banget yang bisa dari itu 

semoga lancar terus pak. 

N: amin . amin . kalau butuh-butuh informasi lagi nanti kabari aja saya kenalkan ke 

kawan-kawan.  

P: baik pak terimakasih banyak.   

 

Wawancara lanjutan dengan Iwan Setiawan  

Tangga  21 September 2019, pukul 21.10 WIB 
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P: Ketika bekerja sebagai pengemudi go-jek, nilai-nilai apa saja yang ada pada diri anda 

ketika bekerja? jelaskan. 

N: ramah terhadap konsumen dan terpenting fokus terhadap rambu dan keadaan lalu 

lintas atas rute order. 

P: Ketika bekerja sebagai pengemudi go-jek, apa yang membuat anda termotivasi untuk 

bekerja? jelaskan. 

N: penghasilan dan bonus serta fleksibelnya waktu dalam bekerja. 

P: Sejauh mana anda percaya bahwa pekerjaan pengemudi go-jek sebagai sumber utama 

hidup? Bahwa pekerjaan ini dapat memenuhi kebutuhan? jelaskan. 

N: Mungkin saja kedepannya akan ada jasa transportasi yang lebih efisien daripada gojek. 

Seperti misalnya antar jemput makanan menggunakan drone, transportasi jalur udara, 

atau mungkin jasa tenaga robot yang mungkin akan mendominasi di masa depan. 

Inovasi - inovasi semacam itu tentu saja akan menjadi pesaing berat bagi pengemudi 

go-jek, yang mana ketika kita melihat situasi saat ini kemacetan semakin parah, maka 

kedepannya pelanggan tentu membutuhkan jasa transportasi yang bisa mengatasi hal 

tersebut. Sedangkan pengemudi go-jek saat ini tentu belum mampu untuk mencapai 

tingkatan tersebut. Harapan saya sebagai pengemudi go-jek lebih ke bagaimana saya 

bisa memanfaatkan pendapatan saya hari ini supaya kedepannya bisa berpenghasilan 

tanpa ketergantungan dari perusahaan go-jek. 

 Saya tidak sependapat jikalau go-jek adalah sumber pendapatan karena sebagai 

mitra/driver gojek saya tidak mengetahui strategi perusahaan starup ini, tapi dengan 

durasi kerja 8-10 jam sehari serta waktu yang sangat fleksibel saya mendapatkan 300-

395rb tentu sangat jauh diatas rata-rata jika dibandingkan dengan UMP atau UMR saat 

ini. 

P:Apakah ada orang lain yang mendorong anda untuk bekerja sabagai pengemudi go-jek?  

- Apabila ada siapa?  

- Apakah sesama pengemudi?  

- Grup atau komunitas? 

- keluarga? 

- Jelaskan. 

N: istri sebagai suami dan kepala keluarga sudah sepatutnya setiap pekerjaan di 

diskusikan dengan istri. 

P: Apakah desain pekerjaan pengemudi go-jek ini membuat anda merasa termotivasi dan 

puas bekerja sebagai pengemudi go-jek? Jelaskan. 

N: apapun desainnya yang akan diterapkan pihak go-jek selama mereka tidak 

memberikan tekanan dalam bekerja terhadap mitranya, sebagai mitra/driver saya 

merasa sangat puas. 

P: Apakah anda memiliki misi yang selaras dengan tujuan perusahaan go-jek? Jelaskan. 

N: saat ini tidak ada. 

P: Apakah anda memiliki motivasi yang tinggi terhadap insentif yang diberikan dari 

perusahaan? jelaskan. 

N: go-jek bukan sumber utama pendapatan akan tetapi dengan penghasilan yang tinggi 

jelas sangat memotivasi saya untuk mendapatkan modal untuk menciptakan peluang 

usaha sebagai sumber pendapatan lainnya. 

P: Apakah anda merasa bekerja sebagai pengemudi go-jek ini merupakan pekerjaan yang 

dekat dengan ibadah? Apakah iya atau tidak? Jelaskan. 

N: secara pribadi saya mengakui sebagai mitra gojek atau bukan mitra gojek, saat ini bisa 

dibilang jauh dari ibadah. 
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P: Apakah bekerja sebagai pengemudi go-jek ini merupakan sebuah panggilan suci bagi 

anda? Jelaskan. 

N: bekerja untuk mencukupi kebutuhan. penghasilan dan bonus serta fleksibelnya waktu 

dalam bekerja. apapun pekerjaannya selama dijalankan dengan kejujuran insya allah 

hasilnya barokah. 

P: Sebagai pengemudi go-jek anda memiliki waktu yang kerja fleksibel, bagaimana cara 

pengemudi agar berhasil bekerja dengan sistem kerja dari perusahaan yang fleksibel? 

Jelaskan. 

N: gojek ada perusahaan dibidang jasa transportasi yang memiliki banyak mitra dan 

kompetitor, saya bekerja berdasarkan waktu yang ramai order dan lokasi yang ramai 

order. 

P: Apa keuntungan dan apa kerugian anda bekerja dengan waktu kerja yang fleksibel? 

Jelaskan. 

N: saya pribadi lebih mendapatkan keuntungan kerena dengan waktu kerja yang fleksibel 

saya masih mendapatkan waktu untuk mengurus pekerjaan lainnya. 

P: Sebagai pengemudi go-jek, bekerja adalah sarana mencukupi kebutuhan. apakah 

dengan bekerja sebagai pengemudi go-jek mampu mencukupi kebutuhan fisiologis? 

Sandang, pangan, papan? Jelaskan. 

N: sangat mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga dengan 8-10 jam kerja yang 

fleksibel saya mendapatkan 300-395rb, apakah anda ingin saya traktir.. hahahahaha 

P: Apakah selama bekerja individu merasa aman selama bekerja kini hingga masa yang 

akan datang? Jelaskan. 

N: setiap pekerjaan memiliki risiko, jujur pekerjaan ini memiliki tingka risiko yang tinggi 

jikalau kita tidak fokus terhadap rambu dan suasana lalu lintas saat bekerja 

kemungkinan besar kecelakaan lalu lintas kita dapat. 

P: Apakah selama bekerja individu merasa terpenuhi untuk kebutuhan afiliasi (kebutuhan 

sosial)? Jelaskan.  

N: saya pribadi mendapatkan semua itu, komunikasi dengan konsumen, gathering sesama 

mitra gojek adalah hal yang sangat menghasilkan. 

P: Apakah selama bekerja individu merasa mendapatkan penghargaan? Dari siapa 

penghargaan tsb? Jelaskan. 

N: penghargaan berupa barang fisik saat ini belum tapi bagi saya penilaian bintang 

semisal 5 atau senyum ramah konsumen adalah penghargaan yang lebih berharga, itu 

hanya pendapat pribadi saya. 

P: Apakah bekerja sebagai pengemudi go-jek ini menjadi sarana untuk mewujudkan diri 

(sarana untuk aktualisasi diri)? jelaskan. 

N: tidak. 

P: Ketika bekerja saat hujan, apakah individu memiliki suatu harapan akan kinerja dengan 

hasil yang didapatkan? Jelaskan. 

N: ketika kita bekerja saat hujan mungkin konsumen merasa ditolong jadi mereka 

memberikan tip buat balas jasa itu. saya berharap ketika musim hujan turun order 

berlimpah ruah dan berharap konsumen gojek memahami bahwa kami adalah mitra 

gojek roda 2 yang tidak luput dari acara berbasah-basah ria. 

P: Apakah bekerja saat hujan, anda memiliki daya tarik tersendiri? Jika ada apa daya tarik 

tsb? Jelaskan. 

N: bagaimana bisa mempunyai daya tarik karena ini pekerjaan outdoor dan saat hujan 

turun ya saya hanya bisa pasrah pasti bakal basah. 

P: Ketika bekerja saat hujan, pengemudi memiliki ekspektasi apa? Jelaskan. 

N: ketika hujan turun saya berharap hanya mendapatkan order jarak pendek, tidak lebih. 
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P: Seberapa besar peluang berhasil bekerja saat hujan? Dan seberapa besar peluang gagal 

bekerja saat hujan? Jelaskan. 

N: tergantung level turunnya debit air hujan, hujan rintik kah atau deres kah atau plus 

angin kencang, ketika hujan rintik yang turun peluang mencari order normal lah tapi 

ketika hujan deras yang turun apalagi disertai angin kencang lebih baik kami pulang 

kerumah dan tidur...hahahaha 

P: Selama bekerja apakah pengemudi merasa dilindungi oleh perusahaan go-jek?  

- Pada saat hujan? 

- Pada saat tidak hujan? 

N: perusahaan menawarkan asuransi kecelakaan kepada mitranya berupa asuransi 

kecelakaan yang biayanya dipotong secara langsung perbulannya dari gopay / 

ewalletnya mitra gojek bila kita menghendakinya, tetapi untuk musim hujan 

perlindungan dari basah apalagi saya mitra roda 2 saya rasa tidak. 

P: Selama bekerja upaya apa yang dilakukan individu agar terus selamat dan sehat selama 

bekerja? 

- Pada saat hujan? 

- Pada saat tidak hujan? 

N: Sedia jas hujan, cek kendaraan. selalu memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, fokus 

terhadap rute perjalanan, mempergunakan helm standart DOT jangan asal standar SNI 

gak bagus itu hahaha serta menggunakan rompi pelindung dada. 

P: Selama bekerja apakah pengemudi merasa was-was?  

- Pada saat hujan? 

- Dan tidak hujan? 

N: was-was sudah pasti karena tingkat resikonya tinggi, semisal kerja waktu dini hari 

was-was dibegal was-was diklitih, was-was motor tergelincir bila musim penghujan 

tiba. dulu pernah pas bawa penumpang, penumpangnya itu minta kalau lampu merah 

tetap jalan aja. Saya ikuti hasilnya dulu hampir ketabrak mobil. Jangan sampai 

terulang lagi pokoknya kalau bisa bawa motor ya pelan-pelan saja. Biar tidak 

menganggu kendaraan lain. 

P: Bagaimana upaya pengemudi agar lancar dan aman selama bekerja? 

- pada saat hujan? 

- Dan tidak hujan? 

N: memperhatikan waktu dan lokasi ramai order, menggunakan safety equipment dan 

karena ini pekerjaan outdoor bila hujan deras plus angin kencang lebih baik pulang ke 

rumah toh masih ada hari esok untuk mencari order. 

P: Ketika bekerja prosedur apa saja yang dilakukan? 

- Pada saat hujan? 

- Dan tidak hujan? 

N: safety 1st dan pergunakan standar safety equipment. 

P: Apakah selama bekerja pengemudi mematuhi rambu-rambu lalu lintas? 

- Ketika hujan? 

- Dan tidak hujan? 

N: wajib itu untuk meminimalisir risiko pekerjaan. 

P: Pada saat kapan dalam bekerja pengemudi merasa lelah? Jelaskan. 

N: rute perjalanan order jauh, gak usah dijelaskan coba dibayangkan saya ya hahaha, 

siang hari ketika terik panas matahari menyengat kulit. 

P: Bagaimana sikap anda ketika merasa lelah saat bekerja? jelaskan. 

N: wajib istirahat kembali ke prosedur dalam berkendara safety 1st. 

P: Pada saat kapan pengemudi terganggu ketika bekerja?  

- Pada saat Hujan?  
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- Pada saat tidak hujan? 

- Jelaskan. 

N: saat hujan turun dengan sangat derasnya plus angin kencang, berkendara dengan roda 

2 mana tahan, ketika cuaca normal paling benci ketemu pengendara yang ugal-ugalan 

atau sembrono. 

P: Apakah pada saat bekerja pengemudi mendapatkan perlakuan kekerasan? 

- Pada saat Hujan ? 

- Pada saat tidak hujan ? 

- Jelaskan. 

N: saya belum mengalaminya dan berharap tidak pernah mengalaminya. 

 

4. Narasumber Utama Keempat 

Kustianto sebagai pengemudi go-jek 

Tanggal 22 April 2019, pukul 15.40 WIB 
 

P: jadi.. namanya bapak siapa? 

N: Kustianto. 

P: Kustianto.. eee.. awal start menjadi driver ini kapan mulainya? 

N: sekitar 2 tahun mas.  

P: 2 tahun berarti 17 awal ya? 

N: iya. 

P: 2017 awal. 

N: itu pekerjaan sebelumnya? 

P: saya tukang parkir. Ya macem-macem mas. Kadang proyek, bangunan itu lo. 

N: iya. 

P: kadang parkir... 

N: iya pak. Ngomongin yang tadi pak. Pas hujan bekerja atau engga. Nah itu yang 

menjadi alasan bapak untuk bekerja atau engga itu apa? 

P: kalau hujan itu orderannya nganu mas, lumayan rame, malah lumayan rame, terutama 

Go-Food nya mas.  

N: terutama Go-Food. Berarti lebih banyak Go-Food ya pak? 

P: iya mas. Pas hujan.  

N: bedanya pas hari-hari biasa sama pas hujan? 

P: ya itu mas, orderannya lebih banyak pas hujan.  

N: customernya atau harganya itu lebih? 

P: kadang ada lonjakan.  

N: lonjakan ya? 

P: kalau pas hujan kan engga semua driver on, pada dimatiin to driver yang on Cuma 

sedikit, terus orderan, banyak orderannya mas. Berarti ada lonjakan harga itu lo. 

Tetapi bukan harga makanan lo yang naik  lonjakan ongkirnya itu lo mas.  

N: berarti lonjakan ke bapaknya ya? Ke bapaknya sama Go-Jek nya itu? 

P: tetapi otomatis mas. Bukan saya yang nganu bukan. Otomatis. 

N: itu sistemnya ya pak? 

P: terus alasannya bapak bekerja itu karena ada lonjakan harga itu ya pak? 

N: ya engga, engga mesti lonjakan mas, engga cuman cari lonjakan, ya cari orderan itu lo 

mas, kalau engga hujan kan sepi mas, kadang setengah jam satu jam engga dapet 

orderan, kalau hujan kan kadang nyambung-nyambung terus.  

P: oh berarti engga ada jedanya? 

N: engga ada. Engga ada jedanya. Terus-terusan. 

P: terus-terusan ya? 
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N: iya. 

P: misalnya bapak bonus ya pak, 20 poin, 20 poin itu pas posisi hujan tetap lanjut atau? 

N: saya mas lihat situasi kalau sudah selesai sama temen kan engga enak, kan ada Group 

to itu kasian yang belum dapat poin atau yang masih poin kecil-kecil itu lo mas. Tetapi 

kebanyakan saya sering itu kalau sudah selesai, saya pulang.  

P: kalau sudah selesai? 

N: iya. 

P: kalau pas hujan kayak gitu, eee... bapak pilih-pilih order atau semuanya saya terima? 

N: tergantung. Saya kalau jauh mas, jauh gitu engga saya ambil.  

*driver mendapatkan orderan dan menjalankan orderan Go-Food* 

P: ee.. pak kalau misalkan hujan seperti itu hal yang harus diperhatikan bapak pas hujan 

apa? 

N: hati-hati mas. Biasanya kalau hujan kan jalannya licin, kalau hujan itu susahnya saya 

kalau dapat Go-Ride itu mas. Kan helmnya sudah basah. Kalau dipakai customer yang 

berikutnya kan udah basah to. Terus mantelnya. Mantelnya sudah basah to, itu yang 

jelas komen nya mas. Kadang kalau mau narik itu saya nganu mas pikir-pikir dulu pas 

hujan kalau Go-Ride.  

P: Kalau Go-Ride ya, gara-gara helm atau itu ya pak? 

N: iya kadang helm bekas orang kan sudah basah, kalau dapat customer lagi kan nanti 

komen nya itu. Itu seringnya kalau go-ride.  

P: ada konsumen yang memberikan apresiasi pak? 

N: ya istilahnya konsumen itu merasa engga enak atau memang merasa ditolong ya antara 

itu mas. Tetapi sepengalaman saya ketika bekerja waktu hujan itu kebanyakan mereka 

memberikan tip. 

P: jadi Pak Kus konsisten ya? 

N: iya. 

P: kalau hujan itu? Alasan jangan ada petir sama angin tadi ya pak? 

N: iya.  

N: kalau petir kan hp kan elektro to.. 

P: terus, pak ee.. bekerja seperti itu hampir tiap hari ya pak? 

N: setiap hari saya. Buat, ya itu pekerjaan pokok mas.  

P: itu setiap hari kan ada skema bonus ya pak? 

N: iya.  

P: pak target apa 20 poin terus atau? 

N: kalau bisa iya mas. Kalau bisa iya. Tetapi terkadang tergantung akunnya, kan ada yang 

gacor, terus kadang ada yang mejen, nganu ya kalau kata orang-orang mejen itu mas. 

Kalau bagus gacor.  

P: kalau bekerja cuaca hujan seperti itu.. berarti ada pendapatan lebih ya pak?  

N: iya. Iya itu, kan ada lonjakan itu mas. Lonjakan.. Saya sempat menikmati lonjakan 

harga kirim padas saat hujan. ongkos yang seharusnya 8000 menjadi 15000 itu saya 

mengantar ke daerah kalasan. Masih tetap lanjut bekerja walaupun hujan soalnya 

sudah mau tutup poin. 

P: dari pagi ya pak? Kalau bekerja?  

N: saya rata-rata itu mas, habis jam 8 pagi itu.  

P: dari jam 8 selesainya? 

N: kalau pas orderannya banter, kadang.. jam 4 jam 5 sore itu sudah selesai.  

P: itu berarti 8 jam?  

N: ya.. ya minimal.. minimal 8 jam mas.  

P: ya kayak gini ya pak?  

N: iya. 
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P: tetapi lebih banyak Go-Foodnya ya pak? 

N: iya.tetapi kan ada itu akunnya akun Go-Ride.. akun gacor.. kalau punyak saya kan, 

saat ini kan Go-Food.  

 *driver mendapatkan order Go-Food dan menjalankannya* 

P: kalau misalkan Pak ini dari pagi sudah hujan, itu berangkat atau tidak pak? 

N: kalau masih poin nol, itu malah nganu mas, malah males saya.. kecuali kalau sudah 

dapat separo, kebanyakan kan hujan itu siang, jam 1 jam 2 itu lanjut. Tetapi kalau 

belum dapat poin kok sudah hujan, nunggu reda. 

*driver mendapatkan order Go-Food dan menjalankannya* 

P: kalau misalkan denga pekerjaan yang dulu itu makna pekerjaan yang sekarang itu 

gimana pak bedanya? 

N: hasilnya mas? 

P: bisa secara hasil sama psikologis.. 

N: kalau hasil... apa, lebih lumayan ini.. tetapi itu kalau dapat bonus ya.  

P: oh kalau yang bonus itu ada 3 tingkatan ya pak? 

N: iya. Kan kalau bonusnya cair lumayan, tetapi kalau engga dapat bonus engga. Kalau 

saya kan cuman jarak dekat saja. Mainnya saya Go-Food, kalau yang main long trip an 

Go-Ride itu uangnya lebih dari 200 mas.  

P: kalau misalkan sampai poin 20 ya pak? 

N: iya.  

P: Berarti bapak, pak kus pilih-pilih order atau? 

N: piye ya.. ini kan orderan lumayan mas, saya dulu.. gara-gara mas kayak habis terapi 

mas, setiap masuk long trip.. saya cancel atau saya alasan.. biar di cancel mas, itu 

karena ada sebabnya.. saya dulu mainnya long trip mas, sini bantul, sini nganu saya.. 

saya sikat semua. Tetapi kan saya pernah kecelakaan,  

P: kecelakaannya? Pas jadi driver ini atau? 

N: pas jadi driver mas. Saya dapat Go-Ride mas,  

P: iya pak. 

N: posisi gonceng anak..  

P: Umy? UII? 

N: Ykpn. 

P: oh ykpn. 

N: ngantar ke daerah Gamping. Di ring road itu saya ditabrak mobil Box itu. Ini kan 

patah 10 cm, *paha kiri driver*  

P: oh patah tulang pak? 

N: saya itu nganggur 3 bulan. La mulai lagi setelah kecelakaan itu saya kayak trauma 

mas.  

P: tetapi ini sudah sehat ya pak? 

N: ya agak pincang sedikitlah.. kadang linu.. ini tetapi ini sudah baru berapa ya..8 

bulanan.. nah mulai dari itu saya istilahnya pilih-pilih mas. Kalau long trip saya tolak 

to mas. Akhirnya akun saya akun Go-Food. Go-Ride.. Go-Ride jarang masuk.  

P: otomatis ya pak? 

N: otomatis mas.  

P: itu bapak operasi pak? 

N: engga saya terapi mas.  

P: Terapi ya.. iya hati-hati ya pak. 

N: mulai.. saya setalah itu kan kayak trauma mas.. denger ring road saja saya sudah.. 

sudah inget yang dulu mas. Kecelakaan itu. Terus saya nganu, saya alasan saja di 

cancel, kalau engga.. 

P: supaya di cancel customer ya? 
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N: iya.  

P: kalau engga cancel. Saya sendiri mas cancel. Kadang tak chat saya alasan, dia tidak 

buka, tidak baca to, saya cancel. Tetapi otomatis akun saya jadi ini mas.. di jarak 

pendek Go-Food.  

P: itu lebih menguntungkan Pak Kus ya? 

N: ya kalau dari segi keamanan.. ini mas, lebih aman Go-Food.  

P: itu gimana Pak kok bisa terjadi kecelakaan? Kok bisa ketabrak itu? 

N: saya mau berhenti mas, mau itu di ring road itu kan ada lingkar puter arah to, saya 

puter arah, saya pas berhenti sudah mau puter arah.. ada mobil box nyalip avanza, ke 

kanan to kena saya saya jatuh kena setang.  

P: Oh setang motor itu pak? 

N: iya.  

P: yang motor beat ini pak? 

N: iya. 

P: pas itu posisi customer gimana pak? 

N: tidak apa-apa mas. Tidak apa-apa. 

P: tetapi bapak ya yang patah tulang itu? 

N: kaki saya ini mati rasa itu. Saya nganggur sekitar ya 3 bulanan mas.. 3 bulan lebih 

kayaknya.  

P: apakah dengan kejadian kecelakaan seperti itu, juga ada pengaruh bapak mengambil 

order di hujan?  

N: kalau hujan, ya itu mas kalau hujan kan kebanyakan Go-Food mas jarak dekat to, ya 

tak ambil. Kalau, kalau cuman go-ride misalnya sini bandara, sini nganu.. saya terus 

terang mas terus terang saya kayak masih trauma itu mas.. 

P: oh iya pak. 

N: risiko besar. Saya kan tulang punggung keluarga. Kalau kemarin hampir 3 bulan saya 

itu kerasa mas. Kerasa. Anak saya sekolah, kacau. Antar jemput tidak bisa.. malah 

saya titipkan ke tetangga saya.. nganternya biar ada barengan.. ya itu .. ini dari jam 

berapa ya, dari jam 10, terus 7 trip to ini.. 

P: yang satu cancel ya? 

N: iya penghasilan.. baru 56.000 mas dari jam 10 pagi mas.  

P: 56.000 itu setengahnya, setengahnya lagi berarti 112.000 terus.. tambah bonus itu  

N: tambah bonus itu 80.000 mas.. nah kalau tidak ada bonus kan, sedikit to ya, itupun 

makan, kita kan jarang pulang to mas, makan atau kopi atau rokok taruhlah sekitar 

40.000 - 50.000. bensin itu udah 50an mas.  

P: itu akomodasinya ya pak? 

N: iya makan, bensin, rokok, kopi..  

P: bersihnya 150.00 ya pak 

N: iya.  

P: makan 10rb, nanti bensin 20rb, terus rokok sama kopi ya 50an lah.. 

N: tetapi pekerjaan dulu sama yang sekarang lebih lumayan yang sekarang ya pak? 

N: kalau.. dilihat dari hasil lumayan yang sekarang mas. Kalau dulu kan saya parkir mas, 

parkir.. tetapi parkirnya Cuma nganu kan satu hari nganu 3 shift.. 

P: iya pak. 

N: tetapi parkirnya cuman 4 jam..  

P: 4 jam itu dari jam?  

N: kalau jam 8 pagi sampek jam 12..  

P: oh.. 

N: kalau jam 12 sampek jam 4.. jam 4 sampek jam 8 malam.. jadi satu hari itu 3 shift.  

P: 3 shift. Misalnya sore sampek malem jam 8 itu.. pendapatannya? 
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N: oh kalau di warung steak ini kalau malem ya shift malem ini sini.. minimal 100rb bisa. 

P: itu 4 jam bekerja dapat 100rb pak? 

N: oh kalau sini.. kalau sini.. hitungannya 5 jam.  

P: sampek jam 10 berarti pak? 

N: kan cuman 2 shift. Jadi 2 shift. Ya buka jam 10 pagi sampek jam 10 malam.. tetapi kan 

jam 9 sudah di setop.  

P: terus kalau misalkan, kembali ke yang bekerja pas hujan tadi ya pak, kalau misalkan 

cuaca mendung mau hujan seperti itu perasaan bapak gimana? Was-was atau justru 

seneng pak? 

N: malah seneng mas.  

P: ada kejadian apa pak pas hujan gitu kerjanya? 

N: madsutnya gimana? 

P: ada hal unik apa? Ada peristiwa apa pak? 

N: kalau hujan itu ya... 

*driver mengambil orderan Go-Food* 

N: soalnya saya itu go-send sama go-ride saya cancel mas.. jauh-jauh soalnya.. 

P: berarti menjadi driver ini termasuk pekerjaan yang keras ya pak? 

N: iya mas. Kalau di jalan ya risikonya tadi to, kebanyakan teman saya itu.. kecelakaan 

patah sini *driver nunjuk ke bagian paha*  

P: pas bekerja ya itu? 

N: iya pas bekerja. Sampek sekarang sudah empat, empat.. bulan belum bisa jalan. 

Operasi, operasi semua.. sampek sekarang masih ini mas, masih nganggur. Sampek 

sekarang. Kalau saya kan patahnya segini *nunjuk ke bagian paha atas kiri* kalau 

teman saya itu bagian ini *nunjuk bagian paha atas kiri lalu ke tengah bawah perut* .. 

dikasih pen mas. kalau hujan itu yang engga kelihatan kan pasti jalan berlubang 

makanya harus pelan-pelan. Kalau di jalan raya ketemu sama mobil yang kurang 

menghargai pengguna roda dua, harus lebih was-was lagi kalau pas hujan itu. jarak 

pandang ke jalan itu sudah tidak jelas lagi. Cuaca kalau hujan kan tidak bisa 

dipastikan. Kalau hujan biasa-biasa saja itu masih oke tapi kalau di jalan tiba-tiba 

deres banget kan kita panik mau lanjut atau tidak. Biasanya tidak lanjut karena banyak 

risiko. Berhenti dulu saja. 

*driver mengambil orderan Go-Food lagi* 

P: deket banget ya pak nganternya? 

N: kalau Go-Food kan sini cuman nol koma, satu koma. Cuma di lingkungan kampus ini 

mas *kampus UII Terpadu* tetapi kalau dapet customer yang bukan mahasiswa, yang 

umum biasanya 4 kilo 5 kilo  

P: oh bisa saja ke pakem, ke jakal km 10 ya pak? 

N: iya bisa. Saya kalau Go-Food paling jauh 4 kilo mas.  

P: sini km 14.. berarti di km 10 ya pak? 

N: iya. Ya daerah gondangan, gentang itu mas.  

P: terus pak tadi kan pak Kus 2017 awal ya.. nah itu gimana pak ceritanya kok bisa 

tertarik bekerja menjadi driver? 

N: ya itu kan.. kalau parkir kan kadang engga pasti to mas, ada 3 shift to, kerja 4 jam. 

Makanya saya masuk pagi itu jam 8 pagi sampek siang.. terus jam 12 malam sampek 

malam itu saya nganggur.. jadi waktunya banyak yang terbuang waktunya. Terus saya 

punya inisiatif di.. ajak temen saya. Ditanya-tanya, “mas parkir itu hasilnya berapa? 

Kerja berapa jam?” kadang .. 

P: itu dapet 100 ya pak? 
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N: engga. Kadang 40-50 mas.. kalau disini, nah disini *nunjuk warung SS Jakal km.14.5 

minimal 100 dapat mas.. tetapi yang shift malam lo. Kalau yang shift siang kadang 80-

kadang70 mas. 5 jam disini.  

P: itu syarat menjadi tukang parkir apa pak? Apakah harus orang sini, atau orang mana 

aja diterima.. 

N: ya orang sini mas, terutama yang pribumi mas. Yang asli sini.. nanti kalau kurang 

orang, misalnya orang sini tidak mau nah baru cari orang luar. 

P: syaratnya itu? Dia harus pekerjaan nya ini atau gimana pak?  

N: bebas mas. 

 P: kalau misalkan bapak dari 2017 itu sama ya pak sudah ada lonjakan harga? Awal pas 

bekerja itu sudah ada lonjakan belum pak? 

N: kalau masih nganu mas, pas tahap awal itu belum mas.. nanti kalau sudah agak deras.. 

apalagi hujannya hujan malem mas habis magrip itu lo, habis magrip sama pas 

bertepatan dengan jam makan. Biasanya jam makan mas.. jam 12 siang itu hujan tidak 

hujan ya rame.. nanti habis magrip itu mas sampek jam 9.. 

P: kalau kayak gitu kerjanya ada perasaan buru-buru engga pak? 

N: kadang ada mas, kadang buru-buru ya biar.. cepet nganter, datang lagi terus dapet 

orderan lagi itu ..  

P: cepet selesai ya? 

N: iya mas. 

P: biar Pak Kus biar cepat balik ke rumah gitu ya pak? 

N: iya.. saya mas jam 8 pagi keluar, sampek sekarang saya belum pulang.. kan rasanya 

cuman gitu mas engga tidur to, kadang ngantuk, capek itu lo mas.. karena panas-panas 

itu mas.. panas, capek, lelah..  

P: terus.. kalau menjadi driver itu pekerjaan yang fleksibel ya pak? Memanajemen diri 

sendiri gitu ya? 

N: iya.. istilahnya bebaslah .. mau keluar jam berapa bebaslah..  

P: iya tetapi kan Pak Kus yang kerja tiap hari full time ya? 

N: iya. Nah ini dapet orderan lagi.. terakhir mas sekalian.. 

P: kalau makna pekerjaan pak kus sekarang ini gimana pak? 

N: maknanya mas.. hasilnya lebih baik dari pada yang parkir mas.. terus nganu mas, kerja 

tidak kerja itu tidak ada yang ngatur mas.. kalau parkir ya mas, kalau saya parkir itu 

saya engga masuk saya harus setor, ada setoran.. 

P: oh ada setoran pak? 

N: iya.. itu satu shift an 7000 mas.. jadi satu bulan nanti kan anggotanya banyak itu satu 

orang 200rb untuk bayar ke pemda itu lo mas. Itu kan parkir resmi mas.  

P: oh berarti beneran ya itu yang dipegang anaknya Pak Sri Sultan itu? 

N: iya.. nanti bayar ke pemda. Bayar ke pemda, kalau parkir liar, parkir liar tidak punya 

ijin, pasti didatengin dari pemda.  

P: pasti ya? 

N: pasti mereka dateng. Walaupun dia tidak bawa rompi mas. Tetapi dia ada izinnya 

mungkin rompinya cuman satu to mas, malem kehujanan to, dijemur to masuk pagi.. 

N: masih lama mas pertanyaannya? 

P: nanti tinggal mencatat biodatanya Pak Kus saja. 

  

Wawancara lanjutan dengan Kustianto 

Tanggal 22 September 2019, pukul 18.30 WIB 
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P: Ketika bekerja sebagai pengemudi go-jek, nilai-nilai apa saja yang ada pada diri anda 

ketika bekerja? jelaskan. 

N: Semangat mencari rezeki untuk bertahan hidup, serta membantu orang lain. Cukup 

untuk kebutuhan sehari-hari. penghasilan lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. 

apabila dulu tida bisa menabung, sekarang bisa menabung. 

P: Ketika bekerja sebagai pengemudi go-jek, apa yang membuat anda termotivasi untuk 

bekerja? jelaskan. 

N: Untuk mendapatkan bonus agar pendapatan bisa lebih baik 

P: Sejauh mana anda percaya bahwa pekerjaan pengemudi go-jek sebagai sumber utama 

hidup? Bahwa pekerjaan ini dapat memenuhi kebutuhan? jelaskan. 

N: Sangat percaya karena dengan kota jogja khususnya mempunyai penduduk yang padat 

maka akan membuat orderan tetap ramai karena kebutuhan akan transportasi akan 

tetap dibutuhkan. 

P:Apakah ada orang lain yang mendorong anda untuk bekerja sabagai pengemudi go-jek?  

- Apabila ada siapa?  

- Apakah sesama pengemudi?  

- Grup atau komunitas? 

- keluarga? 

- Jelaskan. 

N: Tidak ada 

P: Apakah desain pekerjaan pengemudi go-jek ini membuat anda merasa termotivasi dan 

puas bekerja sebagai pengemudi go-jek? Jelaskan. 

N: Lumayan karena jam kerja yang fleksibel 

P: Apakah anda memiliki misi yang selaras dengan tujuan perusahaan go-jek? Jelaskan. 

N: Iya 

P: Apakah anda memiliki motivasi yang tinggi terhadap insentif yang diberikan dari 

perusahaan? jelaskan. 

N: Iya 

P: Apakah anda merasa bekerja sebagai pengemudi go-jek ini merupakan pekerjaan yang 

dekat dengan ibadah? Apakah iya atau tidak? Jelaskan. 

N: Dekat, karena bisa istirahat bekerja ketika waktu shalat tiba 

P: Apakah bekerja sebagai pengemudi go-jek ini merupakan sebuah panggilan suci bagi 

anda? Jelaskan. 

N: Tidak juga 

P: Sebagai pengemudi go-jek anda memiliki waktu yang kerja fleksibel, bagaimana cara 

pengemudi agar berhasil bekerja dengan sistem kerja dari perusahaan yang fleksibel? 

Jelaskan. 

N: Memaksimalkan jam2 ramai order saat pagi atau sore hari 

P: Apa keuntungan dan apa kerugian anda bekerja dengan waktu kerja yang fleksibel? 

Jelaskan. 

N: Keuntungan : leluasa bisa bebaa mau berangkat jam berapa Kerugian : terkadang lupa 

waktu 

P: Sebagai pengemudi go-jek, bekerja adalah sarana mencukupi kebutuhan. apakah 

dengan bekerja sebagai pengemudi go-jek mampu mencukupi kebutuhan fisiologis? 

Sandang, pangan, papan? Jelaskan. 

N: Cukup 

P: Apakah selama bekerja individu merasa aman selama bekerja kini hingga masa yang 

akan datang? Jelaskan. 

N: Untuk saat ini masih merasa aman 
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P: Apakah selama bekerja individu merasa terpenuhi untuk kebutuhan afiliasi (kebutuhan 

sosial)? Jelaskan.  

N: Iya karena banyak komunitas dan bertemu penumpang yang berbeda2. dari awal driver 

itu pasti mencari teman untuk komunikasi di jalan. Supaya bisa sharing satu sama lain, 

ngobrol seputar orderan, daerah ramai orderan, atau daerah macet semuanya di bahas 

disitu. 

P: Apakah selama bekerja individu merasa mendapatkan penghargaan? Dari siapa 

penghargaan tsb? Jelaskan. 

N: Tidak 

P: Apakah bekerja sebagai pengemudi go-jek ini menjadi sarana untuk mewujudkan diri 

(sarana untuk aktualisasi diri)? jelaskan. 

N: Iya 

P: Ketika bekerja saat hujan, apakah individu memiliki suatu harapan akan kinerja dengan 

hasil yang didapatkan? Jelaskan. 

N: Iya 

P: Apakah bekerja saat hujan, anda memiliki daya tarik tersendiri? Jika ada apa daya tarik 

tsb? Jelaskan. 

N: Iya, karena jika saat hujan maka akan banyak driver yang menonaktifkan akunnya dan 

berbanding terbalik dengan orderan yang semakin banyak khususnya go-food 

P: Ketika bekerja saat hujan, pengemudi memiliki ekspektasi apa? Jelaskan. 

N: Mendapatkan bonus 

P: Seberapa besar peluang berhasil bekerja saat hujan? Dan seberapa besar peluang gagal 

bekerja saat hujan? Jelaskan. 

N: 75% berhasil 25% gagal 

P: Selama bekerja apakah pengemudi merasa dilindungi oleh perusahaan go-jek?  

- Pada saat hujan? 

- Pada saat tidak hujan? 

N: Tidak 

P: Selama bekerja upaya apa yang dilakukan individu agar terus selamat dan sehat selama 

bekerja? 

- Pada saat hujan? 

- Pada saat tidak hujan? 

N: Tetap menjaga kesehatan dan diusahakan tetap fit serta tidak mengantuk saat 

mengemudi. dulu saya pakai motor yang masih pakai gigi. Sekarang beli baru matic 

itu sudah enak. Bawa penumpang enak, di jalan enak, mau jarak pendek atau jarak 

jauh orderan bisa terselesaikan. 

P: Selama bekerja apakah pengemudi merasa was-was?  

- Pada saat hujan? 

- Dan tidak hujan? 

N: Was was ketika hujan petir 

P: Bagaimana upaya pengemudi agar lancar dan aman selama bekerja? 

- pada saat hujan? 

- Dan tidak hujan? 

N: Tidak mengebut dan menaati peraturan lalu lintas 

P: Ketika bekerja prosedur apa saja yang dilakukan? 

- Pada saat hujan? 

- Dan tidak hujan? 

N: Menfaktifkan akun 

P: Apakah selama bekerja pengemudi mematuhi rambu-rambu lalu lintas? 

- Ketika hujan? 
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- Dan tidak hujan? 

N: Iya 

P: Pada saat kapan dalam bekerja pengemudi merasa lelah? Jelaskan. 

N: Pada saat siang hari dan ketika macet 

P: Bagaimana sikap anda ketika merasa lelah saat bekerja? jelaskan. 

N: Memilih untuk menepi dan istirahat sebentar di warung 

P: Pada saat kapan pengemudi terganggu ketika bekerja?  

- Pada saat Hujan?  

- Pada saat tidak hujan? 

- Jelaskan. 

N: Pada saat macet 

P: Apakah pada saat bekerja pengemudi mendapatkan perlakuan kekerasan? 

- Pada saat Hujan ? 

- Pada saat tidak hujan ? 

- Jelaskan. 

N: Tidak pernah 

 

5. Narasumber Kelima sebagai Pendukung 

Sri Widodo sebagai pengemudi go-jek 

Tanggal 28 April 2019, 14.40 WIB 
 

P: jadi pak ee.. pak Widodo di saat hujan kayak gitu memilih bekerja atau tidak bekerja 

pak? 

N: saya lihat kondisi mas..  

P: lihat kondisi. 

N: kalau hujannya lebat ya saya pasti berhenti. Tetapi kalau hujannya kayak gerimis gitu 

ya saya tetep jalan.. bekerja.  

P: bekerja. Berarti, bapak lebih banyak bekerja atau tidak bekerja pak?  

N: Ya.. lebih banyak bekerja.  

P: Asalkan jangan lebat sama angin ya pak.. 

N: iya. 

P: terus, berarti konsisten ya pak? Bekerja? 

N: iya.. banyak bekerjanya? 

N: iya. He’e. 

P: terus ee.. alasan Pak Widodo bekerja pas hujan itu apa pak? Alasannya.. 

N: ya yang pasti belum ini mas.. belum apa namanya belum dapat uang. Kalau saya target 

sudah terpenuhi pasti ya.. berhenti.  

P: berhenti madsutnya sudah point 20 itu ya pak? 

N: iya. Target point atau target uang. Kan kadang-kadang.. 

P: target uang misalnya pak? 

N: ya kalau pendapatan saya sudah.. ya minimal 200 bersih saya kalau hujan engga.. 

engga bekerja.  

P: oh gitu ya? Ee.. biasanya kalau full time setiap hari ya pasti pak? 

N: setiap hari..  

P: setiap hari itu startnya jam berapa pak? 

N: saya engga mesti mas.. kadang pagi kadang sore.  

P: Tetapi tiap hari ya pak? 

N: tiap hari. 

P: sampek 20 point itu ya? 

N: iya. 
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P: tetapi tiap hari kebanyakan nutup atau full point ya pak? 

N: tutup point. Selalu tutup point. Jarang sekali tidak tutup point.  

P: jarang ya pak.. ee.. Pak Widodo itu apanbila mengetahui sore ini atau nanti hujan 

seperti itu perasaan nya Pak Widodo gimana?  

N: ya biasa saja.  

P: biasa saja ya.. 

N: iya.. 

P: ada perasaan seneng atau malah was-was pak? 

N: ya... saya biasa, jadi kalau seneng sih engga, was-was juga engga. Ya dijalani aja kalau 

saya begitu. Karena ada plus minusnya kan kalau hujan, plusnya ya orderannya 

banyak.. minusnya ya hujan itu tadi.. basah kayak gitu.  

P: basah ya pak? 

N: iya basah.  

P: Ee.. persiapannya pak widodo? 

N: ya paling jas hujan. Itu aja.  

P: penutup hp? 

N: kalau hp pasti ada.. ya paling pengaman hp.. itu pakai plastik juga bisa.  

P: terus ee.. Pak Widodo start menjadi driver Go-jek ini sudah mulai berapa tahun pak?  

N: 3 tahun yang lalu.  

P: berarti 2016 ya?  

N: kira-kira iya.  

P: 2016 nya akhir atau?  

N: pertengahan mas.  

P: itu alasannya Pak Widodo memilih pekerjaan jadi Ojek online ini? 

N: ya lebih apa ya.. lebih menjanjikan sih. Hasilnya lebih.. lebih bisa dinikmati kayak 

gitu.  

P: pendapatannya? 

N: pendapatannya lebih besar.  

P: berarti ee.. sebelumnya pekerjaannya bapak?  

N: saya macem-macem mas. Pernah jadi kuli, pernah jadi manajer juga..  

P: manajer ya pak? 

N: iya. Terus.. ya serabutan. Saya dari beberapa.. apa berbagai macam jenis pekerjaan, 

dari.. yang kasar sampai yang halus pernah.  

P: oh gitu ya.. yang halus itu yang manajer itu ya? 

N: iya.  

P: itu manajer gimana pak? 

N: di sebuah restoran di jogja.. 

P: di restoran ya.. bapak yang menhandle itu ya? 

N: saya yang menghendel semuanya. Ya dari restoran itu kecil, sampai besar.. akhirnya 

saya tinggalkan.  

P: oh sekarang sudah besar ditinggal ya pak? 

N: iya.  

P: tetapi pekerjaan dulu sama yang sekarang itu.. lebih sejahtera sekarang ya pak? 

N: iya pastinya iya.  

P: bisa nabung ya pak? 

N: kalau nabung sih.. engga ya, tetapi kalau dari sisi kebutuhan yang semakin banyak jadi 

bisa tercover si..  

P: terus.. ee.. itu kan sudah ngomongin hujan.. terus bapak itu mengatur waktu sebagai 

bekerja itu gimana? 

N: madsutnya? 
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P: madsutnya itu kalau misalkan apakah harus 20 point atau? 

N: ya... target 20 point. 

P: 20 point ya pak? 

N: tetapi kalau keadaan tidak memungkinkan ya tidak harus. Tetapi biasanya bisa. 

P: bisa.  

N: 90 % itu bisa.  

P: keadaan yang tidak memungkinkan itu apa saja pak?  

N: ya misalkan hujan lebat tidak berhenti-berhenti.. kayak gitu, orderannya juga otomatis 

ngeblas kan,kalau orderannya lama ya kita engga bisa ngambil. Jarak pengambilan 

biasanya juga jauh-jauh.  

P: itu ee.. banyak ketika hujan itu banyak permintaan dari customer atau drivernya itu 

banyak yang off pak?  

N: disamping drivernya banyak yang off, permintaan dari customer memang lebih tinggi, 

lebih banyak. Karena kan hujan, orang kan mau keluar males.. pengen makan 

misalkan, ya dia akhirnya dia beli via aplikasi kan,  

P: yang Go-Food itu ya? 

N: iya yang Go-Food. Pasti ya orderan melimpah waktu itu.  

P: terus.. ee.. kalau Pak Widodo motivasinya bapak bekerja saat hujan kayak gitu apa 

pak?  

N: ya uang. Uang mas. Kalau yang lain engga ada.  

P: engga ada.. 

N: ya pasti uang itu. Yang paling utama itu kan, karena ya kebutuhan sekarang tidak bisa 

ditunda.. otomatis saya harus kerja gitu. Karena memang ada pengeluaran yang setiap 

hari itu harus ada. Buat makan.. buat saku anak sekolah..  

P: ee.. berarti ee.. bapak bekerja menjadi driver seperti ini itu dorongan dari dalam diri 

sendiri atau ada dorongan dari pihak lain?  

N: ya dari dalam diri sendirilah..  

P: dari dalam diri sendiri ya? 

N: iya.  

P: sebenarnya kalau pas hujan seperti itu, risikonya apa saja pak?  

N: risikonya paling sakit kalau habis kehujanan ya.. paling sama.. ya hati-hati kan lagi 

hujan kadang kalau di jalan ada lubang kan engga kelihatan.. paling kayak gitu aja.  

P: pernah ada kejadian kecelakaan aau? 

N: engga saya belum pernah..  

P: dari 3 tahun itu ya? 

N: belum pernah.  

P: kalau Pak Widodo itu tipe driver yang pilih-pilih atau semua order bapak ambil?  

N: kalau saya lihat kondisi mas.. kalau kondisinya sudah sore.. ya saya pilih-pilih.. tetapi 

kalau masih pagi, atau siang itu ya saya semua order saya ambil.  

P: terus ee.. seperti pekerjaan menjadi driver ini kan memiliki pekerjaan yang fleksibel ya 

pak, apakah waktu kerja yang fleksibel ini menjadi alasan pak widodo? 

N: ya salah satunya mungkin iya.  

P: terus.. menjadi driver seperti ini apakah ada tekanan pak? 

N: engga ada.  

P: lebih nyantai ya pak? 

N: iya santai saja.. jalanin saja mas. 

P: terus.. ngomongin di lain hujan ya pak,  

N: iya. 

P: makna bekerja Pak Widodo ini sebagai driver ini apa Pak?   

N: apa mas? 
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P: makna. Makna bekerja. Penghayatan atau nilai dalam diri.  

N: kalau saya nilai dari bekerja itu ya.. apa ya.. bisa dibilang ya itu tanggung jawab. 

Tanggung jawab saya sebgai manusia.. sebagai kepala keluarga kan harus memenuhi 

kebutuhan keluarga saya.. ya tanggung jawab saya sebagai baik saya sebagai individu 

maupun saya sebagai mahluk sosial gitu jadi saya engga bisa hidup sendiri. Ya disitu 

tanggung jawab saya disitu. Untuk menghidupi keluarga saya dan bersosialisasi 

dengan orang lain. di jalan kan sering bersosialisasi, punya relasi dengan banyak 

orang, otomatis juga akan membuat pribadi kita ini lebih terbuka dengan orang lain. 

P: oh... berarti pak widodo itu bekerja sebagai driver selain ekonominya lebih sejahtera 

pekerjaannya lebih nyantai, aktivitasnya sama sosialisasi.. 

N: jadi bisa tahu.. karakter macem-macem orang, itu kan.. orang itu kan punya 

karakternya masing-masing ya.. jadi kita tahu cara menghadapi orang seperti ini, tipe 

seperti ini harus bagaimana-bagaimana itu kita harus tahu.. karena kita bekerja di 

bidang jasa itu engga gampang. Dengan ada share itu gitu jadi apa.. kasih rating yang 

jelek, kayak gitu nah otomatis pelayanan juga perlu, engga asal aja kita gaspol aja.  

P: iya pak.  

N: pelayanan juga harus prima, harus apa ya paling engga harus mengikuti SOP nya dari 

PT. Go-Jek.  

P: ngomongin sop standart ini, pernah engga bapak dapat penilaian yang aneh gitu dari 

customer? Atau buruk? 

N: pernah sih. Orderan Go-Food pernah, orderan Go-Ride pernah. Ya biasa orang merasa 

engga puas, mungkin kalau Go-Food mungkin engga puas dengan makanannya 

akhirnya dia kasih rate nya ke driver.. padahal driver engga tahu apa-apa kayak gitu. 

Jadi kalau orang kesel kan biasanya asal.. kadang ada yang customer itu kan engga 

semuanya pinter.. walaupun dia mahasiswa juga ada yang goblok juga gitu.  

P: *tertawa*  

N: ada yang engga tahu gitu lo. Pernah juga dapat saya nganter.. nganter sudah sesuai 

tujuan sesuai maps.. dia yang di cari sudah tidak ada disitu.. langsung dia, otomatis dia 

kalau mau lanjut kan harus order lagi itu, kan itu harus saya selesaikan di titik tujuan 

terus saya selesaikan.. jadinya ya sudah langsung pergi aja gitu dia ngasih komen 

“barang dianter tidak sampai tujuan” dia tahu orangnya gitu jadi.. 

P: itu di Go-Food ya pak? 

N: itu kalau di Go-Ride. Banyak mas yang customer kayak gitu..  

P: berarti yang tadi bapak bilang yang makanannya kurang pas itu..  

N: Go-Food? 

P: berarti harusnya ke restorannya ya pak? 

N: harusnya ke restorannya.. kan ada ada bisa ngasih rate ke resto juga to. 

P: oh yang diaplikasinya Customer ya?  

N: iya di aplikasinya ada.  

P: misalkan “makananmu bagaimana” gitu kan mesti.. 

N: iya itu kalau Go-Food, lebih ke restonya biasanya.  

P: lebih berisiko Go-ride atau Go-food pak?  

N: sama-sama punya risiko sih. Kalau go-ride risikonya ya langsung kena komen.. kalau 

kan ngebut sedikit atau misalkan customer minta ngebut.. karena buru-buru tiba-tiba 

dijalan harus mengerem mendadak, kayak gitu kritiknya ugal-ugalan.. padahal yang 

minta dia sendiri. Gitu lo.. 

P: kebanyakan itu yang buru-buru itu ya?  

N: iya yang buru-buru. Itulah risikonya. Disamping risiko di jalan ya.. risiko dapet komen 

itu.  

P: karena itu sebenarnya juga penting ya pak? 
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N: iya penting ya kalau kita dilaporin ke pihak perusahaan via e-mail.. langsung di respon 

sama sana. Padahal ee.. feedback ke kita itu sebenernya lebih buruk.. gitu ya.. jadi 

ketika ada laporan ke csnya go-jek.. itu yang dianggap salah itu selalu driver.  

P: tidak memandang? 

N: iya! Tidak ada klarifikasi dulu itu misalnya langsung dapat notifikasi.. jadi kalau 

customer itu ada yang jahat dia kasih apa namanya, kasih laporan palsu gitu.. kita 

yang kena makanya kita harus sering hati-hati.  

P: itu juga risiko.. bekerja saat hujan ya pak? 

N: iya. Engga Cuma hujan aja.. ya semua. Semua kondisi dalam kondisi apapun. Seperti 

itu risikonya. Yang paling berat itu dapat laporan via email atau via telepon. 

P: tetapi bapak ee udah pernah mengalami suspend..? 

N: belum. 

P: belum? 

N: belum. 

P: berarti aman-aman saja ya pak?  

N: selama ini aman, belum pernah ada dapat notifikasi yang jelek itu engga.. kalau 

komen.. bintang satu komen itu.. pernah. Jadi kalau notifikasi jelek atau apa namanya 

ee. Ee.. suspend belum. Mudah-mudahan engga.  

P: berarti risikonya juga besar ya kalau customer kayak gitu..? 

N: iya. Kan kadang engga semua customer itu mengerti dengan kondisi kita ya.. jadi kita 

itu kadang sedihnya kalau di Go-Food itu kalau hujan.. sudah hujan-hujanan kita 

belikan.. dia engga ngerti apa-apa di jalan kayak apa kita harus .. dia tiba-tiba komen 

yang engga enak gitu banyak yang terajadi seperti itu.. tetapi saya jarang yang dapat 

gitu.. lebih ke temen-temen saya katanya sering dapat komen. 

P: kalau pak widodo itu pas hujan seperti itu katanya kan orderan ngacak itu, ya itu kan 

ngambilnya jauh-jauh ya pak.. terus itu bapak melanjutin lagi yang jauh-jauh itu tetap 

ngambil pak? 

N: saya.. kita ya kalau begitu tahu kalau hujan itu.. ya langsung cari daerah pinggiran ya.. 

jadi ketika orderannya ngacak itu di daerah pinggiran engga terlalu kacau.. misalnya di 

jakal atas UII, disana kan walaupun orderan banyak tetapi ya disitu-situ aja. 

Nganternya juga disitu-situ aja.. Cuma seperti dilokalisir disitu. Tetapi kalau sudah 

turun ke bawah jakal km 10, itu sudah sampai parah orderannya.. bisa sampai ke 

monjali, bisa sampai ke condong catur, bisa ke candi gebang, nah itu makanya saya 

kalau hujan.. ya naik malahan.. belum pasti hujannya itu seperti apa ya.. naik kan 

disana lebih enak mengambil orderan.. 

P: beda ya pak keadaan pas hujan sama engga itu? 

N: iya. Cuma ya kalau pas hujan itu enaknya orderan itu dapet terus....  

P: berkelanjutan itu ya? 

N: iya. Jadi kalau kayak gini ini kan lama sudah lama ini saya engga ambil engga dapet 

order.. *driver sembari melihatkan aplikasi driver* 

P: pointnya sudah berapa pak? 

N: baru 6 saya. 

P: dari jam? 

N: tadi keluar jam berapa ya, sekitar jam 9 ya.. tetapi saya sudah tadi ke kaliurang ke 

tempat ibu saya to.. tak matiin otomatis.. terus dapat order nganter ke UII atas. Terus 

saya naik ke kaliurang saya matiin, istirahat disana terus tak hidupin dapat di jakal 

atas. Orderannya nganternya ke bawah..  

P: tetapi pak widodo lebih banyak di daerah kota ya? 
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N: engga. Saya di pinggiran. Di concat ini. Kecuali kalau dapat ke arah kota ya diambil 

dan tetep dihidupin. Tetapi stay nya di daerah sini. Ya paling di daerah sini di 

sekitaran UGM.  

P: terus.. kendala Bapak Widodo bekerja pas hujan itu? 

N: kendalanya ya Cuma hujan itu saja.    

P: hujan itu saja ya? 

N: iya. Kalau lain-lain engga.  

P: pertanyaan terakhir ya pak, ee.. pak widodo untuk kedepannya memiliki rencana apa 

pak? Apakah akan tetap menjadi driver atau ada planning lain?  

N: eee.. yang pasti ada lah. Ada planning lain. harus. Karena kan kondisi orang kan 

semakin tua semakin.. fisik juga engga bisa menerima lagi. Kalau bisa sih bikin usaha 

tetapi belum tahu konsep usahanya seperti apa belum tahu.. tetapi pasti memiliki 

keinginan ke hal itu. Cuma konsepnya bagaimana dan di bidang apa itu belum. Belum 

kepikiran.  

P: baik Pak. Sepertinya interview nya sudah pak. 

N: oh iya. 

P: terimakasih pak. Semoga tutup point pak..  

N: *tertawa* saya kalau sudah gagu ini sepertinya perlu pancingan..  

 

6. Narasumber Keenam sebagai Pendukung 

Wely Waldianto sebgai pengemudi go-jek 

Tanggal 28 April 2019, pukul 15.20 WIB 
 

P: oke mas.. ee.. Mas Wely kalau huan seperti itu bekerja atau engga mas? 

N: ya tetep keluar, tetapi kalau bener-bener hujan saya engga.. engga saya. 

P: engga ya? 

N: saya matikan aplikasinya.  

P: aplikasi dimatikan berarti tidak bekerja ya mas?  

N: Ya.. engga, sementara.  

P: engga. Lalu menunggu terang dulu.. 

N: kalau sudah agak reda baru keluar..  

P: itu konsisten ya mas engga bekerja? 

N: gimana? 

P: konsisten ya lebih banyak engga bekerjanya? 

N: engga. 

P: engga ya.. Oke. Terus mas Wely engga bekerja pas hujan itu alasannya mas? 

N: ya.. repot aja.  

P: repot aja ya? 

N: iya repot. Buka lepas mantel kan saya kan kalau hujan Food, repot. 

P: oke. Terus.. ee.. misalkan sore ini mas mau hujan ya mas, itu perasaan nya mas Wely 

itu lebih was-was atau seneng?  

N: ya.. biasa aja sih mas. Karena kalau hujan kan malah banyak orderannya sebenarnya, 

orderan Food lo. Orderan banyak. 

P: tetapi justru malah engga memilih bekerja ya mas? 

N: ya.. lihat anu ya.. lihat sikonnya dulu kalau terlalu deres ya engga.. berhenti dulu.. 

paling setengah jam, ngejer lagi..  

P: terus mas Wely start menjadi driver Grab mulai kapan mas? 

N: saya.. sekitar 7 bulanan lah.  

P: 2019, eh 2018 kemarin ya mas?  

N: iya.. oktober.. juli 2018.  
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P: itu langsung full time atau masih part time?  

N: full time. 

P: langsung full time ya? 

N: begitu exit dari kantor langsung Full time.  

P: pekerjaan sebelumnya mas Wely?  

N: di finance.  

P: oh pembiayaan? 

N: iya.  

P: oke. Pada saat waktu memilih bekerja menjadi driver Grab itu ee.. alasannya Mas ada 

dorongan untuk menjadi driver apa mas? 

N: alasannya karena.. kalau saya kerja di kantor kan.. yang pertama sih pasti soal 

penghasilan si mas. Di kantor itu sehari paling berapa ya.. nanti kalau sebulan cuman 

dapat 2.5 gitu kan.. kalau di driver kan bisa dapat 5,6 sampai 7. 

P: per bulan ya? 

N: iya.  

P: madsutnya itu 5 juta, 6 juta sampai 7 juta itu ya? 

N: iya. 

P: berarti pekerjaan yang dulu sama yang sekarang itu lebih sejahtera buat mas Wely? 

N: iya. Ee.. iya mas bisa disebut seperti itu.  

P: oke. Terus.. ee.. insentifnya mas wely tiap hari dapat terus mas?  

N: saya kejarnya ya tutup point.  

P: tetapi tiap hari dapat mas? Kebanyakan. 

N: paling dari 7 hari itu, tutup point 5 kali.  

P: 5 kali. Dengan 7 hari kerja ya? 

N: iya. Saya sabtu to liburnya. Sabtu. 

P: berarti sebulan itu 4 hari libur ya mas? 

N: iya. Rata-rata seperti itu. 

P: terus.. ee.. perbedaan dulu yang sekarang gimana mas? Dari sisi kerjanya?  

N: dari sisi kerjanya.. kalau dulu kan saya kerja di kantor pasti ada tekanan kan.. ada 

tekanan dari kantor, dari atasan, terus bangun pagi harus absen, kalau telat absen, 

kepotong.. ya kalau jadi driver kan engga ada tekanan sama sekali. Kita mau 

berangkat kapanpun bebas. 

N (driver lain): *tekananne soko nggone awak dewe*   

N: ya lebih nyamanlah.. kalau mau penghasilan berapa aja tinggal.. kalau bahasa jawanya 

Nari Awak lah.  

P: iya. Terus.. ee.. dari customer gitu gimana mas? 

N: customer? 

P: iya mas.  

N: customer ya, 

P: pengalamannya baik-baik atau..  

N: banyak baiknya sih mas.  

P: nah mas tadi kan memilih untuk tidak bekerja pas hujan ya..  

N: iya. 

P: nah itu.. apakah mas Wely ada peristiwa atau kejadian kecelakaan? 

N: engga ada sama sekali.  

P: Cuma mas wely sadar ya ada risiko seperti itu?  

N: ya risiko yang paling ya repot itu.. 

P: helm basah itu ya mas? 

N: iya helm basah. Keluar masuk toko kan lepas pakai terus dipakai lagi gitu. 

P: mending off dulu terus habis reda baru on lagi ya mas? 
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N: iya.  

P: terus.. ee.. mas Wely biasanya keluar aktivitas bekerja jam berapa?  

N:Saya rata-rata jam 9 pagi.  

P: jam 9 pagi itu selesainya jam? 

N: selesai.. tergantung kalau lagi pas rame ya maghrip sudah selesai. Kalau agak rame. 

Kalau pas lagi sepi ya tetep ngejar sampai jam 10. Closing harian..  

P: kalau Grab 18 point ya mas? 

N: iya kalau Grab. 

P: itu titik tertinggi bonusnya ya mas? 

N: tertinggi. 

P: terendahnya? Berarti 12 ya? 

N: terendahnya 8, yang tengahnya 15, yang tertinggi 18.  

P: 18 itu bonusnya 80rb sama kayak Go-jek atau? 

N: sama. 80rb.  

P: berarti dari sisi perusahaannya itu hampir mirip aja ya sebenarnya? 

N: kalau saya belum pernah jalan di grab ee Go-Jek.. jadi kurang bisa menjelaskan. 

P: iya mas. Terus tadi kan ee... setelah saya mewawancarai beberapa driver Go-Jek ada 

kayak lonjakan harga pas hujan.. waktu hujan tertentu ya..  

N: iya. 

P: kalau Grab sendiri seperti itu engga mas? 

N: kalau Grab engga ada.  

P: tetep stabil ya? 

N: tetep stabil. Engga ada perbedaan harga.. 

P: ee.. terus untuk sekarang ini kalau di Grab banyak orderan di Food atau di Ride mas? 

N: saya banyak food.  

P: banyak food ya mas? 

P: itu bisa engga.. madsutnya mas termasuk tipe orang yang pilih-pilih order atau semua 

order yang masuk mas ambil aja? 

N: kalau pilih-pilih.. 

P: cancel kayak gitu? 

N: iya sih. Saya ya misalkan kalau ada yang itu resto yang rame banget.. nanti nunggunya 

lama to jadinya di cancel.  

P: tetapi dari temen-temennya mas sesama driver Grab, pas hujan itu banyak juga ya yang 

tetep milih on terus?  

N: kayaknya banyak. Soalnya pas lagi saya berteduh itu.. ya ada yang lewat lewat lewat 

gitu ya banyak.  

P: berarti perbedaannya di Grab sama Go-Jek lonjakan harga itu ya? 

N: ya mungkin iya itu. Kalau di Grab engga ada. 

P: engga ada ya. Tetapi di aplikasinya driver Grab bisa memilih ya dia mau ride atau? 

N: oh iya kalau misalkan kalau kita engga mau.. biasanya kalau Grab itu yang sering 

dihindari itu express.  

P: oh itu ya yang kirim barang.. 

N: yang kirim barang.  

P: Go-Send ya, 

N: nah kalau di Go-Jek itu go-send.  

P: kenapa mas kok dihindari? mas juga menghindari juga? 

N: karena.. ee.. apa ya.. ee.. express itu biasanya tarifnya potongannya banyak itu..  

P: Oh saldo yang diaplikasinya mas? 
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N: iya. Potong buat persenan itu lebih banyak. Terus dan tarifnya pun itu paling Cuma 

7000. Yang jarak pendek itu 7000. Kalau di Food kan kita dapetnya 12.000 per 

orderan. 

P: berarti masnya lebih enjoy ya lebih nyantai? 

N: ya santailah.. bisa mengatur waktu sendiri.  

P: dan bisa menabung ya? 

N: ya jelas. itu harus. Soalnya saya yang kemarin yang kerja di kantor engga bisa 

menabung sama sekali.  

P: masnya manajemen? 

N: apanya? 

P: jurusannya di umy? 

N: engga. Saya komunikasi politik.  

P: komunikasi politik. Berarti tahun-tahunnya mas ya ini.. 

N: ya.. apa ya, sering-sering nulis. Sering nulis di sosmed gitu. 

P: oh di blog itu? 

N: kalau di blog engga. Di sosmed aja. Karena kalau di blog engga terlalu pengaruh sih.  

Kurang ini.. apa.. Visitornya sedikit.  

P: oh.. terus.. ini ngomongin yang diluar hujan itu ya mas.. 

P: ee.. makna bekerja mas sebagai driver itu apa mas? Penghayatan diri menjadi driver? 

N: iya yang jelas.. mencukupi kebutuhan aja mas.  

P: mencukupi kebutuhan ekonomi ya mas? 

N: penghayatan kayaknya biasa aja sih ya kayak kerja biasa saja.  

P: berarti, itu sebagai tanggung jawab atau panggilan juga engga mas? Panggilan? 

N: ya panggilan.  

P: terus.. menjadi driver itu kan memiliki jam kerja yang fleksibel ya mas, apakah itu juga 

menjadi alasan ya mas? 

N: iya. Saya dari dulu kerja lapangan, kalau kerja di kantor itu engga betah.. walaupun 

saya kerja di kantoran, tetapi kerja saya itu di lapangan.. karena marketing ya.. kalau 

admin saya engga minat sama sekali. Pekerjaan indoor itu saya engga minat sama 

sekali.  

P: terus, ee.. motivasinya mas bekerja full time seperti itu ee.. ada dorongan dari pihak 

lain apa memang dari diri sendiri mas?  

N: dari diri sendiri sih mas. Kalau kita sehari full gitu kan ngejar tutup point, kan lebih 

banyak yang bisa kita tabung.. kalau misalkan setengah hari itu ya engga sampai tutup 

point ya itu Cuma bisa buat kebutuhan, cuman engga ada nabungnya. Makanya harus 

tutup point itu. 

P: terus.. kendalanya pas hujan ya itu tadi ya, mantel, ribet itu ya? 

N: iya. Pas hujan saya matikan itu yang Grabbike nya sama matikan. Saya mengambil 

Food kalau hujan.  

P: tetapi itu lebih sering matiin total engga mengambil orderan atau Food saja? Pas 

hujan?  

N: kalau bener-bener hujan deres saya matikan semuanya. Tetapi kalau grimis itu bike 

nya saya matikan. Kalau pas hujan deres bener-bener engga kelihatan jalan itu ya saya 

matikan total.  

P: berarti, gerimis atau hujan biasa itu lebih banyak bekerja atau engga mas? 

N: kalau gerimis saya bekerja. Karena kalau gerimis itu orderan lebih banyak. 

P: terus, eee... ini terakhir ya mas, pertanyaannya itu untuk kedepannya mas Wely 

memiliki rencana apa? Apakah akan tetap menjadi driver atau ada planning lain?  
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N: sebetulnya saya kalau misalkan ya memang saya akui kalau penghasilan driver itu 

lebih besar dari kerja di kantor ya.. ya itu tentunya ada yang saya tabung, dan 

tabungan itu bisa saya gunakan untuk sesuatu. 

P: udah ada planning mas? 

N: bukan planning lagi sih. Sudah jalan. 

P: sudah jalan ya, bisnis apa mas? 

N: saya trading di forex.. 

P: ohh berarti valas ya? 

N: iya betul. Bahkan sambil kerja sama sambil memantau. 

P: berarti jual beli jangka pendek ya mas? 

N: iya jangka pendek. Sambil memantau saya kalau di jalan pas istirahat itu saya 

memantau... jadi yang saya tabung itu ya masuknya ke akun ini *sembari menunjuk 

akun jual beli valas (forex)* biar sambil menjadi driver sambil ada penghasilan di 

valas juga.. 

P: berarti, di saving lah dari pada uangnya engga kepakai..  

N: iya mending di puter dari pada engga di pakai.  

P: iya diputer itu ya, 

N: kalau saya engga pernah nabung di uang mengendap saya engga.  

P: saya agak bingung yang ini sih bekerja, mas wely bekerja atau engga pas hujan..  

N: oh itu, itu point penelitiannya ya? 

P: iya penelitian saya. Masnya kalau.. 

N: apabila harus memilih bekerja atau engga pas hujan ya.. jane piye yo?.. hujan kan saya 

di kita istilahnya hujannya kayak apa kalau misalkan cuman gerimis saya ya tetap 

jalan.. kalau deres saya matikan.. cuman kalau ditanya bekerja engga pas hujan 

gimana ya jawabannya.. coba ditanya lebih spesifik lagi.. hujannya yang kayak 

gimana itu.. 

P: gini mas pertanyaannya perasaan mas kalau pas lagi mendung.. kayak gitu gimana 

mas? Was-was atau malah justru seneng? 

N: was-was atau malah lebih seneng?  

P: soalnya kan pilihannya ada 2 itu.. 

N: kalau pilihannya ada 2, saya lebih memilih yang seneng.. tetapi kalau mungkin ada 

pilihan yang ketiga saya mungkin memilih yang biasa-biasa saja.  

P: biasa saja. Karena yang seperti mas bilang tadi kan orderannya itu lebih banyak.. 

N: iya kalau hujan itu orderannya pasti lebih banyak.  

P: kayaknya kalau di Indonesia itu hujannya atau di jogja hujannya lama lama mas? 

N: ya.. iya. 

P: kalau lama berarti engga ya mas? 

N: kalau lama berarti ya.. saya kan keluarnya pagi, ngejar pagi dulu, nanti sore itu kita 

cari-cari waktu saja kalau pas bener-bener reda ya kita lanjut lagi.. lanjutin yang tadi 

pagi.  

P: lanjut ngumpulin point ya mas, 

N: kalau dari pagi udah engga atau belum dapat point, sore sudah hujan deres, ya saya 

mending engga keluar..  

P: oh berarti kalau misalkan pointnya masih 0 sore hujan? 

N: mending engga usah sekalian.  

P: tetapi kalau misalkan ada point? 

N: kalau misalkan ada tabungan point nanggung itu ya bekerja.. 

P: tetapi kalau mas Wely lebih sering tidak bekerja ya pas hujan? Coba di inget-inget mas 

pengalamannya.. 

N: *tertawa* 
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P: *tertawa* pengalamannya mas wely? 

N: hujan ya.. ya enggaklah.  

P: berarti ini tetep ya engga ya? 

N: engga. 

P: sudah pasti ya berarti engga? 

N: iya.  

P: soalnya penelitian saya ini mas latar belakangnya, kadang pas hujan itu orderan dari 

customer banyak, tetapi customer itu cari driver itu sulit, padahal disitu ada peluang 

untuk lebih banyak mendapatkan order.. 

N: iya. 

P: saya kan manajemen. Sumber daya manusia, nah itu perilakunya driver itu bagaimana? 

Makna kerja mereka itu seperti apa? Seperti itu skripsi saya.. 

N: berarti harus tanya ke banyak driver ya, berapa driver mas?  

P: saya ini 6 driver.  

N: Cuma 6? 

P: 6 tetapi sebelumnya sudah ada 2 driver.. 

P: ini 6 dulu tetapi kalau misalkan ada temuan baru ya data yang bisa ditanyakan lagi 

berarti nambah lagi.. kalau misalkan 6 ini datanya sudah jenuh, misalkan driver ini 

sudah sepakat bilang ini maka berarti sudah cukup.  

N: engga kurang itu mas 6? Buat menyimpulkan? 

P: buat menyimpulkan.. kalau memperdalam lagi bisa sih mas yang 6 itu, untuk 

memperdalam lagi ya mas, ya yang 6 ini saya kategorikan 3 yang memilih bekerja saat 

hujan, dan 3 memilih tidak bekerja saat hujan.. jadi mas wely saya kategorikan yang 

tidak bekerja..  

N: oke.. *tertawa*  

N: kalau hujan itu memang banyak, apalagi food kan kalau hujan itu customer males 

keluar, pasti order... order, drivernya kan misalnya dari 3000 driver... yang bekerja 

mungkin 1500, padahal lebih banyak order kan kalau hujan, kalau bahasanya driver itu 

mawut ya pak orderannya.. 

N *narasumber lain*: mawut.  

P: titik pengambilannya jauh-jauh ya? 

N: iya jauh-jauh..  itu pas hujan itu customer itu kalau nemu driver itu lama mas.. kadang 

sudah dapet terus kejauhan gitu..  

P: mas pernah engga dapet penilaian yang aneh atau buruk di dari customer? 

N: kalau di aplikasi Grab itu engga ada anu e mas beda sama Go-Jek,  

P: oh gitu ya.. 

N: kalau di Go-Jek kan ada bintang terus dibawahnya kan ada komen, kalau di Grab 

engga ada kelihatan seperti itu.  

P: terus itu kan ada suspend.. kalau di Grab suspendnya gimana? 

N: iya ada.. 

P: atau tertutup penilaiannya? 

N: iya ada sama. Iya penilaiannya paling itu seminggu sekali.. seminggu sekali ada ulasan 

driver.. itu cuman ditampilkan paling itu 3. Dan penilaiannya itu paling baik semua.. 

baik semua. 

P: aman ya berarti..  

N: aman. jadi engga kelihatan itu penilaian..  

P: oke mas sepertinya itu saja interviewnya.. 

N: sama-sama..     
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7. Narasumber Ketujuh sebagai Pendukung 

Rahmat Arief Udin sebagai pengemudi go-jek 

Tanggal 22 April 2019, pukul 14.55 WIB 

 
P: Jadi gini mas kenalan dulu nama saya Ammar Waly. Masnya? 

N: Rahmat. 

P: nah mas rahmat ya.. 

N: iya. 

P: mas rahmat ee.. misalkan lagi ada cuaca hujan seperti ini mas bekerja atau tidak? 

N: ya.. lihat kondisi, kalau hujannya engga sama angin, engga deres banget, ya narik. 

Tapi kalau angin terus apa, ya deres bangetlah itu ya berhenti.. 

P: ooo.. pertimbangannya hujan lebat itu ya? 

N: iya.  

P: jadi kalau seperti itu mas inget engga lebih banyak bekerja atau engga? Pas hujan? 

N: ya.. 50:50 lah..  

P: terus ee.. yang menjadi alasan mas bekerja itu kondisi seperti apa?  

N: madsutnya gimana? 

P: madsutnya ee.. kan kita bekerja ini pas hujan, nah itu ada risiko-risiko itu mas 

pertimbangkan engga? 

N: ya.. pertimbangkan, semua kebanyakan ya dipertimbangkan tetapi ada juga yang nekat 

hujan deres, tetapi kebanyakan si dipertimbangkan. 

P: kalau masnya yang dipertimbangkan ya? 

P: itu perbedaannya bekerja pas waktu biasa sama waktu hujan itu gimana?  

N: ya beda sih. Kadang kalau pas hujan orderan itu memang banyak. Terus apa.. harga 

juga mengalami kenaikan.  

P: itu ya yang menjadi alasan..? 

N: ya kalau pas hujan.. 

P: jadi mas 50:50 ya kalau hujan itu? Itu pengaruh sama point engga sih mas?  

N: ya kan kalau otomatis kalau pas hujan engga di nyalain atau engga bekerja kan 

otomatis kita engga dapat orderan, di off kan off engga dapat orderan ya engga dapat 

point.  

P: kalau mas sendiri start menjadi driver sejak kapan mas?  

N: aku ya sudah satu setengah tahunanlah.  

P: satu setengah tahun berarti 2018 awal ya?  

N: ee.. 2017 akhir.  

P: pekerjaan sebelumnya mas? 

N: sebelumnya ya pindah-pindah kadang apa nyeles, kadang dirumah..  

P: pernah kejadian apa gitu engga mas? Pas bekerja hujan? 

N: alhamdulilah  

P: kebanyakan go-food ya mas? Atau go-ride atau go-send?  

N: semuanya ada pas hujan itu mesti semuanya ada.. go-send ya ada, go-ride ya ada, go-

food ya banyak.  

P: kalau hujan seperti itu menurut mas Rahmat memang banyak driver yang off atau 

permintaan itu lebih banyak? 

N: ee.. orderan kan permintaan banyak, terus ya driver sama ajalah.. kalau selama engga, 

selama engga hujan angin atau mati listrik. Kebanyakan pada narik. 

P: terakhir seminggu ini pernah mas narik pas hujan? 

N: pas minggu ini, minggu ini jarang mas.. minggu ini libur pemilu itu libur. Ada acara 

terus pulang.. 
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N: kalau mau wawancara yang suka hujan-hujan ya ini *sembari menunjuk driver lain* 

P: kalau pas hujan customer itu ada yang beda engga mas dari biasanya? 

N: kadang ada yang mengasih tip karena sudah merasa ditolong.. istilahnya menolong.  

P: berarti sudah hujan-hujanan ini customernya kasih tip gitu ya? 

N: ya engga semua.. selain merasa ditolong to pas hujan.. 

P: terus mas kendalanya pas hujan? 

N: kendala pas hujan paling ya itu barang yang kita bawa kan harus hati-hati, apa jangan 

sampai kena hujan terus ya istilahnya masih dalam keadaan fresh lah kalau makanan 

kalau go-food.  

P: iya mas harus fresh. Mantel bawa dua gitu ya? 

N: iya. Kadang ada yang membawa satu kalau go-ride ya.. ditawari dulu Cuma bawa satu,  

N: judulnya apa mas? 

P: judul saya bekerja atau tidak bekerja driver ojek online saat hujan. Saya mencari driver 

yang bekerja saat hujan sama mencari driver yang tidak bekerja saat hujan.. 

narasumber saya itu. Kalau mas berarti yang bekerja ya pas hujan? 

N: yaa.. itu 50:50. Lihat situasi. 

N: prodi apa mas? 

P: saya manajemen mas. 

N: kualitatif atau kuantitatif? 

P: saya kualitatif. Kalau kualitatif kan pakai interview, kalau yang kuanti pakai kuesioner. 

N: kalau mau lebih enak lagi cari driver yang mahasiswa. Temennya yang apa misalkan 

jadi driver pertanyaannya bisa.. banyak to uii yang..  

P: iya mas. Tetapi kalau bekerja saat hujan seperti itu, ada tekanan engga sih? 

N: ya mungkin lebih.. ya tekanan sih biasa saja.  

P: sama saja ya engga ada tekanan.. kalau driver kan berhubungan dengan customer ya, 

pernah engga sih mas dapat penilaian yang buruk? Bintang dua atau satu dari 

customer?  

N: ya pernah sih. Kadang kan ada dua customer yang bintang satu atau bintang lima itu.. 

bintang satu kan jelek, ada yang bintang satu itu karena dia engga paham sama 

kesalahan driver.. ada yang engga paham itu bintang satu kan tahu nya bintang bagus 

to, ada yang memang kesalahan driver atau mungkin engga kesalahan driver, 

kesalahan warung atau kesahalan pihak ke-3..  

P: ooo.. misal makanannya kurang atau beda.. 

N: kurang.. tetapi itu kadang kan kita beli mungkin di nota sudah sama tetapi di warung 

berbeda kan itu.. ya kesalahan warung, banyak kesalahan warungnya dari pada 

kesalahan drivernya.. drivernya ya salah mungkin tetapi kan engga.. 

P: kadang kan juga harga biasa 10.000 jadi 15.000 itu harga di go-food.. 

N: harga makananannya atau biaya antarnya? 

P: harga makanannya. Kalau biaya antarnya 8000 ya biasanya? 

N: kalau harga makanannya kan memang beda kalau antara beli di warung sama beli di 

aplikasi beda. Itu ada tambah pajek sama go-jeknya..  

P: yang buat selisih harga itu ya? 

N: iya 20%.  

P: kalau gerimis bekerja, kalau angin lebat tidak bekerja.. 

P: yang menjadi tujuan point itu ya mas?  

N: madsutnya? 

P: kan mas bekerja ini dapat point terus dapat bonus apakah itu tujuannya mas? 

N: iya.  

P: 20 point? 

N: 20 Point. 
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P: kalau 16 masih lanjut ya mas? 

N: iya.  

*rekan driver melakukan diskusi karena mendapatkan orderan Go-Shop tetapi 

membayar dengan uang driver (driver harus membayar / nanti diganti oleh konsumen / 

tidak boleh dalam sop)* 

P: masnya sudah lulus kuliah ya? 

N: aku engga kuliah.  

P: tadi kok tahu penelitian mas? 

N: ya tahu-tahu.  

N: itu tadi orderan sebenarnya engga boleh order disuruh bayarin kan, itu kan disuruh 

bayarin buka lapak. 

P: Tetapi itu fiktif engga? 

N: iya itu belum tahu fiktif atau engga. Tetapi kan risiko. Tidak sesuai. 

P: seharusnya di goshop ya? 

N: iya itu goshop. Tetapi dia kan banyarnya tunai tadi. Seumpama suruh bayarin bpjs, 

atau apa kan engga boleh.  

P: masnya full time atau part time? 

N: full. Masih full time.  

P: terus kalau misalkan balik lagi ke hujan tadi ya mas, kalau hujan dari pagi masnya 

gimana? 

N: kalau sudah hujan pas belum berangkat, ya mau berangkat males. Jadi, engga kerja. 

Nunggu hujan reda, kalau sudah hujan reda .. tetapi kalau sudah terlanjur pas kerja 

gini kehujanan ya saya lanjutin..  

P: oh iya kalau disini ada mas kobis sama steak itu ya go-food..  

N: manajemen uii? 

P: iya manajemen uii. 

P: tetapi mas rahmat tipe driver yang mengambil semua orderan atau ada beberapa yang 

ditolak gitu? 

N: ya ada yang ditolak sih. Soalnya dari perusahaan kan diberi kebebasan untuk memilih 

kira-kira yang bisa diambil apa engga.. tetapi itu tetap berpengaruh sama.. 

P: performa ya, 

N: performa. Akun. Akun go-jek. Kalau diambil semua ya bagus. 

P: 100% itu ya, berarti harus menjaga performa itu ya mas? 

N: iya. Kan ada akun yang sering dikasih go-food ya go-food, go-ride ya go-ride.. 

P: jadi kebiasaan ya? 

N: iya kebiasaan. Sistem.. sistem it nya. 

P: kalau masnya berarti kayak gini go-food ya? 

N: iya.  

P: kalau pas hujan istilahnya kan customer kadang susah ini dapat driver, jauh-jauh kayak 

gitu gimana mas? 

N: itu karena apa.. ee jumlah orderan sama jumlah driver, lebih banyak order. Yang itu 

pas hujan dimatiin, kan jadi semakin sedikit drivernya..  

P: kalau mas rahmat bekerja pas hujan kayak gitu, ngambil semua orderan atau kadang 

ada cancel?  

N: seumpama posisi saya disini dapatnya di dimana ya.. di jalan pedak kan jauh 

ngambilnya.. ya sebisa mungkin telfon dulu, “mbak ini saya di sini, kejauhan.. 

kejauhanlah ngambilnya jauh” ya mungkin ada tambahan harga, tetapi ngambilnya 

terlalu jauh..  

P: terlalu jauh, berarti masnya berharap dapat yang dekat-dekat saja gitu ya? 

N: iya yang dekat. Kan kalau ngambilnya saja sudah jauh nganternya bisa ini..  
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P: ya sudah mas sepertinya itu interview nya.. selesai.. makasih ya mas. 

N: iya. Sasma-sama.  

P: mas menurut mas makna pekerjaan dari driver ojek online itu bagaimana? 

N: madsutnya mas? 

P: biasanya kan ada kumpul sama paguyupan gini terus banyak sosialisasinya tau hanya 

mencari uang? 

N: dua-duanya mas biasanya kalau ada paguyupan gini lebih banyak sharing seperti 

kegiatan kopdar, donor darah. 

P: kalau dengan pekerjaan sebelumnya? 

N: lebih enjoy mas ini. 

Interview Lanjutan 

06-05-2019 (melalui pesan whatsapp) 

P: apabila ketika hujan turun mas Rahmat sebagai driver menanggapi nya bagaimana? 

Suka atau was-was? 

N: biasa saja namanya bekerja di luar ruangan soal panas atau hujan sudah menjadi hal 

yang biasa dan memang harus dihadapi. Namun sebagai persiapan ketika hujan datang 

ketika musim hujan ya harus sedia payung sebelum hujan kalao kata pepatah, begitu 

juga dengan pekerjaan sebagai driver ketika hujan ya harus mempersiapkan diri 

dengan kondisi tersebut, persiapan tersebut bisa berupa menyediakan alat alat 

pelindung ketika hujan baik buat badan ataupun perangkat penunjang bekerja misal 

mantel badan dan mantel helm maupun pelindung hp ketika hujan. Kalau soal was-

was ya tidak ada. 

P: apakah mas Rahmat hanya bekerja pada saat gerimis? Hujan tidak bekerja? 

N: tetap bekerja saat gerimis ataupun hujan karena memang musimnya 

P: Apabila iya hanya gerimis, apa motivasi mas rahmat bekerja saat gerimis>? 

- 

P: apa alasan mas rahmat bekerja sebagai driver? 

N: alasan bekerja sebagai driver setiap orang berbeda-beda, ada yang memang seorang 

bekerja di bidang driver untuk pekerjaan pokok ada juga yang sebagai pekerjaan 

sampingan atau tambahan dari pekerjaan pokoknya. Kalau saya untuk saat ini hanya 

sebagai batu loncatan saja atau dibilang masih mencari pekerjaan lain. 

P: apa dorongan mas rahmat bekerja sebagai driver? (apakah hanya dorongan dari diri 

sendiri/ atau ada orang lain/pihak lain? 

N: sendiri. 

P: bagaimana pendapatan mas sebagai driver dengan pekerjaan sebelumnya? 

N: ya lumayanlah kalao soal penghasilan tidak kalah sama gaji yang ditetapkan oleh 

pemerintah melalui pp ttg gaji umr/umk/ump. Soal penghasilan juga berbeda-beda 

antara satu driver dengan driver yang lain karena banyak faktor. 
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LAMPIRAN C 

REDUKSI DATA 

 

1. Makna kerja pengemudi go-jek. 

Masalah 

yang 

diteliti 

Narasumber Analisis 

Lapan Heri Setiawan Kustianto 

Makna 

kerja 

pengemudi 

go-jek  

penghasilan 

sebulan lebih 

besar 

dibandingkan 

sebagai 

karyawan 

jauh lebih 

besar menjadi 

driver ojek 

online. Jika 

sehari 

pendapatan 

diatas 100rb 

saja sudah 

mencukupi 

untuk 

kebutuhan 

hidup di kota 

jogja, 

kebutuhan 

yang lain bisa 

menyesuaikan 

seperti kos 

pulsa dll, juga 

ada layanan 

swadaya dari 

aplikasi go-

jek. 

Yang 

membuat saya 

termotivasi 

untuk bekerja 

ada 2 hal 

utama. Yang 

pertama 

pendapatan 

yang 

mencukupi, 

sudah rahasia 

umum 

pengemudi 

go-jek 

mendapatkan 

penghasilan 

yang cukup 

untuk 

kehidupan 

sehari - hari. 

Dan yang 

kedua adalah 

rasa akan 

dibutuhkan 

oleh 

masyarakat 

terutama jogja, 

ketika bekerja 

sebagai go-

jek, saya 

merasakan 

kesenangan 

tersendiri 

karena telah 

membantu 

mempermudah 

berbagai 

walaupun 

ada target 

dalam 

bekerja, 

tetapi tetap 

santai dan 

tidak 

terbentur 

arahan. 

Kerja 

gampang. 

saya pribadi 

lebih 

mendapatkan 

keuntungan 

kerena 

dengan 

waktu kerja 

yang 

fleksibel 

saya masih 

mendapatkan 

waktu untuk 

mengurus 

pekerjaan 

lainnya. 

dari awal 

driver itu 

pasti 

mencari 

teman 

untuk 

komunikasi 

di jalan. 

Supaya 

bisa 

sharing 

satu sama 

lain, 

ngobrol 

seputar 

orderan, 

daerah 

ramai 

orderan, 

atau daerah 

macet 

semuanya 

di bahas 

disitu. 

  

Setelah di 

analisis data 

dari 

narasumber 

makna kerja 

pengemudi 

go-jek area 

yogyakarta 

adalah 

pendapatan 

yang lebih 

baik, bekerja 

sebagai 

sumber 

kehidupan, 

budaya kerja 

yang santai, 

rasa 

persaudaraan 

sesama 

pengemudi, 

dan ikatan 

komunitas 

sesama 

pengemudi.  
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kegiatan 

masyarakat 

melalui apa 

yang saya bisa 

kerjakan. 

 

2. Motivasi pengemudi go-jek bekerja saat hujan. 

Masalah 

yang 

diteliti 

Narasumber Analisis 

Lapan Heri Setiawan Kustianto 

Motivasi 

pengemu

di 

bekerja 

saat 

hujan 

disamping 

banyak driver 

yang off, 

permintaan 

dari customer 

memang 

lebih tinggi, 

lebih banyak. 

Karena orang 

males keluar 

kalau hujan 

kan. Kalau 

mau makan 

ya akhirnya 

dia beli via 

aplikasi. 

Lonjakan 

harga itu 

terjadi ketika 

hujan dateng 

dan driver 

pada 

mematikan 

aplikasi go-jek 

nya. Tetapi 

bukan harga 

makanan yang 

naik lonjakan 

ongkos 

kirimnya yang 

naik. 

soalnya 

ongkos 

kirim yang 

naik itu 

nanti 

sepenuhnya 

masuk ke 

driver. Kita 

sebagai 

driver tidak 

tahu 

bagaimana 

mekanisme 

lonjakan 

harga. itu 

sudah diatur 

oleh sistem 

di aplikasi. 

Jadi driver 

cuma tahu 

aja kalau itu 

lonjakan 

harga kirim. 

ya 

istilahnya 

konsumen 

itu merasa 

engga enak 

atau 

memang 

merasa 

ditolong ya 

antara itu 

mas. Tetapi 

sepengalam

an saya 

ketika 

bekerja 

waktu hujan 

itu 

kebanyakan 

mereka 

memberikan 

tip. 
 

Dari hasil 

penelitian 

maka analisis 

motivasi 

pengemudi 

bekerja saat 

hujan adalah 

terdapat 

kenaikan 

permintaan, 

kenaikan 

harga, 

peluang 

mendapatkan 

pendapatan 

yang lebih, 

mendapatkan 

tip, dan 

peluang 

mendapatkan 

penilaian 

yang baik 

dari 

konsumen. 

 

 

3. Keselamatan dan kesehatan pengemudi go-jek bekerja saat hujan. 

Masalah 

yang diteliti 

Narasumber Analisis 

Lapan Heri Setiawan Kustianto 
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Keselamatan 

dan 

kesehatan 

pengemudi 

bekerja saat 

hujan  

motor itu 

penting. 

Dulu saya 

tidak peduli 

sama 

kendaraan 

hasilnya 

pas bawa 

penumpang 

itu pernah 

jatuh gara-

gara pas 

hujan dan 

jalan licin. 

Nah 

kebetulan 

pas itu roda 

depan lagi 

gundul jadi 

jatuh. Dari 

pada 

kedepannya 

nanti 

konsumen 

marah dan 

kasih 

komentar 

yang jelek 

lebih baik 

rutin cek 

kendaraan. 

Jelas harus 

mematuhi 

karena 

sebagai 

pengemudi 

ya tidak 

boleh 

sembarangan 

apalagi bawa 

penumpang 

jika ngawur 

rating jelek. 

safety 1st dan 

pergunakan 

standar safety 

equipment. 

Selalu 

memperhatikan 

rambu-rambu 

lalu lintas, fokus 

terhadap rute 

perjalanan, 

mempergunakan 

helm standart 

DOT jangan 

asal standar SNI 

gak bagus itu 

hahaha serta 

menggunakan 

rompi pelindung 

dada. 

kalau hujan 

itu yang 

engga 

kelihatan 

kan pasti 

jalan 

berlubang 

makanya 

harus 

pelan-

pelan. 

Kalau di 

jalan raya 

ketemu 

sama mobil 

yang 

kurang 

menghargai 

pengguna 

roda dua, 

harus lebih 

was-was 

lagi kalau 

pas hujan 

itu. 

 

Dari hasil 

data maka 

analisis 

keselamatan 

dan 

kesehatan 

pengemudi 

bekerja saat 

hujan adalah 

menggunakan 

kendaraan 

yang prima, 

mematuhi 

rambu lalu 

lintas, 

mengendarai 

kendaraan 

dengan hati-

hati, 

menggunakan 

peralatan 

berkendara 

yang aman, 

terdapat 

tombol 

darurat pada 

aplikasi, dan 

berhenti 

bekerja 

ketika hujan 

lebat. 
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LAMPIRAN D 

DISPLAY DATA 

1. Display Makna Bekerja Pengemudi Go-jek 

 

2. Display Data Motivasi Pengemudi Go-jek Bekerja saat Hujan 
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3. Display Keselamatan dan Kesehatan Pengemudi Go-jek 
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LAMPIRAN E 

HASIL OBSERVASI 

No.  Identitas 

Observasi 

Data Observasi Hasil Observasi 

1.  10 April 2019 

Pukul 21.30 

WIB 

 

Sumber data: 

Setiawan dan 

Heri 

 

Metode: 

Observasi dan 

Wawancara 

Peneliti bertemu dengan 

pengemudi go-jek 

bernama Setiawan dan 

Heri pada malam hari. 

peneliti bertemu 

narasumber setelah 

Setiawan dan Heri 

bekerja. setelah berbicara 

seputar pekerjaan sebagai 

pengemudi go-jek secara 

garis besar dapat 

disimpulkan jika rata-rata 

dalam sehari pengemudi 

menghabiskan waktu 8-9 

jam bekerja. 

pengamatan yang didapatkan 

oleh peneliti adalah 

pengemudi bernama 

Setiawan adalah seorang 

kepada keluarga, 

menyampaikan rasa suka dan 

duka bekerja sebagai 

pengemudi go-jek namun 

lebih banyak mengatakan 

hal-hal yang positif. Di sisi 

lain Heri adalah pengemudi 

go-jek yang sebelumnya 

adalah mahasiswa di salah 

satu perguruan tinggi di 

Yogyakarta. 

2.  22 April 2019 

Pukul 15.50 

WIB 

 

Sumber data: 

Rahmat dan 

Kustianto 

 

Metode: 

Obervasi dan 

wawancara 

Peneliti mengunjungi 

tempat berkumpulnya 

pengemudi go-jek yang 

berada di Jl. Kaliurang 

km 14. Pada lokasi 

tersebut peneliti bertemu 

dengan beberapa 

pengemudi go-jek yang 

sedang menunggu 

pesanan. Sembari 

pengemudi menunggu 

pesanan masuk, peneliti 

berbincang-bincang 

dengan Rahmat dan 

Kustianto yang bersedia 

untuk diwawancarai. 

Kustianto adalah seorang 

kepala rumah tangga. 

Bekerja full time sebagai 

pengemudi go-jek yang 

bertempat tinggal di 

dekat area UII pusat. 

Kustianto menceritakan 

suka duka pengalaman 

bekerja sebagai 

pengemudi. Dari tetap 

Secara garis besar hasil 

observasi yang didapatkan 

adalah aktivitas pengemudi 

menunggu pesanan masuk 

dengan mengobrol santai 

sesama pengemudi lainnya. 

lokasi tempat berkumpulnya 

pengemudi tersebut adalah 

area ramai pesanan karena 

dekat dengan rumah makan 

dan dekat dengan kampus 

UII pusat.  
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bekerja ketika hujan, 

mendapatkan pesanan 

jarak jauh, hingga 

kecelakaan saat bekerja. 

Sedangkan Rahmat 

adalah seorang tamatan 

SMA yang berasal dari 

cilacap. 

3.  23 April 2019 

Pukul 14.50 

WIB 

 

Sumber data: 

Agung, Barid, 

dan Gary 

 

Metode: 

Observasi dan 

wawancara 

Peneliti mengunjungi 

tempat berkumpulnya 

pengemudi di Jl. 

Pringgodani condong 

catur. Ketika bertemu di 

lokasi pengemudi sedang 

ngobrol santai dengan 

sesama pengemudi. 

Peneliti berbicara seputar 

latar belakang masing-

masing pengemudi, 

aktivitas bekerja 

pengemudi, kondisi 

bekerja pada saat tidak 

hujan, dan pada saat 

hujan dan makna bekerja 

pada masing-masing 

pengemudi. 

Secara garis besar hasil 

observasi yang peneliti 

dapatkan adalah tempat base 

camp atau lokasi pengemudi 

berkumpul sebagai tempat 

nongkrong dan saling 

berkomunikasi sesama 

pengemudi. Ada pengemudi 

yang suka bekerja saat hujan 

dan ada pengemudi yang 

tidak bekerja saat hujan. 

ketika peneliti di lokasi ada 

pengemudi yang menyusul 

rekan pengemudi lain karena 

ada insiden kecelakaan di 

jalan. 

Sumber: Data Primer (2019)  
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LAMPIRAN F 

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA NARASUMBER 

Narasumber 1 
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Narasumber 2 
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Narasumber 3 
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Narasumber 4 
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Lampiran E  

Foto Bersama Narasumber 

 

Gambar E 1: Foto Penulis Narasumber Setiawan 

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2019) 

  

 

Gambar E 2: Penulis bersama Narasumber Heri 

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2019) 
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Gambar E 3: Penulis bersama Kustianto 

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2019) 

 

 
Gambar E 4: Penulis bersama Lapan 

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2019) 
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