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Abstrak— Angkutan ojek di Indonesia telah menjadi salah satu alternatif angkutan umum informal 
yang terdapat hampir di semua kota, baik di kota besar maupun kecil, termasuk di antaranya di 
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Keberadaan angkutan ojek disinyalir karena sistem penyediaan 
angkutan umum yang masih sangat kurang memadai, sedangkan kebutuhan akan angkutan umum 
terus meningkat.  Maksud  dan tujuan penelitian ini adalah a. mengetahui besaran demand dan 
supply angkutan ojek;  b. mengetahui mekanisme terjadinya keseimbangan Demand dan Supply 
angkutan ojek; dan c. mengetahui ukuran kinerja keekonomian dari angkutan ojek. Dengan 
menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif yang meliputi kebutuhan supply dan demand 
angkutan ojek serta kelayakan ekonomi seperti benefit cost ratio, net present value, dan kelayakan 
finansial, maka hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah peluang dan cara untuk me-
legalitas-kan angkutan ojek, khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Karena angkutan ojek saat ini 
belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga angkutan ojek belum dapat 
mengikuti pola angkutan formal. Padahal, keberadaan angkutan ojek di Kabupaten Sidoarjo tidak 
bisa diabaikan begitu saja. Untuk itu perlu dipikirkan tentang cara me-legalitaskan angkutan ojek, 
sehingga dapat diusulkan sebagai masukan bagi peraturan tentang kendaraan bermotor umum 
untuk angkutan barang dan/jasa atau orang yang  dipungut biaya sesuai dengan pasal 1 butir 9 UU 
RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hasil lainnya yang diharapkan 
dari penelitian ini adalah kelayakan finansial dari angkutan ojek. Pelayanan ojek di Kabupaten 
Sidoarjo bersifat sangat fleksible dan menguntungkan bagi pengguna maupun penyedianya, 
karena angkutan ojek memiliki rute yang fleksibel - tidak dibatasi oleh rute-rute tertentu seperti 
angkutan umum lainnya, memiliki jadwal yang fleksible, dan mampu memberikan pelayanan yang 
bersifat dari pintu-ke-pintu. Kondisi ini menyebabkan angkutan ojek terus tumbuh dan 
berkembang, karena angkutan ojek dianggap mempunyai prospek ekonomi sebagai penyedia 
peluang lapangan kerja. Untuk mengetahui bagaimana prospek angkutan ojek ini sampai di masa 
depan, perlu dianalisis kelayakan finansialnya. Apakah angkutan ojek ini memang masih akan 
layak secara finansial untuk jangka waktu yang lama. 

 
Kata kunci— angkutan ojek, angkutan umum, peraturan transportasi, kelayakan finansial. 
 
1. PENDAHULUAN  

  
 Kelemahan penyediaan angkutan umum 
dewasa ini terletak pada aspek aksesibilitas 

dan kapasitas yang kurang memadai dalam 
memenuhi tingkat permintaan. Hal tersebut 
memberikan peluang yang sangat besar pada 
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munculnya pelayanan jasa angkutan 
informal.  
 Angkutan informal adalah suatu jenis 
pelayanan jasa angkutan yang tidak dapat 
dikelompokkan sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku atau suatu 
kegiatan pelayanan jasa transportasi yang 
tidak sepenuhnya memenuhi peraturan 
perundangan yang ada. Salah satu angkutan 
informal tersebut adalah ojek. Meskipun 
tidak ada yang tahu dengan pasti kapan ojek 
pertama kali muncul, tetapi angkutan ojek 
ini diyakini telah beroperasi sejak puluhan 
tahun yang lalu dan jumlahnya pun semakin 
lama semakin meningkat.  
 Keberadaan angkutan informal 
khususnya ojek merupakan salah satu bukti 
bahwa angkutan penumpang (atau angkutan 
barang) yang telah beroperasi selama ini 
memiliki keterbatasan jangkauan pelayanan.  
 Daya tarik dari angkutan ojek adalah 
pelayanan angkutan yang umumnya 
berkarakteristik “door to door”. Meskipun 
tarif yang dikenakan relatif lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan angkutan formal 
lainnya. Namun demikian keberadaan 
angkutan ojek yang belum diatur dalam 
peraturan perundang-undangan ini tidak 
mengikuti pola angkutan formal sehingga 
dapat mempengaruhi pola lalu lintas 
angkutan umum yang ada. 
 Tentu saja keberadaan angkutan ojek 
tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja, 
untuk itu maka perlu dipikirkan tentang 
legalitasnya agar bisa masuk dalam rumpun 
kendaraan bermotor umum yang digunakan 
untuk angkutan barang dan/jasa atau orang 
dengan dipungut biaya (pasal 1 butir 9 UU 
RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan). Ada pun salah 
satu jenis kendaraan bermotor umum yang 

beredar saat ini adalah angkutan kota atau 
Angkot.  
 Terkait dengan angkutan informal ojek 
yang dalam prakteknya sudah berubah 
fungsi menjadi kendaraan bermotor umum 
maka keberadaan atau legalitas angkutan 
informal ojek yang semakin hari semakin 
bertambah perlu dipikirkan aspek 
legalitasnya sehingga standar pelayanan 
minimal yang meliputi : keamanan, 
keselamatan, kenyamanan, keerjangkauan, 
kesetaraan, dan keteraturan bisa terwujud. 
Juga aspek ke-ekonomiannya misalnya 
kelayakan finansialnya dan 
administratisinya seperti bagaimana aspek 
pengurusan surat tanda nomor kendaraan 
(STNK), bukti kepemilikan kendaraan 
bermotor (BPKB), pembayaran pajaknya, 
dan lain sebagainya.  
 Karena angkutan ojek sudah terlanjur 
ada dan pada kenyataannya sangat 
bermanfaat bagi masyarakat. Baik ditinjau 
dari sisi operatornya maupun dari sisi 
penggunanya. Disamping itu angkutan ojek 
juga telah ikut membantu mengurangi 
kelemahan-kelemahan yang ada pada 
angkutan formal. 
 Berangkat dari uraian di atas terkait 
dengan keberadaan angkutan informal ojek 
yang keberadaannya belum di atur dalam 
peraturan perundang-undangan, namun 
dalam realitasnya kehadiran angkutan ojek 
secara ekonomi  sangat bermanfaat bagi 
masyarakat dalam penyediaan lapangan 
pekerjaan dan sebagai alat angkut yang 
berperan sebagai feeder bagi masyarakat 
tertentu, maka rumusan permasalahan dalam 
penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana karakteristik alat angkut 

informal ojek?  
2. Berapa demand dan supply alat angkut 

informal ojek ? 
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3. Bagaimana aspek ekonomi alat angkut 
informal ojek ditinjau dari sisi operator 
dan user ? 

4. Bagaimana aspek legalitas angkutan 
informal ojek selama ini ? 

5. Bagaimana merumuskan formulasi 
pengaturan legalitas angkutan informal 
ojek sehingga ojek bisa dimasukkan ke 
dalam rumpun angkot?  

  
2. METODE PENELITIAN 
 
 Lokasi dari kegiatan penelitian ini 
adalah Kecamatan Candi Kabupaten 
Sidoarjo. Penetapan lokasi ini dipilih 
berdasarkan populasi angkutan ojek dan 
angkot di Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan 
Candi  adalah kecamatan yang paling 
banyak memiliki angkutan umum ojek 
dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan 
lain di Kabupaten Sidoarjo.  
 Data yang digunakan bersumber dari 
data primer yang didapat  dengan melakukan 
survei  langsung ke lapangan untuk 
memperoleh data cross section yang terkait 
dengan penelitian dan data sekunder untuk 
mendapatkan data-data pendukung yang 
diperlukan dalam penelitian dengan 
melakukan penelitian pada pangkalan ojek 
maupun dengan mempelajari jurnal atau 
penelitian sejenis sebelumnya yang pernah 
ada.  
 Data sekunder yang diperlukan dalam 
penelitian ini adalah : Legalitas angkutan 
umum dan legalitas angkutan ojek dan 
angkot; Jumlah kendaraan alat angkut ojek 
dan angkot; Rute alat angkut ojek dan 
angkot; Tahun dan Tipe kendaraan alat 
angkut ojek dan angkot;   dan Fasilitas 
pendukung operasional alat angkut ojek dan 
angkot.  

 Populasi penelitian meliputi 
keseluruhan orang-orang yang terlibat 
langsung dalam beroperasinya ojek sepeda 
motor yaitu operator ojek sepeda motor yang 
beroperasi secara tetap di daerah Candi 
Kabupaten Sidoarjo. Untuk itu sebagai 
langkah awal penelitian dilakukan 
identifikasi lokasi pangkalan dan jumlah 
operator ojek pada pangkalan tersebut. Dari 
kegiatan tahap ini diperoleh data terdapat 5  
pangkalan ojek tetap dengan 75 operator 
ojek yang beroperasi secara tetap pada 
pangkalan ojek tersebut.  
 Dengan rumus perhitungan jumlah 
sampel dari Isaac dan Michael dan tingkat 
kepercayaan 95% maka diperoleh jumlah 
minimal sampel adalah sebanyak 50 
responden. Dalam pelaksanaan survei, 
pengambilan sampel data dari ojek  setiap 
pangkalan menggunakan teknik 
pengambilan sampel proporsional random 
sampling dari populasi yaitu ojek  yang 
beroperasi. Dengan teknik tersebut, setelah 
ukuran sampel diketahui maka secara 
proporsional sampel diambil dari jumlah 
populasi yang ada pada setiap pangkalan 
dimana dalam pelaksanaannya sampel 
diambil saat ojek  kembali ke pangkalan.  
 Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dengan menggunakan 
metode analisis deskriptif Kualitatif dan 
komparatif. Dimana dalam analisis ini 
dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran 
mengenai karakterisitik operasional secara 
keseluruhan tentang angkutan ojek dan 
komparasinya dengan angkot di daerah 
Candi Kabupaten Sidoarjo. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

3.1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian 
Kecamatan Candi Sidoarjo secara 
administrasi termasuk di Kabupaten 
Sidoarjo Propinsi Jawa Timur dan secara 
geografis kecamatan Candi bersebelahan 
langsung dan berada di sebelah Selatan Kota 
Sidoarjo. Hanya berjarak 6 Km dari pusat 
Kabupaten Sidoarjo dengan batasan-batasan 
wilayah sebagai berikut : 
- Sebelah Barat berbatasan dengan 

Kecamatan Tulangan,  
- Sebelah Selatan berbatasan dengan 

Kecamatan Tanggulangin dan Porong,  
- Sedangkan sebelah Utara dan Timur 

berbatasan dengan Kecamatan Sidoarjo.  
Dengan jumlah penduduk ….jiwa dan luas 
wilayah….Km2. 

Alat transportasi ojek sepeda motor di 
Kecamatan Candi Sidoarjo dapat 

Pekerjaan lain operator ojek selain sebagai 
tukang ojek yang paling banyak adalah 
petani (22,67%) dan yang hanya 
mengandalkan pekerjaan sebagai tukang 
ojek  sebesar (53,33%). Data lebih lengkap 
dapat dilihat pada tabel 3. 
 
Lamanya bekerja sebagai operator ojek yang 
paling banyak adalah lebih dari 5 tahun 
(53,34%), meskipun ada yang kurang dari 1 
tahun tapi nilainya relatif kecil. Data lebih 
lengkap dapat dilihat pada tabel 4. 
 
Alasan melakukan pekerjaan sebagai 
operator ojek sebagian besar adalah karena 
tidak ada pekerjaan lain (73,54%) sedangkan 
sisanya sebagai penghasilan tambahan 
(26,46%). Hal ini memperlihatkan pekerjaan 
sebagai operator ojek merupakan salah satu 
bentuk pekerjaan informal yang dapat 
membantu masyarakat dalam mencukupi 
kebutuhan hidupnya dan meningkatkan 
kesejahteraannya. 
 
3.3 Karakteristik Kendaraan 
Jenis kendaraan yang digunakan mayoritas 
adalah jenis kendaraan bebek (98%) 
sedangkan yang 2% menggunakan jenis 
kendaraan laki-laki. 
 
Merek kendaraan Honda adalah merek 
kendaraan yang paling banyak digunakan 
untuk mengojek (53,46%) disusul dengan 
merek-merek Suzuki, Yamaha dan 
Kawasaki. Data lebih lengkap dapat dilihat 
pada tabel 5. 
 
Umur kendaraan produksi tahun 2006-2010 
adalah yang paling banyak digunakan untuk 
mengojek (50,67%). Data lebih lengkap 
dapat dilihat pada tabel 6. 
 

dijumpai di 
ujung-ujung setiap gang perumahan atau 
pada tempat pemberhentian angkutan umum 
yang terdapat pada jalan utama masuk 
perumahan dan perkampungan. Ojek-ojek 
ini ada yang membuat pangkalan ojek 
dengan jelas diberi papan pemberitahuan, 
ada pula yang hanya bergerombol. 
 
3.2 Karakteristik Sosial Ekonomi 
 Operator 
Usia operator ojek yang paling banyak 
adalah usia produktif, yaitu antara 41-50 
tahun (sekitar 38,67 %). Data lebih lengkap 
dapat dilihat pada tabel 1. 
 
Tingkat pendidikan operator ojek yang 
paling banyak adalah pada level tingkat 
pendidikan SMA (41,33%) disusul 
kemudian SMP dan SD. Data lebih lengkap 
dapat dilihat pada tabel 2. 
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Cara pembelian/kepemilikan kendaraan 
yang digunakan untuk mengojek adalah 
hampir sama besarnya antara pembelian 
tunai dengan pembelian secara kredit. Data 
lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 7. 
 
3.4  Karakteristik Operasional  
 Pelayanan 
 
Para Operator ojek di Kecamatan Candi 
yang bekerja selama 7 hari dalam seminggu 
sebanyak (57,33%). Data lengkap dapat 
dilihat pada tabel 8. 
 
Para operator ojek di Kecamatan Candi 
mayoritas perhari mendapat penumpang 
sebanyak 5-10 penumpang perhari 
(49,33%). Data lebih lengkap dapat dilihat 
pada tabel 9. 
 
Rata-rata para operator ojek di Kecamatan 
Candi bekerja selama 5-8 jam per hari 
(41,33%), yang bekerja lebih dari 8 jam per 
hari sebanyak 36 %. Data lebih lengkap 
dapat dilihat pada tabel 10. 
 
Kecepatan rata-rata para operator ojek dalam 
menjalankan kendaraannya pada saat 
melayani penumpang 20-40km/jam 
(50,67%), hanya sebagian kecil (4%) yang 
melayani dengan kecepatan di bawah 20 
km/jam dan di atas 60 km/jam. Data lengkap 
dapat dilihat pada tabel 11. 
 
Sebagian kecil Operator ojek di Kecamatan 
Candi menjangkau hingga keluar 
Kecamatan. 
 
Ditinjau berdasarkan cara operator ojek 
mendapatkan penumpang, seluruh 
pangkalan ojek di Kecamatan Candi  para 
operator ojek  mendapatkan penumpang 

dengan cara diatur/ digilir. Sedangkan cara 
penumpang mendapatkan pelayanan ojek 
dengan cara mendatangi pos/pangkalan ojek 
sebesar 93,33%, ada sebagian kecil yang 
memanggil ojek dengan menggunakan alat 
telekomunikasi (HP) sebanyak 6,67%. 
 
3.5 Aspek Legalitas dan rumusan 
 formula pengaturan Legalitas 
Dalam rangka menciptakan  moda 
transportasi yang bertujuan selamat, aman, 
cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan 
efisien, ojek sebagai salah satu moda 
transportasi pada saat ini perlu dipikirkan 
aspek legalitasnya.  Ditinjau dari segi aspek 
legalitas alat angkut ojek pada saat ini di 
Indonesia pada umumnya hanya ada 
beberapa kabupaten yang sudah melegalkan 
dalam bentuk diterbikannya Perda 
Kabupaten setempat yaitu di Kabupaten 
Majene, Kabupaten Dompu dan Kota 
Palopo. Demikian pula   Kecamatan Candi 
khususnya juga perlu adanya aspek legalitas 
tersebut.  
Hal-hal yang perlu dimasukkan ke dalam 
perda adalah aspek-aspek yang terkait 
dengan :  
- Keselamatan; 
- Subyek dan Obyek Perizinan, dimana 
 dalam Obyek Perizinan tersebut 
 mengatur tentang Surat Izin Wadah 
 Pengelola, Kartu Kontrol Pengemudi; 
- Mekanisme Pemberian Izin Wadah 
 Pengelola Ojek;  
- Mekanisme Pemberian Izin Kartu 
 Kontrol Pengemudi Ojek; 
- Retribusi Perizinan; 
- Pembinaan; 
- Sanksi Administrasi. 
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4. KESIMPULAN DAN 
REKOMENDASI 

Kesimpulan yang dapat disampaikan 
sebagian penelitian ini adalah: 
- Keberadaan ojek sepeda motor di 

Kecamatan Candi masih sangat 
dibutuhkan. 

- Pekerjaan sebagai operator ojek adalah 
salah satu bentuk pekerjaan informal 
yang dapat membantu masyarakat 
dalam kebutuhan hidup. 

- Ojek sepeda motor di Kecamatan Candi 
mempunyai karakteristik pelayanan 
angkutan umum yang cepat, dapat 
melakukan pelayanan di luar batas 
wilayah kecamatan selama 24 jam. 

- Dikarenakan alat angkut ojek sampai 
saat ini masih sangat diperlukan oleh 
masyarakat maka sangat diperlukan 
adanya aspek legalitas dalam rangka 
menciptakan moda transportasi yang 
cepat, aman dan nyaman 
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Gambar 1. Lokasi Penelitian Kecamatan Candi 
 
Tabel 1 Prosentase Usia Operator Ojek yang beroperasi di 
Kecamatan Candi 

Usia Operator Ojek Prosentase (%) 
< 20 - 
21 – 30 20 
31 - 40 20 
41 – 50 38,67 
>50 21,33 
Jumlah 100 

  Sumber : Analisis Data Primer (2012) 
 
Tabel 2. Prosentase Tingkat Pendidikan  Operator Ojek 
yang beroperasi di Kecamatan Candi 

Pendidikan Operator Ojek Prosentase (%) 
SD 20 
SMP 38,67 
SMA 41,33 
Jumlah 100 

Sumber : Analisis Data Primer (2012) 
 
Tabel 3. Prosentase Pekerjaan Sambilan Operator Ojek 
 yang Beroperasi di Kecamatan Candi 

Pekerjaan Sambilan 
Operator Ojek Prosentase (%) 

Karyawan Pabrik 2,67 
Pedagang 9,33 
Petani 22,67 
Nelayan 2,67 
Supir 9,33 
Tidak Ada 53,33 
Jumlah 100 

Sumber : Analisis Data Primer (2012) 
 
Tabel 4. Prosentase Lama Bekerja Sebagai Operator Ojek 
 yang Beroperasi di Kecamatan Candi. 

Lama Bekerja Sebagai 
Operator Ojek (Tahun) 

Prosentase (%) 

<1 4 
1 – 2 5,33 
2 – 5 37,33 
>5 53,34 

Sumber : Analisis Data Primer (2012) 

 
Tabel 5  Prosentase Merek Kendaraan Ojek yang  
 Beroperasi di Kecamatan Candi 

Merek Kendaraan Prosentase (%) 
Honda 60 
Suzuki 20 
Yamaha 13,33 
Kawasaki 6,67 
Jumlah 100 

Sumber : Analisis Data Primer (2012) 
 
Tabel 6 Prosentase Tahun Produksi Kendaraan Ojek  
 yang Beroperasi di Kecamatan Candi 

Tahun Produksi Kendaraan Prosentase (%) 
1991 – 1995 12 
1996 – 2000 17,33 
2001 – 2005 20 
2006 – 2010 50,67 
Jumlah 100 

Sumber : Analisis Data Primer (2012) 
 
Tabel 7 Prosentase Cara Pembelian/ Kepemilikan  
   Kendaraan Ojek yang Beroperasi di   
   Kecamatan Candi 

Cara Pembelian/Kepemilikan 
Kendaraan Ojek Prosentase (%) 

Cash 40 
Kredit 60 
Jumlah 100 

Sumber : Analisis Data Primer (2012) 
 
Tabel 8 Prosentase Jumlah Hari Kerja Operator Ojek  
 yang Beroperasi di Kecamatan Candi  

Jumlah Hari 
Kerja/Minggu Prosentase (%) 

7 hari 57,33 
6 hari 33,33 
5 hari 2,67 
Tidak Tetap 6,67 
Jumlah 100 

Sumber : Analisis Data Primer (2012) 
 
Tabel 9 Prosentase Jumlah Penumpang yang      
Menggunakan Ojek Setiap Hari di Kecamatan        Candi 

Rata-rata Jumlah 
Penumpang/ Hari Prosentase (%) 

< 5 28 
5 – 10 49,33 
>10 22,67 
Jumlah 100 

Sumber : Analisis Data Primer (2012) 
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Tabel 10 Prosentase Jumlah Jam Kerja Operator Ojek per  
 hari di Kecamatan Candi 

Jumlah Jam Kerja / Hari Prosentase (%) 
0 – 4 22,67 
5 – 8 41,33 
>8 36 
Jumlah 100 

Sumber : Analisis Data Primer (2012) 
 
 
Tabel 11 Prosentase Kecepatan Operasional Ojek Di  
   Kecamatan Candi 

Kecepatan (Km/Jam) Prosentase (%) 
< 20 4 
20 - 40 50,67 
40 – 60 41,33 
>60 4 
Jumlah 100 

Sumber : Analisis Data Primer (2012) 
 
 


