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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

Pada bab II, akan dibahas mengenai berbagai kajian teori yang 

berhubungan dengan topik penelitian. Teori yang digunakan diantaranya adalah 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang meliputi teori pemberdayaan dan teori 

tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat , Modal Sosial, Peran modal Sosial 

dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, penelitian terdahulu, dan kerangka 

pikir yang membingkai penelitian ini. 

 

2.1 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

2.1.1 Pemberdayaan 

Istilah pemberdayaan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu 

empowerment. Secara harfiah, empowerment berarti pemberian kekuasaan atau 

kekuatan. Ife (1995) dalam Fahrudin mengatakan pemberdayaan bertujuan 

memberikan kekuatan atau kekuasaan kepada orang-orang yang tidak 

beruntung. Sedangkan Swift dan Levin (1987) cenderung mengartikan 

empowerment sebagai pengalokasian ulang mengenai kekuasaan. Inti dari 

kedua pengertian tersebut adalah adanya pendelegasian kekuasaan pada 

proses pemberdayaan. 

Steward (1994) dalam Fahrudin, mengemukakan bahwa pemberdayaan 

merupakan pelimpahan proses pengambilan keputusan dan tanggung jawab 

secara penuh. Proses pelimpahan keputusan bukan berarti pelepasan 

pengendalian tetapi lebih mengarah pada penyerahan pengendalian yang 
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didukung oleh  pemanfaatan kecakapan dan pengetahuan masyarakat seoptimal 

mungkin untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.  

Menurut Priyono dan Pranaka (1996) proses pemberdayaan mengandung 

dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan dengan kecenderungan 

primer, yang menekankan pada proses memberikan kekuasaan, kekuatan, dan 

kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan lebih berdaya. 

Proses ini dilengkapi dengan upaya membangun aset material untuk mendukung 

pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kedua, proses 

pemberdayaan dengan kecenderungan sekunder, yang menekankan pada 

proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi agar individu mempunyai 

kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan 

hidupnya melalui proses dialog. Seringkali kecenderungan primer terwujud 

melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu. 

Tiga dimensi yang berkaitan dengan konsep pemberdayaan diajukan oleh 

Kieffer (1985), dalam Fahrudin, antara lain: 

1) kompetensi kerakyatan (citizenship competence), 

2) tidak buta/melek sosiopolitik (sociopolitical literacy), dan 

3) kompetensi partisipasi (participatory competence). 

Selanjutnya Kieffer dalam Fahrudin, menyatakan bahwa ketiga kompetensi 

diatas sangat dipengaruhi oleh sikap personal atau perasaan diri yang 

mendorong untuk berkembang secara sosial; pengetahuan dan kapasitas untuk 

menganalisis secara kritis sistem sosial dan politik sehingga mengerti dan 

memahami keadaan lingkungannya; kemampuan untuk mengembangkan 

strategi kegiatan dan sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang diinginkan; 

serta kemampuan untuk melakukan penataan dengan sumber-sumber eksternal 

dalam kerangka mencapai tujuan kolektif. Fahrudin menyimpulkan proses 

pemberdayaan merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi 
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antara lapisan sosial, sehingga kemampuan individu “senasib” untuk saling 

berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk 

pemberdayaan yang paling efektif. Dan proses pemberdayaan merupakan 

pematahan pola relasi antara subyek (penguasa) dan obyek (yang dikuasai), 

dimana adanya pengakuan subyek akan kemampuan yang dimiliki obyek. 

Dengan demikian obyek dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan 

menggunakan daya yang ada padanya dibantu dengan daya yang dimiliki 

subyek.  

Hasil akhir proses pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu atau 

kelompok yang semula sebagai obyek menjadi subyek baru. Sehingga proses 

pemberdayaan selanjutnya menurut Priyono dan Pranaka (1996) berubah dari 

pola relasi lama subyek-obyek menjadi pola relasi yang baru yaitu subyek-

subyek. 

Solomon (1976), Swift dan Levin (1987), Kieffer (1981), Rappaport 

(1981,1984), dan Dubois dan Miley (1992) dalam Fahrudin menyebutkan 

beberapa prinsip dan asumsi pemberdayaan, antara lain: 

a) Empowerment adalah proses kolaboratif, dimana klien dan pekerja sosial 

bekerjasama sebagai partner. 

b) Proses empowerment melihat sistem klien sebagai pemegang peranan 

penting (competent) dan mampu memberikan akses kepada sumber-sumber 

dan peluang-peluang. 

c) Klien harus menerima diri mereka sendiri sebagai causal agent, yang 

mampu untuk mempengaruhi perubahan. 

d) Kompetensi diperoleh melalui pengalaman hidup. 

e) Pemecahan masalah didasarkan pada situasi masalah yang merupakan 

hasil dari kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
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f) Jaringan sosial informal adalah sumber pendukung yang penting untuk 

menjembatani tekanan dan membangun kompetensi dan kontrol diri. 

g) Orang harus berpartisipasi dalam pemberdayaan diri mereka dan dalam 

mencapai tujuan, pengertian dan hasil dari pemberdayaan harus mereka 

artikulasikan sendiri. 

h) Tingkat kesadaran dan pengetahuan mengenai kegiatan untuk melakukan 

perubahan merupakan masalah utama dalam empowerment. 

i) Empowerment merupakan upaya untuk memperoleh dan menggunakan 

sumber-sumber tersebut dengan cara yang efektif. 

j) Proses empowerment adalah proses yang dinamis, sinergi, selalu berubah 

dan berevolusi, karena masalah-masalah selalu mempunyai banyak cara 

pemecahan. 

k) Empowerment dapat dicapai melalui kesepadanan struktur-struktur pribadi 

dan perkembangan sosio-ekonomi. 

 

2.1.2 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana 

masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki 

situasi dan kondisi diri sendiri (Christenson & Robinson: 1989). Hal yang sama 

juga diartikan oleh Fahrudin untuk pemberdayaan masyarakat, yaitu 

mengembangkan kondisi dan situasi sedemikian rupa sehingga masyarakat 

memiliki daya dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupannya.  

Karl Marx mendefinisikan pemberdayaan masyarakat adalah proses 

perjuangan kaum powerless untuk memperoleh surplus value sabagai hak  

normatifnya. Perjuangan surplus value dilakukan melalui distribusi penguasaan 

faktor-faktor produksi. Sedangkan Friedman (1992), menyebutkan 

pemberdayaan harus dimulai dari pemberdayaan rumah tangga meliputi aspek 
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sosial, politik, dan psikologis. Pemberdayaan sosial adalah bagaimana rumah 

tangga lemah memperoleh akses informasi, akses pengetahuan dan ketrampilan, 

akses untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial, dan akses ke sumber-sumber 

keuangan. Pemberdayaan politik adalah usaha bagaimana rumah tangga yang 

lemah memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan publik yang 

mempengaruhi masa depan mereka. Dan pemberdayaan psikologis adalah 

usaha bagaimana membangun kepercayaan diri rumah tangga yang lemah 

(Friedman: 1992, dalam Hutomo: 2000). 

Hulme dan Turner (1990), Robert Dahl (1963), Kassam (1989), Sen dan 

Grown (1987), dan Paul (1987) seperti yang dikutip oleh Hutomo (2000) 

mengartikan pemberdayaan adalah penguatan masyarakat untuk dapat 

berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa 

depannya, penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh faktor-faktor 

produksi, dan penguatan masyarakat untuk dapat menentukan pilihan masa 

depannya. Dengan demikian Hutomo (2000) menyimpulkan bahwa 

pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor 

produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan 

masyarakat untuk mendapat gaji dan/upah yang memadai, dan penguatan 

masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang 

harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, 

maupun aspek kebijakannya. 

Soetomo (2011) menyebutkan bahwa unsur utama dari proses 

pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan pengembangan 

kapasitas masyarakat. Selanjutnya ia mengatakan apabila masyarakat telah 

memperoleh kewenangan tetapi tidak atau belum mempunyai kapasitas untuk 

menjalankan kewenangan tersebut maka hasilnya juga tidak optimal. Kondisi 

tersebut disebut masyarakat kurang berdaya atau powerless, sehingga tidak 
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mempunyai peluang untuk mengatur masa depannya sendiri. Moebyarto (1985) 

menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat mengacu pada kemampuan 

masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses dan kontrol atas 

sumber hidup yang penting (Moebyarto: 1985, dalam Fahrudin). Selanjutnya, 

Fahrudin menjabarkan ciri-ciri masyarakat yang berdaya antara lain: 

1. mampu memahami diri dan potensinya, 

2. mampu merencanakan (mengantisipasi perubahan ke depan), dan 

mengarahkan dirinya sendiri, 

3. memiliki kekuatan berunding, bekerja sama secara saling menguntungkan 

dengan bargaining power yang memadai, dan 

4. bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. 

Sedangkan untuk pendekatan pemberdayaan masyarakat disajikan oleh 

Soetomo (2011), meliputi: 

a) Desentralisasi 

Diimplementasikan dalam bentuk kewenangan masyarakat hingga level 

lapisan masyarakat terbawah untuk melakukan kontrol terhadap 

pengambilan keputusan dan sumberdaya.  

b) Bottom up 

Proses dan mekanisme perumusan program akan dilaksanakan dan 

ditentukan oleh masyarakat sendiri. Identifikasi masalah dan dan kebutuhan 

dari masyarakat dapat direspon oleh masyarakat tersebut dalam bentuk 

program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh 

masyarakat itu sendiri. atau dengan kata lain proses pembangunan 

masyarakat berasal dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dapat juga, identifikasi 

masalah dan kebutuhan dari bawah diakomodasi oleh pemerintah baik 

daerah maupun pusat, dalam hal ini dinas-dinas terkait, untuk dimasukkan 

dalam mata program dalam perencanaan pembangunan. Bentuk kedua 
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inilah yang dikenal dengan proses dan mekanisme pembangunan yang 

bersifat bottom-up. 

c) Variasi lokal 

Pola pelaksanaan pembangunan berdasarkan kebutuhan, permasalahan 

dan potensi yang dimiliki masyarakat. Dengan demikian pembangunan akan 

berjalan secara efektif dan efisien. 

d) Proses belajar 

Pelaksanaan pembangunan masyarakat mengedepankan pengambilan 

keputusan masyarakat bukan lagi menggunakan sistem instruktif dan 

komando. Kewenangan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan 

pengelolaan pembangunan perlu diimbangi dengan kapasitas atau 

kemampuan untuk melakukannya. Oleh sebab itu perlu pengembangan 

kapasitas masyarakat sebagai subyek pembangunan melalui proses belajar 

sosial secara kumulatif.  

e) Keberlanjutan 

Pemberian kewenangan kepada masyarakat dalam pengelolaan 

pembangunan lebih mendorong tumbuh dan berkembangnya inisiatif dan 

kreativitas. Proses bekerja sambil belajar ini kemudian berkembang menjadi 

rutinitas dan diakui keberadaannya, dirasakan manfaatnya dan ditempatkan 

sebagai bagian dari pola tindakan bersama. Tanpa disadari mekanisme 

pengelolaan pembangunan telah terinstitusionalisasi oleh masyarakat dan 

menjadi bagian dari pranata sosial. Dengan didukung oleh modal sosial 

sebagai penggerak tindakan bersama, maka pengelolaan pembangunan 

dapat dilaksanakan secara mandiri dan berkelanjutan. 

f) Social inclusion 

Kondisi dimana sudah tidak adanya diskriminasi institusional atau semua 

lapisan masyarakat mendapatkan peluang yang setara dalam berpartisipasi 
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pada semua proses kehidupan, dapat mengakses segala bentuk pelayanan, 

informasi, dan sumberdaya  

g) Transformation 

Pembangunan masyarakat pada dasarnya adalah proses perubahan. 

Perubahan dalam kacamata transformation difokuskan pada perubahan evel 

sistem dan struktur sosialnya.  

 

2.2 Modal Sosial 

Dalam ilmu ekonomi, modal (capital) dalam bentuk modal ekonomi maupun 

finansial (financial capital) lebih sering diperbincangkan karena relatif lebih 

mudah dipahami oleh orang awam sekalipun. Modal finansial lebih mudah diukur 

bahkan lebih sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari manusia terutama 

dalam bentuk uang. Suharto menyatakan bahwa uang dapat dihitung secara 

kualitatif dan absolut, karena jumlah uang yang dibelanjakan dapat diidentifikasi 

sesuai jumlah barang yang dibelinya. 

Cohen&Prusak (2001) dalam Siregar (2011) menuliskan konsep awal 

modal sosial ditulis oleh Hanifan di tahun 1916, saat dia membicarakan tentang 

pusat komunitas yang terkait dengan sekolah di wilayah pedesaan. Hanifan 

menggunakan istilah modal sosial untuk membicarakan faktor substansi dalam 

kehidupan masyarakat yang antara lain berupa niat baik (good will), rasa simpati, 

perasaan persahabatan, dan hubungan sosial yang membentuk sebuah unit 

sosial. 

Sedangkan dari sudut pandang ekonom, konsep modal sosial  yang tertera 

dalam literatur yang ditulis oleh Yustika (2010) dikenalkan oleh Pierre Bourdieu 

pada akhir tahun 1970an dalam judul tulisannya ‘Le Capital Social: Notes 

Provisoires’ yang mendefinisikan modal sosial sebagai agregat sumber daya 

aktual ataupun potensial yang diikat untuk mewujudkan jaringan yang awet 
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(durable) sehingga melembagakan hubungan persahabatan (acquitance) yang 

saling menguntungkan. Namun publikasi Bourdieu ini kurang mendapat perhatian 

karena ditulis dalam bahasa Perancis. Konsep modal Sosial baru dikenal luas 

ketika James L. Coleman menulisnya dalam jurnal American Journal of Sociology 

yang berjudul ‘Social Capital in the Creation of Human Capital’ di tahun 1988.  

Coleman mendefinisikan modal sosial bukan entitas tunggal tetapi entitas 

majemuk yang mengandung dua elemen: (1) modal sosial mencakup beberapa 

aspek dari struktur sosial; dan (ii) modal sosial memfasilitasi tindakan tertentu 

dari pelaku (aktor) -baik individu atau perusahaan- di dalam struktur tersebut 

(Coleman: 1988, dalam Yustika: 2010). Tiga bentuk modal sosial yang 

disebutkan Coleman meliputi (1) struktur kewajiban, ekspektasi, dan 

kepercayaan; (2) jaringan informasi; (3) norma dan sanksi yang efektif.  

Namun yang patut diperhatikan adalah pengakuan atas modal sosial yang 

mulai dirasa penting hadir disamping dengan modal finansial (financial capital), 

maupun modal manusia (human capital). Siregar (2011) menyebutkan bahwa 

modal sosial ini merupakan salah satu bagian dari modal manusia disamping 

modal-modal lainnya seperti kompetensi, motivasi, sikap kerja, dan budaya/etos 

kerja.  

Baker (2000), dalam Yustika (2010)  mendefinisikan modal sosial sebagai 

sumber daya yang diraih oleh pelakunya melalui struktur sosial yang spesifik, 

kemudian digunakan untuk memburu kepentingannya, dimana modal sosial 

tersebut diciptakan lewat perubahan-perubahan dalam hubungan 

antarpelakunya. Sedangkan Schiff (1999), Dalam Yustika (2010) mengartikan 

modal sosial sebagai seperangkat elemen struktur sosial yang mempengaruhi 

relasi antarmanusia dan sekaligus sebagai input atau argumen bagi fungsi 

produksi dan manfaat (utility). Dan Burt (1997a), dalam Yustika (2010)  

memaknai modal sosial sebagai teman, kolega dan lebih umum kontak lewat 
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siapa pun yang membuka peluang bagi pemanfaatan modal ekonomi dan 

manusia. Uphoff (1999), dalam Yustika (2010) menyatakan bahwa modal sosial 

dapat ditentukan sebagai akumulasi beragam tipe dari aspek sosial, psikologi, 

budaya, kelembagaan, dan aset yang tidak terlihat (intangible) yang 

mempengaruhi perilaku kerjasama. Dan, Putnam (1995) mengartikan modal 

sosial sebagai gambaran organisasi sosial, seperti jaringan norma dan 

kepercayaan sosial yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama yang saling 

menguntungkan (Yustika: 2010). Fukuyuma mendefinisikan bahwa modal sosial 

(social capital) sebagai norma informal yang dapat mendorong kerjasama antar 

anggota masyarakat (Fukuyama: 1995, dalam Siregar: 2011).  

Peran individu dalam kelompok atau organisasi pun tak luput dari peran 

modal sosial. Hal ini dapat ditunjukkan oleh definisi modal sosial yang 

dikemukakan oleh Emile Durkheim menyebut istilah modal sosial untuk 

menyatakan ikatan sosial antar manusia di dalam sebuah masyarakat sangat 

penting untuk membentuk kohesivitas sosial dalam mencapai tujuan 

bermasyarakat (Rahardjo: 2010). Secara umum modal sosial adalah merupakan 

hubungan-hubungan yang tercipta dan norma-norma yang membentuk kualitas 

dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat dalam spektrum yang luas, 

yaitu sebagai perekat sosial (social glue) yang menjaga kesatuan anggota 

masyarakat (bangsa) secara bersama-sama (Supriono, Flassy & Rais). Hal 

senada juga diungkapkan Arsyad, dkk. (2011) yang menyatakan bahwa modal 

sosial juga merupakan sebuah fenomena yang tumbuh dari bawah (bottom-up 

phenomenon), yang berasal dari sekumpulan individu yang membentuk pola 

jalinan sosial (social network) yang didasarkan atas prinsip saling mempercayai 

(trust), resiprositas sosial, norma dalam berperilaku, serta aksi kolektif.  

Dari banyaknya perbedaan batasan antar ahli tentang modal sosial, 

Syahyuti (2008) melihat beberapa ahli lebih menekankan pada pentingnya  trust, 
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sebagian lagi social network dan behavioral norms dalam modal sosial. 

Pengertian trust secara sederhana adalah “willingness to take a risk”, yaitu, 

interaksi-interaksi yang didasari perasaan yakin (sense of confidence), bahwa 

orang lain akan memberikan respon sebagaimana diharapkan dan akan saling 

mendukung, atau setidaknya orang lain tak akan bermaksud menyakiti. Sehingga 

menimbulkan rasa aman (perceived safety) ketika berinteraksi dengan orang lain. 

Selain itu, Syahyuti juga menyatakan bahwa untuk mengembangkan modal 

sosial kata kuncinya adalah “waktu” (Syahyuti: 2008). Semakin lama seseorang 

terlibat dalam interaksi, maka modal sosial yang akan dimilikinya akan ikut 

meningkat.  

 

Tabel 2.1 : Modal Sosial Terikat dan Modal Sosial Menjembatani 

Bonding Social Capital Bridging Social Capital 

 Terikat/ketat, raingan yang eksklusif. 

 Perbedaan yang kuat antara ‘orang 
kami’ dan ‘orang luar’. 

 Hanya satu alternatif jawaban. 

 Sulit meneima arus perubahan. 

 Kurang akomodatif terhadap pihak 
luar. 

 Mengutamakan kepentingan 
kelompok. 

 Mengutamakan solidaritas kelompok. 

 Terbuka.  

 Memiliki jaringan yang lebih fleksibel. 

 Memungkinkan untuk memiliki 
banyak alternatif jawaban dan 
penyelesaian masalah. 

 Akomodatif untuk menerima 
perubahan. 

 Cenderung memiliki sikap yang 
altruistik, humanitaristik, dan 
universal. 

Sumber: Hasbullah (2006), dalam Supriono, Flassy dan Rais. 

 
Hasbullah (2006) dalam Supriono, Flassy, & Rais, membagi modal sosial 

menjadi dua yaitu (a) modal sosial terikat (bonding social capital), yang memiliki 

ciri khas di dalam konteks ide, relasi, dan perhatian yang lebih berorientasi ke 

dalam; dan (b) modal sosial yang menjembatani (bridging social capital) yang 

lebih berorientasi keluar. Perbedaan keduanya disajikan dalam tabel 2.1  
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2.3 Peran Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Ekonomi 

Soetomo (2011) menyatakan bahwa proses pemberdayaan seharusnya 

menghasilkan praktik sosial yang baru yang menjadi rutinitas baru dan terpola 

serta terlembagakan, dengan demikian telah menghasilkan institusi baru dalam 

pengertian institution. Proses institusionalisasi merupakan prasyarat bagi 

tumbuhnya kemandirian masyarakat karena lebih menjamin keberlangsungan 

aktivitas pihak internal (masyarakat lokal) walaupun fasilitasi dari pihak eksternal 

(lembaga pemerintah, LSM, atau pihak swasta) sudah dihentikan. Selanjutnya, 

Soetomo menjelaskan bahwa proses institusionalisasi berlangsung melalui 

proses belajar sosial, dalam hal ini modal sosial merupakan faktor penting dalam 

proses tersebut. Modal sosial dianggap memiliki peran sebagai energi sosial 

untuk menggerakkan tindakan kolektif masyarakat tersebut.  

Dalam prakteknya, Soetomo (2011) melihat berbagai program yang 

dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat kurang mampu untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan potensi modal sosial bahkan tak jarang 

karena kesalahan dalam pendekatan, atau sebaliknya mereduksi potensi modal 

sosial.  

Peranan modal sosial sebagai tenaga penggerak dalam berbagai tindakan 

sosial, diklasifikasikan Uphoff menjadi dua kategori yaitu fenomena struktural dan 

fenomena kognitif. Klasifikasi struktural termanifestasikan dalam berbagai 

organisasi sosial yang dapat membentuk  jaringan dalam kerja sama. Sementara 

kategori kognitif merupakan hasil dari proses mental yang diperkuat oleh unsur 

budaya termasuk norma dan nilai (Soetomo: 2011). Sehingga keuntungan dari 

eksisnya modal sosial yang telah mengakar dan terinstitusionalisasi, akan 

memudahkan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di 

komunitasnya termasuk program-program yang digulirkan di wilayah tersebut. 
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Berdasarkan pengertian pemberdayaan yang dikemukakan oleh McArdle 

(1989) dalam Fahrudin, pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan 

oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut.  

Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui 

kemandiriannya, bahkan harus lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri 

dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan serta sumber lainnya, dalam rangka 

mencapai tujuan mereka tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan 

eksternal.  

Menurut pendapat Brata (2004) dalam Santoso, peran modal sosial pun 

makin diarahkan pada persoalan-persoalan pembangunan ekonomi yang 

sifatnya lokal termasuk dalam hal pengurangan kemiskinan, karena hal-hal ini 

akan lebih mudah untuk dicapai dan biayanya kecil jika terdapat modal sosial 

yang besar. Namun, diingatkan oleh Tonkiss (dalam Syahyuti: 2008), bahwa 

modal sosial barulah bernilai ekonomis kalau dapat membantu individu atau 

kelompok, misalnya untuk mengakses sumber-sumber keuangan, mendapatkan 

informasi, menemukan pekerjaan, merintis usaha, dan meminimalkan biaya 

transaksi. 

 

2.4 Pendirian Terdahulu 

Beberapa penelitian terkait peran modal sosial pada pemberdayaan 

ekonomi masyarakat antara lain: 

1. Witjaksono (2010) dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 11(2) 

dengan judul Modal Sosial Dalam Dinamika Perkembangan Sentra Industri 

Logam Waru Sidoarjo mengemukakan bahwa berdasarkan hasil rekonstruksi 

secara analitis ditemukan bahwa secara struktural dan kognitif keberadaan 

dan peran modal sosial memberi sumbangan signifikan terhadap 
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perkembangan SILOW dalam lima fase: perintisan pande besi, sentra pende 

besi, sentra industri logam (SILOW), SILOW-Sinergi I, dan SILOW-Sinergi II. 

2. Pranadji (2006) dalam Jurnal agro Ekonomi, volume 24(2) dengan judul 

Penguatan Modal Sosial untuk Pemberdayaan masyarakat Perdesaan dalam 

Pengelolaan Agroekosistem Lahan Kering, di daerah Proyek Pertanian Lahan 

Kering (PL2K) di Hulu DAS Jratunseluna, dan ex Proyek Bangun Desa (PBD) 

di Hulu DAS Bengawan Solo menemukan bahwa dalam memperbaiki 

pengelolaan ALK, kedua proyek belum memperhatikan tentang pentingnya 

penguatan modal sosial setempat, setelah proyek berakhir hampir semua 

kegiatan perbaikan pengelolaan ALK ikut berakhir. Desa yang memiliki modal 

sosial relatif baik cenderung memiliki kemampuan lebih baik dalam 

mengatasi kerusakan ALK. Ketimpangan kekuatan modal sosial antardukuh 

dapat dijadikan petunjuk kemungkinan terjadinya gejala ketidakberdayaan 

masyarakat dalam pengelolaan ALK sekaligus petunjuk lemahnya 

kelembagaan masyarakat madani dan penyelenggaraan pemerintahan desa 

setempat.   

3. Siregar (2011) dalam Jurnal Fisip UMRAH, volume 1(1) dengan judul Modal 

Sosial Para Pedagang Kaki Lima Etnis Jawa Studi di Daerah Nagoya Kota 

Batam, hasilnya ditemukan adanya hubungan erat antara  modal sosial dan 

kegiatan usaha pedagang kaki lima (PKL) di Nagoya, Batam. Terdapat tiga 

aspek modal sosial yang dimaksud antara lain aspek struktural, aspek 

relasional, dan aspek kognitif. Setiap PKL etnis Jawa terhubung secara 

struktural dengan paguyuban, pemerintah, dan organisasi lain. Aspek 

relasional dapat dilihat dari pola kehidupan di lingkungan tempat usaha dan 

tempat tinggal, adanya kemitraan, ikatan kekeluargaan, dan jaringan sosial. 

Dalam aspek kognitif, kepercayaan menjadi faktor kunci sebagai modal 

sosial, yang menyebabkan biaya transaksi dan biaya kontrol menjadi rendah. 
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4. Badaruddin (2006) dalam Jurnal wawasan, volume 12(2) dengan judul 

Pemanfaatan Modal Sosial dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan 

Keluarga dan Komunitas (Studi pada Komunitas Petani Karet di Kecamatan 

Rao, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat) juga mengemukakan bahwa 

modal sosial dalam masyarakat masih cukup baik sehingga upaya 

membangun kelembagaan untuk mengatasi persoalan sendiri lebih mudah 

terwujud. Kemampuan membangun modal sosial dalam suatu komunitas 

merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan komunitas tersebut baik 

secara sosial maupun ekonomi. 

5. Syahyuti (2008) dalam Jurnal forum penelitian agro ekonomi, volume 26(1) 

dengan judul Peran Modal Sosial (Social Capital) dalam Perdagangan Hasil 

Pertanian (The Role Social Capital In Agricultural Trade) membuktikan bahwa 

modal sosial tumbuh dan terakumulasi menurut waktu dan secara signifikan 

mempengaruhi kinerja sistem perdagangan komoditas pertanian. Modal 

sosial mampu mengurangi dampak dari ketidaksempuranaan pasar dan 

mereduksi tingginya biaya transaksi melalui relasi dengan pedagang lain, 

relasi dengan orang yang membantu dalam hal keuangan, dan relasi 

keluarga. Modal sosial juga dapat ditumbuhkan secara formal misalnya 

penumbuhan asosiasi pedagang. Kata kunci untuk mengembangkan modal 

sosial adalah waktu baik keterlibatan dalam perdagangan maupun kepekaan 

dalam membangun hubungan terutama dengan orang yang siap membantu 

ketika mengahadapi kesulitan terutama keuangan. Intervensi kebijakan untuk 

memperbaiki pemasaran antara lain melalui peningkatan aset pedagang, 

mereduksi risiko transaksi, mempromosikan perilaku bisnis yang yang lebih 

baik, dan mereduksi biaya tata niaga. 

6. Santoso (2007) dalam Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik, volume 17(1) 

dengan judul Peran Modal Sosial terhadap Perkembangan Pedagang Kaki 
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Lima di Ponorogo menyatakan bahwa kemampuan berkembang dan 

bertahan menghadapi persaingan usaha pedagang warung angkringan, 

disamping didorong faktor ketrampilan dan semangat kerja yang tinggi, juga 

didorong berperannya modal sosial diantara para pedagang warung 

angkringan di Kota Ponorogo. Modal sosial yang berperan antara lain saling 

memberikan informasi dan bantuan, baik terkait informasi peluang usaha, 

lokasi usaha yang strategis, modal usaha, kelompok usaha, maupun tempat 

tinggal. 

7. Yuliarni (2011) dalam E-jurnal Universitas Udayana, volume 7(2) dengan 

judul Peran Modal Sosial dalam Pemberdayaan Industri Kerajinan di Provinsi 

Bali menemukan hal yang berbeda yaitu modal sosial yang diukur dari 

indikator norma, kepercayaan, jaringan, maupun ekspektasi secara langsung 

belum mampu meningkatkan pemberdayaan industri kerajinan di Bali, 

walaupun arah hubungan antara modal sosial dengan pemberdayaan industri 

kerajinan positif. Artinya, tingginya modal sosial belum mampu secara 

langsung dan otomatis meningkatkan pemberayaan industri kerajinan. 

Tingginya modal sosial pengrajin harus diperkuat oleh kemampuan secara 

terus menerus dalam jangka panjang untuk melakukan interaksi dengan 

sumber modal lainnya. Peran lembaga adat mampu menghubungkan antara 

peran modal sosial dan peran pemerintah terhadap pemberdayaan industri 

kerajinan di Provinsi Bali. 

8. Inayah (2012) dalam Jurnal Pengembangan Humaniora Volume 12(1) 

dengan judul Peranan Modal Sosial dalam Pembangunan yang 

mengemukakan bahwa apapun bentuk pembangunan yang dilakukan, faktor 

kejujuran, kepercayaan, terbuka, memiliki tingkat empati yang tinggi dan nilai-

nilai etis, menjadi dasar yang menentukan perkembangan dan keberlanjutan 

beragam aktivitas usaha di setiap sektor pembangunan. 
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Sejauh ini, penelitian terdahulu yang dilakukan belum ada yang mengupas 

secara khusus bagaimana peran kepercayaan, jaringan dan norma secara 

khusus dan langsung mempengaruhi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh 

karenanya, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian ini dengan 

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk mengetahui lebih lanjut 

bagaimana peran masing-masing bentuk modal sosial tersebut dalam 

mempengaruhi perkembangan usaha daur ulang. 

 

2.5 Kerangka Pikir 

Menurut Uma Sekaran dalam bukunya Business Research (1992), dalam 

Sugiyono (2011) kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi 

sebagai masalah penting. Sugiyono (2011) menekankan pada kerangka yang 

baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. 

Dari pengertian di atas mengahsilakan kerangka pikir ysng disajikan dalam 

gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 : Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Ilustrasi Peneliti, 2012 

Secara ringkas kerangka pikir penelitian dimulai dari identifikasi unsur-

unsur modal sosial dalam masyarakat yang terjalin dalam hubungan antara 

pelaku usaha daur ulang dengan penyedia bahan baku (input), antar sesama 

pelaku usaha daur ulang, dan juga antara pelaku usaha daur ulang dengan 

pelanggan produk mereka (output). Variabel modal sosial yang diteliti meliputi 

kepercayaan (trust), Jaringan (network), dan norma (norms). Dari modal sosial 

tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai modal awal dalam bottom up 
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planning yang dirancang oleh pemerintah sebagai usaha dalam pemberdayaaan 

masyarakat. Usaha pemberdayaan masyarakat tersebut diharapkan mampu 

meningkatkan potensi ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dan juga 

menciptakan peluang usaha di Desa Kedungwonokerto.  


