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ABSTRAKSI 

 

Mustofa, Mohammad Fajar. 2013. Peran Modal Sosial pada Proses 
Pengembangan Usaha (Studi Kasus Komunitas PKL SMAN 8 Jalan 
Veteran Malang). Skripsi, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Brawijaya. Dr. Asfi Manzilati, SE., ME. 

 

Krisis moneter Indonesia pada tahun 1997 menghasilkan tingkat PHK yang 
semakin bertambah sehingga berdampak pada peningkatan jumlah 
pengangguran. Keterbatasan sektor formal dalam menyerap para pengangguran 
tersebut membuat masyarakat beralih pada sektor informal yang lebih fleksibel. 
salah satu bentuk sektor informal ini adalah PKL. PKL sebagai produsen selalu 
mengupayakan langkah-langkah guna mencapai pengembangan usaha yang 
signifikan. Salah satunya melalui konsep modal sosial yang merupakan 
perpaduan konsep dari ilmu ekonomi dan sosiologi. 

Masalah yang muncul adalah mengenai peran modal sosial, terutama 
mengenai jaringan, norma, dan kepercayaan, pada proses pengembangan 
usaha komunitas PKL SMAN 8 Jalan Veteran Malang. Salah satu lokasi strategis 
di Kota Malang ini memiliki beragam peluang bagi PKL untuk pengembangan 
usahanya. 

Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan penelitian deskriptif fenomenologis. Tahapan yang dilakukan untuk 
mengumpulkan data primer adalah melalui wawancara mendalam terhadap 
komunitas PKL SMAN 8 Jalan Veteran Kota Malang. Kemudian penelitian 
berlanjut pada tahapan coding untuk memproses hasil wawancara ke dalam 
kategori khusus tertentu sebagai langkah dalam menjawab permasalahan. 

Jaringan yang paling berperan dalam pengembangan usaha komunitas PKL 
adalah peran jaringan dengan teman dengan perannya sebagai peluang usaha 
baru. Hal ini dikarenakan hubungan antar-teman atau orang luar dapat 
mendorong adanya inovasi dan kreativitas, terutama dari pihak karyawan, 
sehingga akan berdampak pada optimalisasi usaha baru. Norma yang paling 
berperan dalam pengembangan usaha komunitas adalah norma penguasaan 
lokasi. Dari lokasi yang strategis dan permanen, para PKL dapat memberikan 
dampak internal dan eksternal usahanya. Bentuk kepercayaan yang paling 
berperan komunitas PKL adalah bentuk kepercayaan kepada karyawan berupa 
perekrutan dan kinerja tenaga kerja karena dapat memperbesar peluang 
keuntungan dan memperpanjang kelangsungan usaha. 
 
Kata Kunci: PKL, Modal Sosial, Proses Pengembangan Usaha 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

       Krisis moneter Indonesia yang terjadi sejak awal Juli 1997 secara bertahap 

berubah menjadi krisis ekonomi yang menghasilkan kelumpuhan kegiatan 

ekonomi lantaran banyak perusahaan yang tutup serta peningkatan jumlah 

pengangguran. Krisis ini juga diperparah oleh beberapa musibah nasional, 

seperti kebakaran hutan secara besar-besaran di Kalimantan, musim kering yang 

panjang, serta kerusuhan pada pertengahan Mei 1998. 

       Pendapatan per kapita Indonesia yang sempat mencapai $1.155/kapita pada 

tahun 1996 dan $1.088/kapita pada tahun 1997, turun drastis menjadi hanya 

$610/kapita pada tahun 1998. Organisasi Buruh Internasional (ILO) menyatakan 

bahwa dua dari tiga penduduk Indonesia berada dalam kondisi sangat miskin 

pada tahun 1999. Saat itu, rupiah terdevaluasi hingga 90% dan pertumbuhan 

ekonomi Indonesia merosot menjadi -13,7%. Inflasi mencapai 78% dan harga-

harga makanan melambung hingga sekitar 118% (Dinas Komunikasi, Informatika, 

dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta, 2012). Perusahan-perusahaan terpaksa 

mengeluarkan kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK). Akibatnya, terjadilah 

PHK masal di berbagai wilayah Indonesia yang semakin menambah jumlah 

pengangguran. 

       Berdasarkan jam kerjanya, pengangguran dibedakan menjadi tiga, yaitu 

pengangguran terselubung, setengah menganggur, dan pengangguran terbuka. 

Dari ketiga jenis pengangguran tersebut, jenis yang sangat dipengaruhi oleh 

faktor eksternal, misalnya kurangnya lapangan pekerjaan, adalah jenis 

pengangguran terbuka (Data Statistik Indonesia, 2013). Gambar 1.1
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menggambarkan tentang tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pra dan 

pasca krisis 1998: 

Gambar 1.1: Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tahun 
1988-2008 

 

Sumber: BPS, Statistik Ketenagakerjaan, Jakarta: BPS, 2008. 

 

       Pasca PHK, masyarakat membutuhkan waktu yang cukup lama dan usaha 

yang lebih keras untuk kembali mendapatkan pekerjaan baru di sektor formal. 

Sektor informal menjadi pilihan bagi masyarakat dalam penyerapan tenaga kerja 

karena lumpuh dan kurangnya daya serap tenaga kerja oleh sektor formal 

setelah krisis 1998. Prosedur usaha yang sederhana dan tidak memerlukan 

beragam kriteria yang berat merupakan kelebihan dari sektor ini, sehingga 

banyak masyarakat yang lebih memilih berusaha dalam sektor informal daripada 

bekerja di sektor formal. 

       Sektor informal merupakan lingkungan usaha tidak resmi serta merupakan 

lapangan pekerjaan yang diciptakan dan diusahakan sendiri oleh pencari kerja. 

Unit usaha kecil ini melakukan kegiatan produksi dan atau distribusi barang dan 

jasa untuk menciptakan lapangan kerja dan penghasilan bagi mereka yang 

http://trialweb.bappenas.go.id/blog/wp-content/uploads/2010/12/gambar1.png
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terlibat unit tersebut dengan keterbatasan, seperti modal, fisik, tenaga, maupun 

keahlian (Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2008). 

       Salah satu bentuk sektor informal ini adalah pedagang kaki lima (PKL).  

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang 

Penataan dan Pemberdayaan PKL, definisi PKL merupakan pelaku usaha yang 

melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak 

maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas 

umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat 

sementara/tidak menetap (Perpres RI Nomor 125 Th. 2012). 

       Sektor informal, terutama PKL, merupakan sektor pekerjaan yang 

mekanismenya dikelola sendiri dan mandiri berdasarkan mekanisme tradisional, 

yaitu kekeluargaan. Melalui sektor ini, para PKL dapat memiliki kemandirian 

dalam mengembangkan usahanya. 

       PKL sebagai produsen memiliki kecenderungan untuk menerapkan teori 

perilaku produsen. Teori ini menjelaskan mengenai produsen yang menawarkan 

suatu barang atau jasa. Untuk menghasilkan output atau keluaran barang atau 

jasa tersebut, produsen membutuhkan kombinasi dari berbagai sumber daya 

atau faktor produksi (input atau masukan). 

       Masukan yang dipakai dalam proses produksi harus dibayar, dibeli, atau 

disewakan. Hal inilah yang dinamakan biaya produksi dan dari penjumlahannya 

akan didapatkan suatu total biaya produksi (total cost atau TC). Melalui penjualan 

hasil produksi, produsen akan memperoleh suatu total penerimaan (total revenue 

atau TR). Apabila selisih dari total penerimaan dan total biaya produksi 

menghasilkan angka yang positif, produsen akan memperoleh laba (profit). 

       Dari perhitungan tersebut, seorang produsen yang bertindak ekonomis akan 

mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan dan laba yang diperoleh dari suatu 
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proses produksi. Seorang produsen akan memanfaatkan biaya yang seminimal 

mungkin untuk mencapai hasil yang semaksimal mungkin (rational).  

 PKL sebagai salah satu produsen akan bertindak ekonomis dengan segala 

pertimbangan biaya dan laba. Pertumbuhan usaha dalam sektor PKL juga akan 

berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang lebih besar. Hal ini sesuai 

dengan keterkaitan antara teori rasional yang sering dipraktikkan dalam sektor 

PKL dengan aspek tenaga kerja, yang menghasilkan peningkatan jenis dan 

jumlah lapangan kerja. 

 Dalam proses pengembangan usaha, PKL secara tidak langsung 

menerapkan konsep modal sosial sebagai salah satu sumber daya sosial untuk 

merangsang dalam memperoleh sumber daya baru dalam masyarakat. Modal 

sosial juga diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan 

kebersamaan, mobilitas ide, saling percaya, dan saling menguntungkan untuk 

mencapai kemajuan bersama. 

       Fukuyama menyatakan bahwa modal sosial memegang peranan yang 

sangat penting untuk memfungsikan dan memperkuat kehidupan masyarakat 

modern (Inayah, 2012: 43). Modal sosial merupakan syarat yang harus dipenuhi 

bagi pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan 

stabilitas demokrasi. Coleman memandang modal sosial sebagai kumpulan dari 

aspek struktur-struktur sosial yang memudahkan tindakan-tindakan tertentu 

pelaku dalam struktur ((Inayah, 2012: 44). Dari beragam definisi tersebut, modal 

sosial dapat disimpulkan sebagai sumber daya yang muncul dari hasil interaksi 

dalam suatu komunitas, baik antar-individu maupun antar-institusi yang 

melahirkan ikatan emosional berupa kepercayaan, hubungan timbal balik, dan 

jaringan sosial, serta nilai dan norma yang membentuk struktur masyarakat yang 

berguna sebagai koordinasi dan kerja sama dalam mencapai tujuan bersama.  
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       Modal sosial sangat berpengaruh dalam perkembangan dalam sektor 

ekonomi. Hasbullah memberikan contoh dalam perkembangan ekonomi yang 

sangat tinggi di Asia Timur, sebagai pengaruh pola perdagangan dan 

perekonomian yang dijalankan pelaku ekonomi Cina dalam menjalankan 

usahanya, memiliki tingkat kohesivitas yang tinggi karena dipengaruhi oleh 

koneksi-koneksi kekeluargaan dan kesukuan. Meskipun begitu, pola ini 

mendorong pembentukan jaringan rasa percaya (network of trust) yang dibangun 

melewati batas-batas keluarga, suku, agama, dan negara (2006: 40). 

       Peran modal sosial dalam sektor PKL dapat berupa kepercayaan (trust) 

yang terbangun di dalam komunitas PKL tersebut. Kepercayaan ini akan 

membentuk suatu jaringan (network) dalam komunitas karena berpeluang untuk 

menyatukan unsur-unsur dalam komunitas dan memberikan kontribusi pada 

peningkatan modal sosial. Jaringan yang melibatkan komunitas PKL akan saling 

berdampingan dan membentuk suatu norma untuk dipatuhi oleh setiap anggota 

komunitas. Norma ini biasanya tidak tertulis namun dipahami sebagai penentu 

pola tingkah laku  dalam lingkungan komunitas terkait. 

       Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur memiliki potensi 

berkembangnya sektor informal, terutama PKL. Berikut data Badan Pusat 

Statistik Kota Malang tentang jumlah PKL menurut pasar dan kecamatan pada 

tahun 2010 yang terangkum dalam tabel 1.1: 
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Tabel 1.1: Jumlah Pedagang Menurut Pasar dan Kecamatan 

KECAMATAN PASAR JUMLAH PKL 

Kedungkandang Ps. Madyopuro 7 

 Ps. Sawojajar 19 

 Ps. Kedungkandang 10 

 Ps. Kotalama 40 

 Ps. Lesanpuro 0 

 Ps. Kebalen 478 

 Ps. Temboro 0 

Sukun Ps. Sukun 0 

 Ps. Gadang 0 

 Ps. Induk Gadang 0 

 Ps. Hewan Sukun 0 

Klojen Ps. Besar 504 

 Ps. Baru Barat 0 

 Ps. Klojen 0 

 Ps. Kasin 0 

 Ps. Oro-Oro Dowo 0 

 Ps. Bareng 17 

 Ps. Buku Wilis 3 

 Ps. Mergan 0 

 Ps. Bunga 0 

 Ps. Burung 40 

 Ps. Baru Timur 0 

 Ps. Embong Brantas 8 

 Ps. Nusakambangan 0 

 Ps. Talun 0 

Blimbing Ps. Blimbing 428 

 Ps. Bunul 52 

 Ps. Hewan Blimbing 0 

Lowokwaru Ps. Tawangmangu 20 

 Ps. Dinoyo 325 

Jumlah 2.088 

Sumber: Dinas Pasar Kota Malang, diolah peneliti (Badan Pusat Statistik Kota Malang: 
96-97). 
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       PKL biasanya menggelar dagangannya di tempat yang strategis dan ramai 

dilewati oleh orang banyak. Salah satu tempat strategis di kota Malang adalah 

Jalan Veteran. Di jalan ini, selain terdapat beberapa sekolah, juga terdapat 

beberapa perguruan tinggi dan pusat perbelanjaan, sehingga memungkinkan 

untuk mendapatkan konsumen lebih banyak dari beragam kalangan, baik dari 

siswa, mahasiswa, pekerja, maupun masyarakat secara umum. 

       Di sepanjang Jalan Veteran, terdapat beberapa titik tempat komunitas PKL 

menjajakan dagangannya, antara lain di samping @MX Mall, SMAN 8 Malang, 

dan SMK 2 Malang. Komunitas PKL yang berada di samping @MX Mall terdiri 

dari beberapa PKL dengan barang dagangan yang hampir atau bahkan sama 

jenisnya, antara lain beberapa PKL cilok bakar, es doger, dan es kopyor. 

Komunitas PKL di samping SMAN 8 Malang terdiri dari beberapa PKL dengan 

barang dagangan yang cukup beragam (kecuali satu jenis, yaitu cilok daging). 

Barang dagangan yang dijajakan komunitas PKL di samping SMAN 8 Malang ini, 

antara lain cilok daging, cilok bakar, es cincau, tambal ban, minuman sachet, 

minuman jus buah, dan beragam jenis minuman lain. Di komunitas ini juga 

terdapat sebuah kios yang menjual beragam barang, seperti koran, makanan 

ringan, minuman kalengan, rokok, dan lain-lain. Sedangkan komunitas PKL di 

depan SMK 2 Malang lebih sedikit dalam hal jenis dan jumlah barang 

dagangannya, antara lain soto dan es campur. Juga terdapat kios dengan 

beberapa barang dagangan. 

       Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan melakukan 

penelitian dengan judul “Peran Modal Sosial Pada Proses Pengembangan 

Usaha (Studi Kasus: Komunitas PKL SMAN 8 Jalan Veteran Malang)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

       Bagaimana peran modal sosial (jaringan, norma, dan kepercayaan) pada 

proses pengembangan usaha komunitas PKL SMAN 8 Jalan Veteran Malang? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

       Untuk mengetahui peran modal sosial (jaringan, norma, dan kepercayaan) 

pada pengembangan usaha komunitas PKL SMAN 8 Jalan Veteran Malang. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk 

pendayagunaan sektor informal, terutama PKL, melalui potensi 

pengembangan usahanya atas peranan modal sosial. 

2. Bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi 

penelitian selanjutnya, baik mengenai peran modal sosial maupun mengenai 

pengembangan usaha sektor informal, terutama PKL. 

3. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai motivasi dalam 

memulai atau bahkan melanjutkan usaha informal sehingga dapat 

memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat pada umumnya. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

       Pada bab II, akan dibahas mengenai beragam kajian teori yang 

berhubungan dengan topik penelitian. Teori yang digunakan antara lain teori 

pengembangan usaha, modal sosial, peran modal sosial pada proses 

pengembangan usaha, penelitian terdahulu, dan kerangka pikir yang membingkai 

penelitian ini. 

 
2.1 Pengembangan Usaha 

Perilaku Produsen 

       Seorang produsen akan berusaha menghasilkan keuntungan semaksimal 

mungkin dengan mengeluarkan biaya yang seminimal mungkin. Dalam 

melakukan proses produksi, seorang produsen akan berusaha mencapai tujuan 

rasionalnya dengan menentukan dua macam aspek, antara lain jumlah output 

yang harus diproduksi dan jumlah kombinasi input yang dibutuhkan. Menurut 

Williamson, rasionalitas yang berhubungan dengan perilaku oportunistik 

diwujudkan dalam wujud menghindari beberapa aspek, antara lain kerugian, 

penyimpangan moral, penipuan, dan kelalaian kewajiban (Yustika, 2008: 87). 

       Dalam teori ekonomi, seorang produsen atau pengusaha harus memutuskan 

dua macam keputusan, antara lain jumlah output yang harus diproduksi serta 

jumlah dan penggunaan faktor-faktor produksi (input). Keduanya diputuskan 

dengan tetap berprinsip bahwa produsen atau pengusaha selalu berusaha 

mencapai keuntungan maksimal. 

       Setiap proses produksi memiliki beberapa aspek, antara lain fungsi produksi, 

biaya, penerimaan (revenue), dan keuntungan maksimum. Fungsi produksi 

merupakan suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan antara



10 
 

 

 tingkat output dan tingkat (dan kombinasi) penggunaan beberapa input. Berikut 

ini adalah fungsi produksi dengan Q adalah tingkat produksi (output) dan X 

adalah beragam input yang digunakan:  

 
 Q = f(X1, X2, X3, …, Xn) 

 
       Dalam teori ekonomi juga terdapat asumsi dasar mengenai sifat fungsi 

produksi, yaitu fungsi produksi dari semua produksi dan semua produsen 

dianggap tunduk pada law of diminishing return (Boediono, 1984: 55). Hukum ini 

menjabarkan bahwa apabila satu macam input ditambah penggunaannya dan 

input-input lain tetap, maka tambahan output, yang dihasilkan dari setiap 

tambahan satu unit input yang ditambahkan tadi, akan naik. Namun, akan 

menurun apabila input tersebut terus-menerus ditambahkan. 

       Tambahan output yang dihasikan dari penambahan satu unit input variabel 

tersebut dinamakan marginal physical product (MPP) dari input tersebut: 

MPP = 

            
Q    Q 

 
 

      X1 

 
       Dari segi biaya dari tingkat output, biaya produksi dapat dibagi menjadi tujuh, 

antara lain (Boediono, 1984: 75): 

1. Total fixed cost (TFC) atau biaya tetap total, merupakan jumlah biaya yang 

tetap dibayar perusahaan atau produsen dan tidak dipengaruhi oleh jumlah 

output. Contohnya adalah penyusutan dan sewa gedung. 

2. Total variable cost (TVC) atau biaya variabel total, merupakan jumlah biaya 

yang berubah menurut jumlah output yang diproduksi. Contohnya adalah 

biaya untuk bahan mentah, upah, dan ongkos angkut. 

3. Total cost (TC) atau biaya total adalah penjumlahan dari biaya tetap dan 

biaya variabel (TFC + TVC). 
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4. Average fixed cost (AFC) atau biaya tetap rata-rata, merupakan biaya tetap 

yang dibebankan pada setiap unit output. 

5. Average variable cost (AVC) atau biaya variabel rata-rata, merupakan 

semua biaya lain, selain AFC yang dibebankan pada setiap unit output. 

6. Average total cost (ATC) atau biaya total rata-rata, merupakan biaya 

produksi dari setiap unit output yang dihasilkan 

7. Marginal cost atau biaya marginal, merupakan kenaikan dari TC karena 

tambahan satu unit output. Tambahan ini tidak mempengaruhi TFC, tetapi 

mempengaruhi TCV. 

       Penerimaan (revenue) merupakan penerimaan produsen dari hasil penjualan 

output. Beberapa konsep penerimaan untuk menganalisa perilaku produsen, 

antara lain (Boediono, 1984: 83): 

1. Total revenue (TR), merupakan penerimaan total produsen dari hasil 

penjualan output-nya. TR didapatkan dari hasil kali output dengan harga jual 

output. 

2. Average revenue (AR), merupakan penerimaan produsen per unit output 

yang dijual. 

3. Marginal revenue (MR), merupakan kenaikan dari TR yang disebabkan oleh 

penjualan tambahan satu unit output. 

       Produsen dianggap selalu memilih tingkat output untuk mendapatkan 

keuntungan total yang maksimum. Apabila produsen telah mencapai posisi 

tersebut, atau dapat disebut dengan posisi ekuilibrium, produsen tidak memiliki 

kecenderungan untuk mengubah output dan harganya. Pengurangan atau 

penambahan jumlah output dikhawatirkan dapat menurunkan keuntungan 

totalnya.  

 Dari konsep perilaku produsen, PKL berusaha mempertahankan proses 

pengembangan usaha menuju tingkatan yang lebih efisien dan menguntungkan. 
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Peranan modal sosial, sebagai salah satu satu sumber perangsang munculnya 

sumber daya baru, dapat dijadikan sebagai salah satu pendorong proses 

pengembangan usaha. 

        
2.2 Modal Sosial 

       Ilmu ekonomi dan sosiologi yang merupakan cabang ilmu sosial memiliki 

beberapa perbedaan yang dianggap tidak dapat menjadikan keduanya 

diintegrasikan dalam satu konsep bersama. Ilmu ekonomi menganggap struktur 

sosial tidak berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi, sedangkan sosiologi tidak 

menyetujui konsep rasionalitas material ilmu ekonomi untuk strategi 

pembangunan. Namun, menurut Yustika, sejak tahun 1980-an, kedua ilmu ini 

mulai dapat diintegrasikan melalui beberapa konsep, salah satunya adalah 

konsep modal sosial (2008: 177). 

              Pemaknaan Burt mengenai modal sosial yaitu modal sosial sebagai 

‘teman, kolega, dan lebih umum kontak lewat siapa pun yang membuka peluang 

bagi pemanfaatan modal ekonomi dan manusia (Yustika, 2008: 181). Hal ini 

menetapkan bahwa dampak modal sosial akan terasa saat telah terjadi interaksi 

dengan orang lain yang dipandu oleh struktur sosial. 

       Modal sosial merupakan salah satu sumber daya sosial yang dapat dijadikan 

investasi untuk mendapatkan sumber daya baru lain dalam masyarakat. Hal ini 

dikarenakan modal sosial dapat dikaitkan dengan komunitas, masyarakat sipil, 

maupun identitas-identitas lain yang kokoh. Bourdieu menekankan bahwa modal 

sosial terdiri dari dua unsur, yaitu jalinan sosial yang memungkinkan masing-

masing anggota dapat berhubungan langsung dalam kelompok, serta jumlah dan 

mutu dari sumber daya anggota kelompok tersebut (Leksono, 2009: 38). 

       Tulisan Pierre Vourdieu dengan judul ‘Le Capital Social: Notes Provisoires’  

dalam 'Actes de la Recherche en Sciences Sociales’ pada tahun 1980 
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mengawali studi tentang modal sosial. Namun, kurang populer karena 

penggunaan bahasa Prancis dalam tulisan tersebut.. Setelah James S. Coleman 

menerbitkan ‘Social Capital in the Creation of Human Capital’ dalam American 

Journal of Sociology, barulah modal sosial mulai mendapat perhatian dari para 

ilmuwan untuk dikaji lebih lanjut.  

       Menurut Bourdieu, modal sosial merupakan agregat sumber daya aktual 

maupun potensial yang diikat untuk mewujudkan jaringan yang awet sehingga 

menginstitusionalisasikan hubungan persahabatan yang saling menguntungkan 

(Yustika, 2008: 177). Jaringan sosial tidak tercipta secara alami, melainkan 

dikonstruksi melalui strategi investasi yang berorientasi kepada pelembagaan 

hubungan-hubungan kelompok yang dapat digunakan sebagai sumber 

terpercaya untuk meraih keuntungan. 

       Sedangkan menurut Coleman, modal sosial merupakan varian entitas, terdiri 

dari beberapa struktur sosial yang memfasilitasi tindakan dari para pelakunya, 

baik dalam bentuk personal atau korporasi dalam suatu struktur sosial. Modal 

sosial inheren dalam struktur relasi antar individu. Struktur relasi dan jaringan 

inilah yang menciptakan beragam kewajiban sosial, menciptakan iklim saling 

percaya, membawa saluran informasi, dan menetapkan norma-norma dan sanksi 

sosial bagi para anggotanya (Hasbullah, 2006: 7). 

       Menurut Coleman pula, modal sosial dapat dibedakan menjadi tiga bentuk 

(Yustika, 2008: 182). Pertama adalah struktur kewajiban (obligations), ekspektasi 

(expectations), dan kepercayaan (trustworthniness). Modal sosial dalam bentuk 

ini tergantung pada dua elemen kunci, antara lain kepercayaan dari lingkungan 

sosial dan perluasan aktual dari kewajiban yang sudah dipenuhi (obligation held). 

Individu yang bermukim dalam struktur sosial dengan saling kepercayaan tinggi 

memiliki modal sosial yang lebih baik daripada situasi sebaliknya. 
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       Bentuk kedua adalah jaringan informasi (information channels). Informasi 

sangat penting karena menjadi dasar tindakan. Individu yang memiliki jaringan 

lebih luas akan lebih mudah dan murah untuk memperoleh informasi, dengan 

begitu modal sosialnya tinggi. Begitu pula sebaliknya. Hal ini diperkuat dengan 

pernyataan oleh Putnam dan Fukuyama bahwa modal sosial berperan dalam 

mengurangi biaya transaksi (Field, 2005: 79). Hal ini dikarenakan aktivitas 

pertukaran-pertukaran yang berlangsung dalam suatu jaringan membentuk 

kepercayaan dan norma yang tidak perlu mengikuti prosedur dan mekanisme 

formal. 

       Sedangkan bentuk ketiga adalah norma dan sanksi yang efektif (norms and 

effective sanctions). Dalam komunitas, norma mendukung individu untuk 

memperoleh prestasi. Norma dapat diterapkan secara efektif pada komunitas 

yang mampu mempengaruhi anggotanya untuk melakukan hal-hal positif. 

       Modal sosial juga berusaha didefinisikan oleh beberapa ilmuwan lain, antara 

lain Baker, Schiff, Burt, Uphoff, dan Putnam (Yustika, 2008: 180). Menurut Baker, 

modal sosial merupakan sumber daya yang diraih oleh pelakunya melalui 

struktur sosial yang spesifik dan kemudian digunakan untuk memburu 

kepentingannya dan diciptakan melalui perubahan-perubahan dalam hubungan 

antar-pelakunya. Menurut Schiff, modal sosial merupakan seperangkat elemen 

dari struktur sosial yang mempengaruhi hubungan antar-manusia sebagai input 

atau argumen untuk fungsi produksi dan fungsi manfaat (utility). 

       Menurut Burt, modal sosial merupakan teman, kolega, dan kontak lewat 

siapapun yang membuka peluang bagi pemanfaatan modal ekonomi dan 

manusia. Uphoff menjabarkan modal sosial sebagai akumulasi dari beragam tipe 

dari aspek sosial, psikologi, budaya, kelembagaan, dan aset yang tidak terlihat 

yang mempengaruhi perilaku kerja sama. Putnam menggambarkan modal sosial 

seperti gambaran organisasi sosial, seperti jaringan, norma, dan kepercayaan 
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sosial, yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama yang saling menguntungkan 

(Yustika, 2008: 181). 

       Bank Dunia mendefinisikan modal sosial sebagai sesuatu yang merujuk ke 

dimensi institusional, hubungan-hubungan yang tercipta, dan norma-norma yang 

membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat. Modal 

sosial bukan sekedar deretan jumlah institusi atau kelompok yang menopang 

(underpinning) kehidupan sosial, melainkan dengan spektrum yang lebih luas, 

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

secara bersama-sama (Hasbullah, 2006: 6). 

       Pendekatan terhadap modal sosial dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 

dari perspektif pelaku dan dari perspektif masyarakat (Yustika, 2008: 184). 

Perspektif pelaku (actor’s perspective) yang diformulasikan oleh Bourdieu, 

melihat modal sosial berisi sumber daya yang dapat digunakan individu karena 

kepemilikannya terhadap jaringan adalah eksklusif (exclusive networks). 

Sedangkan perspektif masyarakat (exclusive networks) oleh Putnam 

menggambarkan modal sosial sebagai barang publik yang diatur oleh organisasi 

dan jaringan horisontal yang eksis di dalam masyarakat. Secara ringkas, 

perbedaan keduanya dapat dilihat dari tabel 2.2: 

 
Tabel 2.1: Modal Sosial dari Perspektif Pelaku dan Masyarakat 

PEMBEDA 
PERSPEKTIF 

PELAKU MASYARAKAT 

Tokoh Bourdieu Putnam 

Isi Sumber daya yang dapat 

digunakan pelaku 

Barang publik 

Kepemilikan jaringan Eksklusif Diatur organisasi dan 

jaringan horisontal yang 

eksis di masyarakat 

Sumber: Yustika, 2008, diolah penulis.  
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       Keduanya dipandang Coleman dari sudut pandang yang lebih luas (wider 

range) karena menambahkan aspek ekspektasi, norma, dan sanksi. Keduanya 

juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang tergantung pada 

penerapan terhadap kasus yang digunakan. Yang terpenting adalah meletakkan 

individu sebagai bagian dari struktur sosial yang tidak dapat dipisahkan. 

       Modal sosial seperti modal lain dalam ilmu sosial, yaitu modal ekonomi dan 

manusia, bersifat produktif. Yang dimaksud produktif adalah keberadaan modal 

yang bersangkutan akan membuat tercapainya tujuan tertentu. Melalui 

pengertian ini, modal sosial memiliki beragam definisi yang luas. Melalui 

beragam pendapat mengenai definisi tersebut, Fine dan Lapavitsas menekankan 

bahwa modal sosial ‘bukanlah masalah apa yang anda ketahui, tetapi siapa yang 

anda kenal’. Hal ini merujuk pada norma atau jaringan yang memungkinkan 

orang untuk melakukan tindakan kolektif (Yustika, 2008: 181-182). 

       Yustika menyimpulkan bahwa modal sosial dari definisi tersebut 

menekankan pada norma atau jaringan yang memungkinkan orang untuk 

melakukan tindakan kolektif (2008: 181). Modal sosial lebih berfokus pada 

sumber daripada konsekuensinya. Kepercayaan dan hubungan timbal balik 

dikembangkan secara terus menerus. Definisi ini memandang komunitas sebagai 

unit analisis utama, daripada individu atau negara, namun tetap menganggap 

unit analisis lain tersebut sebagai bagian dari komunitas. 

       Dari beberapa pengembangan konsep modal sosial, definisi oleh Putnam 

dan Fukuyama memiliki karakteristik khusus. Putnam menyebutkan bahwa modal 

sosial merupakan penampilan organisasi sosial, seperti jaringan-jaringan dan 

kepercayaan yang memfasilitasi adanya koordinasi dan kerja sama bagi 

keuntungan bersama. Sedangkan Fukuyama mengartikan modal sosial sebagai 

kemampuan yang timbul dari kepercayaan dalam sebuah komunitas (Suharto: 2).  
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       Woolcock menguraikan tentang kepercayaan dan resiproksitas yang 

dipelihara dalam dan oleh kombinasi-kombinasi khusus hubungan-hubungan 

sosial. Selaras pula dengan Dika dan Singh bahwa pendefinisian modal sosial 

berfokus pada sumber-sumber daya, bukan mengutamakan hasilnya. Dalam 

menjelajahi hasil yang muncul, perlu pula memperhatikan unsur sekaligus cara 

pengaktifan modal sosial itu sendiri (Field, 2005: 202). 

       Dimensi dan tipologi modal sosial terbagi menjadi dua jenis, yaitu modal 

sosial terikat dan modal sosial yang menjembatani. Modal sosial terikat bersifat 

ekslusif, lebih berorientasi ke dalam, dan ragam masyarakat atau individu di 

dalamnya cenderung homogen. Dalam modal sosial tipe ini, dogma tertentu 

mendominasi dan mempertahankan struktur masyarakat yang totalitarian, 

menekankan hierarki, serta bersifat tertutup. Ide dan nilai dalam masyarakat 

dibentuk oleh pengalaman kultural manusia yang membawa seperangkat asumsi 

dalam dirinya. Deretan asumsi dan kepercayaan yang berkembang tidak pernah 

dipertanyakan. Tidak ada pilihan lain, hanya ada “kami” sebagai “kita”. Tidak ada 

kebenaran alternatif di luar nilai yang ada. 

       Jenis modal sosial yang kedua adalah modal sosial yang menjembatani. 

Prinsip pengorganisasian yang dianut berdasarkan prinsip universal tentang 

persamaan, kebebasan, nilai kemajemukan, kemanusiaan, terbuka, dan mandiri. 

Dengan sikap kelompok yang outward looking, memungkinkan terjadinya koneksi 

dengan kelompok luar yang saling menguntungkan. Kemajuan lebih mudah 

dicapai karena pertukaran ide terus berkembang dan mendorong perkembangan 

kelompok dan individu dalam kelompok tersebut. 

       Keanggotaan dalam modal sosial jenis ini bersifat heterogen dan 

merefleksikan kemampuan kelompok terhadap kelompok masyarakat secara 

luas. Jenis modal sosial ini cenderung memiliki kekuatan dan kebaikan dalam hal 

menjalin kerja sama antar anggota dalam suatu kelompok tertentu, melakukan 
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interaksi sosial timbal balik antar-individu dalam suatu kelompok, dan 

menggerakkan para anggota dalam konteks solidaritas kelompok berdasarkan 

prinsip pembangunan yang lebih diterima secara universal. Berikut tabel 2.1 yang 

mengurai secara singkat perbedaan modal sosial terikat dan yang menjembatani 

(Hasbullah, 2006: 32): 

 
Tabel 2.2: Perbedaan Modal Sosial Terikat dan yang Menjembatani 

SOCIAL CAPITAL: BONDING AND BRIDGING 

(MODAL SOSIAL: TERIKAT DAN MENJEMBATANI) 

BONDING BRIDGING 

Terikat/ketat, jaringan yang eksklusif Terbuka  

Pembedaan yang kuat antara “orang 

kami” dan orang luar 

Memiliki jaringan yang lebih fleksibel 

Hanya ada satu alternatif jawaban Toleran  

Sulit menerima arus perubahan Memungkinkan untuk memiliki banyak 

alternatif jawaban dan penyelesaian 

masalah 

Kurang akomodatif terhadap pihak luar Akomodatif untuk menerima perubahan 

Mengutamakan kepentingan dan 

solidaritas kelompok 

Cenderung memiliki sikap yang 

altruistik, humanitarianistik, dan 

universal 

Sumber: Hasbullah, 2006. 

 

       Ridell menyebutkan beberapa parameter modal sosial, antara lain 

kepercayaan, norma, dan jaringan (Suharto: 4). Berikut penjelasan lebih lanjut 

mengenai ketiga parameter modal sosial tersebut. 

2.2.1  Jaringan 

       Menurut Putnam, jaringan merupakan wujud dari infrastruktur dinamis kerja 

sama antar-manusia (Suharto: 4). Sedangkan Granovetter mengungkapkan 

bahwa jaringan hubungan sosial adalah suatu rangkaian hubungan yang teratur 

atau hubungan sosial yang sama di antara individu-individu atau kelompok-
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kelompok (Santoso: 6). Jaringan ini akan menjadi media komunikasi dan 

interaksi yang menghasilkan kepercayaan dan kekuatan suatu kerja sama.  

       Modal sosial terletak pada kecenderungan yang tumbuh dalam suatu 

kelompok untuk bersosialisasi sebagai bagian penting dari nilai-nilai yang 

melekat. Hasbullah menyebutkan beberapa prinsip dalam masyarakat yang 

saling berhubungan sosial dan berdampingan, antara lain kesukarelaan, 

kesamaan, kebebasan, dan keadaban (2006:31). 

       Putnam berargumen bahwa jaringan sosial yang erat akan memperkuat 

perasaan kerja sama para anggotanya serta manfaaat-manfaat dari 

partisipasinya itu (Suharto: 4). Kapasitas yang ada dalam kelompok masyarakat 

untuk membangun sejumlah asosiasi sekaligus membangun jaringan merupakan 

salah satu sumber kekuatan modal sosial. Sumber lain adalah pada kemampuan 

sekelompok orang dalam suatu asosiasi atau perkumpulan dalam melibatkan diri 

dalam suatu jaringan hubungan sosial. 

       Pernyataan Yustika menambahkan definisi mengenai jaringan. Individu yang 

memiliki jaringan lebih luas akan lebih mudah (dan murah) untuk memperoleh 

informasi, sehingga bisa dikatakan modal sosialnya tinggi; demikian pula 

sebaliknya (2008: 177). 

       Pertukaran ekonomi untuk mendapatkan modal dan kepentingan ekonomi 

juga dapat dilakukan melalui perolehan reputasi lewat pengakuan dalam jaringan 

atau kelompok. Tahapan tersebut dapat mengoptimasi keuntungan relasional 

(menjaga hubungan sosial) serta analisis biaya dan keuntungan (Yustika, 2008: 

199). Hendry juga mengungkapkan bahwa jaringan-jaringan telah lama dilihat 

sangat penting bagi keberhasilan bisnis. Terutama pada tingkat permulaan, 

bahwa fungsi jaringan-jaringan diterima dengan luas sebagai suatu sumber 

informasi penting, yang sangat menentukan dalam mengidentifikasi dan 

mengeksploitasi peluang-peluang bisnis (Field, 2005: 76). 
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       Ben-Porath menambahkan mengenai konsep ‘F-connection’. Konsep ini 

terdiri dari families (keluarga), friends (teman), dan firms (perusahaan) (Yustika, 

2008: 194). Bentuk-bentuk koneksi tersebut dalam organisasi sosial dapat 

mempengaruhi pertukaran ekonomi. Jika dikembangkan secara lebih jauh, 

hubungan keluarga dan pertemanan bisa bermanfaat bagi seseorang untuk 

mendapatkan pekerjaan atau karir yang lebih bagus. Menurut Field, keluarga 

yang didukung oleh hubungan berdasarkan kekerabatan, telah memainkan suatu 

peranan penting dalam pencarian pekerjaan (2005: 73).  

       Bourdieu bahwa modal sosial merupakan ‘agregat sumber daya aktual 

ataupun potensial yang diikat untuk mewujudkan jaringan yang awet (durable) 

sehingga mengintstitusionalisasikan hubungan persabahatan (acquaintanace) 

yang saling menguntungkan’. Selaras pula dengan hasil kajian Rodrik bahwa 

modal sosial dapat menghasilkan akumulasi modal, kemahiran keterampilan, 

inovasi, transfer informasi dan teknologi (Yustika, 2008: 180).  

       Pemaknaan tersebut semakin meyakinkan Bouerdieu bahwa jaringan sosial 

(social network) tidaklah alami (natural given), melainkan dikonstruksi melalui 

strategi investasi yang berorientasi kepada pelembagaan hubungan-hubungan 

kelompok (group relations), yang bisa dipakai sebagai sumber terpercaya untuk 

meraih keuntungan (benefits) (Yustika, 2008: 180). 

       Pemaknaan Burt mengenai modal sosial, yaitu sebagai ‘teman, kolega, dan 

lebih umum kontak lewat siapa pun yang membuka peluang bagi pemanfaatan 

modal ekonomi dan manusia (Yustika, 2008: 181). Hal ini menetapkan bahwa 

dampak modal sosial akan terasa saat telah terjadi interaksi dengan orang lain 

yang dipandu oleh struktur sosial. 

2.2.2 Norma 

       Norma merupakan pemahaman, nilai, harapan, dan tujuan yang diyakini dan 

dijalankan bersama oleh sekelompok orang dilengkapi sanksi yang bertujuan 
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mencegah individu melakukan perbuatan menyimpang dalam masyarakat. 

Sebagian besar norma hanya dipahami tanpa ditulis, sehingga menentukan 

tingkah laku masyarakat dalam berhubungan sosial. Yustika menyatakan bahwa 

kerja sama yang dilengkapi dengan sanksi sosial dapat berfungsi sebagai 

komplementer untuk merangsang mekanisme efek modal sosial terhadap kinerja 

ekonomi. Dari kegiatan ekonomi tersebut, pelaku dapat mengakumulasi laba, 

upah, dan pengembalian modal sehingga terdapat insentif untuk berproduksi 

(2008: 201). Norma yang kuat memungkinkan setiap anggota kelompok atau 

komunitas saling mengawasi sehingga tidak ada celah bagi individu untuk 

berbuat ‘menyimpang’ (Yustika, 2008: 196). 

       Menurut Putnam dan Fukuyama, norma dibangun dan berkembang 

berdasarkan sejarah kerja sama di masa lalu dan diterapkan untuk mendukung 

iklim kerja sama (Suharto: 4). North mengungkapkan bahwa norma merupakan 

sebuah ‘institusi’ yang mengatur interaksi sosial antar manusia. Norma terbentuk 

oleh interaksi nilai-nilai yang dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat di 

dalamnya dan sifatnya selalu harus memberikan manfaat positf bagi setiap 

anggota masyarakat itu. Saat norma tidak bermanfaat atau bahkan merugikan, 

norma akan hilang dan mati (Leksono: 2009: xxxvi). 

       Berdasarkan norma-norma bersama, asosiasi antar-manusia menghasilkan 

kepercayaan yang akan menghasilkan nilai ekonomi yang besar. Hal ini 

dikarenakan norma sosial akan mempengaruhi kuatnya hubungan antar-individu 

untuk merangsang hubungan sosial yang berdampak positif bagi perkembangan 

masyarakat. 

       Modal sosial menekankan pada potensi kelompok dan pola hubungan antar-

individu dalam suatu kelompok dan antar-kelompok dengan memperhatikan 

jaringan sosial dan norma antar sesama yang lahir dari anggota kelompok 

sehingga menjadi norma kelompok. 
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       Jaringan dan norma sangat berpengaruh terhadap kehidupan organisasi 

sosial. Norma terbentuk dari pola pergaulan sehari-hari yang aturan tersendiri 

dalam masyarakat. Aturan tersebut akan menjadi dasar dalam setiap proses 

transaksi sosial dan membuat urusan sosial menjadi lebih efisien. Norma yang 

menjadi norma kelompok akan bermanfaat dan menguntungkan kehidupan 

institusi sosial tersebut. 

       Yustika bahwa norma dalam sebuah komunitas yang mendukung individu 

untuk memperoleh prestasi (achievement) tentu saja bisa digolongkan sebagai 

bentuk modal sosial yang sangat penting (Yustika, 2008: 183). Norma juga 

menjadi pemandu dan perekat bagi sebuah komunitas untuk menyelenggarakan 

hidup bersama (2008: 197). 

2.2.3  Kepercayaan 

       Menurut Fukuyama, kepercayaan merupakan harapan yang tumbuh di 

dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, 

dan kerja sama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama (Suharto: 4). 

Fukuyama juga mengklaim bahwa kepercayaan merupakan dasar paling dalam 

dari tatanan sosial: ”komunitas-komunitas tergantung pada kepercayaan timbal 

balik dan tidak akan muncul secara spontan tanpanya.” (Field, 2005: 91). 

       Sedangkan menurut Putnam, rasa percaya adalah suatu bentuk keinginan 

untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosial yang didasari oleh 

perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang 

diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang 

saling mendukung, paling tidak yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan 

kelompoknya (Hasbullah, 2006: 11). 

             Yustika menyatakan bahwa modal sosial tergantung dari dua elemen 

kunci, yaitu kepercayaan dari lingkungan sosial dan perluasan aktual dari 

kewajiban yang sudah dipenuhi (obligation held) (2008: 182). Dari perspektif ini, 
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individu yang bermukim dalam struktur sosial dengan saling kepercayaan tinggi 

memiliki modal sosial yang lebih baik daripada situsi sebaliknya. 

       Umar juga menekankan bahwa melalui tindakan dan belajar, seseorang 

akan mendapatkan kepercayaan dan sikap terhadap sesuatu yang pada 

gilirannya akan mempengaruhi perilakunya (1999: 23). Yustika menambahkan 

bahwa bentuk modal sosial yang bertumpu kepada kepercayaan dan ekspektasi, 

seseorang yang dianggap jujur dan memiliki reputasi bagus akan lebih mudah 

memperoleh penghargaan (reward) daripada individu yang tidak memiliki 

kredibilitas (2008: 183). 

      Yustika menyatakan mengenai kerja sama yang tergantung dari kepercayaan. 

Masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi akan sanggup untuk 

melakukan kerja sama sampai level organisasi yang sangat besar. Sebaliknya, 

masyarakat yang tingkat kepercayaannya rendah memiliki kerja sama yang 

dapat digalang hanya sampai pada level yang terbatas. Jadi, modal sosial 

sebagai sumber daya bermakna bahwa komunitas bukan merupakan produk 

pertumbuhan ekonomi, tetapi merupakan ‘prakondisi’ untuk pencapaian 

pertumbuhan ekonomi (2008: 201). 

       Fukuyama juga menambahkan bahwa modal sosial merupakan sekumpulan 

nilai informal atau norma yang menyebar di antara anggota kelompok yang 

memungkinkan kerja sama di antara mereka. Kerja sama ini terjadi apabila antar-

anggota kelompok masyarakat tersebut memenuhi apa yang diharapkan antar 

mereka, yaitu akan bertingkah laku yang dapat diandalkan dan memiliki kejujuran, 

sehingga mereka akan saling mempercayai satu sama lain (Leksono: 2009: 40). 

       Menurut Francois, kepercayaan merupakan komponen ekonomi yang 

relevan melekat pada kultur masyarakat yang akan membentuk kekayaan modal 

sosial. Hal ini akan menciptakan suatu siklus sosial yang membuat kepercayaan 
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yang tinggi (diwujudkan dalam tindakan untuk mencapai kepentingan bersama) 

berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat (Hasbullah, 2006: 12). 

       Fukuyama mengemukakan bahwa rasa percaya dan saling mempercayai 

akan menentukan kemampuan suatu bangsa untuk membangun masyarakat dan 

institusi di dalamnya guna mencapai kemajuan (Hasbullah, 2006: 82). Rasa 

saling mempercayai yang tumbuh dan berakar dari nilai-nilai yang melekat pada 

budaya kelompok juga akan mempengaruhi semangat dan kemampuan 

berkompetisi secara sehat di tengah masyarakat. Suatu masyarakat yang 

memiliki pola budaya dengan rentang rasa percaya yang pendek cenderung 

akan memiliki modal sosial yang lemah dan memperlemah masyarakat itu sendiri.  

 
2.3 Peran Modal Sosial pada Proses Pengembangan Usaha 

       Modal sosial merupakan energi pembangunan. Hal ini dikarenakan modal 

sosial akan mempengaruhi kekuatan masyarakat dan dasar kemasyarakatan 

dalam memecahkan permasalahan yang timbul. Modal sosial akan memberikan 

dorongan keberhasilan bagi berbagai pihak karena dapat mendorong masyarakat 

secara swadaya untuk mencapai tujuan yang maksimal. Coleman menyatakan 

bahwa struktur modal sosial yang terbangun berdasarkan ekspektasi akan 

mengarah kepada perilaku kerja sama yang saling menguntungkan (Yustika, 

2008: 185). 

       Modal sosial sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan 

sektor ekonomi. Menurut Suharto, unsur modal sosial, seperti kepercayaan, 

kohesivitas, altruisme, gotong royong, jaringan, dan kolaborasi sosial, mampu 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui beragam bentuk mekanisme, 

misalnya menguatnya keserasian masyarakat serta menurunnya tingkat 

kekerasan dan kejahatan (Suharto: 2). 
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       Yustika menguraikan hubungan antara modal sosial dan pembangunan 

ekonomi. Bahwa kegiatan ekonomi selalu berupa kerja sama, baik dalam 

pengertian kompetisi maupun saling membantu, antar-pelakunya, dengan 

beragam motif, baik itu mengenai profit, status, harga diri, dan preferensi. Kerja 

sama tersebut membutuhkan kepercayaan yang dalam ekonomi modern dapat 

digantikan dengan mekanisme formal untuk mencegah kecurangan atau 

penipuan (2008: 201). 

       Modal sosial dapat diterapkan untuk berbagai kebutuhan, namun yang paling 

banyak adalah untuk upaya pemberdayaan masyarakat. Perhatian mengenai 

peran modal sosial semakin mengarah pada persoalan pembangunan ekonomi 

yang bersifat lokal, termasuk mengenai pengurangan tingkat kemiskinan. Hal ini 

akan mudah dicapai dan berbiaya rendah apabila terdapat modal sosial yang 

besar. 

       Seperti dikatakan Tonkiss bahwa modal sosial akan bernilai ekonomi saat 

dapat memberikan dampak positif bagi individu maupun kelompok, seperti untuk 

mengakses informasi, menemukan pekerjaan, merintis usaha, serta 

meminimalkan biaya transaksi (Santoso: 5). Putnam dan Fukuyama juga 

menekankan bahwa modal sosial berperan dalam mengurangi biaya transaksi 

(Field, 2005: 79). 

       Yustika melengkapi pernyataan tadi dengan mengungkapkan bahwa modal 

sosial dalam bentuk ekspektasi dan kepercayaan dapat ditransformasikan 

menjadi keunggulan untuk memperoleh benefit ekonomi (Yustika, 2008: 183). 

Modal sosial akan menghasilkan energi kolektif untuk perkembangan jiwa dan 

semangat kewirausahaan di tengah masyarakat sehingga mendorong 

perkembangan dunia usaha. Namun tidak menutup kemungkinan akan terdapat 

beberapa individu yang berpotensi mengganjal individu lain karena kepemilikan 

akses, misalnya informasi yang lebih besar (2008: 195). 
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      Woolcock dan Narayan menyatakan bahwa konsep modal sosial tidak 

dipahami secara tunggal, melainkan memiliki dimensi yang multispektrum. 

Pandangan komunitarian menyamakan modal sosial dengan organisasi lokal, 

yang melihat jumlah dan keeratan kelompok dalam sebuah komunitas, 

menganggap sebagai sesuatu yang secara inheren baik dan memandang 

eksistensinya selalu bernilai positif bagi kesejahteraan komunitas. Komunitas 

merupakan entitas homogen yang menyertakan seluruh anggota memetik 

keuntungan (Yustika, 2008: 186). 

       Putnam mengungkapkan bahwa modal sosial merupakan corak kehidupan 

sosial yang terdiri dari jaringan, norma, dan kepercayaan yang membuat para 

partisipan sanggup untuk bertindak efektif secara bersama-sama untuk mencapai 

tujuan bersama (Field, 2005: 45). Konsep ini juga selaras dengan pernyataan 

Putnam, bahwa modal sosial merupakan sarana individu yang akan mengerjakan 

kerja sama secara suka rela untuk mengurusi barang publik atau bersama 

(Yustika, 2008: 200). Wallis, Killerbym dan Dollery menambahkan bahwa modal 

sosial juga memfasilitasi pengelolaan kepemilikan bersama dan penyediaan 

barang publik, peningkatan investasi, dan mengurangi biaya sosial kriminalitas, 

korupsi, dan bentuk tindakan tercela lainnya (Yustika, 2008: 203). 

       Grootaert menyebutkan bahwa modal sosial memiliki kontribusi penting 

dalam pembangunan, khususnya pembangunan berkelanjutan. Pada konsep 

awal pembangunan berkelanjutan, faktor-faktor yang dipertimbangkan baru 

terbatas pada natural capital, physical atau produced capital, dan human capital. 

Lalu disadari bahwa ketiga kapital tersebut baru menjelaskan secara parsial dari 

keseluruhan proses pertumbuhan ekonomi. Satu mata rantai yang hilang (the 

missing link) adalah social capital (Syahyuti, 2008: 33-34). 

       Fukuyama menyatakan bahwa modal sosial dalam suatu komunitas berupa 

kebaikan dan perilaku koperatif yang didasarkan norma bersama akan 
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membantuk memperkuat entitas masyarakat tersebut (Hasbullah, 2006: 42). 

Modal sosial dengan beragam komponennya, seperti kemampuan untuk 

menciptakan dan mentransfer ide dan pemikiran melalui mekanisme sosial, 

misalnya agama, tradisi, dan kebiasaan turun menurun, mampu berpengaruh 

kuat terhadap perkembangan sektor-sektor ekonomi. 

       Modal sosial dapat menyediakan layanan-layanan yang bermanfaat bagi 

anggota komunitas, tetapi juga ongkos yang mungkinkeluar akibat ikatan yang 

sama melakukan klaim non-ekonomi terhadap anggota-anggota komunitas 

dalam hal kewajiban dan komitmen yang dapat menimbulkan konsekuensi 

negatif ekonomi. Menurut Coleman, misalnya, anggota komunitas yang kuat bisa 

saja mengisolasi anggota komunitas lain. Hasil tersebut juga dapat membebani 

kelompok lainnya (Yustika, 2008: 187). 

       Contoh lain yang menunjukkan pentingnya modal sosial dalam kegiatan 

perekonomian masyarakat, yaitu dari hasil penelitian oleh Brata yang 

menunjukkan bahwa modal sosial memberikan manfaat ekonomis bagi pelaku 

ekonomi informal perkotaan. Modal sosial, dalam pengertian jaringan atau 

hubungan sosial informal, turut menentukan proses menjadi PKL, termasuk 

dalam hal penentuan lokasi berdagang. Pengalaman teman ataupun kerabat 

dekat yang telah menjadi PKL, misalnya, merupakan faktor penting dalam 

menjelaskan alasan seseorang untuk memulai usaha sebagai PKL, termasuk 

melepaskan pekerjaan sebelumnya (Santoso: 7). 

       Syahyuti menegaskan pula bahwa dalam pengertian yang mendasar 

menurut kalangan ekonom, modal sosial berperan dalam mekanisme alokasi 

sumber daya. Dalam ilmu ekonomi, modal sosial pada tingkat mikro berguna 

untuk memfungsikan pasar dan pada level makro untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi. Modal sosial terlihat dari cara lembaga, legal frameworks, dan peran 

pemerintah dalam organisasi produksi mempengaruhi kinerja ekonomi makro. 
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Dalam konteks ini, modal sosial menjadi dasar bagi orang yang bekerja sama 

untuk suatu tujuan bersama dalam kelompok atau organisasi. Modal sosial tidak 

dapat diciptakan secara individual, namun sangat tergantung kepada kapasitas 

masyarakat (ataupun organisasi) untuk membentuk asosiasi dan jaringan baru 

(2008: 34). 

       Pengembangan usaha merupakan bagian kekuatan pendorong 

pembangunan ekonomi. Selain berperan mempercepat pemerataan 

pertumbuhan ekonomi dalam peningkatan pendapatan masyarakat, kegiatan 

usaha juga mampu menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha.  

       Pembangunan ekonomi berkorelasi dengan modal sosial. Modal sosial 

merupakan konsep yang muncul sebagai hasil dari interaksi masyarakat dalam 

jangka waktu yang lama dan terus-menerus. Interaksi, komunikasi, dan kerja 

sama yang ada dipengaruhi keinginan untuk mencapai tujuan bersama yang 

terkadang berbeda dengan tujuan diri sendiri. Hal ini akan menciptakan ikatan 

emosional untuk menyatukan masyarakat sehingga menghasilkan kepercayaan 

dari relasi yang lama. 

       Seperti yang diungkapkan Granovetter bahwa fenomena modal sosial dapat 

dikaitkan dengan fenomena perilaku ekonomi, yaitu tindakan ekonomi yang 

disituasikan secara sosial dan melekat dalam jaringan sosial personal yang 

sedang berlangsung di antara para aktor. Tindakan ini tidak terbatas pada 

tindakan aktor individual, namun juga mencakup perilaku ekonomi yang lebih 

luas. Tindakan tersebut akan terbentuk dalam suatu jaringan hubungan sosial 

yang dilakukan anggota jaringan dalam hal berinteraksi dengan orang lain 

(Santoso: 5). 

       Dalam penelitiannya, Granovetter mengungkapkan bahwa kuatnya jaringan 

dalam modal sosial akan memudahkan seseorang untuk mengetahui 

ketersediaan pekerjaan. Jaringan sosial juga berperan dalam berimigrasi dan 
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kewiraswastaan. Jaringan yang merupakan ikatan antar-pribadi yang mengikat 

para anggotanya melalui kekerabatan, persahabatan, dan komunitas yang sama. 

Selain itu, jaringan juga dipermudah oleh hubungan yang saling tolong-menolong, 

sirkulasi modal, dan bantuan hubungan dengan birokrasi (Santoso: 6). 

       Menurut Yustika, semakin kompleks dan impersonal jaringan perdagangan, 

kian tinggi biaya transaksi yang muncul. Selanjutnya, jika biaya transaksi terlalu 

tinggi, maka perdagangan tidak akan terjadi dan ekonomi menjadi stagnan. Oleh 

karena itu, tantangan pembangunan ekonomi adalah untuk mengurangi biaya 

transaksi pada saat melakukan perdagangan yang semakin kompleks (2008: 

182). Modal sosial selalu berhubungan dengan struktur sosial yang bersangkutan. 

Modal sosial yang bertumpu pada kepercayaan dan ekspektasi, akan lebih 

memberikan penghargaan pada individu yang kredibel, jujur, dan dapat 

dipercaya. 

       Dalam bentuk ini, modal sosial dapat diubah menjadi keunggulan untuk 

mendapatkan keuntungan ekonomi. Jaringan yang luas juga dapat 

mempengaruhi penyebaran informasi yang dapat menghasilkan arus informasi 

yang murah dan cepat. Sedangkan yang berorientasi pada norma, modal sosial 

akan menghasilkan kerangka budaya yang lebih terarah dan aman untuk 

kehidupan masyarakat yang lebih baik (Yustika, 2008: 183). 

       Menurut laporan Bank Dunia, ada bukti nyata bahwa perdagangan pada 

level makro dipengaruhi oleh modal sosial. Meskipun modal sosial paling umum 

hadir pada kegiatan ekonomi mikro, namun modal sosial berimplikasi pada 

dampak dari perdagangan, migrasi, reformasi ekonomi, dan integrasi regional. 

Selain dalam sistem ekonomi modern, modal sosial juga eksis pada ekonomi 

tradisional (Syahyuti, 2008: 35). 

       Busse juga menambahkan, dalam hidup keseharian, modal sosial atau 

hubungan antar-individual merupakan salah satu sumber daya atau modal yang 
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digunakan orang dalam strategi pemecahan persoalan kehidupan sehari-hari. Di 

saat pekerjaan yang ada tidak memberikan pendapatan yang memadai, maka 

dicarilah pekerjaan sampingan, yang pada umumnya sangat ditentukan oleh 

modal sosial yang dimiliki, yaitu keanggotaan dari jaringan sosial individual 

(Syahyuti, 2008: 36). 

       Siagian juga menambahkan bahwa pembagian kerja pasti berlaku di 

kegiatan atau struktur apapun. Betapapun hebatnya seorang pemimpin atau 

manajer, tidak ada seorang pun yang dapat menyelesaikan semua tugas 

pekerjaan sekaligus dengan bekerja sendirian (2002: 38). Timple menyatakan 

bahwa pemimpin merupakan orang yang menerapkan prinsip dan teknik yang 

memastikan motivasi, disiplin, dan produktivitas jika bekerja sama dengan orang, 

tugas, dan situasi agar dapat mencapai sasaran (Umar, 1999: 31). 

       Penelitian Fafchamps dan Minten menyimpulkan bahwa akumulasi modal 

sosial terbukti memberikan peran yang sangat nyata dalam bisnis. Dengan kata 

lain, returns to social capital dalam usaha perdagangan cukup besar. 

Pengukuran modal sosial memperlihatkan tumbuhnya nilai tambah secara 

signifikan di atas kepemilikan sarana, kapital tenaga kerja, human capital, dan 

ketrampilan manajemen. Dua hal penting yang membangun modal sosial adalah 

jumlah pedagang lain yang dikenal dan jumlah orang yang siap membantu jika 

menghadapi permasalahan. selain itu, hubungan bukan keluarga (non-family 

networks) terbukti lebih berperan dibangdingkan hubungan keluarga (family 

networks) (Syahyuti, 2008: 36). 

 
2.4 Penelitian Terdahulu 

       Beberapa penelitian terkait peran modal sosial pada proses pengembangan 

usaha, antara lain: 
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1. Inayah mengemukakan bahwa modal sosial adalah konsep yang muncul dari 

hasil interaksi di dalam masyarakat dengan proses yang lama. Meskipun 

interaksi terjadi karena berbagai alasan, orang-orang berinteraksi, 

berkomunikasi, dan kemudian menjalin kerjasama pada dasarnya 

dipengaruhi oleh keinginan dengan berbagai cara untuk mencapai tujuan 

bersama yang tidak jarang berbeda dengan tujuan dirinya sendiri. Interaksi 

semacam ini melahirkan modal sosial yang berupa ikatan-ikatan emosional 

yang menyatukan orang untuk mencapai tujuan bersama, yang kemudian 

menumbuhkan kepercayaan dan keamanan yang tercipta dari adanya relasi 

yang relatif panjang (2012: 43-49). 

2. Marthin Pangihutan Ompusunggu mengemukakan bahwa modal sosial yang 

terdiri dari kepercayaan, norma, dan jaringan terbentuk akibat adanya 

interaksi antar pedagang. Interaksi ini melalui hubungan keluarga atau 

kerabat. Kepercayaan terbentuk akibat adanya tujuan dan harapan yang 

saling menguntungkan. Penyerapan tenaga kerja ditinjau dari kepercayaan 

dalam bentuk ajakan atau meneruskan usaha keluarga. Norma yang ada 

diantara pedagang kaki lima terbentuk karena adanya kesadaran untuk 

membantu sesama untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Selain itu 

norma yang terbentuk antara pedagang kaki lima terbentuk secara informal 

yang mengatur harga, penentuan lokasi, dan aturan main. Dari norma ini 

dapat diketahui bahwa pedagang kaki lima adalah bentuk contoh dari pasar 

oligopoli. Hal ini bisa dilihat dari kesepakatan bersama untuk harga dan 

penentuan lokasi. Jaringan yang terbentuk melalui kerabat bersifat sukarela, 

karena tidak mengharapkan imbalan, dan jaringan yang terbentuk antara 

teman lebih didasarkan karena rasa kemanusiaan atau rasa saling 

membantu (2011). 
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3. Meri Nurami membuktikan bahwa modal sosial yang dimiliki oleh pelaku 

usaha daur ulang memiliki peran penting dalam usaha sekaligus menjadi 

cerminan dari penegakan norma. Jaringan sosial tercipta atas dasar saling 

percaya di antara individu atau kelompok untuk melakukan kerja sama yang 

saling menguntungkan sehingga hadir sebagai penjamin keberlanjutan 

usaha. Sedangkan norma merupakan koridor berinteraksi dalam jaringan 

sosial di mana penegakan norma akan meningkatkan rasa kepercayaan. 

Pemanfaatan modal sosial secara optimal dalam usaha daur ulang mampu 

memberdayakan masyarakat Desa Kedungwonokerto yang dapat dilihat dari 

munculnya peluang-peluang usaha baru seperti jasa pengangkutan; 

penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya potensi ekonomi masyarakat 

(2013) . 

4. Santoso mengemukakan bahwa usaha warung angkringan merupakan salah 

satu bentuk kegiatan perekonomian kecil yang mampu bertahan di tengah 

sulitnya kondisi perekonomian. Kemampuan berkembang dan bertahan 

menghadapi persaingan usaha pedagang warung angkringan, selain 

didorong oleh faktor ketrampilan dan semangat kerja yang tinggi, juga 

dipengaruhi oleh berperannya modal sosial di antara pedagang warung 

angkringan. Kemampuan bertahan tersebut menandakan bahwa modal 

sosial telah berperan baik terhadap para pedagang warung angkringan. 

Modal sosial tersebut dimanifestasikan dalam perilaku pedagang yang saling 

memberikan informasi dan membantu, baik menyangkut peluang usaha, 

tempat usaha, tempat tinggal, modal, kelompok usaha, dan lain-lain. Dengan 

adanya modal sosial tersebut, mereka menjadi mampu bertahan di tengah 

persaingan usaha di kota Ponorogo (tanpa tahun). 

5. Suharto mengemukakan bahwa masyarakat dengan modal sosial tinggi 

cenderung bekerja secara gotong royong, merasa aman untuk berbicara, 
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dan mampu mengatasi perbedaan-kebijakan publik, termasuk kebijakan 

sosial, dapat dijadikan perangkat negara yang penting dalam membangun 

dan meningkatkan modal sosial. Pemerintah dapat menciptakan kondisi 

dengan mengembangkan modal sosial suatu komunitas. Peningkatan modal 

sosial melalui hukum, kebijakan, dan program-program pemerintah pada 

akhirnya akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa secara menyeluruh 

(tanpa tahun). 

6. Syahyuti menjabarkan bahwa perdagangan hasil pertanian dalam negeri 

Indonesia sebagian besar dijalankan dalam bentuk relasi-relasi non-formal 

antar pelakunya. Dalam kondisi pasar yang tidak sempuna (imperfect 

market), modal sosial tumbuh dengan subur dan menjadi tulang punggung 

yang menjalankan keseluruhan sistem perdagangan tersebut. Modal sosial 

terbukti tumbuh dan terakumulasi menurut waktu dan secara signifikan 

mempengaruhi kinerja sistem perdagangan komoditas pertanian. Modal 

sosial mampu mengurangi dampak dari ketidaksempurnaan pasar yang 

dihadapi para pelaku perdagangan. Modal sosial mereduksi tingginya biaya 

transaksi melalui tiga dimensi, yaitu relasi dengan pedagang lain yang dapat 

membantu dalam biaya transaksi, relasi dengan orang-orang yang dapat 

membantu jika dihadapkan pada kesulitan keuangan karena berada dalam 

bisnis dengan resiko yang besar (liquidity risk), dan relasi keluarga (family 

relationships) yang dapat mengefisienkan dan mereduksi kesalahan-

kesalahan dalam penilaian kualitas barang (measurement error) (2008: 32-

43). 

7. Thobias, Tungka, dan Rogaham menemukan bahwa modal sosial berperan 

besar bagi pengusaha mikro kecil menengah yang ada di Kecamatan 

Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud, dalam membentuk perilaku 

kewirausahaan mereka. Modal sosial yang dimiliki masyarakat, seperti 
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kepercayaan, gotong royong, jaringan, dan sikap, berpengaruh besar 

terhadap perilaku kewirausahaan, seperti peningkatan kepercayaan 

masyarakat yang dimanifestasikan dalam bentuk kejujuran, keteraturan, dan 

kerja sama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Indikator modal 

sosial yang paling berpengaruh adalah keyakinan dalam lembaga 

masyarakat dan orang-orang pada umumnya dan diikuti oleh indikator 

sistem kepercayaan dan ideologi. Pertumbuhan ekonomi sangat berkorelasi 

dengan modal sosial berupa ikatan emosional untuk mencapai tujuan 

bersama (2013). 

       Sejauh ini, penelitian terdahulu yang dilakukan belum ada yang mengupas 

secara khusus mengenai peran jaringan, norma, dan kepercayaan secara 

khusus dan langsung mempengaruhi proses pengembangan usaha, terutama 

terhadap pengembangan usaha komunitas PKL. Oleh karena itu, penulis 

memandang perlu untuk melakukan penelitian ini dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peran masing-

masing bentuk modal sosial tersebut dalam mempengaruhi proses 

pengembangan usaha, terutama pengembangan usaha komunitas PKL. 

 
2.5 Kerangka Pikir 

       Kerangka pikir menggambarkan hubungan konseptual tentang variabel dan 

faktor yang diteliti. Gambar 2.1 menunjukkan kerangka pikir dalam penelitian ini. 
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Gambar 2.1: Kerangka Pikir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Sumber: diolah penulis. 

 

       Secara ringkas, kerangka pikir penelitian ini dimulai dari identifikasi unsur-

unsur modal sosial dalam masyarakat yang terjalin dalam komunitas PKL. 

Variabel modal sosial yang diteliti meliputi jaringan, norma, dan kepercayaan. 

Dari modal sosial tersebut, menghasilkan suatu korelasi dengan proses 

pengembangan usaha, terutama terhadap komunitas PKL SMAN 8 Jalan 

Veteran Malang. Pengembangan usaha tersebut dilihat dari bidang produksi, 

pemasaran, dan pengaturan laba. Tidak menutup kemungkinan, aspek lain, 

seperti fisik, keuangan, dan keahlian (skill) akan turut mempengaruhi 

pengembangan usaha dalam hubungannya dengan peranan modal sosial 

(jaringan, norma, dan kepercayaan). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

       Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan 

melalui pendekatan interpretasi dan penafsiran. Penelitian deskriptif merupakan 

pembagian jenis penelitian menurut taraf pengambilan kesimpulan. Menurut 

Supardi, penelitian ini dilakukan pada taraf atau kadar kajian dan analisis 

semata-mata ingin mengungkapkan suatu gejala atau pertanda dan keadaan 

sebagaimana adanya. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil semata-

mata menggambarkan (membeberkan) suatu gejala atau peristiwa seperti apa 

adanya yang nyata-nyata terjadi (tanpa tahun: 27-28). 

        Sedangkan Sumarni dan Wahyuni menambahkan bahwa tujuan penelitian 

deskriptif adalah memperoleh jawaban dari pertanyaan tentang siapa, apakah, 

kapan, di mana, dan bagaimana dari suatu topik penelitian. Jadi, penelitian ini 

berupaya mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta 

dan sifat populasi atau suatu daerah (2006: 52). 

       Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam 

penelitian ini. Menurut Leksono, penelitian kualitatif merupakan pengembangan 

strategi penelitian sebagai akibat pendekatan realitas sosial daripada proses 

intersubyektif antar-pelaku. Berdasarkan keadaan yang apa adanya, penelitian 

kualitatif memiliki strategi membangun, bukan menguji teori (2009: xxxix). 

Penelitian kualitatif berusaha mengulas tentang beragam fenomena maupun 

kasus yang diteliti. Pemilihan metode penelitian ini berdasarkan pada masalah, 

tujuan, prosedur, hasil, dan obyek penelitiannya. Pemilihan pendekatan ini juga 

didukung oleh hasil penelitian yang bersifat studi kasus. 
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       Menurut Somantri, penelitian kualitatif sangat memperhatikan proses, 

peristiwa, dan otentisitas (2005: 58). Nilai peneliti bersifat eksplisit dalam situasi 

yang terbatas dan melibatkan subyek dengan jumlah yang relatif sedikit. Peneliti 

kualitatif biasanya terlibat dalam interaksi dengan realitas yang ditelitinya. Peneliti 

kualitatif menjalin interaksi secara intens dengan obyek penelitiannya. Menurut 

Jary and Jary, teknik penelitian kualitatif (qualitative research techniques) 

merupakan penelitian yang membutuhkan kemampuan peneliti sebagai 

pewawancara atau pengamat empatis dalam rangka mengumpulkan data yang 

unik mengenai permasalahan yang diinvestigasi (Somantri, 2005: 58). 

       Menurut Yustika, penelitian kualitatif selalu berupaya untuk memberikan 

penjelasan atas temuan yang diberikan, tanpa berpretensi untuk meramalkan 

kejadian di masa depan. Penjelasan dalam penelitian kualitatif selalu 

bersinggungan dengan latar sosial tertentu (partikular) dan tidak berlaku untuk 

segala latar belakang sosial (universal). Jadi, penjelasan dalam peneltian 

kualitatif hanya untuk mengungkapkan fenomena yang terjadi dalam struktur 

masyarakat tertentu (2008: 69). 

       Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis yang 

berusaha memahami perilaku manusia dari segi kerangka berfikir maupun 

bertindak orang atau obyek penelitian. Menurut Indriantoro dan Supomo, 

pendekatan fenomenologi mencoba untuk menemukan masalah penelitian 

berdasarkan hasil observasi terhadap fakta atau kejadian (2002: 48). 

Pengamatan terhadap fenomena kemungkinan dapat mengarahkan pada 

penyusunan suatu dugaan atau hipotesis. 

       Sedangkan menurut Sumarni dan Wahyuni, metode observasi merupakan 

prosedur yang sistematis dan standar dalam pengumpulan data. Pemakaian cara 

ini didasarkan pada konsep, definisi, dan pengukuran variabelnya. Dengan 

observasi, peneliti dapat memperoleh ukuran variabel yang bukti empirisnya 
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dapat diambil melalui pertanyaan yang diajukan. Peneliti tidak hanya 

berkomunikasi dengan orang, tetapi juga obyek penelitian yang lain. Jadi, dalam 

hal ini, observasi melibatkan proses pengamatan dan ingatan (2006: 92). 

 
3.2 Unit Analisis dan Penentuan Informan 

       Indriantoro dan Supomo menjabarkan bahwa unit analisis merupakan tingkat 

agregasi data yang dianalisis dalam penelitian. Unit analisis yang ditentukan 

berdasakan pada rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, merupakan 

elemen yang penting dalam desain penelitian karena mempengaruhi proses 

pemilihan, pengumpulan, dan analisis data (2002: 94). 

       Dalam penelitian kualitatif, hubungan dengan informan merupakan 

hubungan keakraban yang disertai dengan rasa saling berempati. Kedudukan 

yang setara dengan informan menghasilkan hubungan  yang berjangka panjang. 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah modal sosial dan PKL yang berada di 

kawasan Jalan Veteran Malang, tepatnya di samping SMAN 8 Malang. 

Komunitas PKL di samping @MX Mall juga dijadikan sebagai informan tambahan.  

 
3.3 Lokasi Penelitian 

       Lokasi penelitian adalah letak penelitian yang akan dilakukan untuk 

memperoleh data atau informasi yang diperlukan serta yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Jalan Veteran 

Kota Malang, tepatnya di samping SMAN 8 Malang. 

 
3.4 Jenis Data 

       Menurut Neuman, data yang ada dalam penelitian kualitatif bersifat empiris, 

terdiri dari dokumentasi ragam peristiwa, rekaman setiap ucapan, kata dan 

gestures dari obyek kajian, tingkah laku yang spesifik, dokumen-dokumen tertulis, 

serta berbagai imaji visual yang ada dalam sebuah fenomena sosial (Somantri, 
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2005: 60). Adapun dalam penelitian ini, menurut sumbernya, data dapat dibagi 

menjadi dua jenis, antara lain 

1. Data Primer 

Indriantoro dan Supomo mengulas data primer merupakan sumber data 

peneltian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui 

media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti 

untuk menjawab pertanyaan penelitian (2002: 146-147). 

Data primer dikumpulkan, diolah, dan disajikan peneliti dari sumber utama. 

Dalam penelitian ini, sumber utamanya yaitu komunitas PKL yang berada di 

Jalan Veteran, tepatnya di samping SMAN 8 Malang. 

2. Data Sekunder 

Menurut Indriantoro dan Supomo, data sekunder merupakan sumber data 

penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media 

perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya 

berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip 

(data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (2002: 

147). 

Data ini merupakan data pelengkap yang berfungsi melengkapi data primer. 

Adapun data sekunder yang diperlukan, antara lain buku, foto, dan dokumen 

tentang peran modal sosial dalam pengembangan usaha PKL, terutama 

komunitas PKL SMAN 8 Jalan Veteran Malang. Hasil wawancara dari 

komunitas lain namun dalam lokasi yang berdekatan juga dijadikan sebagai 

data sekunder, misalnya hasil wawancara dengan komunitas PKL di 

samping @MX Mall. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

       Supardi menjabarkan bahwa metode pengumpulan data merupakan bagian 

dari perencanaan kegiatan penelitian yang berkaitan dengan proses penentuan 

cara-cara untuk mendapatkan atau menjaring data-data penelitian lapangan 

(terutama data primer). Data penelitian lapangan (primer) yang diperoleh dari 

aktivitas penelitian sesuai dengan kebutuhan dan data penelitian lapangan yang 

diperlukan untuk menjawab dan memecahkan masalah penelitian yang telah 

dirumuskan sebelumnya (tanpa tahun: 117-118). 

       Menurut Efianingrum, penelitian kualitatif sering disebut dengan naturalistic 

inquiry (inkuiri alamiah) (tanpa tahun: 3). Beragam macam, cara, maupun corak 

analisis data kualitatif penelitian, yang dilakukan pertama kali adalah membaca 

fenomena karena data kualitatif memiliki karakteristiknya sendiri. Sumber data 

penelitian kualitatif, antara lain catatan hasil observasi, transkrip wawancara 

mendalam (depth interview), dan dokumen-dokumen terkait berupa tulisan 

maupun gambar. Sedangkan metode pengumpulan data observasi merupakan 

metode utama. Datanya merupakan perilaku atau kata-kata yang diucapkan 

melalui hasil pengamatan partisipasi dan wawancara mendalam. 

       Metode observasi merupakan metode pengumpulan data primer yang 

diperoleh secara langsung dari sumber asli. Metode ini memerlukan kontak atau 

hubungan antara peneliti dengan obyek penelitian untuk memperoleh data yang 

diperlukan. Beberapa obyek yang dapat diobservasi peneliti, antara lain perilaku 

fisik, verbal, atau ekspresif, benda fisik, atau kejadian yang rutin dan temporal. 

       Teknik observasi dapat dilakukan tanpa sepengetahuan informan agar 

perilaku atau kejadian yang diamati dapat berlangsung wajar atau alami untuk 

menghindari kemungkinan perilaku reaktif dari informan yang diteliti. Menurut 

Sumarni dan Wahyuni, studi observasi mendorong peneliti untuk melakukan 
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pemeriksaan terhadap kegiatan suatu subyek atau sifatnya tanpa berupaya 

mendapatkan tanggapan dari siapa pun (2006: 50). 

       Metode observasi ini dapat dilakukan melalui teknik wawancara. Menurut 

Sumarni dan Wahyuni, wawancara merupakan komunikasi atau pembicaraan 

dua arah yang dilakukan oleh pewawancara dan responden untuk menggali 

informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Jadi, dalam wawancara, 

pembicaraan terarah pada tujuan tertentu. Komunikasi ini dapat dilakukan secara 

informal maupun formal (terstruktur). Pada wawancara informal, pewawancara 

hanya mengingat pertanyaan kunci yang diguunakan untuk menggali informasi. 

Sebaliknya, dalam wawancara formal, pewawancara berpedoman pada daftar 

pertanyaan (kuisioner) yang telah disiapkan sebelumnya (2006: 85-86). 

       Indriantoro dan Supomo menjelaskan bahwa wawancara merupakan teknik 

pengumpulan data dalam metode observasi (survei) yang menggunakan 

pertanyaan secara lisan kepada informan (2002: 152). Data yang dikumpulkan 

umumnya berupa masalah tertentu yang bersifat kompleks, sensitif, atau 

kontroversial, sehingga tidak memungkinkan untuk penggunaan teknik kuisioner 

karena akan kurang memperoleh tanggapan informan. Hasil wawancara akan 

dicatat oleh peneliti sebagai data penelitian. 

       Pedoman wawancara yang digunakan penulis adalah bentuk semi structured. 

Menurut Arikunto, wawancara ini dimulai dengan pertanyaan pewawancara yang 

sudah terstruktur. Kemudian, masing-masing pertanyaan tersebut diperdalam 

dengan mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian, jawaban yang 

diperoleh dapat meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap dan 

mendalam (2002: 202). 
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3.6 Teknik Analisis Data 

       Penelitian kualitatif dilakukan untuk menemukan teori atau hipotesis. Dalam 

penelitian kualitatif, teori disusun secara induktif. Begitu juga dengan analisis 

data, dilakukan secara induktif, yaitu penggunaan teori atau konsep berasal dari 

persinggungan antara peneliti dengan obyek penelitian, baik melalui informan di 

lapangan maupun data yang ditemukan. Proses analisis dilakukan secara terus-

menerus, dari awal sampai akhir penelitian. Melalui model interaksi, menurut 

Efianingrum, analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, pengolahan 

data, dan diakhiri dengan kesimpulan atau verifikasi data (tanpa tahun: 7). Data 

yang telah terkumpul, diatur dan diorganisasikan dalam suatu pola dan kategori, 

sehingga ditemukan mempermudah proses analisis data. 

       Menurut Indriantoro dan Supomo, analisis data dapat dipermudah dengan 

melakukan tahapan persiapan, antara lain pengeditan, pemberian kode, dan 

pemrosesan data (2002: 167-168). Pengeditan meliputi proses pengecekan dan 

penyesuaian data penelitian agar memudahkan tahapan selanjutnya dan 

meminimalisir kemungkinan kekeliruan dalam proses pencatatan yang dilakukan 

peneliti. Selain itu, pengeditan dapat menjamin kelengkapan, konsistensi, dan 

kesiapan data untuk dianalisis. Tahapan pemberian kode meliputi identifikasi dan 

klasifikasi data penelitian ke dalam skor numerik atau karakter simbol. 

Selanjutnya, pemrosesan data dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis data 

dan pembahasan hasil. 

 
3.7 Teknik Keabsahan Data 

       Data yang absah merupakan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan 

valid. Data tersebut mampu memberikan informasi sesuai fakta di lapangan dan 

mengandung informasi yang penting. Menurut Supardi, validitas merupakan 

tingkat saat suatu alat pengukur mengukur hal yang seharusnya diukur. 
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Berdasarkan kriteria Ancok, Kerlinger, dan Soemanto, penelitian ini 

menggunakan validitas isi, yaitu cakupan alat pengukur yang mewakili semua 

aspek yang dianggap sebagai aspek kerangka konsep. Validitas ini 

mempersoalkan mengenai tingkat representatif dari isi suatu instrumen (Supardi, 

tanpa tahun: 155-157). 

       Untuk melakukan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. 

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap obyek 

penelitian. Penggunaan triangulasi dengan memanfaatkan penggunaan sumber 

karena hasil wawancara dengan informan menjadi kunci pokok untuk 

memperoleh keabsahan data.  

       Hasil wawancara tersebut telah melalui proses penyaringan melalui tahapan 

pembuatan kode (coding). Menurut Sumarni dan Wahyuni, tahapan ini 

merupakan proses pemberian tanda dengan angka atau simbol atas semua 

jawaban, terutama hasil wawancara. Pada tahapan ini, efisiensi analisis akan 

tercapai karena dari banyaknya jawaban dapat diturunkan menjadi beberapa 

kategori yang dipilih secara seksama. Pembuatan kategori harus didasarkan 

pada masalah dan tujuan penelitian, lengkap, serta terbatas sehingga dapat 

menyediakan informasi yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian. Jika 

tidak demikian, penentuan kategori tidak akan berguna. Sedangkan maksud dari 

lengkap dan terbatas adalah sesuai dan terbatas dengan yang dibutuhkan agar 

tidak memperlebar pada penambahan biaya, waktu, dan tenaga (2006: 99). 

       Sedangkan menurut Supardi, coding atau pengklasifikasian merupakan 

kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan pengelompokan atau 

klasifikasi data dan memberikan tanda (kode) agar memudahkan pada saat 

peneliti melakukan tabulasi dan analisis data. Jawaban yang sudah sempurna 
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dikelompokkan untuk masing-masing data dan diberikan kode atau simbol yang 

bisa dalam bentuk alvabetic [sic!] atau numeric (tanpa tahun: 193).  
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BAB IV 

PERAN MODAL SOSIAL PADA PROSES PENGEMBANGAN USAHA 

KOMUNITAS PKL SMAN 8 JALAN VETERAN KOTA MALANG 

 

       Penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologis. Seperti yang 

ditulis Yustika, penelitian kualitatif selalu berupaya untuk memberikan penjelasan 

atas temuan yang diberikan, tanpa berpretensi untuk meramalkan kejadian di 

masa depan. Penjelasan dalam peneltian kualitatif hanya untuk mengungkapkan 

fenomena yang terjadi dalam struktur masyarakat tertentu (2008: 69). 

       Penelitian ini mengambil obyek komunitas PKL SMAN 8 di Jalan Veteran 

Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang tepatnya di 

samping SMAN 8 Malang. Dalam komunitas apa pun, akan terjalin komunikasi 

dan interaksi timbal-balik yang akan membentuk jaringan. Jaringan yang 

termasuk dalam komponen modal sosial akan dilengkapi dengan norma dan 

kepercayaan untuk menghasilkan kemanfaatan yang positif bagi komunitas yang 

menerapkannya.  

       Seperti yang dituturkan penulis di bab sebelumnya, metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah metode wawancara mendalam terhadap obyek 

penelitian sebagai data primer dan terhadap obyek tambahan lain sebagai data 

sekunder. Adapun daftar para informan, dapat dilihat pada tabel 4.1. 
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Tabel 4.1: Daftar Informan 

NO. NAMA SPESIFIKASI UMUR 
PENDIDIKAN 

TERAKHIR 

1 Andre Cilok daging 34 SMP 

2 Dila Leker 25 SD 

3 Pak Sa’i Cilok goreng 58 Tidak lulus SD 

4 Sumar Cilok daging 36 SMP 

5 Mas Jun Jus, kios koran 35 D1 

6 Benjol Cilok bakar 35 SMP 

7 Dani Cilok bakar 22 SMA 

8 Yanto Cilok daging 34 SMP 

9 Adiyus Ezendra Es cincau, es campur 35 SMP 

10 Pak To Es sachet 68 STM 

11 Fadilah Sate telur 31 Tidak sekolah 

12 Surad Cilok bakar 34 Tidak sekolah 

13 Pak Kethang Cilok  54 Tidak sekolah 

14 Mbah Kemi Parkir 78 

SR 6 (Sekolah Rakyat 

SD 3 tahun + SMP 3 

tahun) 

15 Adi Konsumen  21  

16 Rina Konsumen 21  

Sumber: Penelitian Lapang, 2013. 

  

       Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai komunitas 

PKL SMAN 8 Jalan Veteran Kota Malang. Selain dari anggota komunitas itu 

sendiri, penulis juga menetapkan para informan dari luar komunitas, seperti dari 

komunitas lain dan dari kalangan konsumen. Hal ini dimaksudkan agar data yang 

diperoleh bebas nilai dan menjaga obyektivitas penelitian. 

       Berikut penjelasan peranan modal sosial, yang terdiri dari jaringan, norma, 

dan kekerabatan, yang terkait dengan pengembangan usaha komunitas PKL 

SMAN 8 Jalan Veteran Kota Malang. 
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4.1 Jaringan 

       Seperti yang dinyatakan Yustika bahwa individu yang memiliki jaringan lebih 

luas akan lebih mudah (dan murah) untuk memperoleh informasi, sehingga bisa 

dikatakan modal sosialnya tinggi; demikian pula sebaliknya (2008: 183). Hal ini 

juga diungkapkan oleh Hendry bahwa jaringan-jaringan telah lama dilihat sangat 

penting bagi keberhasilan bisnis. Terutama pada tingkat permulaan, bahwa 

fungsi jaringan-jaringan diterima dengan luas sebagai suatu sumber informasi 

penting, yang sangat menentukan dalam mengidentifikasi dan mengeksploitasi 

peluang-peluang bisnis (Field, 2005: 76).  

       Dari hasil penelitian, penulis mengelompokkan peran jaringan pada proses 

pengembangan usaha ke dalam beberapa tipe, antara lain jaringan peluang 

pemasaran, peluang lapangan kerja, peluang usaha baru, perluasan usaha 

melalui cabang usaha, penetapan mitra usaha, dan penghematan biaya. 

Beberapa jenis tersebut dibedakan berdasarkan obyek yang membentuk jaringan 

sehingga mempengaruhi pengembangan usaha komunitas PKL SMAN 8 Jalan 

Veteran Kota Malang.  

4.1.1 Peluang Pemasaran, Peran Jaringan dengan Konsumen 

       Konsumen juga membentuk jaringan tersendiri dalam komunitas suatu 

usaha. Beberapa PKL SMAN 8 Jalan Veteran Kota Malang memanfaatkan aspek 

jaringan konsumen sebagai jalur pemasaran atas usahanya. Jaringan ini 

memberi keuntungan bagi komunitas PKL untuk memperluas pasarnya. 

Penuturan beberapa konsumen ini membuktikan hal tersebut: 

 
 “Aku awalnya dikasih tau temenku, Mas. Soalnya aku sendiri asli Pasuruan. 
Kalo mbaknya ini asli Kediri. Lha yang ngasih tau itu temen kuliahku, Mas. 
Mereka asli Malang dan ada yang dari luar Malang. Kalo kita berdua 
sukanya cilok bakar sama cilok daging. Terus, minumnya jus. Soalnya cilok 
bakar sama cilok dagingnya bener-bener terasa ayam dan dagingnya. 
Bumbu-bumbunya juga. Kalo jus di sini, buahnya yang bener-bener terasa. 
Ga kaya di tempat-tempat lain atau di samping kosku, Mas. Dulu aku sering 
pesen dulu, Mas. Terus tak tinggal njemput mbaknya ini di kampus. Jadi, pas 
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nyampe sini, bisa tinggal ngambil dan makan sambil duduk-duduk di tempat 
duduk itu. Jusnya sendiri pun gitu, Mas. Kalo ga pesen dulu, ngantrinya 
bener-bener kaya antri tiket kereta.” 

 
 
 
       Jaringan ini sekaligus menjadi tahapan pemasaran yang menguntungkan 

bagi pelaku usaha, terutama PKL. Berikut penuturan Dila penjual leker saat 

diwawancarai mengenai langganan tetapnya: 

 
“Lumayan. Sing penting sedino entek terus. Arek SMP, SMA, kuliah.” 
(Lumayan. Yang terpenting, dalam sehari selalu habis. Siswa SMP, SMA, 
dan kuliah.) 
 
 

       Pak Sa’i penjual cilok goreng juga menceritakan mengenai langganan 

tetapnya: 

 
“Kadang sing ndek Pasar Klampok, ambek ndek UB, akeh sing mampir rene. 
Soale ngerti lek aku dodolan ndek kene. Meski akeh sing ngarani iki cilok 
jadul, tapi yo ono ae sing ngomong bumbu cilokku luwih kroso.” (Terkadang 
yang di Pasar Klampok dan di UB banyak yang datang ke sini. Karena 
mereka mengetahui kalau saya berjualan di sini. Meskipun banyak yang 
berkomentar kalau ini cilok yang ketinggalan jaman, tetapi banyak juga yang 
berpendapat kalau bumbu cilok saya lebih terasa.)  

 
 
       Selain Dila dan Pak Sa’i, masih banyak penuturan para informan yang 

menceritakan mengenai langganan tetapnya, antara lain pernyataan Benjol 

penjual penjual cilok bakar, Yanto penjual cilok daging, Adiyus penjual es cincau, 

dan Pak To penjual es sachet. Berikut penuturan mereka:    

 
“Yo arek-arek kene, arek SMA 8, arek SMP 4, ambek SMK 2. Kadang yo 
ono arek Tugu, alumni-alumni kene. Lek arek kampus e sing paling akeh, 
arek UM ambek Brawijaya. Soale, teko alumni-alumni SMA 8 kene. Terus, 
paling dikanda-kandano ambek arek e nang kanca-kancane. Soale sing 
paling akeh tuku iku yo arek kampus.” (Ya, siswa dari sekolah sekitar sini, 
dari SMA 8, SMP 4, dan SMK 2. Terkadang siswa dari SMA Tugu, alumni 
dari SMP 4. Kalau mahasiswa, paling banyak dari UM dan Brawijaya. 
Karena banyak yang merupakan alumni SMA 8. Mungkin, banyak juga yang 
memberitahu ke teman-temannya, karena pembeli yang paling banyak 
berasal dari kalangan mahasiswa.) 
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 “Wong langganan-langgananku ndek sekolah-sekolah mbiyen pas aku 
dodolan keliling, yo akeh sing rene. Terus bolo-bolo kampung, yo akeh sing 
mrene. Arek Matos, MX, UM, Brawijaya, ITN, UIN, SMP 4, SMA 8, SMK 2, 
wes, wakeh, wes, pokok e.” (Pelanggan saya di sekolah dulu, sewaktu saya 
berjualan keliling, banyak yang datang ke sini. Tetangga-tetangga juga 
banyak yang datang ke sini. Juga karyawan Matos, MX, mahasiswa UM, 
Brawijaya, ITN, UIN, siswa SMP 4, SMA 8, SMK 2, dan masih banyak lagi.) 

 
 

 “Langganan gua yang paling banyak, hari Minggu, Braa. Apalagi kalo cilok 
daging sama cilok bakar itu jualan. Kalo mereka haus, kan, otomatis ke gua. 
Kalo anak sekolah, jarang beli di sini, Braa.”  
 
 
" Lek aku, akeh-akeh e teko arek SMP tok, Jar. Terus sing ke2, arek SMA. 
Terus sing luweh titik maneh, arek mahasiswa ambek arek embong an.” 
(Kalau saya, pembeli yang paling banyak dari siswa SMP, Jar. Diikuti siswa 
SMA, kemudian mahasiswa dan orang yang berlalu-lalang di jalan.) 
 
 

       Dari beberapa penuturan di atas, jaringan konsumen dapat berasal dari 

konsumen yang sudah menjadi langganan PKL sejak lama dan juga dari 

konsumen yang mengetahui usaha PKL dari konsumen lama. Hal ini semakin 

memperluas jaringan teman untuk mempromosikan usaha PKL sehingga 

semakin menguntungkan pemilik usaha. 

       Hal ini sesuai yang dinyatakan Yustika bahwa pertukaran ekonomi untuk 

mendapatkan modal dan kepentingan ekonomi dapat dilakukan melalui 

perolehan reputasi lewat pengakuan dalam jaringan atau kelompok. Tahapan 

tersebut dapat mengoptimasi keuntungan relasional (menjaga hubungan sosial) 

serta analisis biaya dan keuntungan (2008: 199). 

4.1.2 Peluang Lapangan Kerja, Peran Jaringan Kekerabatan 

       Jaringan kekerabatan merupakan jaringan yang memanfaatkan hubungan 

kekeluargaan untuk memperluas interaksi di dalam jaringan itu sendiri. Jaringan 

kekerabatan dimanfaatkan beberapa PKL sebagai metode penyerapan tenaga 

kerja, terutama bagi anggota keluarganya sendiri yang membutuhkan pekerjaan. 

Hal ini dipengaruhi oleh ikatan kekerabatan yang menghasilkan ikatan yang lebih 
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kuat antara pemilik usaha dengan para karyawannya yang berasal dari 

keluarganya sendiri. Hal inilah yang dialami oleh Andre. Berikut penuturannya: 

 
“Aku yo ga ono hubungan dulur blas ambek Cak Tris. Dadi aku yo siap-siap 
disepak koyok Sumar. Samean yo ngerti dewe acara ne ponakan-ponakan e 
bos e lek ndelok anak buah e bos e lek ora mambu dulur, Mas.” (Saya ya 
tidak ada hubungan persaudaraan sama sekali dengan Cak Tris. Jadi, saya 
ya selalu siap untuk dikeluarkan seperti Sumar. Anda ya paham tentang 
perilaku keponakan-keponakan bos saya kalau mengetahui anak buahnya 
bos saya yang bukan saudara sendiri, Mas.) 
 
 

       Pernyatan Andre yang bukan keluarga dari pemilik usaha yang dijalaninya ini 

menunjukkan bahwa ikatan kekerabatan masih memiliki proporsi yang besar bagi 

seorang pemilik usaha untuk merekrut karyawan.  

       Pernyataan Andre tadi juga diperkuat oleh pernyataan Sumar yang 

sebelumnya menjalankan usaha yang pemiliknya masih memiliki hubungan 

kerabat dengannya meskipun kerabat jauh. Berikut pernyataannya: 

 
“Yo ngono iku lak fitnah teko ponakan-ponakan e, a, Jar. Awakmu yo ngerti 
akeh omongan e kabeh ponakan e iku. Durung maneh panggon ndek 
Veteran iki jan ruame, strategis. Mangkane kabeh ponakan e berusaha 
nyepak aku teko kono. Sampe wani ate nuku panggonku 100 juta.” (Ya 
seperti itulah fitnah dari keponakan-keponakannya, Jar. Kamu ya 
mengetahui tentang isu-isu dari semua keponakannya tersebut. Apalagi 
tempat di Veteran ini sangat ramai pembeli dan strategis. Oleh karena itu, 
semua keponakannya berusaha mengeluarkan saya dari sana. Sampai-
sampai ingin membeli tempatku seharga 100 juta.) 
 
 

       Pernyataan Sumar penjual cilok daging di atas menggambarkan kuatnya 

ikatan kekerabatan dalam suatu usaha sehingga menimbulkan persaingan antara 

karyawan yang berasal dari keluarga sendiri dengan karyawan yang berasal dari 

keluarga jauh, bahkan yang bukan keluarga. 

       Pernyataan Dila penjual leker juga memperkuat hal tersebut. Dila yang 

merupakan keluarga asli dari pemilik usaha leker. Berikut pernyataannya yang 

menceritakan mengenai perekrutan dirinya oleh pemilik usaha leker yang 

dijalaninya: 
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“Iyo, paklekku iku. Adik e bapak…Iyo. Jarene mumpung aku dulur e. Sak 
aken, jare, luntang-luntung ndek Blitar, aku.” (Iya, itu pamanku. Adiknya 
bapak…Iya. Beliau menekankan kalau saya saudaranya. Katanya kasihan 
kalau pekerjaan saya tidak jelas di Blitar.) 
 
 

       Yanto penjual cilok daging juga mengalami hal yang sama dengan Dila 

penjual leker. Yanto yang direkrut oleh pamannya sendiri sebagai pemilik usaha 

cilok daging mengakui bahwa hubungan kekerabatan memiliki porsi khusus dan 

tersendiri dalam pengembangan usaha milik pamannya tersebut. Berikut 

penuturannya: 

 
 “Lek Pak Tris iku paklek ku dewe…Lek sing kulakan-kulakan ambek 
ngrajangi, wong e, Jar. Tapi, tambah suwe, ponak-ponakan e sing dikongkon. 
Tapi, tambah suwe, ponak-ponakan e sing dikongkon.” (Kalau Pak Tris itu 
paman saya sendiri…Kalau bagian belanja dan membuat adonan, beliau 
langsung, Jar. Tetapi, lama kelamaan, keponakan-keponakannya yang 
ditugaskan.) 
 
 

       Konsep ini selaras dengan konsep yang dikembangkan oleh Ben-Porath, 

yaitu konsep ‘F-connection’. Konsep ini terdiri dari families (keluarga), friends 

(teman), dan firms (perusahaan) (Yustika, 2008: 194). Bentuk-bentuk koneksi 

tersebut dalam organisasi sosial dapat mempengaruhi pertukaran ekonomi. Jika 

dikembangkan secara lebih jauh, hubungan keluarga dan pertemanan bisa 

bermanfaat bagi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan atau karir yang lebih 

bagus. Hal ini seperti yang dinyatakan Field bahwa keluarga yang didukung oleh 

hubungan berdasarkan kekerabatan, telah memainkan suatu peranan penting 

dalam pencarian pekerjaan (Field, 2005: 73).  

4.1.3 Peluang Usaha Baru, Peran Jaringan dengan Teman 

       Beberapa PKL SMAN 8 Jalan Veteran Kota Malang memanfaatkan aspek 

jaringan teman sebagai peluang untuk membuka usaha baru atas usahanya. 

Andre yang membuka usaha cilok daging mengakui hal ini. Andre menceritakan 

mengenai Pak Joko yang merupakan karyawan baru dari usahanya yang dimiliki 
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oleh Pak Sutris. Pak Joko menjadi karyawan baru setelah mengenal Pak Jono 

yang merupakan karyawan lama Pak Sutris. Berikut penuturan Andre dari 

pernyataannya berikut: 

 
 “Lek Pak Joko kan gaene dolen, totoan bal ambek Jono. Makane, moro-
moro kok iso dadi anak buah e. Paling-paling yo diangkut ambek Kopral 
Jono.” (Kalau Pak Joko kan, sering berjudi bola dengan Jono. Maka dari itu, 
bisa menjadi anak buahnya. Bisa jadi dikenalkan oleh Kopral Jono.) 
 
 

       Demikian pula yang dialami oleh Adiyus. Adiyus yang berasal dari 

Palembang ini menjual es cincau dan es campur dengan memanfaatkan jaringan 

teman. Adiyus mengakui bahwa permulaan membuka usaha es cincau berasal 

dari ajakan temannya  Berikut penuturannya:  

 
 “Tapi, waktu maen-maen ndek pasar, gua ditawarin sama yang namanya 
Budi, buat jualan cincau.” 
 
 

       Hal ini sesuai dengan definisi Bourdieu bahwa modal sosial merupakan 

‘agregat sumber daya aktual ataupun potensial yang diikat untuk mewujudkan 

jaringan yang awet (durable) sehingga mengintstitusionalisasikan hubungan 

persabahatan (acquaintanace) yang saling menguntungkan’ (Yustika, 2008: 180). 

Selaras pula dengan hasil kajian Rodrik bahwa modal sosial dapat menghasilkan 

akumulasi modal, kemahiran keterampilan, inovasi, transfer informasi dan 

teknologi.  

       Pemaknaan tersebut semakin meyakinkan Bouerdieu bahwa jaringan sosial 

(social network) tidaklah alami (natural given), melainkan dikonstruksi melalui 

strategi investasi yang berorientasi kepada pelembagaan hubungan-hubungan 

kelompok (group relations), yang bisa dipakai sebagai sumber terpercaya untuk 

meraih keuntungan (benefits) (Yustika, 2008: 180). 
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4.1.4 Perluasan Usaha melalui Cabang Usaha, Peran Jaringan Teman, 

Kekerabatan, dan Konsumen 

       Jaringan teman, kekerabatan, dan konsumen dapat dimanfaatkan oleh 

pemilik usaha untuk memperluas usahanya melalui pembukaan cabang usaha. 

Teman dan kerabat dapat menjadi referensi untuk penambahan tenaga kerja 

untuk membuka cabang usaha. Penentuan lokasi yang strategis, dengan salah 

satu pertimbangannya yaitu jaringan konsumen yang kuat, juga turut 

mempengaruhi keputusan pemilik usaha untuk membuka cabang usaha. 

       Yanto yang menjual cilok daging dengan merk “Sutrisno” mengakui bahwa 

usaha milik atasannya tersebut memiliki beberapa cabang, antara lain di Jalan 

Veteran di samping SMAN 8 Malang dan di dekat lokasi Universitas Brawijaya 

Malang. Berikut penuturannya: 

 
“6, Jar. Aku, Jono, Hartono, Joko, Andre, ambek sing ndek Brawijaya siji.” 
(Enam, Jar. Saya, Jono, Hartono, Joko, Andre, dan yang di Brawijaya.) 
 
 

       Hal ini sesuai dengan pemaknaan Burt mengenai modal sosial, yaitu sebagai 

‘teman, kolega, dan lebih umum kontak lewat siapa pun yang membuka peluang 

bagi pemanfaatan modal ekonomi dan manusia (Yustika, 2008: 181). Hal ini 

menetapkan bahwa dampak modal sosial akan terasa saat telah terjadi interaksi 

dengan orang lain yang dipandu oleh struktur sosial. 

4.1.5 Penetapan Mitra Usaha, Peran Jaringan dengan Pemasok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

       Jaringan pemasok merupakan jaringan langganan pemasok bagi pemilik 

usaha. Jaringan pemasok ini memudahkan pemilik usaha untuk membeli bahan-

bahan untuk usaha. Berikut penuturan Dila penjual leker mengenai pemasok 

langganannya: 

 
 “Langganan e wes ono ndek Tawangmangu. Wong-wong sing dikongkon 
kulak an mesti wes diduduhi ambek bos e, lek tuku endog, tepung, gulo, 
ambek liyane.” (Langganannya sudah ada di Tawangmangu. Orang yang 
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ditugaskan belanja pasti sudah diberitahu sebelumnya oleh atasan, misalnya 
untuk membeli telur, tepung, gula, dan lainnya.) 
 
 

       Pemasok langganan selain dikenal oleh pemilik usaha, juga dikenal oleh 

para karyawannya. Hal ini untuk mempermudah kerja pemilik usaha dalam hal 

belanja bahan sehingga kegiatan belanja bahan dapat diwakilkan oleh para 

karyawannya. 

       Pak Sa’i penjual cilok goreng menuturkan mengenai pemasok langganannya. 

Pertimbangan lokasi yang dekat dengan tempat tinggalnya dan harga yang 

murah menjadi hal penting pemilihan pemasok langganannya. Berikut 

pernyataannya: 

 
“Langgananku kulak an iku ndek Gadang, Jar. Solae cedhek omah, ambek 
terkenal murah.” (Langganan belanjaku di Gadang, Jar. Karena dekat 
dengan rumah dan terkenal murah.) 
 
 

       Informan lain yang menuturkan mengenai jaringan pemasok adalah Yanto. 

Penjual cilok daging ini mengiyakan mengenai pentingnya pemasok langganan, 

terutama bagi pemilik usaha. Fadila penjual sate telur menuturkan bahwa tipe 

belanja sangat fleksibel. Apabila pada awalnya pemilik usaha yang mendatangi 

lokasi pemasok langganannya, secara bertahap pemasok langganan yang 

mendatangi langsung pemilik usaha. Sedangkan Pak To penjual es sachet 

menuturkan bahwa banyak peluang para pemasok baru yang langsung 

mendatangi lokasi tempat pemilik usaha berdagang. Berikut penuturan mereka: 

 
“Ga, Jar, bos e wes nduwe langganan.” (Tidak, Jar, atasan saya sudah 
punya langganan.) 
 
 
 “Mbiyen awal e aku tuku langsung nang Gadang. Tapi sak iki, wong e dewe 
sing ngirim nang kontrakanku.” (Awalnya, saya beli langsung di Gadang. 
Tapi sekarang, langganan saya sendiri yang mengirimkan barang belanjanya 
ke kontrakan saya.) 
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 “Lek aku kulakan e ndek Pasar Besar, Jar. Tapi yo sik akeh ae sing towo-
towo ndek Veteran kene. Akhir e yo tak kongkon ngirim nang omah ae.” 
(Kalau saya belanjanya di Pasar Besar, Jar. Tapi masih banyak saja yang 
menawarkan barang dagangannya di Veteran sini. Akhirnya, ya, saya minta 
langsung dikirim ke rumah saya saja.) 
 
 

       Antara pemilik usaha dengan pemasok langganan terjalin jaringan yang erat 

akibat adanya pertukaran ekonomi dengan tujuan utama untuk memperoleh 

modal ekonomi dan kepentingan dalam aspek transaksional pertukaran yang 

dimediasi oleh harga dan uang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Yustika bahwa 

kegunaan pertukaran seperti ini adalah mengoptimisasi keuntungan 

transaksional (2008: 198). Jika hubungan dengan agen tertentu menghasilkan 

keuntungan, keputusannya adalah melanjutkan hubungan transaksi berikutnya. 

4.1.6 Penghematan Biaya, Peran Jaringan antar-PKL 

       Proses produksi membutuhkan beberapa biaya pengeluaran untuk 

mendapatkan sumber-sumber bagi proses produksi itu sendiri. Adiyus mengakui 

memanfaatkan adanya komunitas untuk menutupi kebutuhan akan proses 

produksinya sehingga dapat menekan biaya produksi, baik secara waktu maupun 

materiil. Berikut pernyataannya: 

 
“Bahan yang lama muternya, ya..apa, ya? M…oiya, Braa..susu kaleng. Gua 
sering ngambil di Mas Jun. Soalnya kalau ke pasar buah sama toko susunya 
beda tempat, belum lagi agak jauh, Braa.Jadi ya gua ngambil di Mas Jun aja. 
Biar ga capek, juga lebih irit. Lo kan juga tau, gua ga ada motor.” 
 
 

       Hal ini selaras dengan yang diungkapkan Putnam dan Fukuyama bahwa 

modal sosial berperan dalam mengurangi biaya transaksi (Field, 2005: 79). Hal 

ini dikarenakan aktivitas pertukaran-pertukaran yang berlangsung dalam suatu 

jaringan membentuk kepercayaan dan norma yang tidak perlu mengikuti 

prosedur dan mekanisme formal. 
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4.1.7 Penetapan Kualitas Dagangan, Peran Jaringan Kekerabatan 

Kualitas barang daganggan yang telah dipertahankan komunitas PKL SMAN 

8 Jalan Veteran telah telah dikenal oleh pembeli atau konsumen dari beragam 

kalangan. Kekerabatan sebagai salah satu jaringan memberikan peranan dalam  

mempertahankan segmentasi pasar dan keberlangsungan dagangan. Berikut 

penuturan Benjol: 

 
“Awan sampe sore, sing tak kongkon yo adekku 2 iku, Dani ambek Tape. 
Aku nonggok bengi thok, ndek duwur e magrib. Ambek ngrajangi tok. Lek 
minggu, aku ngongkon Yanto, sing bekas e nembel ban mbiyen.  Lek aku 
prei, yo dijogo adik utowo dulurku.” (Siang sampai sore yang saya suruh 
berdagang ya adikku, Dani dan Tape. Saya berdagang malam saja, di atas 
magrib, dan membuat bahannya. Kalau Minggu, saya menyuruh Yanto, yang 
dulu pernah menambal ban di sini. Kalau saya libur, ya dijaga adik atau 
saudara saya.) 
 
 

       Hal ini seperti yang yang diungkapkan Putnam bahwa definisi modal sosial 

sebagai ‘gambaran organisasi sosial, seperti jaringan, norma, dan kepercayaan 

sosial, yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama yang saling menguntungkan 

(Yustika, 2008: 181). 

4.1.8 Kenyamanan dan Keamanan Lokasi, Peran Jaringan dengan Teman 

Lokasi berdagang perlu dipertahankan kenyamanan dan keamanannya. 

Berikut penuturan Mas Jun: 

 
“Ndek kene kebagi 3 shift, Jar. 3 shift iki dalam 24 jam, dadi iso sekalian 
njogo daerah Veteran kene. Jam 5 esuk - 4 sore, shift ke2 jam 4 sore - 10 
bengi. Shift ke3 jam 10 bengi - 5 esuk…Lek ndek jus dewe 4 karyawan. 
Ketambahan 2, aku ambek bojoku sing ngganti shift bengi. Aku ambek 
bojoku yo sebener e lepas ambek wong-wong e.” (Di sini terbagi menjadi tiga 
shift, Jar. Tiga shift ini dari dua puluh empat jam, jadi dapat sekaligus 
menjaga daerah Veteran ini. Yang pertama jam lima pagi sampai empat sore, 
yang kedua jam empat sore sampai sepululuh malam, dan yang ketiga jam 
sepuluh malam sampai lima pagi…Kalau di jus sendiri ada empat karyawan. 
Ditambah dua orang, saya dan istri saya yang mengganti shift malam. Saya 
dan istri saya sebenarnya percaya dengan para karyawan.) 
 
 
Hal ini seperti pandangan Coleman bahwa modal sosial dapat menyediakan 

layanan-layanan yang bermanfaat bagi anggota komunitas, tetapi juga ongkos 

yang mungkin keluar akibat ikatan yang sama melakukan klaim non-ekonomi 
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terhadap anggota-anggota komunitas dalam hal kewajiban dan komitmen yang 

dapat menimbulkan konsekuensi negatif ekonomi. Misalnya, anggota komunitas 

yang kuat bisa saja mengisolasi anggota komunitas lain. Hasil tersebut juga 

dapat membebani kelompok lainnya (Yustika, 2008: 187). 

 
4.2 Norma 

        Seperti yang diungkapkan North bahwa norma merupakan sebuah ‘institusi’ 

yang mengatur interaksi sosial antar manusia. Norma terbentuk oleh interaksi 

nilai-nilai yang dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat di dalamnya dan sifatnya 

selalu harus memberikan manfaat positf bagi setiap anggota masyarakat itu. 

Saat norma tidak bermanfaat atau bahwakan merugikan, norma akan hilang dan 

mati (Leksono: 2009: xxxvi).     

       Seperti pula yang diungkapkan Fine dan Lapavitsas bahwa modal sosial 

sebagai ‘bukan masalah apa yang anda ketahui, tetapi siapa yang anda kenal’ 

merujuk pada norma atau jaringan yang memungkinkan orang untuk melakukan 

tindakan kolektif (Yustika, 2008: 181-182). Dampaknya adalah pemaknaan 

tersebut lebih fokus pada sumber daripada akibat modal sosial. Padahal, 

pentingnya deskripsi tentang modal sosial dikembangkan dalam sebuah proses 

yang terus-menerus. Definisi ini juga memperkuat bahwa jaringan dan norma 

merupakan unsur penting dalam formulasi modal sosial, sehingga eksistensinya 

sangat dibutuhkan. 

       Senada pula dengan pernyataan Yustika bahwa norma dalam sebuah 

komunitas yang mendukung individu untuk memperoleh prestasi (achievement) 

tentu saja bisa digolongkan sebagai bentuk modal sosial yang sangat penting 

(2008: 183). Norma juga menjadi pemandu dan perekat bagi sebuah komunitas 

untuk menyelenggarakan hidup bersama (Yustika, 2008: 197). Dari hasil 

penelitian, penulis mengelompokkan peran norma pada proses pengembangan 



58 
 

 

usaha ke dalam beberapa tipe, antara lain norma kesopanan, pembagian waktu 

kerja, pembagian kerja, setoran penjualan, pengelolaan produk, paguyuban, 

serta norma penguasaan lokasi.  

4.2.1 Kesopanan, Bentuk Norma dari Karyawan kepada Pemilik Usaha 

       Kesopanan merupakan salah satu norma yang diterapkan oleh PKL di 

komunitas ini. Salah satu informan, yaitu Andre penjual cilok daging, menerapkan 

norma kesopanan untuk meminimalisir terjadinya anggapan negatif, terutama 

oleh pemilik usaha yang digelutinya saat ini. Hal ini juga sebagai pembelajaran 

dari karyawan lain yang sempat tidak menerapkan norma kesopanan juga 

sabagai sikap toleran terhadap PKL lain di satu komunitas. Berikut 

pernyataannya:  

 
"Ga, Mas. Aku yo mek di isor tok lek ate njupuk cilok e. Ga tau munggah, 
aku. Sungkan. Padahal ambek ponakan-ponakan e, opo maneh bos e, yo 
dikongkon njupuk dewe ndek duwur…Tapi lek bos wedhok, sak karep e 
dewe ambek ga kenek an. Tau Sumar ngomong cilok e kok 250an, cilik-cilik 
maneh. Tiba e ndek mburine ono bos wedhok. Ga suwe, rong dino, langsung 
ga disopo… Sungkan, ta, Mas. Soale aku nunut dodol tok. Ambek numpang 
panggon ndek kene.” (Tidak, Mas. Saya ya, hanya di bawah saja kalau mau 
mengambil ciloknya. Saya tidak pernah naik. Segan. Padahal oleh 
keponakan-keponakannya, apalagi atasan saya, ya, disuruh ambil sendiri di 
atas…Tapi kalau istrinya atasan, semaunya sendiri dan harus selalu hati-hati 
kalau berbicara dengan dia. Pernah suatu saat, Sumar berkokmentar kalau 
ciloknya kok 250-an, kecil-kecil pula. Ternyata di belakangnya ada istrinya 
atasan. Tidak lama kemudian, dua harian, langsung tidak disapa…Segan, 
lah, Mas. Karena saya hanya menumpang berjualan saja. Dan menumpang 
tempat di sini.) 
 
 

       Seperti pernyataan Yustika bahwa kerja sama yang dilengkapi dengan 

sanksi sosial dapat berfungsi sebagai komplementer untuk merangsang 

mekanisme efek modal sosial terhadap kinerja ekonomi. Dari kegiatan ekonomi 

tersebut, pelaku dapat mengakumulasi laba, upah, dan pengembalian modal 

sehingga terdapat insentif untuk berproduksi (2008: 201). 
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4.2.2 Pembagian Waktu Kerja, Bentuk Norma dari Pemilik Usaha kepada 

Karyawan 

       Pembagian waktu kerja juga menjadi aturan atau norma tersendiri dalam 

pengembangan usaha komunitas PKL SMAN 8 Malang. Pembagian waktu kerja 

dimaksudkan untuk membagi waktu kerja, baik bagi pemilik usaha maupun para 

karyawannya untuk mulai berdagang di lokasi-lokasi yang telah ditentukan. 

Selain pembagian waktu, secara tidak langsung norma ini juga berdampak positif 

bagi penambahan lapangan pekerjaan. Banyaknya waktu kerja yang dibagi 

menunjukkan semakin terbukanya potensi suatu usaha untuk berkembang dan 

menarik lebih banyak tenaga kerja.  

       Andre penjual cilok daging dan Benjol penjual cilok bakar menceritakan 

mengenai pembagian waktu kerja untuk berdagang di komunitas Veteran: 

 
 “Berarti ga no sak jam, yo aku wes ngaleh pas ono ponakan-ponakan 
e…Samean yo ngerti dewe ndek kene, iki pirang shift. Mulai esuk aku, terus 
Hartono, Jono, terus Yanto sampe sore. Terus dinggon i Jono maneh sampe 
bengi, jam 9an.” (Berarti tidak ada satu jam, ya, saya sudah pindah, saat ada 
keponakan-keponakannya…Anda ya paham jumlah shift di sini. Saya sejak 
pagi, kemudian Hartono, Jono, dan Yanto sampai sore. Kemudian ditempati 
Jono lagi sampai jam sembilan malam.) 
 
 
“Jam-jam 8, aku tangi, ngetokno rombong tekok Kafe UM. Adikku, Dani, teko, 
baru tak tinggal.” (Sekitar jam delapan, saya bangun dan mengeluarkan 
gerobak dari Kafe UM. Saat adik saya, Dani, datang, saya pulang.) 
 
 

       Mas Jun yang memiliki usaha kios dan jus juga mengakui pembagian waktu 

kerja dalam usahanya: 

 
 “Ndek kene kebagi 3 shift, Jar. 3 shift iki dalam 24 jam, dadi iso sekalian 
njogo daerah Veteran kene. Jam 5 esuk - 4 sore, shift ke2 jam 4 sore - 10 
bengi. Shift ke3 jam 10 bengi - 5 esuk…Lek ndek jus dewe 4 karyawan. 
Ketambahan 2, aku ambek bojoku sing ngganti shift bengi. Aku ambek 
bojoku yo sebener e lepas ambek wong-wong e.” (Di sini terbagi menjadi tiga 
shift, Jar. Tiga shift ini dari dua puluh empat jam, jadi dapat sekaligus 
menjaga daerah Veteran ini. Yang pertama jam lima pagi sampai empat sore, 
yang kedua jam empat sore sampai sepululuh malam, dan yang ketiga jam 
sepuluh malam sampai lima pagi…Kalau di jus sendiri ada empat karyawan. 
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Ditambah dua orang, saya dan istri saya yang mengganti shift malam. Saya 
dan istri saya sebenarnya percaya dengan para karyawan.) 
 
 

       Pembagian waktu ini selaras dengan pengertian Bourdieu bahwa modal 

sosial terdiri dari dua unsur, yaitu jalinan sosial yang memungkinkan masing-

masing anggota dapat berhubungan langsung dalam kelompok, serta jumlah dan 

mutu dari sumber daya anggota kelompok tersebut (Leksono: 2009: 38). 

4.2.3 Pembagian Kerja, Bentuk Norma dari Pemilik Usaha kepada Karyawan 

       Norma pembagian kerja ini berbeda dengan pembagian waktu kerja. Norma 

pembagian kerja lebih merujuk pada pembagian kerja, baik bagi pemilik usaha 

maupun bagi para karyawan. Seperti yang diurai Siagian bahwa pembagian kerja 

pasti berlaku di kegiatan atau struktur apapun. Betapapun hebatnya seorang 

pemimpin atau manajer, tidak ada seorang pun yang dapat menyelesaikan 

semua tugas pekerjaan sekaligus dengan bekerja sendirian (2002: 38). 

       Dila penjual leker, Benjol penjual cilok bakar, dan Adiyus penjual es cincau 

menuturkan mengenai pembagian kerja di usahanya masing-masing: 

 
“Lek keentek an bahan, bos e rene dewe. Kadang wong omah sing 
dikongkon mrene. Terus sing nang pasar kadang bojone bos e, kadang aku, 
kadang adik e bos e.” (Kalau kehabisan bahan, atasan yang ke sini sendiri. 
Terkadang orang yang ada di rumahnya yang disuruh ke sini. Kalau yang ke 
pasar kadang istri, saya, atau adik atasan.) 
 
               
 “Awan sampe sore, sing tak kongkon yo adekku 2 iku, Dani ambek Tape. 
Aku nonggok bengi thok, ndek duwur e magrib. Ambek ngrajangi tok. Lek 
minggu, aku ngongkon Yanto, sing bekas e nembel ban mbiyen.  Lek aku 
prei, yo dijogo adik utowo dulurku.” (Siang sampai sore yang saya suruh 
berdagang ya adikku, Dani dan Tape. Saya berdagang malam saja, di atas 
magrib, dan membuat bahannya. Kalau Minggu, saya menyuruh Yanto, yang 
dulu pernah menambal ban di sini. Kalau saya libur, ya dijaga adik atau 
saudara saya.) 
 
 
 “Yang bikin tiap hari, ya gua sama Ison.” 
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       Hal ini seperti yang yang diungkapkan Putnam bahwa definisi modal sosial 

sebagai ‘gambaran organisasi sosial, seperti jaringan, norma, dan kepercayaan 

sosial, yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama yang saling menguntungkan 

(Yustika, 2008: 181). 

4.2.4 Setoran Penjualan, Bentuk Norma dari Pemilik Usaha kepada 

Karyawan 

       Setoran penjualan terutama diterapkan bagi para karyawan terhadap para 

pemilik usaha. Pemilik usaha yang tidak selalu dapat mengawasi para 

karyawannya memiliki pertimbangan dan proporsi tersendiri untuk menerapkan 

aturan setoran penjualannya. Setoran penjualan secara tidak langsung dapat 

menggambarkan kinerja karyawan dan memiliki nilai tersendiri bagi para pemilik 

usaha untuk mempercayakan usahanya kepada para karyawannya. 

       Penuturan Andre dan Yanto penjual cilok daging membenarkan adanya 

pengalaman usaha pamannya yang memiliki karyawan yang mengurangi setoran 

penjualan untuk kepentingan dirinya sendiri. Hal ini juga diperkuat PKL lain yang 

berada di dalam komunitas, yaitu Pak Sa’i penjual cilok goreng: 

 
 “Iyo, rupane. Soale akeh seng eruh lek sak durung e teko kene, Sumar 
nggowo keboan cilok, terus dicampur ambek wek e bos e. Terus oleh e setor 
yo akeh Yanto ketimbang dijogo Sumar. Ono sing ngomong selisih e sampe 
500an, ono maneh sing ngomong sak juta an.” (Iya, sepertinya. Karena 
banyak yang mengetahui kalau sebelum datang ke sini, Sumar membawa 
karung cilok, kemudian dicampur dengan milik atasannya. Masalah setoran, 
lebih banyak dagangannya Yanto daripada Sumar. Ada yang bilang, 
selisihnya bisa mencapai lima ratus ribuan, ada juga yang bilang satu 
jutaan.) 
 
 
“Jare wong kene mbiyen, Sumar sering nggowo glangsi. Sing nggowo 
bojone, Jar. Lha iku pas tak telusur i, iku tibae nggawe dewe. Soale Pak Tris 
dewe tak takoni, Sumar ga pesen tambahan cilok maneh. Dan iku sering, Jar. 
Pirang tahun sak iki wes an, Jar, bayangno… Wong e terimo setoran tok. 
Dan iku ae diklumpukno, kadang seminggu pisan, kadang sak wulan pisan 
sing ga butuh duwek. Lek golongan e Joko, Andre, ambek sing ndek 
Brawijaya, dinoan njupuk e.” (Kata orang di sini, dulu Sumar sering 
membawa karung. Yang membawa itu istrinya. Kalau saya selidiki, itu 
ternyata buatannya sendiri. Karena waktu Pak Tris saya Tanya, Sumar tidak 
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pesan tambahan cilok lagi. Dan itu sering, Jar. Sudah berapa tahun itu, Jar, 
bayangkan…Atasannya hanya terima setoran saja. Dan itu dikumpulkan, 
kadang seminggu sekali, kadang sebulan sekali yang belum butuh uang. 
Kalau Joko, Andre, dan yang di Brawijaya, ambilnya harian.) 
 
 
“Iyo, soale mbiyen Sumar nggawe dewe dicampur-campurno. Dadi setoran e 
yo mek 2,4jutaan. Lek Yanto sing nonggok, yo 3juta punjul.” (Iya, karena 
dulu Sumar membuat sendiri, lalu dicampurkan. Jadi, setorannya hanya dua 
juta empat ratus ribuan. Kalau Yanto yang berjualan, ya, tiga juta lebih.) 
 
 

       Dila penjual leker sangat menjaga penerapan aturan setoran penjualan ini. 

Selain untuk mempertahankan kepercayaan pemilik usaha terhadap dirinya, juga 

akan berpengaruh pada kelangsungan pekerjaannya untuk selanjutnya. Berikut 

pernyataannya: 

 
“Pokok yo digawani 1,5 kilo. Metue duwek kudu 200 ewu. Aku oleh e duwek 
25 persen. Lek oleh e 200 ewu, aku yo oleh 50 ewu. 1,5 kilo iku 1,5 toples 
plastik iki, Jar…Aku wes oleh 50ewu. Iki wis sukur, Jar. Gelem o ngakali, aku 
iso oleh akeh luweh teko 50ewu. Iso tak tambahi banyu racikan e leker, terus 
aku iso nggawe dewe pisan.” (Yang penting dibawakan satu setengah kilo. 
Uang yang didapatkan harus dua ratus ribuan. Saya dapat dua puluh lima 
persennya. Kalau dapatnya dua ratus ribu, saya ya dapat lima puluh ribu. 
Satu setengah kilo itu sebanyak satu setengah toples plastik ini, Jar…Saya 
sudah dapat lima puluh ribu, itu sudah syukur, Jar. Kalau saya mau menipu, 
saya bisa dapat lebih dari lima puluh ribu. Bisa saya tambahkan air di 
racikan lekernya, lalu saya bisa buat sendiri.) 
 
 

       Norma yang terbentuk berdasarkan kepercayaan akan memudahkan 

pencapaian tujuan usaha bersama sehingga memperoleh keuntungan untuk 

pengembangan usaha yang positif. Baik pemilik usaha maupun karyawan dapat 

merasakan dampak positif tersebut, apabila norma yang disepakati bersama 

dijalankan dengan baik oleh kedua belah pihak. Hal ini seperti yang dinyatakan 

Yustika, bahwa norma yang kuat memungkinkan setiap anggota kelompok atau 

komunitas saling mengawasi sehingga tidak ada celah bagi individu untuk 

berbuat ‘menyimpang’ (2008: 196). 
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4.2.5 Pengelolaan Produk, Bentuk Norma dari Pemilik Usaha kepada 

Karyawan 

       Pemilik usaha tidak selalu dapat mengawasi para karyawannya di lokasi 

usaha. Oleh karena itu, para pemilik usaha menerapkan norma-norma kepada 

karyawannya, salah satunya adalah dalam proses pengelolaan produk. Mas Jun 

pemilik kios dan penjual jus di komunitas PKL SMAN 8 Malang mengakui 

penerapan norma ini terhadap para karyawannya. Berikut penuturannya: 

 
 “Lek mulai teko karyawan, arek-arek tak kandani, ga usah eman ambek gulo 
karo buah. Terus, lek ono opo-opo, ga usah digowo ndek nggon e kerjo.” 
(Kalau semua karyawan sudah saya pesan untuk tidak perhitungan dengan 
gula dan buah. Dan kalau ada masalah, tidak perlu dibawa ke tempat kerja.) 
 
 

       Pemilik usaha yang merupakan pemimpin dari para karyawannya perlu 

mengarahkan kinerja para karyawannya. Seperti yang diungkapkan Timple 

bahwa pemimpin merupakan orang yang menerapkan prinsip dan teknik yang 

memastikan motivasi, disiplin, dan produktivitas jika bekerja sama dengan orang, 

tugas, dan situasi agar dapat mencapai sasaran (Umar, 1999: 31). 

4.2.6 Paguyuban, Bentuk Norma antar-PKL 

       Norma paguyuban merupakan norma yang dibentuk oleh komunitas PKL 

untuk diterapkan bersama, baik di dalam komunitas itu sendiri maupun untuk 

kegiatan komunitas lain yang berdampak pada komunitas yang bersangkutan. 

Norma paguyuban dibentuk untuk menciptakan keteraturan dalam komunitas 

sehingga meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kesalahpahaman, 

dan lain-lain. 

       Pak Sa’i penjual cilok goreng menuturkan bahwa di dalam komunitas PKL 

SMAN 8 Malang terdapat beberapa norma paguyuban yang dibentuk. Berikut 

penuturannya: 
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“Mulai tahun 2011an, a, sing dodolan mulai diperketat. Ga oleh nambah 
wong maneh. Soale ndek kene ono paguyuban e. Dadi lek ono opo-opo, 
digarap bareng-bareng. Mboh teko njobo, mboh teko njero…Sak durung e 
awakmu ndek kene. Yo tahun 2000an iku. Awal e mek 3, semenjak tahun 
2000-an, dipaten no mek 9an wong…Terus ono batagor anyar. Awal e wong 
e dodol ndek ngarep pujasera. Terus moro-moro dodolan ndek Veteran kene. 
Arek-arek yo ga trimo. Dadi yo dikandani kalem-kalem mbek 
diklumpukno…Terus mbiyen masalah soto ayam, yo tau dodol ndek kene. 
Ambek arek-arek langsung diusir, tha, oleh semingguan. Ngerusak pasaran 
e arek kabeh ndek kene. Soale arek sekolah, kuliah, ga sido njajan gara-
gara kewareg en soto…Lek masalah keamanan mbek parkir, Pak Hari sing 
ngatasi, mbiyen. Lek kebersihan, awakmu, yo, jare wong-wong.” (Kira-kira 
mulai tahun 2011-an, yang berjualan diperketat. Tidak boleh menambah 
pedagang lagi. Karena di sini sudah ada paguyubannya. Jadi, kalau ada 
masalah, diselesaikan bersama. Entah masalah dari luar, maupun 
dalam…Sebelum kamu di sini. Ya tahun 2000-an itu. Awalnya hanya tiga, 
tapi sejak tahun 2000-an, ditetapkan sejumlah sembilan orang…Terus ada 
batagor baru, awalnya dia berjualan di depan pujasera. Tapi tiba-tiba 
berjualan di Veteran sini. Para pedagang di sini ya, tidak terima. Jadi ditegur 
baik-baik…Dulu juga ada masalah soto ayam, ya pernah berjualan di sini. 
Para pedagang di sini langsung mengusir saat sudah berjualan seminggu 
karena merusak pasarannya para pedagang di sini. Karena siswa sekolah, 
mahasiswa, tidak jadi membeli jajan karena kenyang setelah makan 
soto...Kalau tentang keamanan dan parkir, dulu Pak Hari yang mengaturnya. 
Kalau kebersihan, kata para pedagang, ya kamu.) 
 
 

       Adiyus penjual cincau menambahkan bahwa di dalam komunitas PKL SMAN 

8 Malang, aspek kebersihan dan keamanan komunitas memiliki porsi khusus 

dalam komunitas sehingga memerlukan pembentukan norma paguyuban untuk 

mengaturnya. Pak To juga menambahkan bahwa bagian kebersihan sangat 

diperhatikan dalam komunitas PKL SMAN 8 Malang. 

 
“Mulai kebersihan, keamanan,… Kalo kebersihan sendiri, kan dari Subuh, 
udah ada Pak Kemi. Kalo masalah keamanan motor, udah ada si Rudek, 
bagian tukang parkir.”  
 
 
 “Tapi yo untung e ono bagian resik-resik dewe. Yo Pak Kemi iku. Aku 
seneng e, mboh sampah iku mek sak beteng, mboh sak plastik, iku langsung 
dijupuk i ambek Pak Kemi. Terus dilebokno ndek keranjang sampah. Ndek 
kene iki ono 4 keranjang sampah. Sing pertama ndek cedek e sate telur, 
terus ndek cedek e cilok daging e Yanto, terus ndek cedek e kursi-kursian 
tembel ban. Sing ke4, ndek cedek e jus. Dadi, ndek kene iki bakal resik 
terus.” (Tapi ya, untungnya ada bagian kebersihan, ya Pak Kemi itu. Saya 
senangnya, entah sampah itu selidi, seplastik, langsung diambil oleh Pak 
Kemi. Lalu dimasukkan di keranjang sampah. Di sini ini ada empat keranjang 
sampah, di dekatnya sate telur, di dekatnya cilok daging Yanto, di dekatnya 
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tempat duduk di tambal ban, dan di dekatnya jus. Jadi di sini akan bersih 
selalu.) 
 
 

       Hal ini seperti yang diulas Woolcock dan Narayan bahwa konsep modal 

sosial tidak dipahami secara tunggal, melainkan memiliki dimensi yang 

multispektrum. Pandangan komunitarian menyamakan modal sosial dengan 

organisasi lokal, yang melihat jumlah dan keeratan kelompok dalam sebuah 

komunitas, menganggap sebagai sesuatu yang secara inheren baik dan 

memandang eksistensinya selalu bernilai positif bagi kesejahteraan komunitas. 

Komunitas merupakan entitas homogen yang menyertakan seluruh anggota 

memetik keuntungan (Yustika, 2008: 186). 

       Seperti juga yang telah diungkapkan Putnam bahwa modal sosial 

merupakan corak kehidupan sosial yang terdiri dari jaringan, norma, dan 

kepercayaan yang membuat para partisipan sanggup untuk bertindak efektif 

secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama (Field, 2005: 45). Konsep 

ini juga selaras dengan pernyataan Putnam, bahwa modal sosial merupakan 

sarana individu yang akan mengerjakan kerja sama secara suka rela untuk 

mengurusi barang publik atau bersama (Yustika, 2008: 200). 

       Konsep ini juga selaras seperti kutipan Wallis, Killerbym dan Dollery bahwa 

modal sosial juga memfasilitasi pengelolaan kepemilikan bersama dan 

penyediaan barang publik, peningkatan investasi, dan mengurangi biaya sosial 

kriminalitas, korupsi, dan bentuk tindakan tercela lainnya (Yustika, 2008: 203). 

4.2.7 Penguasaan Lokasi, Bentuk Norma antar-PKL 

       Lokasi memiliki nilai strategis dan berpengaruh terhadap pengembangan 

suatu usaha. Di komunitas PKL SMAN 8 Malang, lokasi turut dipertahankan 

sehingga terdapat norma khusus untuk mengaturnya. Benjol penjual cilok bakar 

menyadari potensi lokasi berjualannya yang strategis, apalagi konsumen sudah 

mengenal produknya. Apabila ada penjual cilok bakar yang menempati lokasinya, 
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tentu saja berpengaruh pada persepsi konsumen terhadap produknya di lokasi 

yang sama meskipun penjualnya dan merk produknya berbeda. Berikut 

penuturannya: 

 
“Mbiyen sering ngono iku. Lek aku prei, arek ngarep langsung mrene. Aku yo 
ga ngerti, oleh info teko endi. Yo bener, sih, sampe iso ngerusak pasaranku.” 
(Dulu sering seperti itu. Kalau saya libur, pedagang di depan itu langsung ke 
sini. Saya ya tidak tahu, mereka dapat info dari mana. Ya, benar, sih, kalau 
bisa merusak pasaran saya.) 
 
 

       Surad yang penjual cilok bakar juga namun berjualan di samping @MX Mall, 

terkadang memanfaatkan lokasi yang dipakai Benjol, di samping SMAN 8 Malang, 

saat lokasi tersebut kosong atau Benjol sedang libur. Namun, Surad mengalami 

hambatan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dari Benjol sebagai 

anggota komunitas PKL SMAN 8 Jalan Veteran. Berikut penuturan Surad: 

 
“Nggaplek i, kene-kene ga oleh dodolan ndek kono. Koyok embong e dewe 
ae. Kadang aku ngganteni panggon e Benjol ndek kono pas prei, moro-moro 
mene ne aku langsung dikandani ambek Benjol, ga oleh dodolan ndek kono 
maneh. Terus tau, batagor duro pisan, koncoku, dodolan ndek kono, 
langsung diusir..O, mangkane aku mbiyen mek dioleh i dodol pas bengi tok. 
Iku ae ndek duwur e jam 8. Mangkane aku wegah dodol ndek kono maneh.” 
(Curang, kami tidak boleh berjualan di sana. Seperti jalan milik sendiri saja. 
Terkadang saya menempati tempatnya Benjol waktu dia libur, tiba-tiba 
besoknya saya langsung ditegur Benjol, tidak dibolehkan berjualan di sana 
lagi. Kemudian, pernah batagor duro, yang juga teman saya, berjualan di 
sana dan langsung diusir…O, maka dari itu saya dulu hanya dibolehkan 
berjualan malam saja. Itu saja di atas jam delapan. Jadi, saya tidak mau lagi 
berjualan di sana.) 
 
 

       Hal ini seperti pandangan Coleman bahwa modal sosial dapat menyediakan 

layanan-layanan yang bermanfaat bagi anggota komunitas, tetapi juga ongkos 

yang mungkinkeluar akibat ikatan yang sama melakukan klaim non-ekonomi 

terhadap anggota-anggota komunitas dalam hal kewajiban dan komitmen yang 

dapat menimbulkan konsekuensi negatif ekonomi. Misalnya, anggota komunitas 

yang kuat bisa saja mengisolasi anggota komunitas lain. Hasil tersebut juga 

dapat membebani kelompok lainnya (Yustika, 2008: 187). 
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4.3 Kepercayaan 

       Seperti yang diungkapkan Yustika bahwa modal sosial dalam bentuk 

ekspektasi dan kepercayaan dapat ditransformasikan menjadi keunggulan untuk 

memperoleh benefit ekonomi (2008: 183). Umar juga menekankan bahwa 

melalui tindakan dan belajar, seseorang akan mendapatkan kepercayaan dan 

sikap terhadap sesuatu yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilakunya 

(1999: 23). 

       Dari hasil penelitian, penulis mengelompokkan peran kepercayaan pada 

proses pengembangan usaha ke dalam beberapa tipe, antara lain kepercayaan 

atas perekrutan dan kinerja tenaga kerja, permodalan awal, hubungan 

kekerabatan, pembayaran rutin, pembayaran mundur, pemasok langganan, 

pengenalan merk usaha, langganan tetap, dan penitipan barang dagangan. 

Berikut masing-masing penjelasannya: 

4.3.1 Perekrutan dan Kinerja Tenaga Kerja, Bentuk Kepercayaan kepada 

Karyawan 

       Kepercayaan yang diberikan pemilik usaha kepada para karyawannya dan 

sebaliknya, dapat menjadi perekat kedua belah pihak. Namun, apabila salah satu 

pihak saja yang memberikan kepercayaan tanpa respon positif dari lawannya, 

akan menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Andre penjual cilok mengakui 

pernah ditipu oleh Benjol saat akan diajak berjualan cilok bakar milik Benjol. 

Maka, Andre pun beralih kepada orang lain, yaitu Cak Tris untuk menjadi 

karyawannya sekaligus menjajakan produknya, yaitu cilok daging. Berikut 

penuturannya: 

 
 “Ga suwe aku dijanjeni Benjol dadi anak buah e gawe dodolan cilok bakar. 
Jarene engko iso dodolan ndek Suhat utowo ndek gerbang UB. Aku wes 
mbuwak duwek 500 ewu gawe rombong anyar. Tiba e diakali, mek dijanjen-
janjeni tok, Jar.” (Tidak lama kemudian, saya dijanjikan oleh Benjol untuk 
menjadi anak buahnya berjualan cilok bakar. Katanya, bisa berjualan di 
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Suhat atau di gerbang UB. Saya sudah mengeluarkan uang lima ratus ribu 
untuk membuat gerobak baru. Ternya dibohongi, hanya dijanjikan saja, Jar.) 
 
 

       Mas Jun pemilik kios dan penjual jus juga mempercayakan kinerja tenaga 

kerja atas para karyawannya. Melalui pertimbangan dengan dari awal kinerja 

para karyawannya dan beberapa pendapat dari pelaku usaha yang lain dalam 

satu komunitas, Mas Jun mempercayakan usahanya kepada para karyawannya 

yang terbagi dalam beberapa shift. Berikut penuturannya: 

 
“Aku yo ngerti Bu Eni dewe, Jar, semenjak mlebu ndek kene. Arek-arek yo 
ngono. Gobel sing sak iki njogo jus bengi, yo ngono. Insya Allah aku percoyo 
ambek wong-wong iku kabeh. Soale lek ga ngono, aku ga bakalan maju, 
kepikiran sing enggak-enggak. Buktine sak iki tambah maju mbek rame. Sing 
penting, arek-arek wes tak kandani, lek ono opo-opo sing sekirane ga 
mampu utowo ga yakin nyelesekno lek ono opo-opo, tak kongkon ngebel 
aku. Koyo kiriman apukat, gulo, jambu, sing ga pasti wong e ambek regone.” 
(Saya ya kenal Bu Eni, Jar, sejak masuk di sini. Karyawan lain juga. Gobel 
yang sekarang menjaga jus malam, juga. Insya Allah saya percaya dengan 
mereka. Karena kalau tidak seperti itu, saya tidak bakalan berkembang 
karena terfikir hal-hal negatif. Buktinya sekarang tambah berkembang dan 
ramai pembeli. Yang penting, mereka sudah saya pesan untuk selalu 
menghubungi saya saat ada masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri. 
Seperti kiriman apukat, gula, jambu, yang tidak pasti, baik pengirim maupun 
harganya.) 
 
 

       Yanto penjual cilok daging juga menceritakan mengenai mantan karyawan di 

usaha cilok daging “Cilok Sutrisno”. Kepercayaan pemilik usaha yang diberikan 

kepada mantan karyawannya tersebut, tidak dimanfaatkan dengan baik dengan 

memainkan jumlah produk dan jumlah setoran sehingga merusak kepercayaan 

antara pemilik usaha dengan karyawan. Berikut penuturan Yanto: 

 
 “Jare wong kene mbiyen, Sumar sering nggowo glangsi. Sing nggowo 
bojone, Jar. Lha iku pas tak telusur i, iku tibae nggawe dewe. Soale Pak Tris 
dewe tak takoni, Sumar ga pesen tambahan cilok maneh. Dan iku sering, Jar. 
Pirang tahun sak iki wes an, Jar, bayangno.” (kata para pedagang di sini, 
dulu Sumar sering membawa karung. Yang membawa itu istrinya, Jar. Saat 
saya selidiki, itu ternyata buatannya sendiri. Karena saat Pak Tris saya tanya, 
Sumar tidak pernah memesan tambahan cilok lagi. Dan itu sering, Jar. 
Sudah berapat tahun itu, Jar, bayangkan.) 
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       Seperti yang diungkapkan Yustika bahwa bentuk modal sosial yang 

bertumpu kepada kepercayaan dan ekspektasi, seseorang yang dianggap jujur 

dan memiliki reputasi bagus akan lebih mudah memperoleh penghargaan 

(reward) daripada individu yang tidak memiliki kredibilitas (2008: 183). 

4.3.2 Permodalan Awal, Bentuk Kepercayaan kepada Karyawan 

       Pemilik usaha dapat memberikan kepercayaannya kepada karyawannya 

berupa pemberian modal awal. Hal ini selain membantu pemilik usaha untuk 

merekrut karyawan yang sudah dipercaya, juga membantu karyawan untuk 

memperoleh pekerjaan. Penuturan Andre berikut menggambarkan awal mula 

pekerjaannya sebagai penjual cilok daging yang dibantu oleh atasannya dalam 

bentuk modal awal: 

 
“Akhir e rombong e lha kok diseleh i. Terus, ambek Cak Tris diseleh i 
dandang pisan, tapi rodok ajur. Dikongkon ndandani dewe ambek dikei 
duwek 50 ewu.” (Akhirnya gerobaknya dipinjami tempat. Terus, sama Cak 
Tris dipinjami panci (penutupnya mengerucut) juga, tapi agak rusak. Disuruh 
memperbaiki sendiri sama dikasih uang 50 ribu.) 
 
 

       Seperti yang dinyatakan Yustika bahwa modal sosial menyatakan mengenai 

kerja sama yang tergantung dari kepercayaan. Masyarakat yang memiliki tingkat 

kepercayaan tinggi akan sanggup untuk melakukan kerja sama sampai level 

organisasi yang sangat besar. Sebaliknya, masyarakat yang tingkat 

kepercayaannya rendah memiliki kerja sama yang dapat digalang hanya sampai 

pada level yang terbatas. Jadi, modal sosial sebagai sumber daya bermakna 

bahwa komunitas bukan merupakan produk pertumbuhan ekonomi, tetapi 

merupakan ‘prakondisi’ untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi (2008: 201). 

4.3.3 Saudara Dekat, Bentuk Kepercayaan kepada Karyawan 

       Hubungan kekerabatan memberikan porsi khusus terhadap pemberian 

kepercayaan dari pemilik usaha kepada para karyawannya. Kerabat dengan 

anggapan keluarga sendiri yang memiliki kemungkinan kecil untuk merugikan 
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para pemilik usaha, akan lebih dipercaya oleh para pemilik usaha itu sendiri. 

Sumar yang mantan karyawan Sutrisno, pemilik usaha cilok daging, mengakui 

hal tersebut, dengan menceritakan awal mulanya untuk berusaha cilok daging 

sendiri tanpa berada di bawah pengaturan pemilik usaha lain. Berikut 

penuturannya: 

 
“Yo ngono iku lak fitnah teko ponakan-ponakan e, a, Jar. Awakmu yo ngerti 
akeh omongan e kabeh ponakan e iku. Durung maneh panggon ndek 
Veteran iki jan ruame, strategis. Mangkane kabeh ponakan e berusaha 
nyepak aku teko kono. Sampe wani ate nuku panggonku 100 juta.” (Ya 
seperti itulah fitnah dari keponakan-keponakannya, Jar. Kamu ya paham 
tentang pembicaraan mereka. Belum lagi tempat di Veteran ini sangat ramai 
pembeli dan strategis. Maka dari itu, semua keponakannya berusaha 
menyingkirkan saya dari sana. Samapi berani membeli tempatku seharga 
seratus juta.) 
 
 

       Hal ini seperti yang diungkapkan Yustika bahwa dalam sebuah kelompok 

sangat mungkin terdapat beberapa individu yang berpotensi mengganjal individu 

lain karena kepemilikan akses, misalnya informasi yang lebih besar (2008: 195). 

4.3.4 Pembayaran Rutin, Bentuk Kepercayaan dengan Pemasok 

       Mas Jun sebagai pemilik kios dan penjual jus membutuhkan koordinasi 

dengan para pemasoknya. Untuk menjaga efektivitas waktu, kepercayaan 

dengan pemasok sangat penting diwujudkan, salah satunya melalui pembayaran 

rutin dari pemilik usaha kepada pemasok langganannya. Apabila hal tersebut 

dilakukan secara kontinuitas, baik Mas Jun sebagai pemilik usaha, maupun para 

pemasok langganannya, akan memberikan kepercayaannya satu sama lain. 

Berikut penuturan Mas Jun mengenai penerapan pembayaran rutinnya kepada 

pemasok koran langganannya: 

 
“Lek koran, diusahakno ben dino nitip duwek ndek agen Kedawung.” (Kalau 
koran, diusahakan setiap hari selalu menitipkan uang di agen Kedawung.) 
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       Hal ini selaras dengan pernyataan Yustika mengenai hubungan antara 

modal sosial dan pembangunan ekonomi. Bahwa kegiatan ekonomi selalu 

berupa kerja sama, baik dalam pengertian kompetisi maupun saling membantu, 

antar-pelakunya, dengan beragam motif, baik itu mengenai profit, status, harga 

diri, dan preferensi. Kerja sama tersebut membutuhkan kepercayaan yang dalam 

ekonomi modern dapat digantikan dengan mekanisme formal untuk mencegah 

kecurangan atau penipuan (2008: 201). 

4.3.5 Pembayaran Mundur, Bentuk Kepercayaan dari Pemasok 

       Seorang pengusaha tidak dapat memastikan adanya pemasukan atau 

pengeluaran secara mutlak dan pasti. Pengusaha hanya dapat memperbesar 

peluang keuntungan dan memperkecil peluang kerugian. Sebagai pemilik usaha, 

Mas Jun menyadari hal tersebut yang direspon baik oleh para pemasok 

langganannya.  

       Bentuk kepercayaan dari para pemasok langganannya serta dengan tetap 

menguntungkan kedua belah pihak, adalah dengan penerapan metode 

pembayaran mundur. Seorang pemilik usaha dapat menerima barang terlebih 

dahulu untuk kemudian dipergunakan dalam produksi usahanya. Saat pemilik 

usaha sudah mendapatkan pemasukan dari penjualan usahanya, pemilik usaha 

dapat menyetorkan sejumlah uang kepada para pemasok atas barang yang 

sudah diambilnya. Berikut penuturan Mas Jun mengenai penerapan pembayaran 

mundurnya kepada para pemasok langganannya: 

 
“Bedone lek ndek koran, barang-barang sing didoli titipan teko wong-wong. 
Dadi dibayar mene. Lek masalah jajan-jajan, mbayar e ngenteni barang e 
diretur…Lek ndek jus, Pak Sanamat ambek Bu Venus yo mbayar ndek mburi, 
dadi wong e nagih e 3 dino sampe 1 minggu mari ngirim apukat ambek 
jambu” (Bedanya kalau di koran, barang-barang yang dijual adalah titipan 
dari orang lain. Jadi dibayarkan besoknya. Kalau masalah kue-kue, 
pembayarannya menunggu barangnya diretur…Kalau di jus, Pak Sanamat 
dan Bu Venus ya dibayar di belakang, jadi mereka menagih setiap tiga 
sampai tujuh hari setelah mengirim apukat dan jambu.) 
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       Benjol penjual cilok bakar juga mengakui mengenai cara pembayaran 

mundurnya. Benjol membayar atas pengambilan barang pertama pada 

pengambilan barang kedua, sedangkan pembayaran barang kedua dilakukan 

pada pembayaran barang ketiga, begitu seterusnya. Berikut pernyataannya: 

 
“Akeh-akeh e, wong e narik duwek beteng e pas aku kate pesen beteng 
maneh.” (Kebanyakan, langgananku menarik uang pembayaran lidi saat 
akan memesan lidi lagi.) 
 
 

       Hal ini seperti yang diungkapkan Yustika bahwa modal sosial tergantung dari 

dua elemen kunci, yaitu kepercayaan dari lingkungan sosial dan perluasan aktual 

dari kewajiban yang sudah dipenuhi (obligation held) (2008: 182). Dari perspektif 

ini, individu yang bermukim dalam struktur sosial dengan saling kepercayaan 

tinggi memiliki modal sosial yang lebih baik daripada situsi sebaliknya. 

4.3.6 Berlangganan Bahan, Bentuk Kepercayaan kepada Pemasok 

       Dari beberapa contoh kepercayaan dengan dan dari pemasok sebelumnya, 

pemasok langganan itu sendri juga merupakan kepercayaan kepada pemasok. 

Kepercayaan pemilik usaha kepada pemasok menjadikannya sebagai pemasok 

langganan. Adapun beberapa pertimbangan penentuan pemasok langganan, 

selain kepercayaan, dapat pula dari segi harga yang murah; lokasi yang dekat 

dan mudah dicapai; ataupun pelayanan dari para pemasok langganan yang 

memuaskan pemilik usaha, misalnya pengantaran barang ke tempat tinggal 

pemilik usaha. Berikut penturan Dila penjual leker, Pak Sa’i penjual cilok goreng, 

Mas Jun pemilik kios dan penjual jus, Benjol penjual cilok bakar, Yanto penjual 

daging, Fadila penjual sate telur, dan Pak To penjual es sachet, berturut-turut: 

 
“Langganan e wes ono ndek Tawangmangu. Wong-wong sing dikongkon 
kulak an mesti wes diduduhi ambek bos e, lek tuku endog, tepung, gulo, 
ambek liyane.” (Langganannya sudah ada di Tawangmangu. Para karyawan 
yang disuruh belanja, pasti sudah ditunjukkan sebelumnya oleh atasan, 
tempat membeli telur, tepung, gula, dan lainnya.) 
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“Langgananku kulak an iku ndek Gadang, Jar. Solae cedhek omah, ambek 
terkenal murah.” (Langganan belanja saya itu di Gadang, JaraLanggananku 
belanja itu di Gadang, Jar. Karena dekat dengan rumah dan terkenal murah.) 
 
 
“Lek sing bagian ngirim  apukat, ono dewe, Jar. Jeneng e Pak Sanamat. Lek 
jambu, Bu Venus. Mulai awal, kiriman e wong-wong iku beneh kabeh.” 
(Kalau yang mengirim apukat, ada sendiri, Jar. Namanya Pak Sanamat. 
Kalau jambu, Bu Venus. Sejak awal, kirimannya mereka itu sesuai aturan 
semua.) 
 
 
“Aku wes ono langganan Pak Tuwek sing biasane ngirim mrene…Akeh-akeh 
e, wong e narik duwek beteng e pas aku kate pesen beteng maneh” (Saya 
sudah punya langganan Pak Tuwek yang biasanya mengirim ke 
sini…Kebanyakan, mereka menarik uang lidi saat saya akan memesan lidi 
lagi.) 
 
 
“Ga, Jar, bos e wes nduwe langganan…Regane yo murah, wes pokok e, jare 
bos e..” (Tidak, Jar, atasan saya sudah punya langganan…Harganya, ya 
murah, kata atasan saya.) 
 
 
“Mbiyen awal e aku tuku langsung nang Gadang. Tapi sak iki, wong e dewe 
sing ngirim nang kontrakanku.” (Awalnya, saya langsung membeli di Gadang. 
Tapi sekarang, langganan saya yang mengirim ke kontrakan saya.) 
 
 
“Lek aku kulakan e ndek Pasar Besar, Jar. Tapi yo sik akeh ae sing towo-
towo ndek Veteran kene. Akhir e yo tak kongkon ngirim nang omah ae.” 
(Kalau saya belanjanya di Pasar Besar, Jar. Tapi, ya, masih banyak saja 
yang menawarkan barangnya di Veteran sini. Akhirnya, ya saya suruh 
mengirim ke rumah saja.) 
 
 

       Hal ini seperti yang dinyatakan Coleman bahwa struktur modal sosial yang 

terbangun berdasarkan ekspektasi akan mengarah kepada perilaku kerja sama 

yang saling menguntungkan (Yustika, 2008: 185). 

4.3.7 Pengenalan Merk Usaha, Bentuk Kepercayaan dari Konsumen 

       Merk usaha penting diperhatikan oleh pemilik usaha untuk menetapkan 

gambaran awal mengenai produknya di pasaran. Saat pemilik usaha 

mendapatkan pasaran yang menguntungkan dan memiliki langganan tetap, merk 

usaha pun akan makin dikenal dan diingat oleh konsumen. Maka, 

memperkenalkan dan mempertahankan merk usaha dapat menghasilkan 
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kepercayaan dari konsumen. Berikut penuturan Andre mengenai cilok daging 

yang dijualnya: 

 
 “Aku mbiyen iku soro, Jar, awal e. Muter-muter nang UB, UIN, Sang Timur. 
Ndek samping iku rombongku kan wes ono tulisan e: Cilok Sutrisno. Dadi yo 
wes akeh sing kenal.” (Awalnya, aya dulu itu sengsara, Jar. Berkeliling UB, 
UIN, dan sekolah Sang Timur. Di samping itu, gerobakku, kan sudah ada 
tulisannya: “Cilok Sutrisno”. Jadi, ya sudah banyak yang mengetahuinya.) 
 
 

       Hal ini seperti yang diungkapkan Fukuyama bahwa modal sosial merupakan 

sekumpulan nilai informal atau norma yang menyebar di antara anggota 

kelompok yang memungkinkan kerja sama di antara mereka. Kerja sama ini 

terjadi apabila antar-anggota kelompok masyarakat tersebut memenuhi apa yang 

diharapkan antar mereka, yaitu akan bertingkah laku yang dapat diandalkan dan 

memiliki kejujuran, sehingga mereka akan saling mempercayai satu sama lain 

(Leksono: 2009: 40). 

4.3.8 Langganan Tetap, Bentuk Kepercayaan dari Konsumen 

       Adanya langganan tetap merupakan bentuk kepercayaan dari konsumen 

kepada para pemilik usaha atas produk yang dijualnya. Langganan tetap patut 

diperhatikan karena dapat mempengaruhi pemasukan dan pengeluaran para 

pemilik usaha. Dila penjual leker mengakui adanya langganan tetapnya yang 

bahkan memesan melalui pesan singkat atau telefon untuk menyediakan 

sejumlah pesanan. Berikut pernyataannya: 

 
“Sing rame, yo arek SMA, kuliah. Kadang aku disms i, kongkon ngingahi 
leker e. Kadang yo ditelfon pisan, Jar.”  (Yang paling banyak, ya siswa SMA 
dan mahasiswa. Terkadang saya menerima sms yang memesan leker. 
Terkadang sampai ditelfon, Jar.) 
 
 

       Pak Sa’i penjual cilok goreng menuturkan mengenai tindakan PKL dari 

komunitas lain yang dapat merusak pasaran PKL komunitas SMAN 8 Jalan 

Veteran akibat perubahan kepercayaan langganan tetap. Pak Sa’i juga 
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menceritakan mengenai langganan tetapnya yang bahkan lokasinya tidak 

berdekatan dengan Jalan Veteran. Berikut pernyataannya: 

 
“Soale Surad dodolan ndek kene pas Benjol prei. Benjol yo ga trimo, soale 
iso ngerusak pasaran e Benjol. Rasane ora karu-karuan wek e Surad. Terus 
koyo watu, atos e…Kadang sing ndek Pasar Klampok, ambek ndek UB, 
akeh sing mampir rene. Soale ngerti lek aku dodolan ndek kene. Meski akeh 
sing ngarani iki cilok jadul, tapi yo ono ae sing ngomong bumbu cilokku luwih 
kroso.” (Karena Surad berjualan di sini saat Benjol libur. Benjol ya tidak 
terima, karena bisa merusak pasarannya Benjol. Rasa ciloknya Surad tidak 
enak, kerasnya seperti batu…Terkadang yang di Pasar Klampok dan di UB 
banyak yan membeli ke sini. Karena mengetahui kalau saya berjualan di sini. 
Meskipun banyak yang berkomentar kalau ini cilok yang ketinggalan jaman, 
tapi ada juga yang berpendapat kalau bumbu cilok saya lebih terasa.) 
 
 

       Benjol penjual cilok bakar mempertahankan kepercayaan para 

konsumennya dengan menjaga kualitas rasa produknya, bahkan dengan 

memakai uang sisa yang ada. Pernyataannya berikut menggambarkan hal 

tersebut: 

 
“Kadang lek ono duwek sisa 100 ewu, tak gawe tuku petek kabeh, cek 
rasane tambah kroso petek e. Soale nggolek langganan sak iki wuangel, 
Jar…Dikongkon tuku 50 ewu, tapi aku pas prei, sing dodol arek cilok ngarep. 
Terus oleh 2 mingguan, arek e tuku ndek kene maneh. Terus cerito, lek 
mbiyen tau tuku cilok ndek kene, rasane kok ga enak.” (Terkadang kalau ada 
uang sisa seratus rebu, saya gunakan semua untuk membeli ayam, agar 
rasa ayamnya lebih terasa. Karena sekarang, mencari konsumen itu sulit, 
Jar…Disuruh membeli sebanyak lima puluh ribu, tapi waktu saya libur, dan 
yang berjualan di sini itu anak dari seberang jalan. Dua minggu kemudian, 
dia membeli di sini lagi dan bercerita kalau pernah membeli cilok di sini tetapi 
rasanya tidak enak.) 
 
 

       Sebagai pernyataan pembanding, pernyataan Rina dan Adi, sebagai 

konsumen yang bertransaksi di lokasi komunitas PKL SMAN 8 Jalan Veteran, 

melengkapi bahwa langganan tetap merupakan bentuk kepercayaan konsumen 

langganan terhadap komunitas PKL ini. Berikut pernyataannya: 

 
 “Aku awalnya dikasih tau temenku, Mas. Soalnya aku sendiri asli Pasuruan. 
Kalo mbaknya ini asli Kediri. Lha yang ngasih tau itu temen kuliahku, Mas. 
Mereka asli Malang dan ada yang dari luar Malang. Kalo kita berdua 
sukanya cilok bakar sama cilok daging. Terus, minumnya jus. Soalnya cilok 
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bakar sama cilok dagingnya bener-bener terasa ayam dan dagingnya. 
Bumbu-bumbunya juga. Kalo jus di sini, buahnya yang bener-bener terasa. 
Ga kaya di tempat-tempat lain atau di samping kosku, Mas. Dulu aku sering 
pesen dulu, Mas. Terus tak tinggal njemput mbaknya ini di kampus. Jadi, pas 
nyampe sini, bisa tinggal ngambil dan makan sambil duduk-duduk di tempat 
duduk itu. Jusnya sendiri pun gitu, Mas. Kalo ga pesen dulu, ngantrinya 
bener-bener kaya antri tiket kereta.” 
 
 

       Konsep ini selaras dengan klaim Fukuyama bahwa kepercayaan merupakan 

dasar paling dalam dari tatanan sosial: ”komunitas-komunitas tergantung pada 

kepercayaan timbal balik dan tidak akan muncul secara spontan tanpanya.” 

(Field, 2005: 79). 

4.3.9 Penitipan Barang Dagangan, Bentuk Kepercayaan antar-PKL 

       Saat menjalankan usahanya, para PKL juga membutuhkan waktu untuk 

beristirahat maupun melakukan hal-hal lain sehingga harus meninggalkan barang 

dagangannya. Oleh karena itu, terkadang antar-PKL saling membantu untuk 

saling menjagakan barang dagangannya saat ada keperluan yang 

mengharuskan untuk berada jauh dari dagangannya. Berikut penuturan Sumar: 

 
“Lek aku ga tau tak titip-titipno, ga tau kebelet pisan. Lek Pak To, leker, 
Fadila tau. Lek Pak To ninggal dodolan e, kabeh wong ndek kene yo iso 
ngedoli pisan. Soale mek kari nyuntek banyu sak gelas ambek mbuka 
sachetan. Lek Ambon leker, yo sering, malah ben dino dodolan e dititipno 
nang arek-arek kene. Soale leker e Ambon akeh sing wis mateng, biasane 
ndek kotak, dadi arek-arek mek kari ngedoli tok. Lek Fadila ninggal e gara-
gara mangan pas awan. Arek-arek yo kari ngadah i plastik tok lek pengen 
ngedol i.” (Kalau saya tidak pernah menitipkan dan ingin ke toilet. Kalau Pak 
To, leker, dan Fadila, pernah. Kalau Pak To meninggalkan dagangannya, 
pedagang lain di sini ya bisa menjualkan. Karena hanya tinggal menuangkan 
air satu gelas dan membuka bungkusan. Kalau Ambon leker, ya sering, 
malah setiap hari dagangannya dititipkan ke pedagang lain di sini. Karena 
lekernya Ambon banyak yang sudah matang, biasanya di kotak, jadi 
pedagang lain hanya tinggal menjualkan saja. Kalau Fadila meninggalkan 
dagangannya hanya untuk makan siang. Pedagang lain ya tinggal 
membungkuskan di plastik kalau ingin menjualkan.) 
 
 

       Seperti yang ditegaskan Woolcock, kepercayaan dan resiproksitas dipelihara 

dalam dan oleh kombinasi-kombinasi khusus hubungan-hubungan sosial. 

Selaras pula dengan Dika dan Singh bahwa pendefinisian modal sosial berfokus 
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pada sumber-sumber daya, bukan mengutamakan hasilnya. Dalam menjelajahi 

hasil yang muncul, perlu pula memperhatikan unsur sekaligus cara pengaktifan 

modal sosial itu sendiri (Field, 2005: 202). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

       Bab V akan menyajikan beberapa kesimpulan dan saran mengenai 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan pada usaha 

komunitas PKL SMAN 8 Jalan Veteran Kota Malang. 

 
5.1 Kesimpulan 

       Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, antara lain: 

1. Jaringan dari komunitas terdiri dari jaringan dengan konsumen, kekerabatan, 

teman, pemasok, antar-PKL, dan jaringan teman. Jaringan tersebut 

memberikan manfaat terhadap pengembangan usaha, antara lain sebagai 

peluang pemasaran, peluang lapangan kerja, peluang usaha baru, perluasan 

usaha melalui cabang usaha, penetapan mitra usaha, penghematan biaya, 

penetapan kualitas dagangan, serta kenyamanan dan keamanan lokasi. Dari 

kedelapan jaringan tersebut, jaringan yang paling berperan dalam 

pengembangan usaha komunitas PKL adalah peran jaringan dengan teman 

dengan perannya sebagai peluang usaha baru. Hal ini dikarenakan 

hubungan antar-teman atau orang luar dapat mendorong adanya inovasi dan 

kreativitas, terutama dari pihak karyawan, sehingga akan berdampak pada 

optimalisasi usaha baru. 

2. Komunitas memiliki beberapa norma yang terbentuk dari karyawan kepada 

pemilik usaha, begitu juga sebaliknya, serta norma antar-PKL. Jenisnya 

meliputi norma kesopanan, pembagian waktu kerja, pembagian kerja, 
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setoran penjualan, pengelolaan produk, paguyuban, dan norma penguasaan 

lokasi. Dari ketujuh norma tersebut, yang paling berperan dalam 

pengembangan usaha komunitas adalah norma penguasaan lokasi. Dari 

lokasi yang strategis dan permanen, para PKL dapat memberikan dampak 

internal dan eksternal usahanya. Dampak internal meliputi pembentukan 

norma-norma, seperti kesopanan, pembagian waktu kerja, dan lain-lain 

sebagai pengaturan interaksi antara pemilik usaha dengan karyawan. 

Sedangkan dampak eksternalnya adalah dapat membentuk komunitas PKL 

yang akan menghasilkan suatu norma paguyuban yang disepakati dan 

dijalankan bersama. 

3. Kepercayaan antar-anggota komunitas meliputi bentuk kepercayaan kepada 

karyawan; dari, dengan, dan kepada pemasok; dari konsumen; serta antar-

PKL. Kepercayan itu berupa perekrutan dan kinerja tenaga kerja; 

permodalan awal; saudara dekat; pembayaran rutin dan mundur; 

berlangganan bahan; pengenalan merk usaha; langganan tetap; serta 

penitipan barang dagangan. Dari beragam bentuk kepercayaan tersebut, 

yang paling mendominasi komunitas PKL adalah bentuk kepercayaan 

kepada karyawan berupa perekrutan dan kinerja tenaga kerja. Bentuk 

kepercayaan tersebut paling banyak dirasakan oleh anggota komunitas PKL. 

Pemilik usaha yang sudah mempercayakan usahanya kepada 

karyawaannya dapat memberikan efek positif pada tumbuhnya kepercayaan 

diri karyawan untuk semakin masksimal dalam bekerja, sehingga dapat 

memperbesar peluang keuntungan dan memperpanjang kelangsungan 

usaha.  
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5.2 Saran 

       Dari beberapa temuan penelitian ini, terdapat beberapa hal yang dapat 

dijadikan saran, antara lain: 

1. Peningkatan kerja sama atau solidaritas di antara anggota komunitas untuk 

mengurangi kemunculan atau bahkan penyebaran individualisme antar-

anggota komunitas. Individualisme ini dapat terjadi saat menghadapi razia 

satpol PP atau antar-pedagang dengan barang dagangan yang sejenis 

meski jam berdagangnya berbeda, misalnya Andre, Jono, Sumar, dan Yanto 

yang sama-sama menjual cilok. 

2. PKL antar-komunitas yang memiliki produk yang sama dapat dimediasi 

untuk mencari solusi pergesekan di antara keduanya atau dapat berjualan di 

tempatnya masing-masing setiap hari agar tidak terjadi perpindahan PKL 

dari satu komunitas PKL ke komunitas PKL lain. Saran ini merujuk pada 

permasalahan yang muncul antar-penjual cilok bakar yang berasal dari 

komunitas PKL yang berbeda, yaitu Benjol dari komunitas PKL SMAN 8 dan 

Surad dari komunitas PKL @MX Mall. 

3. Peningkatan keteraturan fasilitas parkir, baik oleh para PKL maupun para 

pembeli yang membawa kendaraan pribadi. Hal ini perlu dilakukan agar 

berdampak positif pula pada hal lain, misalnya keamanan serta 

keharmonisan dengan warga dan pemerintah setempat.  

4. Peraturan penyeragaman kostum antar-anggota komunitas dapat 

diberlakukan untuk mempertahankan jaringan di dalam komunitas. 

5. Pencanangan kegiatan rutinitas dalam komunitas, misalnya arisan seminggu 

sekali, untuk meningkatkan interaksi dan komunikasi sesama anggota 

komunitas.
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