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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 

 
1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Selama lebih dari 30 tahun, Indonesia telah menerapkan model pembangunan 

dengan penekanan pada pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan laju pertumbuhan 

ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita masyarakat. Sebagai prakondisi dari penerapan 

model pembangunan semacam ini, dilakukan modernisasi dalam seluruh aspek kehidupan 

masyarakat. Hal ini tidak mengherankan karena pada dekade 1970-an, di masa awal 

pembangunan Indonesia, paradigma modernisasi menjadi kerangka pikir bahkan ideologi 

yang melandasi kebijakan dan praktik pembangunan di Indonesia. Modernisasi yang 

dibawa melalui pembangunan berdampak pada perubahan sosial dan budaya di Indonesia, 

termasuk dalam hal kapasitas modal sosial.  

Dalam konteks pembangunan daerah, fungsi pemerintah daerah di era Orde Baru 

menghadapi problem serius. Ada dua problem pembangunan pada umumnya (nasional dan 

lokal) yaitu problem konsepsi dan problem implementasi. Dalam tataran konsepsi, 

pembangunan nasional dan lokal direduksi maknanya sehingga menciut sebagai 

pembangunan ekonomi dengan paradigma pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Memaknai 

pembangunan seperti ini pada tahap awal memang memiliki rasionalitas yang relatif dapat 

diterima. Namun dalam perkembangannya makna seperti itu selain digugat secara 

akademik, juga tidak relevan dengan kondisi obyektif bangsa dan negara yang mengalami 

dinamika yang relatif cepat.   

Sedangkan dalam tataran implementasi, pembangunan nasional dirancang secara 

sentralistik dan cenderung seragam. Langkah ini diambil untuk menciptakan stabilitas 

nasional sebagai penopang pelaksanaan pembangunan tetapi juga dianggap efektif 

mentransfer program dan proyek pembangunan yang disusun secara terpusat di Jakarta ke 

seluruh wilayah nusantara yang sangat luas. Namun logika seperti ini sangat mengabaikan 

kondisi obyektif demografis dan geografis negara Indonesia. Indonesia adalah negara yang 

plural dilihat dari kondisi geografis, demografis, kultur dan keyakinan sehingga perbedaan 

aspirasi, kepentingan dan kebutuhan sangat memungkinkan untuk berbeda satu daerah 

dengan daerah lainnya. Pada titik ini, kemudian implementasi pembangunan di masa Orde 
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Baru mulai memproduksi masalah-masalah yang rumit. Implikasi negatif yang harus 

diterima adalah hasil-hasil pembangunan menjadi bias (untuk segelintir orang tertentu) dan 

gagal menciptakan pemerataan ke seluruh wilayah nusantara sehingga isu keadilan 

mencuat di tengah publik, termasuk isu soal kemiskinan yang semakin meningkat. 

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, penyelenggaraan pemerintahan di daerah 

mengalami perubahan dengan diterapkannya otonomi daerah secara luas, nyata, dan 

bertanggung jawab. Otonomi daerah sebenarnya merupakan sebuah peluang bagi daerah 

otonom untuk memperbaiki fungsi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 

daerah sebab otonomi yang mentransfer berbagai kewenangan akan melahirkan diskresi di 

tingkat lokal dalam membuat kebijakan pembangunan daerah yang sesuai aspirasi dan 

kebutuhan masyarakat di daerah. Namun, peluang tersebut tidak serta merta dapat merubah 

pola pembangunan daerah menjadi semakin baik untuk masyarakat daerah. Komitmen dan 

konsistensi pemerintah daerah dan kesiapan masyarakat adalah faktor operasional yang 

cukup signifikan membuat peluang tersebut terealisasi secara empirik.   

 Dalam kerangka itu, belakangan ini muncul berbagai model pembangunan 

alternatif di antaranya adalah pengembangan komunitas lokal; pembangunan partisipatoris 

berpusat pada rakyat; pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan HAM; dan 

pembangunan perspektif perdamaian1. Secara substansial berbagai model pembangunan 

alternatif yang ada meskipun memiliki variasi tekanan masing-masing pada dasarnya 

memiliki kesamaan umum. Menurut Bjorn Hettne2 kesamaan umum itu yaitu berorientasi 

pada kebutuhan pokok, bersifat dari dalam/lokal, bernuansa menghargai lingkungan dan 

berdasar pada transformasi struktural. Misalnya model pembangunan partisipatoris 

berpusat pada rakyat atau yang lebih populer dengan istilah “People Centered 

Development”. Model atau paradigma ini merupakan salah satu alternatif bagi paradigma 

pembangunan daerah di era otonomi.   

Konsep modal sosial (social capital) menjadi salahsatu komponen penting untuk 

menunjang model pembangunan manusia karena dalam model ini, manusia ditempatkan 

sebagai subjek penting yang menentukan arah penyelenggaraan pembangunan. Partisipasi 

dan kapasitas mengorganisasikan diri menjadi penting agar masyarakat dapat berperan 

dalam model pembangunan manusia. Padahal, kedua kapasitas tersebut baru bisa 

berkembang bila ditunjang oleh modal sosial yang dimiliki masyarakat. Keberadaan modal 

                                                 
1 Lambang Trijono. “Strategi Pemberdayaan Komunitas Lokal : Menuju Kemandirian Daerah”. Dalam Jurnal Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik UGM Vol 5 No 2 Nopember 2001., hal. 227. 
2 Dalam Trijono, op.cit., hal. 229. 
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sosial juga menjadi penting dalam penanggulangan kemiskinan karena pengentasan 

kemiskinan tidak hanya terkait dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, tapi juga perluasan 

akses terhadap sumber-sumber daya kehidupan yang ditentukan pula oleh ketersediaan 

jejaring kerja (network) dan saling percaya (mutual trust) di kalangan masyarakat. 

Dalam konteks Jawa Barat yang semakin hari semakin dinamis, keberadaan modal 

sosial menjadi relevan. Jawa Barat tidak hanya memiliki potensi dalam hal sumber daya 

alam dan sumber daya manusia, namun Jawa Barat juga mengalami permasalahan krusial 

terkait dengan kesenjangan pembangunan, pengangguran dan kemiskinan yang semakin 

meningkat, sebagaimana tampak pada data berikut ini. 

Gambar 1.1 

Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Barat, 2003-2007 

 

Sumber: Statistik Pembangunan Gubernur Jawa Barat, 2008 

 

Kemiskinan tidak hanya terjadi di daerah-daerah tertentu di Jawa Barat, tapi 

hampir meliputi seluruh daerah kabupaten/kota di Jawa Barat, sebagaimana data berikut 

ini. 

Tabel 1.1 

Penyebaran Kemiskinan di Jawa Barat 

No. Kabupaten/Kota 

Jumlah Rumah Tangga 
Miskin 

KS & Pra KS 

(BPS) (BKKBN) 

1.  Kabupaten Bogor  256.929 261.268 

2.  Kabupaten Sukabumi  228.395 218.211 

3.  Kabupaten Cianjur  196.166 161.552 

4.  Kabupaten Bandung  280.682 288.492 
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No. Kabupaten/Kota 

Jumlah Rumah Tangga 
Miskin 

KS & Pra KS Alek 

(BPS) (BKKBN) 

5.  Kabupaten Garut  221.148 225.543 

6.  Kabupaten Tasikmalaya  143.098 121.284 

7.  Kabupaten Ciamis  118.705 111.395 

8.  Kabupaten Kuningan  84.446 42.880 

9.  Kabupaten Cirebon  203.137 196.956 

10.  Kabupaten Majalengka  115.339 104.899 

11.  Kabupaten Sumedang  82.719 54.084 

12.  Kabupaten Indramayu  169.701 197.279 

13.  Kabupaten Subang  147.554 163.418 

14.  Kabupaten Purwakarta  58.461 34.655 

15.  Kabupaten Karawang  191.618 224.637 

16.  Kabupaten Bekasi  111.577 170.507 

17.  Kota Bogor  41.398 36.193 

18.  Kota Sukabumi  12.346 11.629 

19.  Kota Bandung  84.287 85.223 

20.  Kota Cirebon  15.024 14.712 

21.  Kota Bekasi  38.094 42.878 

22.  Kota Depok  32.085 23.531 

23.  Kota Cimahi  21.937 12.572 

24.  Kota Tasikmalaya  39.448 44.992 

25  Kota Banjar  10.908 12.634 

   Jawa Barat  2.905.202 2.861.424 

Sumber: Bapeda Jabar, 2006 
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Data tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan di Jawa Barat 

merupakan persoalan penting yang melintasi batas-batas wilayah administratif 

kabupaten/kota. Di sinilah Pemerintah Provinsi berperan penting untuk menyusun desain 

kebijakan penanggulangan kemiskinan yang bersifat lintas kabupaten/kota. Selama ini, 

Pemerintah Provinsi telah menerapkan sejumlah kebijakan penanggulangan kemiskinan 

yang cenderung berorientasi pada paradigma ekonomi, namun kenyataannya tidak 

terlampau efektif mengatasi kemiskinan. Karena itu, dalam merumuskan desain kebijakan 

penanggulangan kemiskinan, perlu dirumuskan secara komprehensif dengan 

mempertimbangkan dimensi sosial yang tercakup dalam modal sosial.  

 

 
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka pengkajian ini difokuskan 

untuk menjawab identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi modal sosial di Jawa Barat? 

2. Bagaimana keterkaitan modal sosial dengan penanggulangan kemiskinan di Jawa 

Barat? 

3. Bagaimana desain pemanfaatan modal sosial untuk penanggulangan kemiskinan di 

Jawa Barat? 

 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan 

1.3.1 Tujuan 

Kegiatan ini bertujuan untuk: 

1. Mengidentifikasi dan mengukur kondisi modal sosial di Jawa Barat.  

2. Menganalisis keterkaitan antara modal sosial dengan penanggulangan kemiskinan di 

Jawa Barat. 

3. Merumuskan desain pemanfaatan modal sosial untuk penanggulangan kemiskinan 

Jawa Barat.  

 

1.3.2 Kegunaan 

Pemetaan yang dihasilkan melalui kegiatan ini dapat menjadi salahsatu bahan 

masukan dalam perumusan kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya 
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dalam menentukan kebijakan pemanfaatan modal sosial bagi penanggulangan kemiskinan 

di Jawa Barat. 

 

 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

1.4.1 Batasan-batasan Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada pokok kajian mengenai pemetaan tentang kondisi 

modal sosial di Jawa Barat serta pemanfaatan modal sosial sebagai potensi dalam 

penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat. Pemetaan yang dimaksud adalah gambaran 

mengenai tingkat kepercayaan; keberfungsian nilai/norma; keberfungsian jejaring kerja; 

keberfungsian institusi; dan keberfungsian mekanisme yang berlaku dalam masyarakat 

sebagai bagian dari modal sosial dalam upaya penanggulangan kemiskinan, yang dimaknai 

sebagai kondisi ketidakberdayaan yang ditandai dengan lemahnya akses terhadap 

ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan akses untuk mengaktualisasikan diri. 

Kajian ini  ditinjau dari berbagai perspektif, yakni : 

1. Perspektif Pemerintahan: berfokus pada analisis kebijakan yang selama ini diterapkan 

pemerintah (pusat maupun Provinsi Jawa Barat) dalam penanggulangan kemiskinan 

serta kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan modal sosial.  

2. Perspektif Sosiologi dan Pemberdayaan Masyarakat: berfokus pada identifikasi modal 

sosial yang dimiliki masyarakat serta model-model pemanfaatan modal sosial dalam 

kerangka pemberdayaan masyarakat agar dapat mengatasi masalah kemiskinan, 

terutama yang terkait dengan keterbatasan akses terhadap ekonomi, pendidikan, 

kesehatan, dan aktualisasi diri. 

3. Perspektif Kependudukan: berfokus pada kondisi demografis masyarakat Jawa Barat, 

terutama dilihat dari sisi mobilitas dan komposisi penduduk dari sisi etnis, agama, dan 

latar belakang sosial-ekonomi lainnya yang merupakan salahsatu faktor yang 

menentukan kadar modal sosial, terutama yang terkait dengan pembentukan 

kepercayaan, nilai/norma, jejaring kerja, institusi, dan mekanisme. 

 

1.4.2 Pengertian-pengertian Dasar 

1. Modal sosial merupakan nilai, mekanisme, sikap, dan institusi yang mendasari 

interaksi antarindividu dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. 
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2. Kemiskinan merupakan kondisi ketidakberdayaan yang ditandai dengan lemahnya 

akses terhadap ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan akses untuk mengaktualisasikan 

diri. 

3. Pemetaan dan pemanfaatan modal sosial dalam penanggulangan kemiskinan 

merupakan upaya untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kepercayaan; 

keberfungsian nilai/norma; keberfungsian jejaring kerja; keberfungsian institusi; dan 

keberfungsian mekanisme yang berlaku dalam masyarakat untuk mengatasi kondisi 

ketidakberdayaan masyarakat. 

 

1.4.3 Pendekatan Kerangka Teori 

Secara etimologis social capital mempunyai pengertian modal yang dimiliki oleh 

masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat. Modal ini merupakan perpaduan antara 

sesuatu yang bersifat material dan non material. Material mempunyai makna tentang 

kepemilikan berkaitan dengan aset-aset finansial  yang dimiliki. Sedangkan non material 

modal berwujud adanya mutual trust (kepercayaan) dan gathering system (sistem 

kebersamaan) dalam suatu masyarakat.3        

Modal sosial terutama berkaitan dengan nilai-nilai dari suatu jaringan kerja 

(network) yang mengikat orang-orang tertentu (yang biasanya memiliki kesamaan tertentu, 

seperti kesamaan pekerjaan, kesamaan tempat tinggal, kesamaan suku, agama, dan 

sebagainya), serta bersifat menjembatani (bridging) antar orang-orang yang berbeda, 

dengan suatu norma pertukaran timbal balik (reciprocity). Modal sosial lebih menekankan 

pada potensi kelompok dan pola hubungan antarindividu dalam suatu kelompok dan 

antarkelompok dengan ruang perhatian pada jaringan sosial, norma, nilai, dan kepercayaan 

kepada sesama yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok. Inti dari 

modal sosial adalah bagaimana kemampuan masyarakat dalam suatu entitas atau kelompok 

untuk bekerjasama membangun suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Modal 

sosial menunjuk pada nilai dan norma yang dipercayai dan dijalankan oleh sebagian besar 

anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang secara langsung maupun tidak 

langsung mempengaruhi kualitas hidup individu dan keberlangsungan komunitas. 

                                                 
3 Joseph M. Bessette, Derek Gold et. al. 1957. International Encyclopae of Government and Social Politics.  Toppan 
Company PTE LTD, Singapore, hal 1257. 



8 

 

Pengertian modal sosial yang berkembang selama ini lebih banyak didasarkan pada 

pandangan tiga orang ilmuwan sosial, yaitu Pierre Bourdie, James Coleman, dan Robert 

Putnam.  

Bourdieu4 mendefinisikan modal sosial sebagai the aggregate of the actual and 

potential resources which are linked to possession of a durable network of more or less 

intitutionalized relationship of mutual acquaintance and recognition – or in other words, 

to membership in group – which provide each of its members with the backing of 

collectivity –owned capital, a credential which entities them to credit, in the various senses 

of the words. Dalam pengertian ini, modal sosial merupakan suatu keadaan di mana 

individu menggunakan keanggotannya dalam suatu masyarakat untuk mendapatkan 

keuntungan. Pengertian ini menempatkan modal sosial dalam kaitannya dengan dimensi 

ekonomi.  

Sementara itu, James Coleman5 mendefinisikan modal sosial sebagai a variety of 

entities having two characteristic in common : they all consist of some aspect of a social 

structure and they facilitate certain actions of individuals who are within the structure, 

…social capital inheres in the structure of relations between person and among persons. It 

is lodged neither in individuals nor in physical implements of production.  

Robert Putnam6 mendefinisikan modal sosial sebagai features of social life – 

networks, norms, and trust – that enable participants to act together more effectively to 

pursue shared objectives. 

Akar teori modal sosial dapat ditemukan dalam filsafat dan ekonomi pencerahan 

yang dibuat oleh Hume, Burke, dan Adam Smith pada abad 18 yang tidak hanya melihat 

dasar kelembagaan utama sebuah masyarakat, yaitu “kontrak sosial”, akan tetapi juga 

melihat beberapa karakteristik jaringan resiprokal. Konsep ini kemudian dikembangkan 

oleh Marx dan Engels melalui konsep solidaritas pengikat (bounded solidarity) untuk 

menjelaskan hubungan yang terkembang dan kerjasama yang muncul ketika kelompok 

mengalami tekanan atau menemui kesulitan. Simmel menjelaskan transaksi timbal balik 

(reciprocity transaction) yang akan memunculkan konsep balas budi yang akan 

dikembangkan lebih lanjut yang mengarah pada keterikatan yang erat antar warga 

komunitas. Durkheim dan Parson mengembangkan apa yang disebut dengan value 

                                                 
4 Pierre Bourdieu. “The Forms of Capital” dalam John G. Richardson. 1986. Handbook of Theory and Research for the 
Sociology of Education. New York : Greenwood Press. 
5 James Coleman. 1990. Foundation of Social Theory. Cambridge : Harvard University Press. 
6 Robert Putnam “Tuning In, Tuning Out : The Strange Disappearance of Social Capital in America”. Political Studies 
Vol. 4 No. 28. 
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introjection, di mana nilai, moral, dan komitmen mendahului hubungan kontraktual. 

Weber mengembangkan konsep enforceable trust, yaitu kepercayaan yang dapat 

dilaksanakan. Terdapat demikian banyak definisi kapital sosial dalam berbagai literatur, 

termasuk perbedaan penggunaan kata yang digunakan untuk menggambarkan konsep yang 

sama, antara lain energi sosial (social energy), spirit komunitas (community spirit), 

keterikatan sosial (social bonds), kebajikan warga (civic virtue), jaringan komunitas 

(community network), ozon sosial (social ozone), persahabatan yang luas (extended 

friendships), kehidupan komunitas (community live), sumber daya sosial (social 

resources), jaringan sosial (social network), kehidupan ketetanggaan (good 

neighbourhoodness), perekat sosial (social glue). 

Modal sosial merupakan konsep yang sering digunakan untuk menggambarkan 

kapasitas sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memelihara integrasi sosial. 

Pengertian modal sosial yang berkembang selama ini mengarah pada terbentuknya tiga 

level modal sosial, yakni pada level nilai, institusi, dan mekanisme, sebagaimana 

tergambar berikut ini7 : 

Gambar 1.2 

Level Modal Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan demikian, dalam pengertian yang luas, modal sosial bisa berbentuk 

jaringan sosial atau sekelompok orang yang dihubungkan oleh perasaan simpati, 

kewajiban, norma pertukaran, dan civic engagement yang kemudian diorganisasikan 

menjadi sebuah institusi yang memberikan perlakuan khsusus terhadap mereka yang 

                                                 
7 Pratikno, dkk. “Penyusunan Konsep Perumusan Pengembangan Kebijakan Pelestarian Nilai-nilai Kemasyarakatan 
(Social Capital) untuk Integrasi Sosial”. Laporan Akhir Penelitian. FISIPOL UGM bekerja sama dengan Kantor Eks 
Menteri Negara Masalah-masalah Kemasyarakatan. 2001. 

Nilai, Kultur, Persepsi : 

Sympathy, sense of obligation, trust, resiprositas, mutual 

Mekanisme : 

Tingkah laku, kerja sama, sinergi 

Institusi : 

Civic engagement, institutional rites,  
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dibentuk oleh jaringan untuk mendapatkan modal sosial dari jaringan tersebut. Dalam level 

mekanismenya, modal sosial dapat mengambil bentuk kerja sama sebagai upaya 

penyesuaian dan koordinasi tingkah laku yang diperlukan untuk mengatasi konflik. 

J. Kahne dan K. Baeily membingkai modal sosial dengan dua tipe, yaitu pertama, 

adanya tipe kebersamaan yaitu modal sosial dengan karakteristik adanya ikatan yang kuat 

(adanya perekat sosial) dalam suatu sistem kemasyarakatan. Misalnya, kebanyakan 

anggota keluarga mempunyai hubungan kekerabatan dengan keluarga yang lain yang 

mungkin masih berada dalam satu etnis. Disini masih berlaku sistem kekerabatan 

berdasarkan klen. Hubungan kekerabatan ini bisa menyebabkan adanya rasa 

empati/kebersamaan, bisa juga mewujudkan rasa simpati, rasa berkewajiban, rasa percaya, 

resiprositas, pengakuan timbal balik nilai kebudayaan yang mereka percaya.  

Dalam komunitas ini, rule of law/aturan main merupakan aturan atau kesepakatan 

bersama dalam masyarakat, bentuk aturan ini bisa formal dengan sanksi yang jelas seperti 

aturan Undang-Undang. Namun ada juga sanksi non formal yang akan diberikan 

masyarakat kepada anggota masyarakatnya berupa pengucilan, rasa tidak hormat bahkan 

dianggap tidak ada dalam suatu lingkungan komunitasnya. Ini menimbulkan ketakutan dari 

setiap anggota masyarakat yang tidak melaksanakan bagian dari tanggung jawabnya.8 Hal 

ini berakibat akan adanya social order/keteraturan dalam masyarakat. 

 Kedua, adalah tipe perikatan, merupakan suatu ikatan sosial yang timbul sebagai 

reaksi atas berbagai macam karakteristik kelompoknya. Ia bisa muncul karena adanya 

berbagai macam kelemahan yang ada di sekitarnya sehingga kelompok masyarakat 

tersebut  memutuskan untuk membangun suatu kekuatan dari kelemahan yang ada. 

Stephen Aldridge menggambarkannya sebagai “pelumas sosial”9, yaitu pelancar dari roda-

roda penghambat jalannya modal sosial dalam sebuah komunitas. Wilayah kerjanya lebih 

luas dari pada dari pada tipe yang pertama. Dia bisa bekerja lintas kelompok etnis, maupun 

kelompok kepentingan. Misalnya “Asosasi Masyarakat Adat Indonesa (kelompok ini bisa 

beranggotakan seluruh masyarakat adat yang ada di Indonesia, baik di Sumatra, 

Kalimantan sampai dengan Papua). Keanggotaannya lebih luas dan tidak hanya berbasis 

pada kelompok tertentu.10 

                                                 
8 J. Kahne dan K Bailey. 1999. The Role of Social Capital in Youth Development: The Case of the “I Have a Dream” 
Program on Student Performance. Educational Evaluation and Policy Analysis, hal 78-90. 
9 Stephen Aldridge. 2001. Social Mobility-a discussion paper, Performance and Innovation Unit, April 2001. 
10 Modal Sosial sebagai Upaya Deideologisasi Pembangunan. Topik:Pemberdayaan: Tempo Interaktif Kamis 20 
September 2001. 
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Sementara itu secara lebih jelas, Michael Woolcock mencoba membedakan tiga 

macam tipe modal sosial yaitu:11 

a.  Bounding Social Capital 
Characterised by strong bonds (or “social glue”) e.q. among members or 
among family members of an ethnic group 

b . Social Bridging 
Charactherised by weaker, less dense but more cross-cutting ties (‘social oil’) 
e.q. with local associaties, aquaintances, friends from differnet ethnic groups, 
friends of friends etc; 

c.   Social Linking  
Characterised by connections between those with differing levels of power or 
social status e.q. links between the political elite and the general public or 
between individuals from different social classes.  

 

Ketiga pandangan tersebut sebenarnya merupakan prinsip yang menjadi dasar 

pengelompokan modal sosial, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Social bounding 

merupakan jenis modal sosial lebih banyak bekerja secara internal dan solidaritas yang 

dibangun karenanya menimbulkan kohesi sosial yang lebih bersifat mikro dan komunal 

karena itu hubungan yang terjalin di dalamnya lebih bersifat eksklusif. Sedangkan social 

bridging sebaliknya, ia lebih bersifat inklusif dengan lebih banyak menjalin jaringan 

dengan potensi eksternal yang melekat padanya. Social linking merupakan modal sosial 

yang bergerak pada tataran lebih luas, oleh sebab mereka tidak lagi membedakan kelas dan 

status sosial mereka. 

Konsep modal sosial kembali marak dibicarakan setelah adanya Konferensi 

Tingkat Tinggi (KTT) Pembangunan Sosial yang telah dilaksanakan di Kopenhagen 12 

Maret 1995. Konferensi ini memunculkan kembali sebuah kosa kata lama yang seolah 

baru: "modal sosial." Jenis modal inilah yang selama ini luput dari pertimbangan 

penyelenggara pemerintahan yang umumnya terkesima bahkan terhanyut dalam ideologi 

pembangunan. Modal sosial tiba-tiba tampil menjadi kata kunci menanggapi tiga agenda 

pokok konferensi: mengurangi kemiskinan, menciptakan angkatan kerja yang produktif, 

dan meningkatkan integrasi sosial.12 

 Menanggapi situasi yang berlangsung, para penyelenggara pemerintahan, baik di 

negara maju maupun berkembang, umumnya masih bersikukuh menerapkan kebijakan 

yang berupaya mengendalikan penuh roda perekonomian masyarakat. Ekonomi lantas 

                                                 
11 Michael Woolcock, Social Scientist, Development and Research, Social Capital Participant in the Seminar held by the 
performance and Innovation Unit on the 26 th March 2002. 
12Raharjo, dalam Kolom “Modal Sosial dan Islam”, 3 Desember 2001. 
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cenderung dibaca sebagai "ekonomi-politik," tak ubahnya seperti penjabaran di era Adam 

Smith. Jika pun ada pergeseran pandangan masalah kemiskinan, pengangguran dan 

disintegrasi sosial yang mulai dimengerti sebagai masalah "ekonomi sosial" 

pemahamannya baru terealisasikan pada tataran kebijakan berciri karikatif, padat karya. 

Namun ternyata hal ini tidak lagi relevan. Ide pembangunan ekonomi akhirnya luruh dan 

muncul ide tentang partisipasi masyarakat dan modal sosial yang memberikan tawaran 

baru terhadap dunia akademis dan praktisi yang terbukti memberi kontribusi yang sangat 

besar terhadap negara.13 

 Di dalam masyarakat berkembang, modal sosial ini menjadi suatu alternatif 

pembangunan masyarakat. Mengingat sebenarnya masyarakat sangatlah komunal dan 

mereka mempunyai banyak sekali nilai-nilai yang sebenarnya sangat mendukung 

pengembangan dan penguatan modal sosial itu sendiri. Pasalnya modal sosial memberikan 

pencerahan tentang makna kepercayaan, kebersamaan, toleransi dan partisipasi sebagai 

pilar penting pembangunan masyarakat sekaligus pilar bagi demokrasi dan good 

governance yang sedang marak dipromosikan.14  

Modal sosial mirip dengan bentuk-bentuk modal lainnya, dalam arti, ia juga 

bersifat produktif. Modal sosial dapat dijelaskan sebagai produk relasi manusia satu sama 

lain, khususnya relasi yang intim dan konsisten. Modal sosial menunjukn pada jaringan, 

norma dan kepercayaan yang berpotensi pada produktivitas masyarakat. Namun demikian, 

modal sosial berbeda dengan modal finansial, karena modal sosial bersifat kumulatif dan 

bertambah dengan sendidrinya (self-reinforcing) (Putnam, 2002). Karenanya, modal sosial 

tidak akan habis jika dipergunakan, melainkan semakin meningkat. Rusaknya modal sosial 

lebih sering disebabkan bukan karena dipakai, melainkan karena ia tidak dipergunakan. 

Berbeda dengan modal manusia, modal sosial juga menunjuk pada kemampuan orang 

untuk berasosiasi dengan orang lain. Bersandar pada norma-norma dan nilai bersama, 

asosiasi antar manusia tersebut menghasilkan kepercayaan yang pada gilirannya memiliki 

nilai ekonomi yang besar dan terukur (Fukuyama, 2002). Terkait ini, ada tiga parameter 

modal sosial, yaitu kepercayaan (trust), norma-norma (norms) dan jaringan-jaringan 

(networks). 

Sebagaimana dijelaskan Fukuyama, kepercayaan adalah harapan yang tumbuh di 

dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya prilaku jujur, teratur, dan 
                                                 
13 Syaiful Arief. 2000. Menolak Pembangunanisme, Pustaka Pelajar, Cetakan  Pertama, hal 176. 
14 Fisipol UGM, Bahan bacaan utama, Pembangunan Masyarakat Desa, Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2002. Kumpulan 
materi kuliah, tidak dipublikasikan. 
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kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Kepercayaan sosial merupakan 

penerapan terhadap pemahaman ini. Cox (1995) kemudian mencatat bahwa dalam 

masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi, aturan-aturan sosial cenderung 

bersifat positif; hubungan-hubungan juga bersifat kerjasama. Menurutnya, ”we expect 

others to manifest good will, we trust our fellow human beings. We tend to work 

cooperatively, to collaborate with others in collegial relationships” (Cox, 1995: 5). 

Kepercayaan sosial pada dasarnya merupakan produk dari modal social yang baik. Adanya 

modal sosial yang baik ditandai oleh adanya lembaga-lembaga sosial yang kokoh; modal 

sosial yang melahirkan kehidupan sosial yang harmonis (Putnam, 2002). Kerusakan modal 

sosial akan menimbulkan anomali dan prilaku antisosial (Cox, 1995).  

Norma-norma terdiri dari pemahaman-pemahaman, nilai-nilai, harapan-harapan 

dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang. Norma-

norma dapat bersumber dari agama, panduan moral, maupun standar-standar sekuler, 

seperti halnya kode etik profesional. Norma-norma dibangun dan berkembang berdasarkan 

sejarah kerjasam di masa lalu dan diterapkan untuk mendukung iklim kerjasama (Putnam, 

2002; Fukuyama, 2002). Norma-norma dapat merupakan prakondisi maupun produk dari 

kepercayaan sosial. 

Infrastruktur dinamis dari modal sosial berwujud jaringan-jaringan kerjasama antar 

manusia (Putnam, 2002). Jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan 

interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama. 

Masyarakat yang sehat cenderung memiliki jaringan-jaringan sosial yang kokoh. Orang 

mengetahui dan bertemu orang lain. Mereka kemudian membangun inter-relasi yang 

kental, baik bersifat formal maupun informal. Putnam (2002) berargumen bahwa jaringan-

jaringan sosial yang erat akan memperkuat perasaan kerjasama para anggotanya serta 

manfaat-manfaat dari partisipasinya itu. 

 Robert D. Putnam merupakan salah seorang yang banyak mengkaji tentang modal 

sosial, Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai suatu nilai mutual trust antara anggota 

masyarakat  dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Trust ini dapat dilihat dari beberapa 

hal, antara lain  (1) seberapa tinggi tingkat partisipasi masyarakat terhadap keberanian 

untuk berpendapat dengan pemimpinnya; dan (2) seberapa banyak warganegara yang 

menggunakan kesempatan tersebut untuk menyalurkan aspirasinya.15 

                                                 
15 Robert D. Putnam. 1993. The Prosperous Community-Social Capital and Public Life, American Prospect, hal 35-42. 
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 Sementara Giddens membuat konsep bahwa trust sebagai landasan dalam suatu 

hubungan sosial dapat dilihat cerminannya dalam dua hal, yaitu: 

1. “Facework” or face-to-face interactions where the co-presence of actors is a 
necessity;  

2. “Faceless commitments” - manifested in our trust in the abstract systems that 
constitute the specific institutional dimensions of modernity. This means that 
the nature of trust has changed in the transition from traditional society to 
modernity. In traditional societies, kinship, local communities, religion and 
tradition create and maintain trust relations. The framework for these relations 
is fundamentally the family and the locale. With the emergence of the 
disembedding mechanisms of modernity, this framework is radically relativised 
and disintegrated. The essence of modern institutions is connected to trust in 
abstract tokens and expert systems. The market, for instance, presupposes 
certain forms of trust (exchange relations supervised by contractual 
obligations).16 

             

 Menurut Lesser (2000), modal sosial sangat penting bagi komunitas karena ia: (1) 

mempermudah akses informasi bagi angota komunitas; (2) menjadi media power sharing 

atau pembagian kekuasaan dalam komunitas; (3) mengembangkan solidaritas; (4) 

memungkinkan mobilisasi sumber daya komunitas; (5) memungkinkan pencapaian 

bersama; dan (6) membentuk perilaku kebersamaam dan berorganisasi komunitas. Kondisi 

dimana terdapat adanya interaksi dengan didasari adanya trust di dalam masyarakat seperti 

yang diungkapkan oleh Giddens di atas cocok untuk mengamati adanya perkembangan 

modal sosial di tingkat lokal. Dengan kata lain, trust atau kepercayaan yang bersifat 

timbal-balik antara seluruh komponen stakeholders menjadi modal yang penting dalam 

menumbuhkan partisipasi, kerjasama, bahkan kemitraan stakeholders dalam perencanaan 

pembangunan. Tanpa adanya trust, maka yang terbentuk adalah low trust society, di mana 

masyarakat tidak mempercayai pemerintah sebagai figur otoritas, dan akibatnya 

pemerintah kehilangan legitimasinya dalam mewujudkan tertib sosial dalam masyarakat.  

Menurut Bain dan Putnam,  modal sosial bisa bekerja pada level internal dan 

eksternal. Pada level internal level bekerjanya modal sosial dapat diukur dengan adanya 

trust/kepercayaan, perasaan sukarela untuk melakukan sesuatu demi seluruh kelompoknya, 

adanya keterikatan di dalam suatu komunitas, termasuk adanya toleransi dan kohesi sosial 

tanpa ada politisasi. Pada level eksternal modal sosial bekerja dengan pilar pendukungnya 

yaitu human capital, financial capital, physical dan cultural capital serta natural capital. 

                                                 
16 Anthony Giddens. 1998. Politics of Cultural Identity Colloquium. Regents of the University of California, hal. 33. 
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Kelemahan pada salah satu pilar diantaranya akan mempengaruhi terhadap bekerjanya 

modal sosial pada level lainnya.17  

Sejalan dengan pemikiran di atas, Putnam mempercayai bahwa modal sosial dapat 

diukur dengan berbagai macam cara.18 

1. uses a composite indicator containg measures of : Intensity of involvement in 
community and organisational life; public engagement (e.g. voting); 
voluntering; Informal socialising; no polization and reported levels of inter-
personal trust. 

2. With associational membership more important for tolerance and other 
indicators of social cohesion, and trust more important for economic outcomes. 

3. Many prefer to use a simple measure of social capital e.g. whether people think 
other people can, in general, be trusted, no preasure and no politization and 
role of culture. 

 

Modal sosial hanya dapat dibangun ketika tiap individu belajar dan mau 

mempercayai individu lain sehingga mereka mau membuat komitmen yang dapat 

dipertanggungjawabkan untuk mengembangkan bentuk-bentuk hubungan yang saling 

menguntungkan (Putman, 1995). Pendekatan dalam mengembangkan modal sosial perlu 

menerapkan sosialisasi untuk membangun jaringan sosial dan memperkuat kohesi sosial. 

Kohesi sosial akan terbangun manakala ada trust dan trust  merupakan bentuk modal sosial 

yang paling penting yang perlu dibangun sebagai landasan dalam membina kemitraan 

antara pemerintah dan masyarakat. Namun, trust pun tidak akan memadai tanpa diimbangi 

dengan akuntabilitas dan transparansi, yang memberikan peluang bagi stakeholders untuk 

mengawasi atau memverifikasi tindakan atau keputusan yang dibuat pemerintah. Trust 

bersifat dinamis karena ia dapat tumbuh dan sebaliknya dapat hilang manakala mereka 

yang mendapat mandat kepercayaan ternyata tidak dapat bertanggung jawab (tidak 

akuntabel) terhadap mandat yang telah diberikan. 

Modal sosial dibentuk oleh unsur-unsur pokok yang terdiri dari19: (1) partisipasi 

dalam suatu jaringan; (2) resiprocity; (3) trust; (4) norma sosial; (5) nilai; dan (6) tindakan 

yang proaktif. Modal sosial tidak dibangun hanya oleh satu individu, melainkan akan 

terletak pada kecenderungan yang tumbuh dalam suatu kelompok untuk bersosialisasi 

sebagai bagian penting dari nilai-nilai yang melekat. Modal sosial akan tergantung pada 

kapasitas yang ada dalam kelompok masyarakat untuk membangun sejumlah asosiasi 

                                                 
17 K. Bain dan N. Hicks,  ibid 
18 Robert Putnam. 2000. Bowling Alone:The Collapse and revival of American Community,Journal of Polical Science 
and Politics, hal. 43 
19 Jousairi Hasbullah. 2006. Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia). Jakarta: MR-United Press, 
hal. 9 – 16. 
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berikut membangun jaringannya. Pada kelompok sosial yang terbentuk secara tradisional 

atas dasar kesamaan garis keturunan (lineage), pengalaman-pengalaman sosial turun 

temurun (repeated social experiences) dan kesamaan kepercayaan pada dimensi ketuhanan 

(religious beliefs) cenderung memiliki kohesivitas tinggi, tetapi rentang jaringan maupun 

trust yang terbangun sangat sempit. Sebaliknya, pada kelompok yang dibangun atas dasar 

kesamaan orientasi dan tujuan dan dengan ciri pengelolaan organisasi yang lebih modern, 

akan memiliki tingkat partisipasi anggota yang lebih baik dan memiliki rentang jaringan 

yang lebih luas. Modal sosial yang demikian akan lebih banyak mendatangkan dampak 

positif bagi kemajuan kelompok maupun kontribusinya pada pembangunan masyarakat 

secara luas. 

Terdapat beragam metode pengukuran modal sosial yang dapat disesuaikan dengan 

kondisi lokal. 20 Model-model tersebut adalah: 

1. World Values Survey 

Model ini digunakan oleh Ronald Inglehart (1981-1995) untuk memahami peran faktor 

budaya dalam pembangunan politik dan ekonomi. Aspek yang paling terkait dengan 

modal sosial dalam model ini adalah trust (kepercayaan) dan keanggotaan dalam suatu 

asosiasi. Sekalipun hasil survei ini tidak membuktikan adanya korelasi langsung antara 

modal sosial dengan pembangunan politik dan ekonomi, namun hasil temuan Inglehart 

memperkuat asumsi Putnam bahwa organisasi sukarela memainkan peran positif untuk 

memperkuat tahap awal dari pembangunan ekonomi.  

2. New South Wales Study 

Ony dan Bullen (1997) mengembangkan alat ukur praktis untuk mengukur modal 

sosial pada skala organisasi komunitas, serta dampaknya pada pengembangan 

partisipasi publik. Model ini menggunakan 8 (delapan) faktor sebagai indikator bagi 

modal sosial, yakni: (a) partisipasi di tingkat komunitas lokal; (b) aktivitas dalam 

konteks sosial; (c) perasaan kepercayaan dan keamanan; (d) koneksi dalam lingkungan 

ketetanggaan; (e) koneksi dengan keluarga dan teman-teman; (f) toleransi terhadap 

perbedaan; (g) nilai-nilai kehidupan; serta (h) koneksi dalam lingkungan pekerjaan.   

 

 

                                                 
20 Deepa Narayan dan Michael F. Cassidy. 2001. “A Dimensional Approach to Measuring Social Capital: 
Development and Validation of a Social Capital Inventory”. Dalam Current Sociology, Vol 49 (2), Maret, 
hal. 61-65 
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3. The Barometer of Social Capital Colombia 

John Sudarsky (1999) mengembangkan model pengukuran modal sosial dengan 

menggunakan 8 (delapan) dimensi, yakni: (a) kepercayaan terhadap institusi; (b) 

partisipasi kewargaan; (c) saling ketergantungan dan imbal balik; (d) relasi horisontal; 

(e) hirarkhi; (f) kontrol sosial; (g) kepemerintahan sipil; dan (h) partisipasi politik.  

4. Index of National Civic Health 

Indeks ini dikembangkan oleh Pemerintah Amerika Serikat untuk merespon penurunan 

partisipasi masyarakat. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan 5 (lima) indikator, 

yakni: (a) keterlibatan politik; (b) kepercayaan; (c) keanggotaan dalam asosiasi; (d) 

keamanan dan kejahatan; serta (e) integritas dan stabilitas keluarga. Keterlibatan 

politik mencakup pemberian suara dalam pemilihan umum dan kegiatan politik 

lainnya, seperti petisi dan menulis surat kepada koran. Kepercayaan diukur melalui 

tingkat kepercayaan pada orang lain dan kepada institusi pemerintah. Keanggotaan 

dalam asosiasi diukur melalui keanggotaan dalam suatu kelompok, kehadiran di 

gereja/tempat ibadah, kontribusi derma, partisipasi di tingkat komunitas, dan menjadi 

pengurus di organisasi lokal. Dimensi keamanan dan kejahatan menekankan pada 

jumlah kasus pembunuhan di kalangan pemuda, ketakutan akan kejahatan, dan jumlah 

kejahatan yang dilaporkan. Sementara dimensi stabilitas dan integritas keluarga diukur 

dari tingkat perceraian dan jumlah kelahiran di luar nikah.   

5. Global Social Capital Survey 

Model ini dikembangkan oleh Deepa Narayan, dengan menggunakan 7 (tujuh) 

indikator untuk mengukur ketersediaan modal sosial. Ketujuh indikator tersebut 

adalah: (a) karakteristik kelompok (meliputi jumlah keanggotaan; kontribusi dana; 

frekuensi partisipasi; partisipasi dalam pembuatan keputusan; heterogenitas 

keanggotaan; sumber pendanaan bagi organisasi); (b) norma-norma umum (meliputi 

kesediaan menolong orang lain; kepedulian pada orang lain; keterbukaan pada orang 

lain); (c) kebersamaan (meliputi seberapa jauh orang-orang dapat hidup bersama; 

tingkat kebersamaan di antara orang-orang); (d) sosialitas keseharian; (e) hubungan 

ketetanggaan (meliputi kesediaan meminta tolong pada tetangga untuk merawat anak 

yang sakit; atau membantu diri sendiri yang sedang sakit); (f) voluntarisme (meliputi 

apakah pernah bekerja sebagai relawan; ekspektasi dari kegiataan sukarela; kritik 

terhadap mereka yang menolak bekerja sukarela; kontribusi pada lingkungan 

ketetanggaan; apakah pernah menolong orang lain); serta (g) kepercayaan (meliputi 
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kepercayaan pada keluarga; pada tetangga; pada orang dari kelas yang berbeda; pada 

pemilik usaha; pada aparat pemerintah; pada penegak hukum, seperti jaksa, hakim, dan 

polisi; pada aparat pemerintah daerah).  

6. Social Capital Assessment Tool21 

Model ini menggunakan sejumlah instrumen untuk mengukur modal sosial, antara lain 

dengan menggunakan pemetaan komunitas, pemetaan aset, kuesioner, wawancara, dan 

lembar penilaian. Unit analisisnya adalah komunitas dan rumah tangga.  

7. Integrated Questionnaire for The Measurement of Social Capital (SC-IQ)22 

Model ini dikembangkan oleh Christiaan Grootaert, Deepa Narayan, Veronica Nyhan 

Jones, dan Michael Woolcock (2004) dengan penekanan fokus pada negara-negara 

berkembang. Model ini bertujuan memperoleh data kuantitatif pada berbagai dimensi 

modal sosial dengan unit analisis pada tingkat rumah tangga. Pada model ini, 

digunakan 6 (enam) indikator, yakni: (a) kelompok dan jejaring kerja; (b) kepercayaan 

dan solidaritas; (c) aksi kolektif dan kerjasama (cooperation); (d) informasi dan 

komunikasi; (e) kohesi dan inklusivitas sosial; serta (f) pemberdayaan dan tindakan 

politik.  

Berdasarkan model-model tersebut, dalam studi ini akan menggunakan model SC-

IQ dengan pertimbangan bahwa instrumen tersebut merefleksikan dimensi struktrual, 

kognitif, prosedural, dan outcomes dari modal sosial. Dimensi struktural berkaitan dengan 

keanggotaan dalam kelompok, dimensi kognitif berkaitan dengan persepsi tentang 

kepercayaan dan norma-norma. Dimensi prosedural tergambar dari indikator tentang aksi 

kolektif dankerjasama, serta alur informasi dan komunikasi yang menunjukkan bagaimana 

modal sosial difungsikan. Dimensi outcomes dari modal sosial terkait dengan kohesivitas, 

inklusivitas sosial, pemberdayaan dan tindakan politik yang merupakan hasil atau dampak 

yang ditimbulkan dari modal sosial. 

 
Modal sosial merupakan bagian dari masyarakat. Selain modal sosial, dalam 

masyarakat terdapat beberapa bentuk modal lain, seperti modal manusia (human capital), 

modal sumberdaya alam (natural capital), dan modal ekonomi (financial/built/produced 

economic capital). Unsur-unsur utama yang menopang modal sosial dipengaruhi oleh 

                                                 
21 World Bank. Social Capital Assessment Tool (SOCAT). Download dari 
http://go.worldbank.org/KO0QFVW770 
22 Christiaan Grootaert, Deepa Narayan, Veronica Nyhan Jones, dan Michael Woolcock. 2004. Measuring 
Social Capital: An Integrated Questionnaire. Washington, D.C. : The World Bank.  
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faktor ekstenal maupun internal. Faktor internal berupa pola organisasi sosial yang tumbuh 

dalam suatu setting budaya masyarakat, seperti tatanan sosial yang berhubungan dengan 

kepercayaan tradisional, pola-pola pembagian kekuasaan dalam masyarakat, pola atau 

sistem produksi dan reproduksi serta nilai-nilai dan norma itu sendiri. Faktor yang lebih 

luas yang diklasifikasikan sebagai faktor eksternal, seperti pengaruh agama, globalisasi, 

urbanisasi, kebijakan pemerintah, hukum dan perundang-undangan, ekspansi pendidikan, 

politik, dan pemerintahan serta nilai-nilai universal seperti nilai demokrasi, persamaan, 

kebebasan, dan keadaban merupakan kumpulan determinan yang saling mempengaruhi 

dengan unsur-unsur pokok modal sosial.  

 
Hubungan timbal balik antara faktor-faktor tersebut akan menentukan komposisi, 

kualitas, pola transaksi dan tipologi jaringan yang pada akhirnya akan menentukan kualitas 

hasil dari modal sosial tersebut, sebagaimana tergambar berikut ini. 

 

Gambar 1.3 

Interrelasi Modal Sosial dengan Berbagai Faktor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasbullah, 2006 

Gambar di atas menunjukkan bahwa modal sosial pada praktiknya tidak hanya 

membawa dampak positif tapi juga dampak negatif bila tidak dikelola dengan baik. 

Munculnya dampak negatif ini disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki modal sosial, 

antara lain akibat dari pendekatan, unit analisis, rentang cakupan, dan orientasi analisis 
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modal sosial yang masih sangat luas dan multidimensional, sehingga menyulitkan dalam 

pengukuran dan pengembangan kapasitas modal sosial untuk memberdayakan masyarakat 

agar mampu berperan aktif dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk dalam 

penanggulangan kemiskinan. 

Kemiskinan di Jawa Barat pada dasarnya merupakan kemiskinan struktural, yang 

disebabkan oleh ketidakberesan atau ketidakadilan struktur politik, ekonomi, dan sosial-

budaya yang tidak memungkinkan seseorang atau sekelompok menjangkau sumber-

sumber kehidupan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Hampir 70% daerah di Jawa 

Barat hidup dari pertanian,artinya keahlian mayoritas penduduk Jabar adalah bertani, tetapi  

di sisi lain sektor pertanian semakin ditinggalkan, hingga pendapatan petani semakin 

menurun. Di sisi lain, tumbuhnya sektor industri pengolahan dan PHR di beberapa 

kabupaten /kota di Jawa Barat yang mempergunakan tenaga kerja dari luar Jawa Barat 

makin mempersempit peluang kerja bagi masyarakat Jawa Barat yang lemah daya 

saingnya karena tingkat pendidikan yang masih relatif rendah (Rata-rata Lama Sekolah di 

Jawa Barat masih 7,6 tahun berdasarkan Data Statistik Pembangunan Gubernur Jawa 

Barat, 2008). Akibatnya, kegiatan ekonomi yang ada di Jawa Barat tidak meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Jawa Barat, dikarenakan ketidakmampuan akses pada sumber-

sumber-kehidupan dan jumlah masyarakat miskin terus bertambah. Berdasarkan data 

tersebut, jelas bahwa kemiskinan di Jawa Barat adalah persoalan struktural, yang 

menyebabkan terjadinya keterbatasan akses bagi penduduk yang termasuk kategori miskin 

untuk memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan, akses ekonomi, dan akses untuk 

mengaktualisasikan diri.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Konsep Modal Sosial 

Modal sosial adalah salah satu konsep baru yang digunakan untuk mengukur 

kualitas hubungan dalam komunitas, organisasi, dan masyarakat. Menurut Putnam modal 

sosial adalah “complexly conceptualized as the network of associations, activities, or 

relations that bind people together as a community via certain norms and psychological 

capacities, notably trust, which are essential for civil society and productive of future 

collective action or goods, in the manner of other forms of capital”23. Putnam (1993, 1996, 

2000) menyatakan bahwa modal sosial mengacu pada esensi dari organisasi sosial, seperti 

trust, norma dan jaringan sosial yang memungkinkan pelaksanaan kegiatan lebih 

terkoordinasi, dan anggota masyarakat dapat berpartisipasi dan bekerjasama secara efektif 

dan efisien dalam mencapai tujuan bersama, dan mempengaruhi produktifitas secara 

individual maupun berkelompok.  

Sependapat dengan Putnam, Bourdieu (1988) menyatakan bahwa “social capital is 

the aggregate of the actual or potential resources which are linked to possession of a 

durable network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance 

recognition – or in other words, to a membership in a group --- which provides each of its 

members with the backing of the collectivity – owned capital”24.  

Fukuyama (1999) menambahkan norma-norma informal dapat mendorong 

kerjasama antara dua atau beberapa orang. Norma-norma yang mengandung modal sosial 

memiliki ruang lingkup yang cukup luas, mulai dari nilai-nilai resiprokal antara teman, 

sampai dengan yang sangat kompleks dan mengandung nilai-nilai keagamaan.  

Berdasarkan definisi tersebut, modal sosial dapat disimpulkan sebagai jaringan dan 

nilai-nilai sosial yang dapat memfasilitasi individu dan komunitas untuk mencapai tujuan 

bersama secara efektif dan efisien. Sebagai suatu istilah, beberapa ahli agak keberatan 

untuk menggunakan istilah “modal” pada konsep “modal sosial”. Alasannya, karena istilah 

“modal” lebih banyak digunakan untuk pengertian ekonomis, yang menandai pertukaran 

sosial secara transaksional. Namun, bentuk modal sosial tidak selalu melibatkan 
                                                 
23 Putnam, R. D. 1993. ibid 
24 Bourdieu, P. 1988. Homo Academicus (P. Collier, Trans.). Stanford: Stanford University Press 
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pertukaran materiil (Bourdieau, 1986; Kawachi dan Berkman, 2005; Coleman, 1988).  

Bourdieu menyatakan bahwa:  

The structure and distribution of the different types and subtypes of capital at a 
given moment in time represents that immanent structure of the social world, i.e., 
the set constraints, inscribed in the very reality of the world, which govern its 
functioning in a durable way, determining the chances of success for practices. 
Economic theory has allowed to be foisted upon it a definition of the economy 
practices which is the historical invention of capitalism25 (1986:242) 

 
Dengan kata lain, “modal” dapat digunakan untuk mendeskripsikan ketersediaan 

sumberdaya, baik yang terukur maupun tidak terukur, baik yang konkret maupun yang 

abstrak. Hal ini berarti bahwa modal sosial merupakan salahsatu jenis modal. Seperti juga 

bentuk-bentuk modal lainnya, modal sosial bersifat produktif, yang membuatnya 

memungkinkan untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, suatu kelompok yang memiliki 

kepercayaan yang sangat kuat di kalangan para anggotanya akan dapat mencapai lebih 

banyak tujuan dibanding kelompok lain yang kurang memiliki kepercayaan di antara para 

anggotanya.  

Modal sosial diukur atas dasar (1) generalized trust, (2) norms, (3) reciprocity, dan 

(4) networks26. Generalized trust adalah inti dari modal social. Generalized trust 

merupakan indikasi dari potensi kesiapan masyarakat untuk bekerjasama satu sama lain. 

Kerjasama ini melampaui batasan kekeluargaan dan pertemanan serta batasan 

persamaan27. Dalam arena sosial, generalized trust mempermudah kehidupan dalam 

masyarakat yang beragam, mendorong perilaku toleransi, dan menerima perbedaan. 

Sehingga hidup menjadi lebih mudah, lebih bahagia, dan lebih nyaman dengan keberadaan 

generalized trust dalam masyarakat yang heterogen28. Pendapat Putnam, Rothstein dan 

Stolle diperkuat dengan pendapat Uslaner yang menyatakan bahwa “Trust in other people 

is a key factor in many forms of participation. As trust in others falls, so does participation 

in civic activities”29. 

 
                                                 
25 Bourdieu, P. 1986. ‘The Forms of Capital’, in Richardson, J. (ed) Handbook of Theory and Research for 
the Sociology of Education. New York: Greenwood Press. Hal 242 
26 Putnam, R. D. 1993. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton 
University 
27 Rothstein, B. and Stolle, D. 2002. How Political Institutions Create and Destroy Social Capital: An 
Institutional Theory of Generalized Trust. Available at: 
http://upload.mcgill.ca/politicalscience/011011RothsteinB.pdf 
28 Uslaner, E.M. 2002. The Moral Foundation of Trust. New York: Cambridge University Press 
29 Uslaner, E.M. 1999. ”Democracy and Social Capital”, in Mark E. Warren (ed). Democracy and Trust. 
Cambridge: Cambridge University Press, hal 131. 
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Norma-norma, kepercayaan antarpersonal, jejaring sosial, dan organisasi sosial 

sebagai bentuk modal sosial sangatlah penting tidak hanya bagi masyarakat tapi juga bagi 

pertumbuhan ekonomi (Coleman, 1988:S96). Sejumlah penelitian yang dilakukan Ben 

Porath (1980), Oliver Williamson (1975, 1981), Baker (1983) dan Granovetter (1985) 

(dalam Coleman) mendukung pernyataan Coleman tersebut, bahwa keterkaitan antar-

organisasi sosial akan mempengaruhi berfungsinya aktivitas ekonomi.  

Trust adalah komponen utama dalam modal sosial, trust memainkan peran penting 

dalam segala bentuk kegiatan kewarganegaraan serta nilai-nilai moralitas yang mengatur 

perilaku masyarakat. Dari hasil penelitian Helliwell (2002), Uslaner (2002), Delhey dan 

Newton (2003) (dalam Rothstein and Uslaner, 2005) pada level mikro, diketahui bahwa 

pada umumnya orang-orang mempercayai orang-orang lainnya disekitar mereka, dan juga 

(i) memiliki penilaian yang cukup positif mengenai lembaga-lembaga demokrasi dan 

pemerintahan, (ii) lebih berpartisipasi dalam politik dan dan terlibat aktif pada lembaga-

lembaga kemasyarakatan, (iii) lebih banyak menyumbang untuk kegiatan sosial, (iv) lebih 

toleran kepada minoritas dan orang-orang yang tidak menyukai mereka, (v) lebih 

optimistik dalam memandang kehidupan, dan (vi) lebih bahagia dengan kehidupannya. 

Dari hasil penelitian Putnam (1993), Zak dan Knack (2001), Rothstein dan Stolle 

(2003) (dalam Rothstein and Uslaner, 2005) pada level meso, diketahui bahwa orang-

orang yang memiliki trust, juga memiliki pekerjaan yang lebih baik dalam lembaga-

lembaga politik dan pemerintahan, lebih sejahtera dan jarang melakukan kejahatan dan 

korupsi. Halpern mencatat setidaknya ada sembilan cabang keilmuan yang menggunakan 

konsep modal sosial dalam pengembangan keilmuannya, diantaranya yaitu masalah 

keluarga dan perilaku remaja, sekolah dan pendidikan, kehidupan komunitas, lingkungan 

kerja dan organisasi, demokrasi dan pemerintahan, pembangunan ekonomi, kriminologi, 

dan kesehatan publik30. 

Dari hasil penelitian Putnam31 diketahui bahwa perkumpulan arisan tersebar luas di 

Asia Tenggara. Arisan merupakan salah satu prediktor dari keberadaan trust dalam suatu 

komunitas. Namun demikian, keberadaan trust dapat mengalami keruntuhan yang 

disebabkan oleh kemiskinan (Banfield32) rejim otoriter (Putnam33; Uslaner34; Inglehart35), 

                                                 
30 Halpern, D. 2005. Social Capital. Cambridge: Polity Press 
31 Putnam, R.D. 1993. ibid 
32 Banfield, E. 1958. The Moral Basis of a Backward Society. New York: Free Press 
33 Putnam, R.D. 1993. ibid 
34 Uslaner, E.M. 1999. ibid 



24 

 

korupsi (Rothstein and Stolle36), ketidakadilan ekonomi dan kesempatan (Rothstein and 

Uslaner37). 

Woolcock (1998) mengajukan tiga dimensi dari modal sosial, yaitu: bonding, 

bridging dan linking. Menurut Woolcock 38,  

(1) Modal sosial yang bersifat mengikat (bonding social capital) merujuk pada 
hubungan antarindividu yang berada dalam kelompok primer atau 
lingkungan ketetanggaan yang saling berdekatan. Komunitas-komunitas 
yang menunjukkan kohesi internal yang kuat akan lebih mudah dan lancar 
dalam berbagi pengetahuan. 

(2) Modal sosial yang bersifat menjembatani (bridging social capital) adalah 
hubungan yang terjalin di antara orang-orang yang berbeda, termasuk pula 
orang-orang dari komunitas, budaya, atau latar belakang sosial-ekonomi 
yang berbeda. Individu-individu dalam komunitas yang mencerminkan 
dimensi modal sosial yang bersifat menjembatani akan mudah 
mengumpulkan informasi dan pengetahuan dari lingkungan luar 
komunitasnya dan tetap memperoleh informasi yang aktual dari luar 
kelompoknya. Tipe modal sosial ini menunjuk pada hubungan 
antarindividu yang memiliki kekuasaan atau akses pada bisnis dan 
hubungan sosial melalui kelompok-kelompok sekunder. 

(3) Modal sosial yang bersifat mengaitkan (linking social capital) 
memungkinkan individu-individu untuk menggali dan mengelola sumber-
sumberdaya, ide, informasi, dan pengetahuan dalam suatu komunitas atau 
kelompok pada level pembentukan dan partisipasi dalam organisasi formal.  

 
 

2.2 Konsep Kemiskinan 

Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketakmampuan 

memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan 

berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. 

Menurut Soekanto (2000:406) kemiskinan adalah sebagai suatu keadaan dimana seseorang 

tidak sanggup untuk memelihara dirinya sendiri yang sesuai dengan taraf hidup 

kelompoknya dan juga tidak mampu untuk memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya 

dalam kelompok tersebut. 

                                                                                                                                                    
35 Inglehart, Ronald. 1999. “Trust, well-being and democracy”, in Mark E. Warren (ed). Democracy and 
Trust. Cambridge: Cambridge University Press 
36 Rothstein, B. and Stolle, D. 2002, ibid 
37 Rothstein, B. and Uslaner, E.M. 2005. All for All: Equality and Social Trust LSE Health and Social Care 
Discussion Paper Number 15. London: LSE Health and Social Care. Available at: 
http://www.lse.ac.uk/collections/LSEHealthAndSocialCare/pdf/DiscussionPaperSeries/DP15_2005.pdf 
38 Woolcock, Michael, 2002. “Social Capital Theory and Practice” in Social Capital and Poverty Reduction 
Which Role of the Civil Society Organizations and State. UNESCO hal 62 
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Menurut Kartasasmita (1996:234) kemiskinan merupakan masalah dalam 

pembangunan yang ditandai oleh pengangguran dan keterbelakangan, yang kemudian 

meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan 

berusaha dan terbatasnya akses kepada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal jauh dari 

masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. 

Masih menurut Kartasasmita (1996:235) mengutarakan sejumlah perbedaan 

tentang kemiskinan di suatu daerah berdasarkan pola waktu diantaranya sebagai berikut: 

1. Persistent poverty, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. 
Daerah seperti ini pada umumnya merupakan daerah-daerah yang kritis sumber 
daya alamnya, atau daerahnya yang terisolasi. 

2. Cyclical poverty, kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara 
keseluruhan. 

3. Seasonal poverty, kemiskinan musiman seperti sering dijumpai pada kasus 
nelayan dan pertanian tanaman pangan. 

4. Accidental poverty, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau 
dampak dari suatu kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan menurunnya 
tingkat kesejahteraan suatu masyarakat 

 
Selain berdasarkan pola waktu, Kartasasmita (1996:235) mengutarakan kemiskinan 

berdasarkan tingkat pendapatan diantaranya sebagai berikut: 

1. Kemiskinan absolut, yaitu seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila 
tingkat pendapatannya lebih rendah daripada garis kemiskinan absolut atau 
dengan kata lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 
hidup minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan absolut. Kriteria yang 
digunakan untuk mengukur garis kemiskinan tersebut adalah pengeluaran 
minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan 
pengeluaran untuk makanan setara 2.100 kalori perkapita per hari ditambah 
pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan yang meliputi perumahan, berbagai 
barang dan jasa, pakaian dan barang tahan lama. 

2. Kemiskinan relatif, yaitu keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan 
dalam masyarakat, yaitu antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena 
mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi daripada garis kemiskinan dan 
kelompok masyarakat yang relatif lebih kaya. 

 

Dari ketiga pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu 

kondisi sosial yang dapat menyebabkan lemahnya fisik dan mental manusia yang tentunya 

berdampak negatif terhadap lingkungan pembangunan di negara yang sedang berkembang. 

Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, budaya 

hidup, dan lingkungan dalam suatu masyarakat atau yang mengatakan bahwa kemiskinan 

merupakan ketakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh 

suatu pemerintahan sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan 



26 

 

tereksploitasi (kemiskinan struktural). Tetapi pada umumnya, ketika orang berbicara 

tentang kemiskinan, yang dimaksud adalah kemiskinan material. Dengan pengertian ini, 

maka seseorang masuk dalam kategori miskin apabila tidak mampu memenuhi standar 

minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup secara layak. Ini yang sering disebut dengan 

kemiskinan konsumsi. Memang definisi ini sangat bermanfaat untuk mempermudah 

membuat indikator orang miskin, tetapi defenisi ini sangat kurang memadai karena; (1) 

tidak cukup untuk memahami realitas kemiskinan; (2) dapat menjerumuskan ke 

kesimpulan yang salah bahwa menanggulangi kemiskinan cukup hanya dengan 

menyediakan bahan makanan yang memadai; (3) tidak bermanfaat bagi pengambil 

keputusan ketika harus merumuskan kebijakan lintas sektor, bahkan bisa kontraproduktif.  

Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang 

atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak 

dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-

hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, 

pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan 

lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak 

untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-

laki. Untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat miskin ini, Bappenas menggunakan 

beberapa pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (basic needs 

approach), pendekatan pendapatan (income approach), pendekatan kemampuan dasar 

(human capability approach) dan pendekatan objective and subjective.  

Pendekatan kebutuhan dasar, melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan 

(lack of capabilities) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 

minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, 

penyediaan air bersih dan sanitasi. Menurut pendekatan pendapatan, kemiskinan 

disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset, dan alat-alat produktif seperti tanah dan 

lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan 

seseorang dalam masyarakat. Pendekatan ini, menentukan secara rigid standar pendapatan 

seseorang di dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya. Pendekatan 

kemampuan dasar menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti 

kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat. 

Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin 



27 

 

terlibat dalam pengambilan keputusan. Pendekatan obyektif atau sering juga disebut 

sebagai pendekatan kesejahteraan (the welfare approach) menekankan pada penilaian 

normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan. Pendekatan 

subyektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin sendiri 

(Joseph F. Stepanek, (ed), 1985). 

Dari pendekatan-pendekatan tersebut, indikator utama kemiskinan dapat dilihat 

dari; (1) kurangnya pangan, sandang dan perumahan yang tidak layak; (2) terbatasnya 

kepemilikan tanah dan alat-alat produktif; (3) kuranya kemampuan membaca dan menulis; 

(4) kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup; (5) kerentanan dan keterpurukan dalam 

bidang sosial dan ekonomi; (6) ketakberdayaan atau daya tawar yang rendah; (7) akses 

terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas; (8) dan sebagainya. Indikator-indikator tersbut 

dipertegas dengan rumusan yang konkrit yang dibuat oleh Bappenas berikut ini: 

1. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, dilihat dari stok pangan yang terbatas, 

rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak 

balita dan ibu. Sekitar 20 persen penduduk dengan tingkat pendapatan terendah 

hanya mengkonsumsi 1.571 kkal per hari. Kekurangan asupan kalori, yaitu kurang 

dari 2.100 kkal per hari, masih dialami oleh 60 persen penduduk berpenghasilan 

terendah (BPS, 2004);  

2. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan disebabkan oleh 

kesulitan mandapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan 

kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan 

kurangnya layanan kesehatan reproduksi;  jarak fasilitas layanan kesehatan yang 

jauh, biaya perawatan dan pengobatan yang mahal. Di sisi lain, utilisasi rumah 

sakit masih didominasi oleh golongan mampu, sedang masyarakat miskin 

cenderung memanfaatkan pelayanan di PUSKESMAS. Demikian juga persalinan 

oleh tenaga kesehatan pada penduduk miskin, hanya sebesar 39,1 persen dibanding 

82,3 persen pada penduduk kaya. Asuransi kesehatan sebagai suatu bentuk sistem 

jaminan sosial hanya menjangkau 18,74 persen (2001) penduduk, dan hanya 

sebagian kecil di antaranya penduduk miskin;  

3. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan yang disebabkan oleh 

kesenjangan biaya pendidikan, fasilitas pendidikan yang terbatas, biaya pendidikan 
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yang mahal, kesempatan memperoleh pendidikan yang terbatas,  tingginya beban 

biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung;  

4. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap aset 

usaha, dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi 

pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan 

pembantu rumahtangga;  

5. Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi. Masyarakat miskin yang 

tinggal di kawasan nelayan, pinggiran hutan, dan pertanian lahan kering kesulitan 

memperoleh perumahan dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak. Dalam 

satu rumah seringkali dijumpai lebih dari satu keluarga dengan fasilitas sanitasi 

yang kurang memadai;  

6. Terbatasnya akses terhadap air bersih. Kesulitan untuk mendapatkan air bersih 

terutama disebabkan oleh terbatasnya penguasaan sumber air dan menurunnya 

mutu sumber air;  

7. Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Masyarakat miskin 

menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, serta 

ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian. Kehidupan rumah 

tangga petani sangat dipengaruhi oleh aksesnya terhadap tanah dan kemampuan 

mobilisasi anggota keluargannya untuk bekerja di atas tanah pertanian;  

8. Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya 

akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Masyarakat miskin yang tinggal di 

daerah perdesaan, kawasan pesisir, daerah pertambangan dan daerah pinggiran 

hutan sangat tergantung pada sumberdaya alam sebagai sumber penghasilan;  

9. Lemahnya jaminan rasa aman. Data yang dihimpun UNSFIR menggambarkan 

bahwa dalam waktu 3 tahun (1997-2000) telah terjadi 3.600 konflik dengan korban 

10.700 orang, dan lebih dari 1 juta jiwa menjadi pengungsi. Meskipun jumlah 

pengungsi cenderung menurun, tetapi pada tahun 2001 diperkirakan masih ada 

lebih dari 850.000 pengungsi di berbagai daerah konflik;  

10. Lemahnya partisipasi. Berbagai kasus penggusuran perkotaan, pemutusan 

hubungan kerja secara sepihak, dan pengusiran petani dari wilayah garapan 

menunjukkan kurangnya dialog dan lemahnya pertisipasi mereka dalam 

pengambilan keputusan. Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam 

perumusan kebijakan juga disebabkan oleh kurangnya informasi baik mengenai 
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kebijakan yang akan dirumuskan maupun mekanisme perumusan yang 

memungkinkan keterlibatan mereka; 

11. Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan 

keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi. Menurut 

data BPS, rumahtangga miskin mempunyai rata-rata anggota keluarga lebih besar 

daripada rumahtangga tidak miskin. Rumahtangga miskin di perkotaan rata-rata 

mempunyai anggota 5,1 orang, sedangkan rata-rata anggota rumahtangga miskin di 

perdesaan adalah 4,8 orang. 

Dari berbagai definisi tersebut di atas, maka indikator utama kemiskinan adalah; 

(1) terbatasnya kecukupan dan mutu pangan; (2) terbatasnya akses dan rendahnya mutu 

layanan kesehatan; (3) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; (4) 

terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha; (5) lemahnya perlindungan terhadap aset 

usaha, dan perbedaan upah; (6) terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi; (7) 

terbatasnya akses terhadap air bersih; (8) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan 

tanah; (9) memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya 

akses masyarakat terhadap sumber daya alam; (10) lemahnya jaminan rasa aman; (11) 

lemahnya partisipasi; (12) besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya 

tanggungan keluarga; (13) tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan 

inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya 

jaminan sosial terhadap masyarakat. 

Kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan tidak bisa didefinisikan dengan sangat 

sederhana, karena tidak hanya berhubungan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan 

material, tetapi juga sangat berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia yang lain. 

Karenanya, kemiskinan hanya dapat ditanggulangi apabila dimensi-dimensi lain itu 

diperhitungkan. Menurut Bank Dunia (2003), penyebab dasar kemiskinan adalah: (1) 

kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal; (2) terbatasnya ketersediaan bahan 

kebutuhan dasar, sarana dan prasarana; (3) kebijakan pembangunan yang bias perkotaan 

dan bias sektor; (4) adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan 

sistem yang kurang mendukung; (5) adanya perbedaan sumber daya manusia dan 

perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern); (6) 

rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat; (7) budaya 
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hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan 

lingkunganya; (8) tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good governance); 

(9) pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.   

Indikator utama kemiskinan menurut Bank Dunia adalah  kepemilikan tanah dan 

modal yang terbatas, terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pembangunan 

yang bias kota, perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat, perbedaan sumber 

daya manusia dan sektor ekonomi, rendahnya produktivitas, budaya hidup yang jelek, tata 

pemerintahan yang buruk, dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan. 

Menurut Kartasasmita (1996:240) mengutarakan bahwa kemiskinan dapat 

disebabkan oleh sekurang-kurangnya empat penyebab, diantaranya: 

1. Rendahnya taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan 

kemampuan pengembangan diri yang terbatas dan menyebabkan sempitnya 

lapangan kerja yang dapat dimasuki. Dalam bersaing untuk mendapatkan 

lapangan kerja yang ada, taraf pendidikan menentukan. Taraf pendidikan yang 

rendah juga membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang. 

2. Rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah 

menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir, dan prakarsa. 

3. Terbatasnya lapangan pekerjaan. Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan 

dan kesehatan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada 

lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk 

memutuskan lingkaran kemiskinan itu. 

4. Kondisi keterisolasian. Banyak penduduk miskin, secara ekonomi tidak berdaya 

karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak 

dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan  gerak kemajuan 

yang dinikmati masyarakat lainnya. 

Sanjeev Prakash39, Deepa Narayan40 dalam beberapa penelitian yang disponsori 

oleh World Bank menyatakan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan jebakan 

kemiskinan mengalami keberlanjutan adalah (1) kondisi geografi yang terisolasi; (2) 

kurangnya akses terhadap pendidikan; (3) diskriminasi yang berkepanjangan terhadap 

                                                 
39 Prakash, Sanjeev. 2002. “Social Capital and the Rural Poor: What Can Civil Actors and Policies Do?” in 
Social Capital and Poverty Reduction Which Role of the Civil Society Organizations and State. UNESCO 
40 Narayan, Deepa. 1999. Bonds and Bridges Social Capital and Poverty. World Bank 
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kelompok-kelompok minoritas (Sense of voicelessness and powerlessness in the 

institutions of state and society41) 

Faktor-faktor determinan lain yang mempengaruhi kemiskinan, diantaranya adalah 

aset yang dimiliki oleh seseorang. Aset-aset tersebut adalah42: 

1. Human assets, such as the capacity for basic labor, skills, and good health. 
2. Natural assets, such as land. 
3. Physical assets, such as access to infrastructure. 
4. Financial assets, such as savings and access to credit. 
5. Social assets, such as networks of contacts and reciprocal obligations that can 

be called on in time of need, and political influence over resources. 

Keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari asset ini bergantung pula dari 

berbagai hal, pertama adalah akses terhadap market; kedua, akses serta dukungan dari 

lembaga pemerintah dan masyarakat; ketiga, akses serta dukungan politik dan sosial; dan 

kelima adalah akses ini dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya diskriminasi, baik 

diskriminasi gender, etnis, ras atau status sosial43. 

Ketiadaan akses ini diperparah dengan “their lack of voice, power, and 

independence”44. Ketidakberdayaan ini menjadikan orang miskin menjadi sasaran  

kekerasan, dipermalukan, perlakuan tidak manusiawi, eksploitasi atas nama lembaga 

pemerintahan maupun sosial. Tidak adanya kepastian hukum, perlindungan terhadap 

kekerasan, munculnya intimidasi, dan berbagai macam ketidak pastian layanan publik dari 

pemerintah semakin membebani bagi masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan 

menghalangi penduduk miskin untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai macam 

kesempatan atau beraktifitas dengan kelompok sosialnya di luar zona keamanan mereka.  

Dalam masyarakat agraris, penduduk miskin tidak memiliki aset dan pendapatan 

tetap, yang menyebabkan mereka terikat hubungan dengan pemilik lahan dalam bentuk 

hubungan patron – klien. Normal-norma sosial dan berbagai macam batasan juga memiliki 

peran yang menyebabkan penduduk miskin semakin voicelessness dan powerlessness.  

Kriteria penduduk miskin di Indonesia memiliki beberapa versi, tergantung dari 

instansi yang menjadi rujukan. BKKBN menggunakan pendekatan sosial dan ekonomi 

dalam mendefinisikan kriteria bagi masyarakat miskin, diantaranya adalah sebagai berikut: 

 

                                                 
41 World Bank, 2001. World Development Report 2000/2001, Attacking Poverty. New York: Oxford 
University Press, hal 34 
42 World Bank, 2001. hal 34 
43 World Bank, 2001. ibid 
44 World Bank, 2001, hal 124 
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Manusia 

Finansial 

Sosial 

Posisi 
Ekonomi 

Sosial 

Finansial 

Manusia 

Posisi 
Ekonomi 

Generasi I Generasi II Penyebab 

a. Tidak dapat menjalankan ibadah menurut agamanya; 

b. Seluruh anggota keluarga tidak mampu makan 2 kali sehari; 

c. Seluruh anggota keluarga tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, 

bekerja, sekolah dan bepergian; 

d. Bagian terluas dari rumah berlantaikan tanah; 

e. Tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan. 

Menurut Mubyarto (dalam Thabrany, 2005:67) menyebutkan bahwa penghasilan 

kurang dari Rp. 75.000/bulan untuk pedesaan dan Rp. 108.000/bulan untuk perkotaan atau 

75% penghasilan untuk membeli pangan utama (beras). Sedangkan Drajat Wibowo (dalam 

Thabrany, 2005:68) menyebutkan patokan miskin adalah pendapatan domestik bruto dan 

indeks nilai tukar petani. 

 

 

2.3 Modal Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 

Dari pembahasan mengenai modal sosial, diketahui bahwa modal sosial selain 

bersifat inklusif, namun juga bisa menjadi eksklusif pada level tertentu, sehingga menjadi 

barrier bagi anggota masyarakat di luar kelompoknya untuk bisa bergabung dan 

berpartisipasi. 

 

Gambar 2.1 

Peranan Modal Sosial dalam Penyaluran Keuntungan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Halpern, 2005:251 



33 

 

Dari berbagai pendapat yang telah disebutkan sebelumnya, diketahui bahwa banyak 

manfaat dari keberadaan modal sosial dalam masyarakat. Eksistensi modal sosial 

memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, kesehatan, pendidikan, 

kesejahteraan, pemerintah dan penyelenggaraan pemerintahan. 

 Manfaat tersebut antara lain, pertama, dalam kinerja ekonomi, modal sosial 

mengurangi biaya transaksi dengan  mengubah istilah-istilah dalam perdagangan; 

mengurangi secara besar-besaran biaya pengaturan kontrak; pengambilan keputusan yang 

lebih fleksibel; dan menghemat waktu (P.N. Wilson, 2000). Dengan kata lain, trust, 

reputasi dan sanksi informal merupakan pengganti yang lebih efektif dan efisien 

dibandingkan dengan sistem legalitas dan sanksi formal. Sebagai contoh ketika orang-

orang mempercayai dan dapat dipercaya, dan memelihara hubungan secara terus menerus, 

kegiatan bisnis harian menjadi lebih mudah dan bebas tekanan. Lebih lanjut, Putnam 

(2000) menambahkan bahwa jaringan sosial juga sebagai penyalur informasi yang berguna 

bagi pencapaian tujuan individual maupun kelompok. Pada umumnya, orang-orang yang 

memiliki jaringan sosial yang bagus, akan memperoleh informasi lebih dahulu, 

dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki jaringan sosial. 

Kedua, berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan, modal sosial memiliki 

dampak positif terhadap kesehatan, dan terutama kesehatan mental, jaringan sosial yang 

dimiliki oleh individu adalah sebagai pelindung dari masalah-masalah kehidupan. 

Penelitian ini telah dilakukan oleh Durkheim berkaitan dengan studi bunuh diri, dimana 

ditemukan korelasi antara modal sosial dan kesehatan. Kesimpulannya adalah “suicide 

varies inversely with the degree of integration of the social groups of which the individual 

forms a part” (Halpern, 2005:74) 

Ketiga, berkaitan dengan kejahatan, Halpern (2005:114) menegaskan bahwa 

“social capital focuses attention on the potential influence of social relationships, co-

operative norms and informal sanctions on offending behavior”.  Modal sosial 

menjembatani pandangan mengenai kriminologi antara pendekatan psikologi dan sosiologi 

(Halpern, 2005). Modal sosial dapat memelihara norma-norma sosial dalam suatu 

komunitas dan mengurangi kecenderungan perilaku egois diantara anggota kelompok. 

Orang-orang yang memiliki hubungan yang baik dengan komunitasnya dan memiliki 

hubungan saling mempercayai, pada umumnya memiliki perilaku yang dapat diterima oleh 

kelompoknya.  
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Keempat, berkaitan dengan pemerintah dan pemerintahan, hasil penelitian Putnam 

(1993) di Italia menyimpulkan bahwa “the differences in government effectiveness arose 

from the character of the associational life of the regions and patterns of trust. The causal 

direction appeared clear – strong associational life and high levels of public trust led to 

more effective government”. 

Selain manfaat yang diperoleh dari modal sosial, modal sosial juga bisa 

memberikan dampak negatif. Menurut Portes (1998): 

The same ties that bind also exclude. Powerful networks can restrict access to 

opportunities, for example the caste system in India, with its rigid boundaries. 

Social capital restricts individual freedom (women in purdah in northern India), 

and can lead to excessive claims on successful group members -- so excessive that 

successful individuals are sometimes driven to break off ties with the larger ethnic 

group. Solidarity networks can also lead to downward leveling mechanisms  

Sebagai contoh, dalam masyarakat yang multikultur dimana anggota masyarakat 

sangat terikat dengan kelompoknya dan memiliki komitmen yang kuat berdasarkan 

kesamaan suku, budaya, atau kesamaan kepentingan bagi kelompoknya saja, bukan demi 

kepentingan nasional, pada saat itu maka terjadi degradasi budaya politik nasional 

(Fukuyama, 1995; Daniel et al, 2003). Komunitas seperti ini tidak akan memberikan 

manfaat bagi masyarakat luas. Komunitas-komunitas seperti ini biasanya mendorong 

bertumbuh kembangnya trust secara internal, dan menyebarluaskan kebencian kepada 

komunitas-komunitas selain mereka. Sebagai contoh adalah organisasi-organisasi teroris, 

kelompok kejahatan yang terorganisasi.  

Seringkali dampak negatif dari modal sosial diperlihatkan dalam wujud kekerasan, 

hubungan yang sangat kuat dalam internal kelompok, yang tidak berlaku bagi masyarakat 

luas di luar kelompoknya, dan menjalankan nilai-nilai korupsi dan kroni (Evans, 1989; 

Mauro, 1995; World Bank, 1997), serta nepotisme (Fukuyama, 1995). 

Untuk memahami alasannya, ada tiga fenomena yang harus dianalisi, yaitu “first, 

the connectedness or cross-cutting ties between groups; second, the nature of the state; 

and third, how the state interacts with the distribution of social capital”45. 

Jika konsep modal sosial digunakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, 

keterbatasan kapasitas dari efektivitas jaringan kerja (networks) yang dimiliki oleh 

                                                 
45 Narayan, Deepa. 1999. Bonds and Bridges Social Capital and Poverty. World Bank hal 8 
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kelompok masyarakat miskin harus menjadi perhatian46. Network yang dimiliki 

masyarakat miskin tentu saja berbeda dengan networks yang dimiliki oleh masyarakat 

mampu, dan seringkali masyarakat miskin tidak diijinkan untuk bergabung dan terlibat 

dalam networks masyarakat mampu. Sebagai catatan, stratifikasi dalam kelas-kelas sosial 

terdapat pada seluruh kelompok masyarakat dimana masyarakat miskin berada pada level 

terbawah dari hirarki sosial, dan mengalami social exclusion.  

Lembaga-lembaga sosial—sistem kekeluargaan, organisasi-organisasi masyarakat, 

dan jaringan-jaringan informal – sangat mempengaruhi terhadap outcomes kemiskinan.  

Lembaga-lembaga sosial tersebut memiliki pengaruh terhadap aset-aset ekonomi, strategi 

dalam menyelesaikan masalah, memiliki kapasitas dalam meraih keuntungan, dan 

memiliki pengaruh dalam pembuatan keputusan. Disatu sisi lembaga-lembaga sosial ini 

bisa menolong orang miskin, namun mereka juga bisa menjadi penghalang bagi 

masyarakat miskin dan terpinggirkan.  

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, masyarakat miskin memiliki modal sosial 

dalam level bonding melibatkan keluarga, kekerabatan, jaringan komunitas yang 

membantu dalam upaya strategi manajemen resiko yang cukup penting. Namun, mereka 

tidak memiliki modal sosial dalam level bridging, apalagi linking. Membentuk format 

bridging dan linking bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan membutuhkan keterlibatan 

pemerintah untuk melibatkan mereka dalam struktur kekuasaan47 

                                                 
46 Øyen, Else. 2002. “Social capital formation as a poverty reducing strategy?” in Social Capital and Poverty 
Reduction which role for civil society organizations and the state?. Unesco 
47 Woolcock, Michael. 2002. “Social Capital Theory and Practice” in Social Capital and Poverty Reduction 
which role for civil society organizations and the state?. Unesco 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Desain Penelitian berdasarkan Pendekatannya 

Metode yang digunakan adalah metode eksplanatori yang dioperasionalkan melalui 

survei dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, yang bertujuan untuk 

memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai pemetaan dan pemanfaatan modal 

sosial untuk penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat. Metode ekspalanatori adalah 

metode penelitian yang bertujuan menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel 

melalui pengujian hipotesis (Singarimbun dan Effendi, 1995:4). Kajian ini menggunakan 

pendekatan studi kebijakan (policy studies), artinya pengkajiannya diarahkan untuk 

merumuskan desain kebijakan sebagai bahan pengambilan keputusan bagi para pembuat 

kebijakan (decision makers).   

Untuk memperoleh data primer yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan 

studi lapangan dengan menggunakan teknik survei yang dilakukan di beberapa 

kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat yang ditentukan secara purposif. Selain itu, 

dilakukan observasi dan wawancara dengan para stakeholders untuk pendalaman kasus.   

 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel adalah konsep yang memiliki variasi nilai, sifat, karakteristik, dll. 

Berdasarkan batasan tersebut, dalam pengkajian ini, terdapat sejumlah variabel yang akan 

diteliti, yakni : 

1. Modal sosial. 

2. Penanggulangan kemiskinan.  

Meskipun terdapat 2 (dua) variabel, namun pengkajian ini tidak bermaksud untuk 

mengukur hubungan di antara kedua variabel tersebut, sehingga tidak terdapat hipotesis 

yang berisi dugaan sementara tentang hubungan antara kedua variabel tersebut. 

 

3.3 Operasionalisasi Variabel 

Operasionalisasi kedua variabel tersebut adalah sebagai berikut : 
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1. Variabel bebas, yakni modal sosial didefinisikan secara operasional sebagai nilai, 

mekanisme, sikap, dan institusi yang mendasari interaksi antarindividu dan 

berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. 

Indikator modal sosial meliputi: 

1.1 kelompok dan jejaring kerja;  

1.2 kepercayaan dan solidaritas;  

1.3 aksi kolektif dan kerjasama (cooperation);  

1.4 informasi dan komunikasi;  

1.5 kohesi dan inklusivitas sosial;  

1.6 pemberdayaan dan tindakan politik 

2. Variabel terikat, yakni penanggulangan kemiskinan didefinisikan secara operasional 

sebagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi kondisi ketidakberdayaan. 

Indikator penanggulangan kemiskinan meliputi: 

2.1 Perluasan akses ekonomi; 

2.2 Perluasan akses pendidikan; 

2.3 Perluasan akses kesehatan; 

2.4 Perluasan akses aktualisasi diri.  

 

3.4 Populasi dan Sampel 

Lokasi penelitian mencakup seluruh Bakorwil di Jawa Barat, dan beberapa 

Kabupaten/Kota yang mewakili Bakorwil di Jawa Barat. Penentuan lokasi penelitian 

didasarkan pada teknik sampling purposif dengan mempertimbangkan tujuan penelitian 

dan memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang menjadi kriteria dalam 

penentuan lokasi penelitian. Selain itu, juga dipertimbangkan kriteria kondisi daerah yang 

bersifat perkotaan (urban), perdesaan (rural), perbatasan, daerah pertanian, dan daerah 

pesisir sebagai dasar dalam penentuan lokasi penelitian. 

Berdasarkan pertimbangan kriteria-kriteria tersebut, ditetapkan lokasi penelitian 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

Dasar Penentuan Lokasi Penelitian 

Bakorwil Lokasi Kriteria 
Priangan 1. Kota Bandung Urban, multikultur, urutan ke-19 

dalam jumlah penduduk miskin se-
Jawa Barat (BKKBN, 2005) 

2. Kabupaten Garut Rural, agraris, urutan ke-5 dalam 
jumlah penduduk miskin se-Jawa 
Barat (BKKBN, 2005) 

3. Kabupaten Ciamis Rural, pesisir, urutan ke-7 dalam 
jumlah penduduk miskin se-Jawa 
Barat (BKKBN, 2005) 

Bogor 4. Kota Bogor Urban, perbatasan, multikultur, 
urutan ke-17 dalam jumlah 
penduduk miskin se-Jawa Barat 
(BKKBN, 2005) 

5. Kabupaten Cianjur Rural, agraris, multikultur, urutan 
ke-3 dalam jumlah penduduk miskin 
se-Jawa Barat (BKKBN, 2005) 

Purwakarta 6. Kota Bekasi Urban, perbatasan, urutan ke-21 
dalam jumlah penduduk miskin se-
Jawa Barat (BKKBN, 2005) 

7. Kabupaten Karawang Rural, agraris, urutan ke-15 dalam 
jumlah penduduk miskin se-Jawa 
Barat (BKKBN, 2005) 

Cirebon 8. Kota Cirebon Urban, urutan ke-20 dalam jumlah 
penduduk miskin se-Jawa Barat 
(BKKBN, 2005) 

9. Kabupaten Indramayu Rural, urutan ke-12 dalam jumlah 
penduduk miskin se-Jawa Barat 
(BKKBN, 2005) 

 10. Kabupaten Kuningan Rural, urutan ke-8 dalam jumlah 
penduduk miskin se-Jawa Barat 
(BKKBN, 2005) 

*) Keterangan: urutan tiap daerah berdasarkan jumlah penduduk miskin dari yang paling 
banyak penduduk miskinnya hingga yang paling sedikit 

 

Selanjutnya, untuk penentuan responden digunakan teknik sampling multistage 

random sampling dengan unit analisis terkecil adalah Desa/Kelurahan. Responden dalam 

penelitian ini adalah masyarakat yang termasuk dalam kelompok Keluarga Pra-Sejahtera, 

Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, dan Keluarga Sejahtera 

III Plus.  

Tahap pertama, penentuan lokasi penelitian tingkat kecamatan, dipilih berdasarkan 

proporsi keluarga kategori Pra KS dan KS I tertinggi. Selanjutnya di Kecamatan terpilih 
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ditentukan desa/kelurahan, masing-masing dengan kategori proporsi Pra KS dan KS I 

tertinggi dan Pra KS dan KS I terendah. Jumlah responden Kepala Keluarga (KK) di kedua 

desa/kelurahan tersebut ditentukan secara proporsional dari jumlah KK pada setiap 

kategori tahapan keluarga sejahtera. Pemilihan responden KK tersebut dilakukan secara 

acak. 

Berdasarkan data yang tersedia, dilakukan perhitungan dengan menggunakan 

rumus Taro Yamane untuk menentukan ukuran sampel. Rumus tersebut adalah: 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya, berdasarkan ukuran sampel tersebut, dihitung besaran sampel untuk 

tiap lokasi penelitian secara proporsional. Hasil perhitungan tersebut adalah: 

Tabel 3.2 

Lokasi Penelitian 

Bakorwil Kabupaten/Kota Kecamatan Desa/Kelurahan Sampel 
Pra-
KS

KS 
1 

KS 
2 

KS 
3 

KS 
3+ 

Jumlah

Priangan 1. Kota Bandung Bojongloa Kidul 1. Situsaeur 
2. Cibaduyut 

Wetan 

1 19 8 6 2 36 

2. Kab. Garut Sukaresmi 1. Sukaresmi 
2. Sukajaya 
3. Sukamulya 

9 6 4 1 1 21 

3. Kab. Ciamis Pangandaran 1. Babakan 
2. Sidomulyo 
3. Pananjung 
4. Pangandaran 

9 11 15 6 3 44 

Bogor 4. Kota Bogor Bogor Tengah 1. Tegalega 
2. Paledang 

4 12 20 11 3 50 

5. Kab. Cianjur Cijati 1. Parakan Tugu 
2. Cijati 

6 9 4 3 1 23 

Purwakarta 6. Kota Bekasi Bekasi Timur 1. Aren Jaya 
2. Margahayu 

11 26 21 24 23 105 

7. Kab. 
Karawang 

Cibuaya 1. Pajaten 
2. Cibuaya 

17 11 4 1 1 34 

 

 

              N       175780 
n  =  =  = 401 
         Nd² + 1      481,3975 
 
Di mana: 
n = sampel 
N = populasi 
d = sampling error ditetapkan 5% 
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Bakorwil Kabupaten/Kota Kecamatan Desa/Kelurahan Sampel 
Pra-
KS

KS 
1 

KS 
2 

KS 
3 

KS 
3+ 

Jumlah

Cirebon 8. Kota Cirebon Pekalipan 1. Pulosaren 
2. Jagasatru 

2 7 3 3 3 18 

9. Kab. 
Indramayu 

Krangkeng 1. Srengseng 
2. Kapringan 

22 13 5 2 1 43 

10. Kab. 
Kuningan  

Cibingbin 1. Citenjo 
2. Cibingbin 

7 6 12 1 1 27 

Jumlah   88 120 96 58 39 401 

Sumber: Data diolah, 2008 

 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Penyebaran angket kepada responden yang terpilih sebagai sumber pengumpulan data 

primer yang utama. 

2. Studi dokumentasi, yaitu mempelajari berbagai literatur maupun dokumen resmi yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

 

 

3.6 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data disusun dalam bentuk angket dan panduan 

wawancara.  

 

3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas terhadap Instrumen 

Untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh di lapangan maka dapat 

digunakan teknik triangulasi, yaitu memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam laporan ini, 

triangulasi data hasil penelitian dilakukan pada sumber penyelidikan dan teori. Triangulasi 

penyelidikan dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang di depan umum 

dengan apa yang dikatakan secara pribadi, atau membandingkan informasi dari perspektif 

lain mengenai hal yang sama. Triangulasi bisa juga dilakukan melalui diskusi dengan 

orang yang berbeda pandangan tentang hal yang sama.   
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 Triangulasi teori dapat dilakukan dengan mencermati teori yang digunakan, 

kemudian membandingkan hasil yang diperoleh dengan teori lainnya. Di samping itu, 

trianggulasi bisa dilakukan melalui logika, yaitu cara untuk melihat kemungkinan yang 

muncul dari analisis, didukung oleh data yang ditemukan di lapangan. Semua data yang 

telah terkumpul direduksi, dideteksi dengan prosedur yang telah diungkapkan sebelumnya 

dan dari sini akan dapat ditarik suatu kesimpulan. 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Data yang 

diperoleh dalam studi kepustakaan dan focus group discussion dianalisis dengan teknik 

analisis kualitatif berupa interpretasi sehingga makna yang terkandung dari setiap 

informasi dapat dipahami dan dipergunakan untuk memperkuat analisis dan penarikan 

kesimpulan, sedangkan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan terlebih dahulu 

dianalisis secara kuantitatif dalam bentuk persentase agar diperoleh gambaran menyeluruh, 

kemudian dapat dilakukan interpretasi.  

 

3.9 Jadwal Kegiatan Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 4 bulan (120 hari kerja), dengan 

jadwal pelaksanaan sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Jadwal Kegiatan 

No. Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 
1 Persiapan     
 Pemahaman TOR     
 Korespondensi     
 Bahas Proposal     
 Penyusunan SPK     
 Perjanjian Kerjasama     

2 Pelaksanaan     
3 Survei Lapangan     
4 Pengolahan Data     
5 Presentasi/Seminar     
 Pendahuluan     
 Laporan Awal     
 Draft Final Report     

6 Pelaporan     
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

Untuk memetakan kondisi modal sosial di Jawa Barat, dipilih lokasi penelitian 

yang memiliki karakteristik yang beragam. Demikian pula dari sisi responden, ditentukan 

perwakilan responden dari tiap kategori keluarga sejahtera, yakni Pra-KS, KS-1, KS-2, 

KS-3, dan KS-3+. Penentuan lokasi penelitian dan responden dari beragam latar belakang 

ini dimaksudkan agar diperoleh hasil pemetaan yang relatif komprehensif dan obyektif 

mengenai kondisi modal sosial di Jawa Barat.  

Selama ini, berkembang opini bahwa modal sosial di kalangan masyarakat Jawa 

Barat mengalami penurunan akibat berbagai permasalahan kehidupan yang semakin berat. 

Kebijakan dan program pemerintah juga diduga turut menurunkan kapasitas modal sosial, 

misalnya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan Pemerintah Pusat pada 

masyarakat miskin sebagai bagian dari program kompensasi penghapusan subsidi bahan 

bakar minyak. Pemberian BLT berupa uang tunai sebesar Rp 300.000,00 per orang ini 

pada praktiknya justru menimbulkan konflik antarmasyarakat di beberapa daerah. 

Sementara di sejumlah daerah, kendati tidak menimbulkan perilaku kekerasan antarwarga, 

pemberian BLT juga memunculkan konflik terpendam, di mana banyak anggota 

masyarakat yang menjadi enggan berpartisipasi dalam kegiatan komunitas karena tidak 

mendapat BLT.  

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data, yakni melalui 

penyebaran angket dan dengan menggunakan pedoman wawancara untuk menggali 

informasi yang lebih komprehensif, yang dapat melengkapi jawaban angket. Angket yang 

terkumpul sebanyak 401 buah merupakan jawaban dari keseluruhan responden di 10 

(sepuluh) daerah yang menjadi lokasi penelitian. Responden penelitian terdiri dari 20,77% 

berasal dari kategori Pra-KS; 30,56% berasal dari kategori KS-1; 24,33% dari kategori 

KS-2; 13,95% dari kategori KS-3; dan 10,39% berasal dari kategori KS-3+. Dengan 

demikian, mayoritas responden termasuk kategori miskin meskipun proporsinya tidak 

terlampau jauh berbeda dengan responden dari kategori tidak miskin (KS-2, KS-3, dan 

KS-3+).  

Responden terdiri dari 54,90% laki-laki dan 45,10% perempuan, mayoritas (99,7%) 

beragama Islam. Lama tinggal di desa/kelurahan, berada dalam rentang 1 sampai dengan 
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80 tahun, dengan mayoritas bermukim selama 20 tahun di desa/kelurahan yang 

bersangkutan. Artinya, mayoritas responden sudah cukup mengenal kondisi daerahnya, 

termasuk juga karakter hubungan sosial yang selama ini berlangsung di daerahnya. 

Dengan demikian, informasi yang diberikan responden cukup valid sebagai bahan analisis 

untuk memetakan modal sosial dan pemanfaatannya dalam pengentasan kemiskinan di 

daerah yang bersangkutan. 

Untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh, maka angket disebarkan pada 

responden yang berstatus sebagai kepala keluarga, istri, atau anak yang telah berusia 17 

tahun, dengan proporsi sebagai berikut: 53,11% responden berstatus sebagai kepala 

keluarga, 41,25% berstatus sebagai istri, dan 5,64% berstatus sebagai anak.  Rentang usia 

ke-401 responden berkisar antara 17 sampai dengan 80 tahun, dengan proporsi sebagai 

berikut: 

Gambar 4.1 

Rentang Usia Responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian, 2008 

 

Heterogenitas responden juga dilihat dari status sosial ekonomi responden, yang 

diindikasikan oleh jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, dan etnisitas responden. Hasil 

angket menunjukkan bahwa kendati mayoritas responden adalah ibu rumah tangga, namun 

bila diakumulasi dari jenis pekerjaan lainnya, ternyata responden lebih banyak 

bermatapencaharian di sektor informal, misalnya sebagai petani, buruh, nelayan, supir 

angkot, tukang beca, dan sejenisnya. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan yang 

dialami mayoritas responden juga disebabkan oleh tingkat pendapatan yang relatif tidak 
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stabil karena mereka bekerja di sektor informal yang pendapatannya tidak dapat 

dipastikan.  

Gambar 4.2 

Jenis Pekerjaan Responden 

 

Sumber: Hasil Penelitian, 2008 

 

Kondisi kemiskinan responden juga tidak hanya dapat dilihat dari jenis 

pekerjaannya, tapi juga dari tingkat pendidikan. Mayoritas responden hanya mampu 

mencapai tingkat pendidikan SD/sederajat, bahkan jumlah responden yang tidak 

bersekolah pun cukup banyak. Namun, responden yang mengenyam pendidikan hingga ke 

tingkat SMA/sederajat pun cukup banyak, umumnya yang berada di lingkungan perkotaan.  
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Gambar 4.3 

Tingkat Pendidikan Responden 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian, 2008 

 

Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa mayoritas responden berpendidikan 

SD/sederajat. Ini menunjukkan keterbatasan akses pendidikan di kalangan warga Pra-KS 

dan KS-1. 

Heterogenitas responden juga tampak dari komposisi etnis dari responden yang 

diteliti. Kendati mayoritas responden beretnis Sunda, namun jumlah responden yang 

beretnis Jawa dan Betawi cukup banyak. Demikian pula ada responden yang berasal dari 

keturunan Cina, atau campuran Cina dan Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi 

masyarakat di Jawa Barat sudah semakin beragam, sehingga kapasitas modal sosial yang 

terjalin di antara masyarakat dengan budaya yang beragam ini menjadi menarik untuk 

diteliti.  
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Gambar 4.4 

Etnisitas Responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian, 2008 

 

Untuk lebih memahami kondisi daerah yang dijadikan lokasi penelitian, berikut ini 

akan diuraikan terlebih dahulu gambaran umum tiap daerah penelitian. Gambaran umum 

ini mencakup deskripsi kondisi geografis, demografis, dan sosial budaya masyarakat di 

kesepuluh daerah yang menjadi lokasi penelitian. Informasi mengenai gambaran umum ini 

diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai konteks sosial yang melatarbelakangi 

setting hubungan sosial di daerah-daerah tersebut. 

a. Gambaran Umum Kota Bandung (Kecamatan Bojongloa Kidul) 

 Bercorak urban dan individualistis, sehingga kapasitas berorganisasinya 

lemah; 

 Penduduknya padat dan heterogen; 

 Tradisi budaya Sunda sudah mulai jarang dipraktikan, kecuali bahasa Sunda 

yang masih dipakai sehari-hari; 

 Hubungan sosial tidak terlampau erat, meski praktik tolong-menolong dan 

gotong royong masih dilakukan terutama bila terkait dengan fasilitas yang 

bisa digunakan bersama; 

 Akses terhadap fasilitas pelayanan umum mudah; 

 Kelompok yang ada di lingkungan permukiman variatif, namun banyak 

tidak aktif karena tidak memiliki program yang terpadu, hanya bersifat 

insidental; 
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 Minat masyarakat untuk ikut dalam kelompok relatif kecil, terutama di 

kalangan yang tergolong Pra-KS dan KS-1 yang cenderung bersikap pasif; 

 Masalah kemiskinan yang terutama dihadapi adalah lemahnya akses 

terhadap sumber-sumber ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. 

b. Gambaran Umum Kabupaten Garut (Kecamatan Sukaresmi) 

 Bercorak rural-pertanian; 

 Karakteristik masyarakat relatif homogen, belum banyak pendatang; 

 Hubungan sosial relatif erat dan bercorak patron-klien dengan masih 

kuatnya pengaruh tokoh lokal; 

 Akses terhadap fasilitas pelayanan publik relatif mudah; 

 Proporsi pekerjaan sebagian besar penduduknya hanya sebagai buruh tani, 

sehingga tingkat kemiskinan penduduk di wilayah ini relatif tinggi 

mencapai hampir 40%; 

 Masalah kemiskinan yang paling terasa terutama berkaitan dengan 

keterbatasan akses ekonomi. 

c. Gambaran Umum Kabupaten Ciamis (Kecamatan Pangandaran) 

 Bercorak rural-pesisir dan sebagian berkebun, seperti menanam gula atau  

kelapa; 

 Masyarakat heterogen, sudah banyak pendatang sehingga corak budaya 

Sunda tidak terlampau dominan; 

 Akses ke fasilitas pelayanan publik relatif mudah; 

 Potensi pariwisata lebih banyak dinikmati oleh pendatang (pedagang 

musiman), sehingga belum berdampak efektif untuk kesejahteraan 

penduduk; 

 Kepemilikan lahan makin berkurang; 

 Masalah kemiskinan terutama menyangkut akses ekonomi. Mereka yang 

mengenyam pendidikan tinggi enggan kembali ke daerah karena tidak ada 

lapangan pekerjaan.  

d. Gambaran Umum Kota Bogor (Kecamatan Bogor Tengah) 

 Bercorak urban, berada di pusat Kota Bogor, merupakan lokasi transit bagi 

mereka yang akan mencari pekerjaan di Bogor atau Jakarta; 
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 Penggunaan lahan untuk kawasan pemukiman, pertokoan/perdagangan, dan 

sedikit kawasan perkantoran. Tidak ada lahan untuk persawahan atau 

perkebunan; 

 Masyarakat heterogen, sudah banyak yang menempuh pendidikan lanjutan, 

mayoritas bekerja sebagai karyawan, PNS, dan banyak yang menjadi buruh 

pabrik atau pegawai toko dengan penghasilan terbatas; 

 Akses pelayanan publik relatif mudah; 

 Tingkat kemiskinan relatif tinggi, bahkan ada kelurahan yang dihuni 

banyak gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Pola permukiman 

terpisah, antara kalangan menengah-atas dan menengah-bawah; 

 Kelompok yang ada di masyarakat lebih banyak bercorak kelompok 

pengajian/keagamaan dan arisan; 

 Gotong royong masih kuat, peran tokoh masyarakat cukup besar dalam 

mendorong keterlibatan masyarakat untuk kegiatan bersama. 

e. Gambaran Umum Kabupaten Cianjur (Kecamatan Cijati) 

 Bercorak rural-pertanian; 

 Hubungan sosial erat, nuansa keagamaan masih sangat kuat ditandai dengan 

banyaknya pondok pesantren di daerah ini; 

 Akses pelayanan publik mudah; 

 Kelompok masyarakat bervariasi, namun yang aktif adalah kelompok 

keagamaan; 

 Partisipasi masyarakat dalam kegiatan bersama cukup tinggi tapi masih 

tergantung pada ajakan dari tokoh ulama. Masyarakat lebih mudah 

digerakan bila menyangkut kepentingan bersama dan kepentingan agama. 

f. Gambaran Umum Kota Bekasi (Kecamatan Bekasi Timur) 

 Bercorak urban, berada di perbatasan dengan DKI Jakarta; 

 Masyarakat heterogen, tapi banyak memperlihatkan karakter budaya 

Betawi. Mayoritas bekerja di sektor industri, perdagangan, jasa, dan sektor 

informal; 

 Akses terhadap pelayanan publik mudah; 

 Hubungan sosial, khususnya dengan pendatang agak lemah. Masyarakat 

pribumi cenderung berkelompok sendiri. 
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 Kelompok masyarakat yang banyak berperan adalah Posyandu, arisan, dan 

PKK; 

 Masalah kemiskinan yang utama terkait dengan lemahnya akses ekonomi 

karena banyak masyarakatnya yang berpenghasilan terbatas sehingga rentan 

menjadi miskin. 

g. Gambaran Umum Kabupaten Karawang (Kecamatan Cibuaya) 

 Bercorak rural-pertanian, sekitar 90% tanah dipergunakan untuk lahan 

pertanian, sisanya sekitar 10% dipergunakan untuk pemukiman, pasar, 

pertokoan, tempat ibadah, perkantoran dan bangunan sekolah;  

 Mayoritas penduduk bermatapencaharian sebagai petani atau buruh tani 

dengan penghasilan yang sangat minim; 

  Masyarakat heterogen, banyak pendatang dari Indramayu, sehingga bahasa 

yang dikuasasi dan paling sering digunakan sehari-hari adalah Bahasa Jawa 

Indramayu; 

 Akses terhadap pelayanan publik mudah; 

 Hubungan sosial erat dan rasa saling percaya antarwarga masih tinggi; 

 Ketersediaan kelompok dan jejaring kerja dalam lingkungan masyarakat 

kurang memadai, karena kerjanya tidak efektif untuk meningkatkan 

kesejahteraan warga miskin. Banyak anggota masyarakat yang tidak 

mengetahui keberadaan kelompok-kelompok tersebut; 

 Masalah kemiskinan yang terutama adalah keterbatasan akses ekonomi. 

h. Gambaran Umum Kota Cirebon (Kecamatan Pekalipan) 

 Bercorak urban, berada di pusat Kota Cirebon; 

 Masyarakat heterogen, dengan mayoritas bermatapencaharian 

berjualan/berdagang atau bekerja di sektor informal (menarik beca, supir 

angkot, buruh pabrik); 

 Hubungan sosial dan rasa saling percaya mulai menurun; 

 Akses terhadap pelayanan publik mudah; 

 Masalah kemiskinan terutama berkaitan dengan lemahnya akses ekonomi. 

i. Gambaran Umum Kabupaten Indramayu (Kecamatan Krangkeng) 

 Bercorak rural-pertanian, mayoritas masyarakat bermatapencaharian 

sebagai petani penggarap; 
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 Hubungan sosial, solidaritas, dan rasa saling percaya di antara warga cukup 

tinggi; 

 Akses terhadap pelayanan publik mudah; 

 Ada beberapa kelompok yang ada, yang paling membantu masyarakat 

adalah Kopantren (Koperasi Pondok Pesantren). Bentuk bantuannya berupa 

pinjaman uang untuk modal usaha; 

 Permasalahan kemiskinan terutama disebabkan akses ekonomi yang 

terbatas karena sektor pertanian kurang bisa diandalkan (sering gagal 

panen). 

j. Gambaran Umum Kabupaten Kuningan (Kecamatan Cibingbin)  

 Bercorak rural-pertanian, berlokasi di perbatasan dengan Cirebon dan Jawa 

Tengah (Kab. Brebes); 

 Mobilitas warga relatif tinggi, sehingga corak sosial dan budaya merupakan 

campuran antara budaya Priangan dan Cirebon; 

 Daerah ini memiliki banyak kelompok tani, dan kelompok usaha, namun 

tidak terlalu berperan dalam membangun kondisi warga; 

 Akses transportasi terbatas, sedangkan sarana pelayanan publik sudah 

relatif tersedia; 

 Hubungan sosial relatif bagus, masih ada rasa saling percaya dan tolong-

menolong antarwarga; 

 Sebagian besar warga yang tinggal adalah kaum perempuan, sementara 

kaum laki-laki merantau; 

 Masalah kemiskinan terutama karena keterbatasan akses ekonomi, warga 

hanya mengandalkan remitan dari para perantau. 

Kesepuluh daerah yang menjadi lokasi penelitian ini mewakili karakteristik sebagai 

daerah yang bercorak: 

a. Rural, baik dari sisi geografis maupun sosio-kultural, dalam hal ini Kabupaten 

Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten 

Karawang, dan Kabupaten Kuningan. 

b. Urban, baik dari sisi geografis maupun sosio-kultural, dalam hal ini Kota Bandung, 

Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Cirebon. 
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c. Secara administratif berada di perbatasan dengan daerah otonom lain, dalam hal ini 

Kota Bekasi dan Kabupaten Kuningan.   

d. Daerah yang matapencaharian mayoritas penduduknya di sektor agraris (pertanian 

dalam arti luas), seperti pertanian dan pesisir, yang meliputi Kabupaten Garut, 

Kabupaten Ciamis (pesisir), Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten 

Karawang, dan Kabupaten Kuningan 

e. Daerah yang matapencaharian mayoritas penduduknya di sektor non agraris, 

seperti industri, jasa, dan perdagangan, yang terdiri dari Kota Bandung, Kota 

Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Cirebon. 

 

 

4.1 Pemetaan Modal Sosial di Jawa Barat 

Pemetaan modal sosial di Jawa Barat untuk mengidentifikasi nilai, institusi, dan 

mekanisme yang mendasari interaksi antarindividu dan berkontribusi terhadap 

pembangunan ekonomi dan sosial di kesepuluh lokasi penelitian akan dipetakan melalui 6 

(enam) indikator, yakni: ketersediaan kelompok dan jejaring kerja; kepercayaan dan 

solidaritas; aksi kolektif dan kerjasama (cooperation); informasi dan komunikasi; kohesi 

dan inklusivitas sosial; serta pemberdayaan dan tindakan politik. Berikut ini uraian hasil 

penelitian untuk setiap indikator. 

 

4.1.1 Ketersediaan Kelompok dan Jejaring Kerja 

Kelompok yang tersedia masyarakat relatif banyak dan beragam, mulai dari 

kelompok keagamaan, kelompok tani/nelayan, kelompok pedagang, kelompok profesi, 

serikat pekerja, kelompok warga, parpol, kelompok pemerhati budaya, kelompok arisan, 

kelompok pemuda, kelompok olahraga, mitra cai, komite sekolah, bahkan LSM/ormas. 

Demikian pula dari keikutsertaan responden dalam kelompok-kelompok tersebut, hanya 

11% responden yang tidak menjadi anggota kelompok manapun. Artinya, motivasi 

responden untuk terlibat dalam kegiatan kelompok-kelompok yang ada di lingkungan 

permukimannya relatif tinggi, meskipun hal ini tidak secara langsung berkorelasi dengan 

tingkat keaktifannya dalam berorganisasi.  
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Tabel 4.1 

Ketersediaan dan Tingkat Partisipasi Responden dalam Kelompok  

di Lingkungan Permukiman 

Tipe Kelompok Nama Kelompok di Lingkungan Permukiman Anda Jumlah Anggota 
Keluarga yang Menjadi 

Anggota 

Tingkat Partisipasi 
(Aktif/Tidak Aktif) 

*dalam % 
Kelompok tani/nelayan 76 responden 

Indramayu: Paguyuban Petani, Sentrasari, Taryani, Sukamulya, Sri 
Rahayu, Telaga Sari; 
Karawang: 
Sumber Urip, Tani Mukti, Sumber Tani, Sri Rejeki 
Kuningan: Cihaur, Al Ikhwan, Harapan Tani, Wanasari, Cariang 
Tandang 
Cianjur: 
Tugu Mulya, Tani Mukti, Cijulang Mukti, Tani Jaya 
Ciamis: 
Kelompok nelayan, UP2KS 
Garut: 
Kahuripan, Siliwangi, Padiitem, Mawar 

1-3 orang  41 59 
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Tipe Kelompok Nama Kelompok di Lingkungan Permukiman Anda Jumlah Anggota 
Keluarga yang Menjadi 

Anggota 

Tingkat Partisipasi 
(Aktif/Tidak Aktif) 

*dalam % 
Kelompok pedagang 27 responden 

Indramayu: 
Pedagang Baso, Paguyuban Pedagang 
Bandung:  
Kelompok Pengusaha Sepatu RW 03 
Karawang: 
Kelompok Dagang, Melati 1 
Bekasi: 
Pedagang Pecel Lele, Paguyuban Pedagang Jamu 
Kuningan: 
Kopda Cibingbin 
Cirebon: 
Pedagang Jam/Arloji, Pedagang (Warung), Pengrajin alat 
kebersihan, Konfeksi, Pedagang Rujak, Pedagang Nasi, Es Kelapa 
Muda, Nasi Kuning, Pedagang Surabi 
Ciamis: 
Kelompok pedagang pinggir pantai 

1-5 orang 33 67 
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Tipe Kelompok Nama Kelompok di Lingkungan Permukiman Anda Jumlah Anggota 
Keluarga yang Menjadi 

Anggota 

Tingkat Partisipasi 
(Aktif/Tidak Aktif) 

*dalam % 
Kelompok profesi (guru, 
dokter, veteran, dll) 

22 responden 
Indramayu: 
PGRI, Paguyuban Supir Angkot 
Bandung: 
Kelompok toko sepatu, Forum Komunikasi Pengrajin Alas Kaki 
dan Produksi Kulit 
Karawang: 
PGRI, PGM 
Bogor: 
Penasehat IBI 
Bekasi: 
IGTKI, Paguyuban Becak Margahayu, Keluarga Kompleks LP 
Bekasi, Paguyuban Ojek Margahayu 
Kuningan: 
PGRI 
Cianjur: 
Ojeg Cijati 
Cirebon: 
Tukang beca, Tukang Cuci pakaian, Supir, Tukang Sablon, Pegawai 
swasta 

1-2 orang 39 61 

Serikat pekerja 1 responden 
Bekasi: 
Serikat Pekerja 

1 orang Tidak Aktif 
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Tipe Kelompok Nama Kelompok di Lingkungan Permukiman Anda Jumlah Anggota 
Keluarga yang Menjadi 

Anggota 

Tingkat Partisipasi 
(Aktif/Tidak Aktif) 

*dalam % 
Kelompok warga di 
lingkungan permukiman 

22 responden 
Bandung: 
PKK, Yayasan Kesejahteraan Warga, Kader Posyandu, Koperasi 
Bogor: 
PKK 
Bekasi: 
PKK, Pengurus RW, Paguyuban Pengurus Kematian 
Cianjur: 
LPM Desa 
Cirebon: 
PKK, RT 
Ciamis: 
PKK 

1-4 orang  25 75 
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Tipe Kelompok Nama Kelompok di Lingkungan Permukiman Anda Jumlah Anggota 
Keluarga yang Menjadi 

Anggota 

Tingkat Partisipasi 
(Aktif/Tidak Aktif) 

*dalam % 
Kelompok keagamaan 205 responden 

Indramayu: 
Jam’iah Al Munawarah, Jam’iah Baiturrahman, Jam’iah Al Furqon, 
Jam’iah Al Quraniah, Jam’iah Assafiin, Jam’iah Al Hesi, Jam’iah 
Al Hijrah 
Bandung:  
Kelompok Pengajian Al Misbah, Al Barokah, Shalawatan 
Karawang: 
NU, PUI, Panitia Pembangunan Mesjid 
Bogor: 
Pengajian Jamiatul Khoer, Pengajian Santapan Rohani, Pengajian 
Ibu, Majlis Ta’lim Jamiatul Khoer, Pengajian Al Muqorobin, DKM, 
Majlis Ta’lim Nurul Ummah, Pengajian At Thursinin, Pengajian Al 
Hidayah, Pengajian Nurul Falah, Pengajian Kurata’ayun, Pengajian 
Al Arkaf 
Bekasi: 
Pengajian Ibu-ibu RW, Al Muhajirin, Majlis Ta’lim Mushala, 
Majlis Ta’lim Al Ikhlas, Majlis ta'lim bachrulrahman, majelis talim 
Al istima, pengajian nurul falah, pengajian nurul ikhsan, pengajian 
arrohman, pengajian ikrar, pengajian kompleks LP, Al-Guffron 
Kuningan: 
DKM 
Cianjur: 
Al Istiqlal, Nurul Huda, Masjid Jami Cijulang, Al Inayah 

1-9 orang 82 18 
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Tipe Kelompok Nama Kelompok di Lingkungan Permukiman Anda Jumlah Anggota 
Keluarga yang Menjadi 

Anggota 

Tingkat Partisipasi 
(Aktif/Tidak Aktif) 

*dalam % 
Parpol 14 responden 

Bandung: 
PDIP, Golkar,  
Karawang: 
PDIP, Golkar, PPP 
Bogor: 
PAN, PDIP 

1-3 orang 11 89 

Kelompok pemerhati budaya 1 responden 
Bekasi: 
Barades 

1 orang Aktif 

Kelompok arisan/simpan 
pinjam 

136 responden  
Bandung: 
Arisan RW, Arisan RT, Arisan Kelurahan 
Karawang: 
Arisan, Arisan Mandiri 
Bogor: 
Koperasi Simpan Pinjam, Kelompok Arisan Mawar, Arisan Ibu-ibu 
Bekasi:  
Koperasi Simpan Pinjam RT, arisan RT 
Cianjur: 
Mawar 
Cirebon: 
Arisan PKK 
Ciamis: 
BUMDes, Koperasi HPB, Kamulyan 

1-4 orang 80 20 

Komite sekolah 3 responden  
Karawang: 
SMPN 1 Cibuaya, SDN Pejaten 
Bogor: 
SDN Baranang Siang 

1 orang 3 97 
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Tipe Kelompok Nama Kelompok di Lingkungan Permukiman Anda Jumlah Anggota 
Keluarga yang Menjadi 

Anggota 

Tingkat Partisipasi 
(Aktif/Tidak Aktif) 

*dalam % 
Kelompok pemerhati 
kesehatan 

44 responden 
Karawang: 
Posyandu 
Bogor: 
Kader Posyandu 
Bekasi: 
Posyandu, Jumantik 

1-11 orang 33 67 

Kelompok pemelihara air  1 responden 
Cianjur: 
Andir  

1 orang Aktif 

Kelompok olahraga 33 responden 
Indramayu: 
Tim Bola Voli 
Karawang: 
Porsibaya, PB PGRI,  
Bogor: 
Kelompok Futsal RT, PB Galuh, Senam 
Bekasi: 
Klub Sepakbola, Bola Gamer, Bulu tangkis 
Kuningan: 
PB Cibingbin, PB Harapan  
Cianjur: 
Persip 

1-2 orang 36 64 
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Tipe Kelompok Nama Kelompok di Lingkungan Permukiman Anda Jumlah Anggota 
Keluarga yang Menjadi 

Anggota 

Tingkat Partisipasi 
(Aktif/Tidak Aktif) 

*dalam % 
Kelompok pemuda 104 responden 

Bandung: 
Karang Taruna, Remaja Mesjid 
Karawang: 
AMPI, Irmada, KNPI 
Bogor: 
Pemuda Pancamarga, Ikatan Remaja Mesjid 
Bekasi: 
Karang Taruna, Remaja Mesjid 
Kuningan: 
Karang Taruna 
Cianjur: 
Karang Taruna 

1-3 orang 39 61 

Lembaga swadaya 
masyarakat/ormas 

1 responden 
Indramayu: 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat  

1 orang Tidak Aktif 

Kelompok berbasis 
etnis/suku 

0 0 0 

Lainnya, sebutkan  
 
 

0 0 0 

Sumber: Hasil Penelitian, 2008 
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Banyaknya kelompok yang tersedia di masyarakat ini ternyata tidak berkorelasi 

dengan tingkat keaktifan masyarakat dalam berpartisipasi karena mayoritas responden 

(57,5%) menilai bahwa partisipasi mereka dalam kelompok yang diikutinya justru lebih 

sedikit dibanding dengan lima tahun yang lalu. Penyebabnya beragam, tapi terutama 

disebabkan kesibukan dalam bekerja karena makin mahalnya kebutuhan hidup sehari-hari 

menyebabkan responden banyak yang berkonsentrasi untuk mencari nafkah, sementara 

kegiatan di kelompok cenderung hanya sebagai sampingan bila ada waktu luang. 

Mayoritas responden (42,72%) hanya ikut serta sebanyak 7 – 30 kali setahun terakhir ini 

dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan kelompok. Rata-rata responden hanya 

menghabiskan waktu 12 hari dari setahun untuk melakukan kegiatan bersama dengan 

kelompoknya. Hal ini menguatkan hasil pengolahan angket yang menunjukkan 

kecenderungan rendahnya tingkat keaktifan responden dalam berpartisipasi di kelompok-

kelompok yang diikutinya. Hanya di kelompok keagamaan dan kelompok arisan yang 

tingkat partisipasinya aktif.  

Karena itu, manfaat paling besar yang diperoleh dari keanggotaan kelompok adalah 

pemenuhan kebutuhan spiritual, status sosial, dan aktualisasi diri (50,06%); peningkatan 

taraf hidup (30,32%); dan bermanfaat untuk masa darurat (10,44%). Hal ini sesuai dengan 

pernyataan responden mengenai kelompok yang paling besar peranannya dalam kehidupan 

sehari-hari mereka.  

Tabel 4.2 

Kelompok yang Paling Besar Peranannya dalam Kehidupan Responden 

No. Jenis Kelompok (%) 

1 Kelompok agama 39,62 

2 Kelompok profesi 6,04 

3 Kelompok olah raga 1,13 

4 Kelompok tani/nelayan 15,09 

5 Kelompok dagang 6,79 

6 Kelompok ormas 0,38 

7 Arisan 23,39 

8 Kelompok warga 3,77 

9 Kelompok kesehatan 0,75 

10 Parpol 1,13 
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No. Jenis Kelompok (%) 

11 Kelompok pemuda 1,51 

12 Pemelihara air 0,38 

 JUMLAH 100 

Sumber: Hasil Penelitian, 2008 

 

Keanggotaan responden dalam kelompok-kelompok tersebut sebagian besar karena 

diajak untuk bergabung, sebagaimana dinyatakan oleh 43,93% responden. Sebanyak 

19,65% menyatakan ikut bergabung secara sukarela, 14,45% bergabung karena sekaligus 

menjadi pendiri kelompok, tidak ada responden yang merasa terpaksa menjadi anggota. 

Namun, ada 2,31% responden yang hanya ikut-ikutan menjadi anggota kelompok, 

menjalankan tugas sebagai perangkat desa sehingga harus membina kelompok tersebut, 

dan ada juga responden yang menjadi anggota kelompok karena meneruskan keanggotaan 

orang tua.  

Karakter voluntaris dari kelompok-kelompok yang diikuti responden juga tampak 

dari sumber dana utama bagi kegiatan kelompok. Mayoritas (67,94%) bersumber dari 

iuran anggota, 25,4% menyatakan ada sumber dana lain dari dalam komunitas, dan hanya 

6,67% yang menyatakan ada sumber dana lain dari luar komunitas. Demikian pula dalam 

hal pengembangan kemampuan dan kegiatan kelompok, masih sangat mengandalkan 

masukan dari sesama anggota kelompok (76,66%). 

Kelompok-kelompok yang diikuti oleh responden umumnya menunjukkan 

karakteristik yang sama dalam sejumlah faktor, terutama menyangkut kesamaan lokasi 

(84,59%) dan kesamaan agama di antara anggota-anggotanya (69,82%). Hal ini 

menegaskan dominasi peran kelompok-kelompok keagamaan dan kewargaan di sekitar 

permukiman sebagai kelompok yang banyak diikuti responden. Namun, kemampuan 

kelompok untuk menjalin jejaring kerjasama dengan kelompok lainnya relatif rendah. 

Mayoritas responden (44,65%) menilai kelompoknya sering menjalin kerja sama dengan 

kelompok lain dalam lingkungan komunitas yang sama untuk mencapai tujuan. Namun, 

50,31% responden menilai hanya kadang-kadang kelompoknya menjalin kerjasama 

dengan dengan kelompok lain di luar lingkungan, jadi jejaring kerjanya masih terbatas 

dalam lingkup komunitas tersebut. 
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4.1.2 Kepercayaan dan Solidaritas 

Sebagian besar responden (89,32%) menilai sebagian besar orang-orang di 

sekitarnya dapat dipercaya. Sementara yang menilai sebaliknya hanya 10,68%. Ini 

menunjukkan bahwa deposit kepercayaan di kalangan masyarakat sebenarnya masih cukup 

tinggi. Dalam pergaulan sehari-hari, tingkat kepercayaan ini masih menunjukkan tingkat 

yang positif, kecuali dalam hal yang menyangkut keuangan. Tabel berikut ini 

menunjukkan temuan yang cukup menarik, bahwa sebagian besar responden cenderung 

tidak percaya pada orang-orang lain dalam hal pinjam-meminjam uang.  

 

Tabel 4.3 

Gambaran Tingkat Kepercayaan Responden 

Pernyataan SS S N TS STS

1) Sebagian besar orang yang bermukim di 
lingkungan permukiman Anda dapat dipercaya 

17,21 74,78 4,15 3,86 - 

2) Anda harus waspada dalam bergaul dengan 
orang-orang di lingkungan permukiman Anda, 
agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain 

15,13 60,24 16,91 7,71 - 

3) Sebagian besar orang di lingkungan permukiman 
Anda bersedia menolong jika diperlukan 

19,29 68,85 10,09 1,78 - 

4) Di lingkungan permukiman Anda, orang-orang 
tidak saling percaya dalam hal pinjam-meminjam 
uang 

2,97 32,94 45,99 18,1 0,3 

Sumber: Hasil Penelitian, 2008 

 

Tingkat kepercayaan responden juga relatif tinggi meskipun terhadap orang-orang 

yang memiliki perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Hal ini tampak dari 

hasil pengolahan angket berikut ini. 

Tabel 4.4 

Gambaran Kepercayaan Responden terhadap Orang-orang dari Status Sosial-

Ekonomi-Budaya Berbeda 

Karakteristik Skala Penilaian 
1 2 3 4 5 

1) Orang yang memiliki etnisitas/latar 
belakang budaya yang sama dengan 
Anda 

0 12,26 28,06 38,71 20,97 

2) Orang yang berasal dari 
etnisitas/latar belakang budaya 
yang berbeda dengan Anda 

3,26 12,46 43,92 29,08 11,28 
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Karakteristik Skala Penilaian 
1 2 3 4 5 

3) Penunggu toko/warung/kios 5,93 15,7 44,5 32,3 1,48 
4) Aparat pemerintah daerah 0,89 8,01 48,4 40,1 2,67 
5) Aparat pemerintah pusat 2,67 15,1 39,2 37,7 5,34 
6) Polisi 7,42 17,8 40,36 30,27 4,15 
7) Guru 0,3 7,71 32,94 45,7 13,35 
8) Perawat dan dokter 0 4,75 34,42 47,18 13,65 
9) Tokoh agama 0 2,67 27,89 51,93 17,51 
10) Parpol 8,60 18,99 30,27 28,19 13,95 
11) Orang yang tidak dikenal 28,78 32,94 33,33 4,45 0,3 

Sumber: Hasil Penelitian, 2008 

 

Data di atas menunjukkan temuan menarik bahwa sebagian besar responden 

cenderung lebih percaya pada figur-figur yang menjalankan pranata atau norma sosial dan 

keagamaan, seperti guru, perawat dan dokter, serta tokoh agama. Sementara tingginya 

tingkat kepercayaan pada orang-orang dari etnis yang sama merupakan kecenderungan 

yang normal karena kepercayaan juga dibentuk oleh dasar ikatan genealogis dan identitas 

yang sama.  

Sekalipun rasa saling percaya antarwarga masih ada, cukup banyak responden 

(29,73%) yang menilai tingkat kepercayaan dalam lingkungan mereka mulai menurun, 

sementara 31,83% menilai meningkat dan 38,44% menilai tetap. Kesediaan untuk 

bergotong royong juga menunjukkan penurunan karena 47,18% responden menyatakan 

hanya kadang-kadang saja warga mau bergotong royong, sedangkan 46,88% menyatakan 

warga selalu mau bergotong royong. Makna gotong royong pun tampaknya telah mulai 

menunjukkan pergeseran karena tidak selalu harus berupa tenaga, tapi juga dalam bentuk 

lain seperti uang, saran, dan fasilitas.  

Tabel 4.5 

Kesediaan Bergotong Royong dalam Pelaksanaan Program  

di Lingkungan Permukiman 

Jenis Ya Tidak 
Tenaga 80,41 19,59 
Uang 82,2 17,8 
Saran 64,11 35,89 
Fasilitas 67,66 32,34 

Sumber: Hasil Penelitian, 2008 

Data tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya responden tidak berkeberatan 

untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan bersama. Dengan kata lain, tingkat solidaritas 
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responden sebenarnya masih cukup tinggi, hanya perwujudannya yang mengalami 

perubahan. Karena banyak responden yang sibuk bekerja, mereka umumnya lebih suka 

menyumbangkan uang atau fasilitas untuk mendukung kegiatan-kegiatan bersama.  

 

4.1.3 Aksi Kolektif dan Kerjasama 

Sebanyak 78,34% responden menyatakan ikut serta dalam kegiatan yang 

bermanfaat bagi komunitas selama 1 tahun terakhir. Dan sebanyak 82,38% mengikutinya 

dengan sukarela. Umumnya, kegiatan kolektif yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan 

kegiatan agama (tahlilan, pernikahan, penguburan, pengajian, dll), bersih desa/lingkungan, 

membangun sarana umum, siskamling, posyandu, dll yang bersifat sosial. 

Bila ada warga yang tidak berpartisipasi, tidak ada kritik atau sanksi terhadap yang 

bersangkutan. Hal ini ditegaskan oleh penilaian 69,14% responden. Sementara hanya 

24,04% yang menyatakan kadang-kadang ada himbauan terhadap warga yang tidak ikut 

dalam kegiatan komunitas. Himbauan ini biasanya diberikan oleh aparat pemerintah 

setempat, seperti RT/RW atau Kepala Desa/Lurah, sehingga aksi kolektif dan kerjasama 

sangat ditentukan oleh kesadaran pribadi warga.  

Mayoritas responden menyatakan sebagian besar warga akan terlibat dalam 

kegiatan pembangunan untuk kepentingan bersama (62,32%). Demikian pula bila ada 

warga yang mendapat musibah, sebagian besar warga akan membantu (54,31%). 

Dengan demikian, dalam hal aksi kolektif dan kerjasama, kesadaran individual 

responden masih tergolong tinggi. Hal ini tidak hanya terjadi di daerah-daerah perdesaan 

(rural), tapi juga di perkotaan, sehingga sebenarnya nilai kebersamaan ini dapat menjadi 

potensi yang dapat dioptimalkan.  

 

4.1.4 Informasi dan Komunikasi 

Tidak ada masalah signifikan dalam hal akses informasi dan komunikasi, baik bagi 

kalangan Pra-KS, KS-1, KS-2, KS-3, dan KS-3+. Sebanyak 634,69% responden menilai 

akses memperoleh informasi makin meningkat. Apalagi dengan adanya televisi dan hand 

phone yang harganya relatif terjangkau, informasi dapat diperoleh dengan mudah. 

Akses terhadap pelayanan listrik sudah dapat dinikmati oleh seluruh responden, 

meskipun ada keluhan bahwa pelayanan listrik masih belum optimal (sering padam). 

Akses transportasi juga relatif mudah meski ada beberapa wilayah yang agak terpencil tapi 

dengan adanya ojek dan motor (yang relatif mudah diperoleh dengan kredit), 
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menyebabkan mobilitas masyarakat cukup tinggi, sebagaimana dinyatakan oleh 69,7% 

responden yang menyatakan rata-rata 1 sampai dengan 7 kali melakukan perjalanan ke luar 

kota. Tingginya tingkat mobilitas ini juga terjadi di daerah penelitian yang merupakan 

daerah perbatasan dengan Jakarta, sehingga di daerah tersebut umumnya responden adalah 

komuter yang bermukim di Bogor atau Bekasi, tapi bekerja di Jakarta. 

 

4.1.5 Kohesi dan Inklusivitas Sosial 

Kohesi sosial dinilai tinggi oleh mayoritas responden (46,11%) meskipun 

komposisi masyarakat makin heterogen. Perbedaan yang ada di masyarakat jarang 

menimbulkan permasalahan apalagi perilaku kekerasan. Kalaupun ada perbedaan yang 

berpotensi menimbulkan keresahan atau gangguan ketertiban di lingkungan permukiman, 

umumnya bersumber dari perbedaan dalam hal kekayaan/kepemilikan barang materiil dan 

perbedaan status sosial. Perbedaan ini biasanya akan memicu kesenjangan dan prasangka 

sosial yang rawan bagi stabilitas sosial di lingkungan komunitas. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan responden, hampir semua lokasi penelitian masyarakatnya tidak 

memiliki prasangka sosial yang negatif terhadap pendatang atau masyarakat lain yang 

status sosial-ekonominya lebih tinggi. Tapi, ada juga daerah, seperti Bogor dan Bekasi 

yang lokasi permukiman antara masyarakat miskin dan non miskinnya terpisah. Namun, 

keterpisahan ini tidak menimbulkan permasalahan signifikan karena interaksi di antara 

lapisan masyarakat masih dapat berlangsung dengan lancar.  

Interaksi sosial di kalangan warga yang berbeda status sosial ekonomi juga berjalan 

baik, sebagaimana terungkap pada data berikut ini. 

Tabel 4.6 

Gambaran Interaksi Sosial Lintas Status Sosial Ekonomi 

1) Berasal dari etnis yang berbeda Ya 
60,78 

Tidak 
39,22 

2) Berasal dari status ekonomi yang 
berbeda 

Ya 
60,47 

Tidak 
33,53 

3) Berasal dari status sosial yang 
berbeda 

Ya 
61,98 

Tidak 
38,02 

4) Berasal dari kelompok agama yang 
berbeda 

Ya 
32,93 

Tidak 
67,07 

Sumber: Hasil Penelitian, 2008 
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Mayoritas responden menilai kondisi lingkungannya damai (67,96%), aman 

(73,35%), dan perilaku kekerasan di sekitar permukiman makin menurun (44,61%). Hanya 

sedikit responden yang pernah mengalami penipuan, perampokan atau tindak kriminal 

lain. Dengan demikian, dari sisi kohesitas dan inklusivitas sosial sebenarnya relatif tinggi, 

dan tidak ada masalah yang signifikan meskipun komposisi masyarakat makin heterogen. 

 

4.1.6 Pemberdayaan dan Partisipasi Politik 

Mayoritas responden menilai mereka sudah mampu mengambil keputusan sendiri 

dalam kehidupannya (49,55%), bahkan juga dalam menentukan keputusan yang akan 

mengubah kehidupan mereka (47,3%). Sebanyak 76,35% merasa cukup bahagia dengan 

keadaannya. 

Tingkat partisipasi otonom relatif rendah, sebatas memberikan suara pada pemilu, 

pilpres, dan pilkada. Sebanyak 52,41% responden menyatakan tidak pernah ada upaya 

warga secara bersama-sama mengajukan usul program pembangunan pada pemerintah. 

Meskipun telah ada mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 

yang dilaksanakan mulai dari level desa/kelurahan, hingga ke tingkat nasional, namun 

pada praktiknya dalam forum tersebut, masyarakat umum tidak pernah dilibatkan. 

Musrenbang hanya melibatkan sebagian kelompok masyarakat yang umumnya merupakan 

kelompok elit di masyarakat, seperti aparat pemerintah setempat atau lembaga-lembaga 

swadaya masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan mayoritas responden menyatakan 

tidak pernah ada upaya warga secara bersama-sama mengajukan usulan program 

pembangunan pada pemerintah. 

 

 

4.2 Keterkaitan Modal Sosial dengan Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Barat 

4.2.1 Perluasan Akses Ekonomi 

Kelompok dapat memberi akses terhadap pelayanan ekonomi, namun 

pemanfaatannya belum optimal karena responden mayoritas hanya anggota pasif dan 

kapasitas kelompok bervariasi serta belum mampu mengembangkan jejaring kerjasama 

dengan pihak lain. 
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Tabel 4.7 

Kontribusi Kelompok yang diikuti terhadap Perluasan Akses Ekonomi 

Jenis Pelayanan Jenis Kelompok Penilaian (5) 
1) Pinjaman dana - Kelompok keagamaan  

- Arisan 
- Koperasi 
- Kelompok pedagang 
- Kelompok olahraga 
- Kelompok petani 
- Kelompok profesi (supir, 

ojek, PGRI 
- Kelompok warga 

(Yakeswar) 
- Karang Taruna 
- Posyandu 

Ya 
75,68 

Kadang-
kadang 
14,19  

Tidak 
10,14 

2) Tabungan - LPM 
- Arisan 
- Pengajian 
- Parpol 
- Komite sekolah 
- Kelompok tani 

Ya 
87,5 

Kadang-
kadang 

9,79 

Tidak 
2,70 

3) Penjualan/pemasaran 
hasil pertanian 

- Kelompok dagang 
- Ormas (Pemuda Panca 

Marga) 
- PKK 

Ya 
84,46 

Kadang-
kadang 

9,46 

Tidak 
6,08 

4) Bahan baku atau 
teknologi untuk 
membantu mata 
pencaharian sehari-
hari 

- Kelompok dagang Ya 
92,9 

Kadang-
kadang 

4,39 

Tidak 
2,70 

5) Irigasi Kelompok mitra cai Ya 
84,79 

Kadang-
kadang 
11,15 

Tidak 
4,05 

6) Pekerjaan - Kelompok dagang 
- Kelompok profesi 

Ya 
73,99 

Kadang-
kadang 

20,6 

Tidak 
5,40 

7) Lainnya, misalnya 
untuk keperluan 
mendesak/mendadak; 
menjembatani dengan 
pemerintah 

- Arisan 
- Kelompok warga (Forum 

RW) 
- Koperasi 

Ya 
87,62 

Kadang-
kadang 
10,55 

Tidak 
1,83 

Sumber: Hasil Penelitian, 2008 

 

Kebiasaan barter dan meminjam, baik yang berupa sembako dan uang sudah mulai 

menurun. Hal ini dinyatakan oleh jawaban 83,04% responden yang menyatakan tidak 

pernah lagi melakukan barter (tukar-menukar) barang bila tidak punya uang. Hanya 6,55% 
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yang masih melakukan kebiasaan ini dan 10,42% menyatakan kadang-kadang masih 

melakukan barter. Responden yang melakukan barter, biasanya melakukan tukar menukar 

barang ini dengan tetangga (88,65%), sementara yang melakukan dengan anggota keluarga 

inti (ayah, ibu, kakak, dan adik) sebanyak 2,52%, sebanyak 8,82% dengan kerabat, dan 

0,42% melakukan barter dengan pedagang atau toko. Status sosial-ekonomi orang-orang 

yang melakukan barter sebagian besar (87%) melakukannya dengan orang-orang yang 

memiliki status sosial-ekonomi sama dan 13% dengan yang lebih kaya.  

Kondisi tersebut tidak berbeda jauh dengan kebiasaan meminjam sembako. 

Kecenderungan perilaku ini mulai menurun, sebagaimana jawaban 53,15% responden 

yang menyatakan tidak pernah lagi melakukan kebiasaan ini. Sebanyak 46,86% responden 

yang masih melakukan kebiasaan ini umumnya meminjam sembako pada tetangga (76%), 

sedangkan sisanya meminjam pada keluarga inti, kerabat, atau dengan warung, toko, dan 

koperasi. Status sosial-ekonomi orang-orang yang memberikan pinjaman sembako 

sebagian besar sama (77,09%) dan lebih kaya (22,91%).  

Hanya 1-2 orang yang dinilai responden dapat memberikan bantuan ekonomi bila 

diperlukan, umumnya berasal dari keluarga/kerabat dengan status sosial ekonomi yang 

sama. Hal ini mengindikasikan keterbatasan jaringan/koneksi yang dimiliki responden, 

sehingga kemampuan untuk membantu responden dalam keadaan mendesak sangat 

terbatas. 

 

4.2.2 Perluasan Akses Pendidikan 

Kelompok dapat memberi akses terhadap pelayanan pendidikan, namun masih 

terbatas pada bantuan beasiswa, buku, dan seragam yang bersifat insidentil. 
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Tabel 4.8 

Kontribusi Kelompok yang diikuti terhadap Perluasan Akses Pendidikan 

Jenis Pelayanan Jenis Kelompok 
(bisa lebih dari 1) 

Penilaian (%) 

1) Beasiswa untuk 
anak-anak Anda  

- Pengajian 
- Kelompok olahraga 
- Kelompok dagang 
- Kelompok tani 
- PGRI 
- Arisan 
- Kelompok warga (Yakeswar, PKK) 
- Karang tarunan 
- Posyandu 
- Koperasi 
- Parpol 

Ya 
91 

Kadang-
kadang 

7,17 

Tidak 
1,89 

2) Bantuan buku-
buku 

- LPM 
- Pengajian 
- Parpol 
- Komite sekolah 
- PKK 

Ya 
75,09 

Kadang-
kadang 
21,51 

Tidak 
3,39 

3) Bantuan 
seragam 

- Ormas 
- Posyandu 

Ya 
78,87 

Kadang-
kadang 
18,49 

Tidak 
2,64 

4) Pendidikan 
tambahan di luar 
jam sekolah 

 Ya 
0 

Kadang-
kadang 

0 

Tidak 
0 

5) Pendidikan 
agama 

Kelompok agama Ya 
61,3 

Kadang-
kadang 

38,7 

Tidak 
0 

6) Pelatihan 
keterampilan 
tambahan 

 Ya 
0 

Kadang-
kadang 

0 

Tidak 
0 

7) Lainnya, 
sebutkan 

 

 0 0 0 

Sumber: Hasil Penelitian, 2008 

 

Mayoritas responden menyatakan hanya 1-2 orang yang dapat diandalkan untuk 

membantu bila menghadapi masalah pendidikan (seperti putus sekolah atau kesulitan 

biaya). Umumnya responden mengandalkan pada keluarga/kerabat untuk memberikan 

bantuan pendidikan. Status sosial ekonomi dari pihak yang diandalkan dapat membantu 

adalah mereka yang lebih kaya. Hal ini menunjukkan bahwa biaya pendidikan relatif 

mahal, sehingga responden lebih banyak mengandalkan pada orang lain yang status sosial-

ekonominya lebih kaya dibanding mereka. 
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4.2.3 Perluasan Akses Kesehatan  

Kelompok dapat memberi akses terhadap pelayanan kesehatan, tapi sebatas 

pelayanan kesehatan sehari-hari seperti penyediaan air bersih, penyediaan obat murah, dan 

pelayanan lain yang memang diberikan oleh Posyandu. 

 

Tabel 4.9 

Kontribusi kelompok yang diikuti terhadap Perluasan Akses Kesehatan 

Jenis Pelayanan Nama Kelompok 
(bisa lebih dari 1) 

Penilaian (%) 

1) Penyediaan air bersih  Kelompok mitra cai Ya 
74,72 

Kadang-
kadang 
21,88 

Tidak 
3,4 

2) Penyediaan obat-
obatan murah 

Posyandu 
 

Ya 
78,41 

Kadang-
kadang 
17,81 

Tidak 
3,8 

3) Bantuan biaya untuk 
berobat di puskesmas 
atau RSU 

 Ya 
0 

Kadang-
kadang 

0 

Tidak 
0 

4) Pemeriksaan kesehatan 
dasar secara rutin  

 Ya 
0 

Kadang-
kadang 

0 

Tidak 
0 

5) Imunisasi  Posyandu Ya 
100 

Kadang-
kadang 

0 

Tidak 
0 

6) Pemeriksaan 
kehamilan 

Posyandu Ya 
77,7 

Kadang-
kadang 
20,42 

Tidak 
1,89 

7) Pelayanan Keluarga 
Berencana (KB) 

Posyandu Ya  
76,8 

Kadang-
kadang 

8,67 

Tidak 
1,52 

8) Pelayanan 
pembuangan sampah 

 Ya 
0 

Kadang-
kadang 

0 

Tidak 
0 

9) Pengolahan sampah 
(misalnya untuk dibuat 
kompos) 

 Ya 
0 

Kadang-
kadang 

0 

Tidak 
0 

10) Lainnya, sebutkan     
Sumber: Hasil Penelitian, 2008 

 

Seperti juga pelayanan ekonomi dan pendidikan, hanya 1-2 orang yang dinilai 

responden dapat memberikan bantuan bila responden tiba-tiba sakit parah. Responden 

dapat mengandalkan pihak keluarga/kerabat (55,02%) maupun pihak lain di luar keluarga 
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(53,7%) untuk memberikan bantuan bila menghadapi masalah kesehatan. Status sosial 

ekonomi pihak yang diandalkan dapat membantu sama dengan responden. 

 

4.2.4 Perluasan Akses Aktualisasi Diri 

Sumber informasi utama yang diandalkan responden adalah: 1) keluarga, teman, 

dan tetangga; 2) televisi; dan 3) aparat pemerintah. Proses pengambilan keputusan dalam 

kelompok berdasarkan musyawarah (79%), demikian pula dalam penentuan pemimpin 

dalam kelompok berdasarkan suara terbanyak (74,83%). 

Sekalipun kemandirian dalam berorganisasi sudah relatif baik, namun partisipasi 

responden di ranah publik masih terbatas. Mayoritas responden (61,8%) hanya 

berpartisipasi dengan menghadiri rapat warga, sedangkan kegiatan lain sangat minim 

diikuti. 

Tabel 4.10 

Partisipasi Responden di Ranah Publik 

1) Menghadiri rapat warga, dengar 
pendapat, atau diskusi publik 

Ya 
61,8 

Tidak 
38,2 

2) Bertemu atau menghubungi politisi, 
bisa dengan menelepon, mengirim e-
mail, SMS, atau surat 

Ya 
9,55 

Tidak 
90,45 

3) Ikut serta dalam unjuk 
rasa/demonstrasi 

Ya 
3,28 

Tidak 
96,62 

4) Ikut serta dalam kampanye Ya 
13,73 

Tidak 
86,27 

5) Melaporkan masalah-masalah lokal 
pada surat kabar, radio, atau TV 

Ya 
2,99 

Tidak 
97,01 

6) Melaporkan masalah-masalah lokal 
pada polisi atau pengadilan 

Ya 
5,07 

Tidak 
94,93 

Sumber: Hasil Penelitian, 2008 

 

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi responden masih terbatas 

pada kegiatan-kegiatan yang bersifat konvensional, padahal dari sisi kemampuan 

mayoritas responden sebenarnya telah cukup berdaya untuk berperan dalam kegiatan-

kegiatan publik dan politik lainnya. Kecenderungan rendahnya partisipasi politik di ranah 

publik umumnya disebabkan kurangnya pemahaman responden mengenai kegiatan-

kegiatan politik. Umumnya menganggap partisipasi politik hanya sebatas memberikan 

suara dalam pemilu, pilkada atau pilpres, padahal politik bermakna jauh lebih luas sebagai 

pengambilan keputusan sehari-hari. 



72 

 

4.3 Desain Pemanfaatan Modal Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan di Jawa 

Barat 

Kemiskinan adalah suatu bentuk dari ketidakberdayaan dan keterasingan. Ciri khas 

dari modal sosial yang dimiliki oleh kelompok masyarakat miskin adalah ikatan yang kuat 

diantara mereka, serta hubungan yang cukup intens. Namun demikian, modal sosial di 

setiap level memiliki kelebihan dan kekurangannya, apalagi bila keterikatan di antara 

kelompoknya sangat kuat. Berdasarkan pemetaan modal sosial serta pemanfaatannya 

dalam penanggulangan kemiskinan yang selama ini dilakukan di lingkungan komunitas, 

terdapat sejumlah karakteristik yang menarik untuk diamati. Karakteristik tersebut adalah: 

Pertama, masyarakat Jawa Barat mayoritas cukup terbuka terhadap perubahan. 

Dengan indikasi sebagai berikut:  

1. Pengelompokkan dalam komunitas cukup terbuka terhadap perbedaan di antara 

mereka, pengelompokkan berdasarkan gender (36,48%) usia (17,7%), etnisitas 

(22,32%), pekerjaan (22,01%), latar belakang pendidikan (3,15%), dan tingkat 

pendidikan (3,46%), pandangan politik (11,99%), dan persamaan strata ekonomi 

(8,18%).  

2. Pembentukan organisasi tersebut pada umumnya berdasarkan inisiatif komunitas 

tersebut, yaitu 57,73%.  

3. Mereka pada umumnya mempercayai orang-orang di lingkungannya, dengan indikasi: 

mengandalkan tetangga untuk menjaga anak-anak mereka ketika harus pergi untuk 

beberapa hari (71,54%), anggota masyarakat di lingkungan mereka dapat dipercaya 

(91,99% (∑ SS dan S)), masyarakat di lingkungan mereka bersedia menolong jika 

diperlukan (88,14%).  

4. Masih memiliki kesediaan untuk bekerjasama dengan komunitas jika diperlukan 

(78,34%).  

5. Akses terhadap informasi dan komunikasi, pendidikan, kesehatan, air bersih, keadilan, 

dan transportasi termasuk tinggi. 

6. Kelompok yang diikuti hanya dapat memberikan perluasan akses dalam lingkup 

bidangnya masing-masing, padahal kelompok yang diikuti mayoritas responden 

adalah kelompok-kelompok yang bergerak di bidang sosial, tidak terkait langsung 

dengan kegiatan ekonomi produktif.  
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7. Jejaring/koneksi yang dimiliki masyarakat terbatas, hanya 1-2 orang yang benar-benar 

dapat diandalkan untuk membantu dalam kondisi terdesak, sebagian besar hanya 

mengandalkan bantuan dari keluarga/kerabat. 

Kedua, intensitas relasi dalam jejaring mengalami penurunan selama 5 tahun 

terakhir, dengan indikasi: 

1. Partisipasi mereka dalam 5 tahun terakhir mengalami penurunan (57,5%); 

2. Rata-rata berpartisipasi 1 bulan 1 kali; 

3. Tidak memberikan sumbangan dana selama 1 tahun terakhir (96,34%); 

4. Walaupun tampaknya masyarakat cukup terbuka dengan kelompok warga lainnya dari 

strata yang berbeda, namun pada kenyataannya upaya-upaya yang dilakukan untuk 

mengatasi masalah serta pengembangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan 

informasi terbatas pada lingkungan terbatas dan dari strata ekonomi yang sama, 

sehingga jejaring yang dimiliki belum dimanfaatkan secara maksimal. 

Ketiga, orang-orang yang dipercaya oleh anggota komunitas pada umumnya adalah 

tokoh kesehatan (67,4%) dan tokoh pendidikan (62,28%). Hal ini tercermin dari organisasi 

yang banyak dibentuk dengan aktivitas yang cukup intens adalah pengajian (39,62%), 

arisan (23,39%) dan kelompok tani (15,09%). 

Desain pemanfaatan modal sosial untuk penanggulangan kemiskinan dirumuskan 

dengan mempertimbangkan karakteristik geografis, sosial, dan budaya masyarakat yang 

bersangkutan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dirumuskan 3 (tiga) model pemanfaatan 

modal sosial untuk penanggulangan kemiskinan, yakni sebagai berikut: 
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Gambar 4.5 

Model Pemanfaatan Modal Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan 

 

Sumber: Hasil Penelitian, 2008 

 

Pada model pertama, yakni model rural-pertanian, kelompok yang banyak berperan 

dalam kehidupan masyarakat adalah kelompok pengajian, kelompok tani, dan kelompok 

warga di lingkungan permukiman. Tingkat partisipasi dalam kelompok cenderung tinggi, 

demikian pula tingkat kepercayaan dan solidaritas relatif tinggi yang ditandai dengan 

tingginya aksi kolektif dan kerjasama. Akses informasi dan komunikasi relatif terbatas, 

mengandalkan informasi dari keluarga, televisi, dan aparat pemerintah. Kohesi dan 

inklusivitas sosial relatif tinggi karena masyarakatnya homogen. Partisipasi politik yang 

bersifat konvensional (memberi suara dalam pemilu dan pilkada) relatif tinggi, tapi untuk 

partisipasi politik yang bersifat otonom, seperti menghubungi pejabat pemerintah, 

mengajukan usulan kepada pemerintah relatif rendah, dan cenderung ‘pasrah’ dalam 

pengambilan kebijakan pada aparat pemerintah/elit.  

Secara eksisting, pemanfaatan modal sosial dalam penanggulangan kemiskinan di 

daerah-daerah yang berkarakteristik rural-pertanian lebih banyak dimanfaatkan untuk 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari (subsisten), bersifat temporer, dan sangat personal. 

Karena kelompok yang dominan berada di lingkungan internal permukiman dan 

beranggotakan masyarakat permukiman itu sendiri, akses terhadap sumber daya dari luar 

terbatas. Hubungan dengan kelompok-kelompok di luar lingkungan permukiman masih 
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jarang dilakukan, sehingga tidak banyak jenis pelayanan yang dapat diperluas aksesnya 

karena keberadaan kelompok yang terbatas. Kecenderungan untuk berhubungan dengan 

orang-orang dengan kemampuan ekonomi setara menyebabkan masyarakat sulit 

memperoleh bantuan bila terkena musibah mendadak. Modal sosial belum dimanfaatkan 

untuk menunjang kegiatan-kegiatan produktif karena keterbatasan kreativitas SDM dan 

lemahnya lembaga-lembaga lokal yang ada di masyarakat.   

Berdasarkan karakteristik modal sosial dan pemanfaatannya selama ini dalam 

penanggulangan kemiskinan, maka model pemanfaatan modal sosial untuk 

penanggulangan kemiskinan di daerah rural-pertanian diarahkan untuk mengembangkan 

kapasitas internal masyarakat sehingga mampu mendefinisikan kebutuhannya dan 

mendiskusikan alternatif pemenuhannya dengan menggunakan potensi yang ada. 

Peningkatan kapasitas kepemimpinan para tokoh masyarakat sehingga dapat  membimbing 

masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang ada. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi 

pelatihan-pelatihan bagi para tokoh masyarakat agar dapat melaksanakan peran advokasi 

atau pendampingan terhadap masyarakat sekitarnya. Selain itu, juga diperlukan 

peningkatan kapasitas kelembagaan dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada, 

misalnya berupa pelatihan manajerial dan kepemimpinan, sehingga dapat mengembangkan 

jejaring kerjasama dengan kelompok lain intra dan ekstra komunitas. Pemberian insentif, 

termasuk berupa pelembagaan praktik-praktik lokal yang menunjang social safety net, 

misalnya perelek atau lumbung desa juga dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan 

kapasitas modal sosial dalam penanggulangan kemiskinan. 
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Tabel 4.11 

Desain Pemanfaatan Modal Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan  

di Daerah Rural-Pertanian 

Karakteristik 
Modal Sosial 

Pemanfaatan dalam 
Penanggulangan Kemiskinan 

Desain Intervensi 

 Kelompok dominan adalah 
kelompok pengajian, 
kelompok tani, dan 
kelompok warga di 
lingkungan permukiman 

 Tingkat partisipasi dalam 
kelompok cenderung 
tinggi 

 Tingkat kepercayaan dan 
solidaritas relatif tinggi 

 Aksi kolektif dan 
kerjasama relatif tinggi 

 Akses informasi dan 
komunikasi relatif 
terbatas, mengandalkan 
informasi dari keluarga, 
televisi, dan aparat 
pemerintah 

 Kohesi dan inklusivitas 
sosial relatif tinggi karena 
masyarakatnya homogen 

 Partisipasi politik yang 
bersifat konvensional 
(memberi suara dalam 
pemilu dan pilkada) relatif 
tinggi, tapi untuk 
partisipasi politik yang 
bersifat otonom, seperti 
menghubungi pejabat 
pemerintah, mengajukan 
usulan kepada pemerintah 
relatif rendah, dan 
cenderung ‘pasrah’ dalam 
pengambilan kebijakan 
pada aparat 
pemerintah/elit  

 Karena kelompok yang 
dominan berada di 
lingkungan internal 
permukiman dan 
beranggotakan masyarakat 
permukiman itu sendiri, 
akses terhadap sumber daya 
dari luar terbatas 

 Modal sosial lebih banyak 
dimanfaatkan untuk 
pemenuhan kebutuhan 
sehari-hari (subsisten), 
bersifat temporer, dan sangat 
personal 

 Hubungan dengan 
kelompok-kelompok di luar 
lingkungan permukiman 
masih jarang dilakukan 

 Tidak banyak jenis 
pelayanan yang dapat 
diperluas aksesnya karena 
keberadaan kelompok yang 
terbatas 

 Kecenderungan untuk 
berhubungan dengan orang-
orang dengan kemampuan 
ekonomi setara 
menyebabkan masyarakat 
sulit memperoleh bantuan 
bila terkena musibah 
mendadak 

 Modal sosial belum 
dimanfaatkan untuk 
menunjang kegiatan-kegiatan 
produktif karena 
keterbatasan kreativitas 
SDM dan lemahnya 
lembaga-lembaga lokal yang 
ada di masyarakat  

 Modal sosial diarahkan 
untuk mengembangkan 
kapasitas internal 
masyarakat sehingga 
mampu mendefinisikan 
kebutuhannya dan 
mendiskusikan 
alternatif 
pemenuhannya dengan 
menggunakan potensi 
yang ada  

 Peningkatan kapasitas 
kepemimpinan para 
tokoh masyarakat 
sehingga dapat  
membimbing 
masyarakat untuk 
memanfaatkan potensi 
yang ada 

 Peningkatan kapasitas 
kelembagaan dari 
kelompok-kelompok 
masyarakat yang ada, 
misalnya berupa 
pelatihan manajerial 
dan kepemimpinan, 
sehingga dapat 
mengembangkan 
jejaring kerjasama 
dengan kelompok lain 
intra dan ekstra 
komunitas 

 Pemberian insentif, 
termasuk berupa 
pelembagaan praktik-
praktik lokal yang 
menunjang social 
safety net, misalnya 
perelek atau lumbung 
desa  

Sumber: Hasil Penelitian, 2008 
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Pada model kedua, yakni model rural-pesisir, kelompok dominan adalah kelompok 

pengajian, kelompok nelayan, dan kelompok warga di lingkungan permukiman. Tingkat 

partisipasi dalam kelompok cenderung tinggi, tingkat kepercayaan dan solidaritas relatif 

tinggi, demikian pula aksi kolektif dan kerjasama relatif tinggi. Akses informasi dan 

komunikasi relatif terbatas, mengandalkan informasi dari keluarga, televisi, dan aparat 

pemerintah. Kohesi dan inklusivitas sosial relatif tinggi karena masyarakatnya bersifat 

terbuka, heterogen karena sudah ada pendatang dari berbagai etnis dan daerah. Partisipasi 

politik yang bersifat konvensional (memberi suara dalam pemilu dan pilkada) relatif 

tinggi, tapi untuk partisipasi politik yang bersifat otonom, seperti menghubungi pejabat 

pemerintah, mengajukan usulan kepada pemerintah relatif terbatas karena umumnya hanya 

dilakukan oleh kelompok elit di masyarakat. 

Karena kelompok yang dominan berada di lingkungan internal permukiman dan 

beranggotakan masyarakat permukiman itu sendiri, akses terhadap sumber daya dari luar 

terbatas. Modal sosial lebih banyak dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari 

(subsisten), bersifat temporer, dan sangat personal. Masih ada budaya lokal yang kurang 

mendukung, seperti kebiasaan untuk menghabiskan penghasilan yang diperoleh sehingga 

tidak bisa ditabung. Hubungan dengan kelompok-kelompok di luar lingkungan 

permukiman masih jarang dilakukan. Tidak banyak jenis pelayanan yang dapat diperluas 

aksesnya karena keberadaan kelompok yang terbatas. Kecenderungan untuk berhubungan 

dengan orang-orang dengan kemampuan ekonomi setara menyebabkan masyarakat sulit 

memperoleh bantuan bila terkena musibah mendadak. Modal sosial belum dimanfaatkan 

untuk menunjang kegiatan-kegiatan produktif karena keterbatasan kreativitas SDM dan 

lemahnya lembaga-lembaga lokal yang ada di masyarakat.  

Berdasarkan analisis tersebut, maka desain pemanfaatan modal sosial untuk 

penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah berkarakteristik rural-pesisir adalah dengan 

mengarahkan modal sosial yang dimiliki untuk memperkuat kapasitas mengembangkan 

jejaring kerjasama antarkelompok secara internal maupun eksternal (di luar lingkungan 

permukiman). Hal ini dapat dilakukan dengan pengembangan kapasitas koperasi/arisan 

sehingga dapat menunjang pengembangan potensi pesisir, misalnya pemerintah dapat 

memfasilitasi pemberian kredit melalui lembaga koperasi atau arisan nelayan dengan 

kewajiban menggulirkan, sehingga ada tanggung jawab secara kolektif sekaligus 

mendorong masyarakat mau mulai menabung. Selain itu, juga melalui peningkatan 

kapasitas kelembagaan dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada, misalnya berupa 
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pelatihan manajerial dan kepemimpinan, sehingga dapat mengembangkan jejaring 

kerjasama dengan kelompok lain intra dan ekstra komunitas. 

 

Tabel 4.12 

Desain Pemanfaatan Modal Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan  

di Daerah Rural-Pesisir 

Karakteristik 
Modal Sosial 

Pemanfaatan dalam 
Penanggulangan 

Kemiskinan 

Desain Intervensi 

 Kelompok dominan 
adalah kelompok 
pengajian, kelompok 
nelayan, dan kelompok 
warga di lingkungan 
permukiman 

 Tingkat partisipasi 
dalam kelompok 
cenderung tinggi 

 Tingkat kepercayaan 
dan solidaritas relatif 
tinggi 

 Aksi kolektif dan 
kerjasama relatif tinggi 

 Akses informasi dan 
komunikasi relatif 
terbatas, mengandalkan 
informasi dari keluarga, 
televisi, dan aparat 
pemerintah 

 Kohesi dan inklusivitas 
sosial relatif tinggi 
karena masyarakatnya 
bersifat terbuka, 
heterogen karena sudah 
ada pendatang dari 
berbagai etnis dan 
daerah 

 Partisipasi politik yang 
bersifat konvensional 
(memberi suara dalam 
pemilu dan pilkada) 
relatif tinggi, tapi untuk 
partisipasi politik yang 
bersifat otonom, seperti 

 Karena kelompok yang 
dominan berada di 
lingkungan internal 
permukiman dan 
beranggotakan masyarakat 
permukiman itu sendiri, 
akses terhadap sumber 
daya dari luar terbatas 

 Modal sosial lebih banyak 
dimanfaatkan untuk 
pemenuhan kebutuhan 
sehari-hari (subsisten), 
bersifat temporer, dan 
sangat personal 

 Masih ada budaya lokal 
yang kurang mendukung, 
seperti kebiasaan untuk 
menghabiskan penghasilan 
yang diperoleh sehingga 
tidak bisa ditabung 

 Hubungan dengan 
kelompok-kelompok di 
luar lingkungan 
permukiman masih jarang 
dilakukan 

 Tidak banyak jenis 
pelayanan yang dapat 
diperluas aksesnya karena 
keberadaan kelompok 
yang terbatas 

 Kecenderungan untuk 
berhubungan dengan 
orang-orang dengan 
kemampuan ekonomi 
setara menyebabkan 

 Modal sosial 
diarahkan 
memperkuat 
kapasitas 
mengembangkan 
jejaring kerjasama 
antarkelompok secara 
internal maupun 
eksternal (di luar 
lingkungan 
permukiman) 

 Pengembangan 
kapasitas 
koperasi/arisan 
sehingga dapat 
menunjang 
pengembangan 
potensi pesisir, 
misalnya pemerintah 
dapat memfasilitasi 
pemberian kredit 
melalui lembaga 
koperasi atau arisan 
nelayan dengan 
kewajiban 
menggulirkan, 
sehingga ada 
tanggung jawab 
secara kolektif 
sekaligus mendorong 
masyarakat mau 
mulai menabung 

 Peningkatan 
kapasitas 
kelembagaan dari 
kelompok-kelompok 
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menghubungi pejabat 
pemerintah, mengajukan 
usulan kepada 
pemerintah relatif 
terbatas karena 
umumnya hanya 
dilakukan oleh 
kelompok elit di 
masyarakat 

masyarakat sulit 
memperoleh bantuan bila 
terkena musibah 
mendadak 

 Modal sosial belum 
dimanfaatkan untuk 
menunjang kegiatan-
kegiatan produktif karena 
keterbatasan kreativitas 
SDM dan lemahnya 
lembaga-lembaga lokal 
yang ada di masyarakat  

masyarakat yang ada, 
misalnya berupa 
pelatihan manajerial 
dan kepemimpinan, 
sehingga dapat 
mengembangkan 
jejaring kerjasama 
dengan kelompok 
lain intra dan ekstra 
komunitas 

 

Sumber: Hasil Penelitian, 2008 

 

Pada model ketiga, yakni model urban-industri, kelompok dominan adalah 

kelompok pengajian, kelompok profesi, dan kelompok warga di lingkungan permukiman. 

Selain itu, juga sudah berkembang partisipasi dalam kelompok-kelompok lain, seperti 

serikat pekerja, ormas, parpol, koperasi, dll sehingga akses hubungan dengan kelompok 

masyarakat lain dari luar lingkungannya menjadi lebih luas. Tingkat partisipasi dalam 

kelompok cenderung rendah karena biasanya baru terlibat jika diundang. Tingkat 

kepercayaan dan solidaritas relatif rendah, demikian pula aksi kolektif dan kerjasama 

relatif rendah. Akses informasi dan komunikasi relatif tinggi. Kohesi dan inklusivitas 

sosial relatif rendah karena masyarakatnya heterogen dan cenderung individualistis. 

Partisipasi politik yang bersifat konvensional (memberi suara dalam pemilu dan pilkada) 

tidak terlalu tinggi, demikian pula partisipasi politik yang bersifat otonom, seperti 

menghubungi pejabat pemerintah, mengajukan usulan kepada pemerintah relatif rendah, 

dan cenderung apatis dalam pengambilan kebijakan pada aparat pemerintah. 

Akses terhadap sumber daya dari luar cukup tinggi, sehingga dapat dimanfaatkan 

untuk mengembangkan jejaring kerjasama yang lebih luas dengan melibatkan lebih banyak 

pelaku. Modal sosial belum optimal dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan atau 

penanggulangan kemiskinan karena biasanya untuk mengatasi masalah kemiskinan 

dilakukan melalui hubungan formal, misalnya dengan meminjam uang ke bank, dll, 

sehingga pola hubungan sosial bersifat kontraktual. Hubungan dengan kelompok-

kelompok di luar lingkungan permukiman banyak dilakukan tetapi bersifat personal dan 

dampaknya belum dirasakan oleh komunitas secara keseluruhan. Cukup banyak jenis 

pelayanan yang dapat diperluas aksesnya, namun karena hubungan sosial bersifat 
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kontraktual, sulit untuk membangun komitmen dan kepercayaan untuk saling bekerjasama. 

Modal sosial belum dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan-kegiatan produktif karena 

kecenderungan hubungan sosial yang individualistis dan kontraktual menyebabkan 

masyarakat cenderung apatis untuk mengembangkan komunitasnya  

Dengan demikian, pada model urban-industri, pengembangan modal sosial 

diarahkan untuk mengembangkan kapasitas berorganisasi, membangun jejaring kerjasama 

dan partisipasi di ranah publik yang makin luas. Keberadaan institusi mediasi, seperti 

ormas, parpol, dan kelompok profesi di lingkungan komunitas dengan kualitas sumber 

daya manusia yang relatif terdidik dapat diberdayakan untuk menjembatani aspirasi 

masyarakat dengan pemerintah dalam pembuatan kebijakan (artikulasi kepentingan). 

Pemerintah setempat (di tingkat RW, Kelurahan atau Kecamatan) dapat mengembangkan 

ruang publik yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang lebih luwes antarwarga, 

misalnya dengan membangun sarana olahraga, taman, pasar, dll sehingga tidak ada gap 

atau prasangka antarwarga yang beragam status sosial ekonominya. Kelompok masyarakat 

yang relatif mampu secara ekonomi dapat didorong untuk berpartisipasi dengan 

mengembangkan skema kemitraan sosial, untuk membantu penyediaan fasilitas publik 

yang dapat digunakan bersama. 

 

Tabel 4.13 

Desain Pemanfaatan Modal Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan  

di Daerah Urban-Industri 

Karakteristik 
Modal Sosial 

Pemanfaatan dalam 
Penanggulangan 

Kemiskinan 

Desain Intervensi 

 Kelompok dominan 
adalah kelompok 
pengajian, kelompok 
profesi, dan kelompok 
warga di lingkungan 
permukiman 

 Selain itu, juga sudah 
berkembang partisipasi 
dalam kelompok-
kelompok lain, seperti 
serikat pekerja, ormas, 
parpol, koperasi, dll 
sehingga akses 

 Akses terhadap sumber 
daya dari luar cukup 
tinggi, sehingga dapat 
dimanfaatkan untuk 
mengembangkan jejaring 
kerjasama yang lebih 
luas dengan melibatkan 
lebih banyak pelaku 

 Modal sosial belum 
optimal dimanfaatkan 
untuk pemenuhan 
kebutuhan atau 
penanggulangan 

 Pengembangan modal 
sosial diarahkan untuk 
mengembangkan 
kapasitas 
berorganisasi, 
membangun jejaring 
kerjasama dan 
partisipasi di ranah 
publik yang makin 
luas 

 Keberadaan institusi 
mediasi, seperti ormas, 
parpol, dan kelompok 
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hubungan dengan 
kelompok masyarakat 
lain dari luar 
lingkungannya menjadi 
lebih luas 

 Tingkat partisipasi 
dalam kelompok 
cenderung rendah 
karena biasanya baru 
terlibat jika diundang 

 Tingkat kepercayaan 
dan solidaritas relatif 
rendah 

 Aksi kolektif dan 
kerjasama relatif rendah 

 Akses informasi dan 
komunikasi relatif tinggi 

 Kohesi dan inklusivitas 
sosial relatif rendah 
karena masyarakatnya 
heterogen dan 
cenderung 
individualistis 

 Partisipasi politik yang 
bersifat konvensional 
(memberi suara dalam 
pemilu dan pilkada) 
tidak terlalu tinggi, 
demikian pula 
partisipasi politik yang 
bersifat otonom, seperti 
menghubungi pejabat 
pemerintah, mengajukan 
usulan kepada 
pemerintah relatif 
rendah, dan cenderung 
apatis dalam 
pengambilan kebijakan 
pada aparat pemerintah  

kemiskinan karena 
biasanya untuk mengatasi 
masalah kemiskinan 
dilakukan melalui 
hubungan formal, 
misalnya dengan 
meminjam uang ke bank, 
dll, sehingga pola 
hubungan sosial bersifat 
kontraktual 

 Hubungan dengan 
kelompok-kelompok di 
luar lingkungan 
permukiman banyak 
dilakukan tetapi bersifat 
personal dan dampaknya 
belum dirasakan oleh 
komunitas secara 
keseluruhan 

 Cukup banyak jenis 
pelayanan yang dapat 
diperluas aksesnya, 
namun karena hubungan 
sosial bersifat 
kontraktual, sulit untuk 
membangun komitmen 
dan kepercayaan untuk 
saling bekerjasama 

 Modal sosial belum 
dimanfaatkan untuk 
menunjang kegiatan-
kegiatan produktif karena 
kecenderungan hubungan 
sosial yang 
individualistis dan 
kontraktual 
menyebabkan 
masyarakat cenderung 
apatis untuk 
mengembangkan 
komunitasnya  

profesi di lingkungan 
komunitas dengan 
kualitas sumber daya 
manusia yang relatif 
terdidik dapat 
diberdayakan untuk 
menjembatani aspirasi 
masyarakat dengan 
pemerintah dalam 
pembuatan kebijakan 
(artikulasi 
kepentingan) 

 Pemerintah setempat 
(di tingkat RW, 
Kelurahan atau 
Kecamatan) dapat 
mengembangkan 
ruang publik yang 
memungkinkan 
terjadinya interaksi 
sosial yang lebih 
luwes antarwarga, 
misalnya dengan 
membangun sarana 
olahraga, taman, pasar, 
dll sehingga tidak ada 
gap atau prasangka 
antarwarga yang 
beragam status sosial 
ekonominya 

 Kelompok masyarakat 
yang relatif mampu 
secara ekonomi dapat 
didorong untuk 
berpartisipasi dengan 
mengembangkan 
skema kemitraan 
sosial, untuk 
membantu penyediaan 
fasilitas publik yang 
dapat digunakan 
bersama  

Sumber: Hasil Penelitian, 2008 

 

Dengan demikian, intervensi kebijakan yang dapat dilakukan adalah dengan 

melakukan intervensi di level micro-community (keluarga, tetangga, kelompok 
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keagamaan), terutama bagi kelompok masyarakat miskin. Intervensi tersebut bukan hanya 

sekedar melibatkan mereka dalam proses kebijakan (“reach out” atau inklusif) namun 

terutama adalah membaurkan mereka pada komunitas masyarakat yang memiliki strata 

ekonomi yang lebih mapan (“scaled up”), sehingga akan terbentuk jejaring baru antar 

strata (cross cutting ties). Mengingat bahwa budaya patron-client masih hidup dengan 

subur, terutama di pedesaan, maka kegiatan pengembangan modal sosial tidak bisa 

dilepaskan begitu saja, tanpa melibatkan tokoh-tokoh masyarakat di dalam komunitas 

tersebut. Menurunnya partisipasi masyarakat, diasumsikan karena intensitas tokoh 

masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan mengalami penurunan pula. Karena itu, hal 

pertama yang harus dilaksanakan, adalah memberikan pelatihan kepada tokoh masyarakat 

untuk kembali meningkatkan ‘sensibilitas’ mereka terhadap permasalahan-permasalahan 

sosial di sekitar mereka. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Modal sosial yang ada, baik di kalangan masyarakat rural maupun urban masih dalam 

tahap bonding (sebagai pengikat saja), belum sebagai jembatan (bridging) yang 

menghubungkan seluruh potensi warga. Hal ini ditandai oleh: (a) kelompok-kelompok 

yang terbentuk mayoritas berdasarkan persamaan baik karena kekerabatan, persamaan 

etnik, persamaan agama, persamaan strata ekonomi, dsb, [misalnya kelompok 

pengajian (persamaan agama), kelompok arisan (persamaan tempat tinggal) dan 

kelompok tani (persamaan pekerjaan)], serta memiliki ikatan yang kuat, disebabkan 

pertemuan diantara anggotanya yang cukup intens; (b) kerjasama yang dilaksanakan 

terbatas pada komunitas yang sama; serta (c) pendanaan dalam kelompok tersebut 

pada umumnya swadaya dari iuran anggota. 

2. Kapasitas modal sosial yang tersedia belum secara optimal dimanfaatkan untuk 

penanggulangan kemiskinan karena kelompok-kelompok yang tersedia memiliki 

keterbatasan akses untuk memberdayakan anggotanya. Selain itu, untuk perluasan 

ekonomi, pendidikan, kesehatan dan aktualisasi diri, pada umumnya masyarakat 

mendapatkan informasi dari keluarga, teman, dan tetangga, sedangkan untuk minta 

bantuan, pada umumnya mencari bantuan dari kelompok masyarakat yang strata 

ekonominya setara. 

3. Desain pemanfaatan modal sosial untuk penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat 

dapat dirumuskan melalui 3 (tiga) model, yakni: (a) model rural-pertanian; (b) model 

rural-pesisir; dan (c) model urban-industri. Ketiga model ini disusun berdasarkan 

karakteristik modal sosial, kondisi eksisting pemanfaatan modal sosial dalam 

penanggulangan kemiskinan, serta desain intervensi kebijakan dan/atau program yang 

dapat dilakukan untuk mengoptimalkan modal sosial dalam penanggulangan 

kemiskinan di daerah-daerah dengan karakteristik tersebut. 
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5.2 Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian, sejumlah rekomendasi untuk mengoptimalkan modal 

sosial dalam penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut: 

1. Intervensi kebijakan untuk mengoptimalkan modal sosial dapat dilakukan pada level 

mikro, melalui pemberdayaan keluarga, tetangga, kelompok pengajian, dan 

sebagainya.  

2. Pada umumnya komunitas dari strata ekonomi yang lebih mapan, kesulitan 

menyalurkan barang-barang bekas layak pakai. Selama ini, biasanya, mereka langsung 

memberikan pada komunitas yang dianggap lebih tidak mampu. Kegiatan ini, selain 

tidak terorganisir dengan baik, juga tidak mengandung makna pemberdayaan, selain 

hanya faktor menyumbang semata. Maka, yang dapat dilakukan misalnya barang-

barang bekas layak pakai dikumpulkan, disortir dan dijual dengan harga murah. Hasil 

penjualan dijadikan dana bergulir, untuk micro-credit atau kegiatan social safety net 

lainnya. Pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dilakukan 

secara mandiri oleh masyarakat yang bersangkutan dari strata sosial-ekonomi yang 

berbeda. 

3. Titik berat peningkatan kapasitas dapat difokuskan pada tokoh agama, tokoh 

pendidikan, dan tokoh kesehatan yang selama ini masih dipercaya oleh masyarakat. 

Keberadaan tokoh-tokoh ini dapat digunakan sebagai pendorong perubahan dalam 

modal sosial, dalam upaya mengubah relasi sosial yang kaku (transaksional) menjadi 

lebih luwes dan membangun jejaring kerja yang lebih luas serta kegiatan partisipasi 

yang lebih otonom. 
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KUESIONER 
 

“PEMETAAN DAN PEMANFAATAN MODAL SOSIAL  
DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI JAWA BARAT”  

 
 
 

I. IDENTITAS RESPONDEN 
 
a. Desa/Kelurahan : .................................................................................. 
b. Kecamatan  : ................................................................................. 
c. Kota/Kabupaten : .................................................................................. 
d. Nama  : .................................................................................. 
e. Jenis Kelamin : Laki-laki  /      Perempuan 
f. Usia  : ............ tahun 
g. Pekerjaan  : .................................................................................. 
h. Pendidikan terakhir: 

1) Tidak bersekolah 
2) SD/sederajat  
3) SMP/sederajat 
4) SMA/sederajat 
5) D3 
6) S1 
7) S2 
8) S3 

i. Etnisitas  : .................................................................................. 
j. Agama  : .................................................................................. 
k. Lamanya tinggal di desa/kelurahan: .................................. tahun 
l. Jumlah anggota keluarga: ................. orang  
m. Hubungan dengan kepala keluarga: 

[  ] Kepala Keluarga [  ] Istri  [  ] Anak 
 
 
II. PEMETAAN MODAL SOSIAL 
 
A. Ketersediaan Kelompok dan Jejaring Kerja 
 

1. Isilah kolom-kolom berikut ini berdasarkan keberadaan kelompok di daerah Anda 
dan keanggotaan Anda dalam kelompok-kelompok berikut ini. 

Tipe Kelompok Nama Kelompok 
di Lingkungan 
Permukiman 

Anda 

Jumlah Anggota 
Keluarga yang 

Menjadi Anggota 

Tingkat 
Partisipasi 

(Aktif/Tidak 
Aktif) 

Kelompok 
tani/nelayan 

   

Kelompok pedagang    
Kelompok profesi 
(guru, dokter, 
veteran, dll) 

   

 
Pra-KS 

 
KS 1 KS 2 KS 3 KS 3+ 
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Tipe Kelompok Nama Kelompok 
di Lingkungan 
Permukiman 

Anda 

Jumlah Anggota 
Keluarga yang 

Menjadi Anggota 

Tingkat 
Partisipasi 

(Aktif/Tidak 
Aktif) 

Serikat pekerja    
Kelompok warga di 
lingkungan 
permukiman 

   

Kelompok 
keagamaan 

   

Parpol    
Kelompok 
pemerhati budaya 

   

Kelompok 
arisan/simpan 
pinjam 

   

Komite sekolah    
Kelompok 
pemerhati kesehatan 

   

Kelompok 
pemelihara air  

   

Kelompok olahraga    
Kelompok pemuda    
Lembaga swadaya 
masyarakat/ormas 

   

Kelompok berbasis 
etnis/suku 

   

Lainnya, sebutkan  
 
 

   

 
2. Dibandingkan dengan lima tahun yang lalu, bagaimana partisipasi Anda dalam 

kelompok tersebut? 
1) Lebih banyak  
2) Sama 
3) Lebih sedikit 

 
3. Dari keseluruhan kelompok di mana Anda menjadi anggota, manakah kelompok 

yang paling besar peranannya bagi kelangsungan keluarga Anda? 
Sebutkan nama kelompoknya ..................................................................................... 

 
4. Berapa banyak dalam satu tahun terakhir, Anda mengikuti kegiatan dalam 

kelompok tersebut, misalnya dengan menghadiri pertemuan-pertemuan yang 
diselenggarakan kelompok atau melakukan pekerjaan bersama kelompok? 
............................ kali 
 

5. Bagaimana caranya sehingga Anda menjadi anggota kelompok tersebut? 
1) Menjadi pendiri kelompok 
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2) Dipaksa untuk bergabung 
3) Diajak untuk bergabung 
4) Sukarela 
5) Lainnya, sebutkan ................................................................................... 

 
6. Berapa banyak uang yang disumbangkan oleh Anda kepada kelompok tersebut 

selama 1 tahun terakhir? 
1) Rp ................................................... 
2) Tidak ada 

 
7. Berapa hari Anda bekerja untuk kelompok tersebut selama 1 tahun terakhir? 

........................... hari 
 

8. Apa manfaat paling besar yang Anda peroleh dengan ikut serta dalam kelompok 
tersebut? 
1) Peningkatan taraf hidup rumah tangga  
2) Bermanfaat untuk masa-masa darurat 
3) Bermanfaat bagi komunitas 
4) Rekreasi/menghabiskan waktu senggang 
5) Kebutuhan spiritual, status sosial, dan aktualisasi diri 
6) Lainnya, sebutkan .................................................................................... 
 

9. Apakah anggota-anggota dalam kelompok memiliki kesamaan karakteristik berikut 
ini? 
1) Tinggal di lingkungan permukiman yang 

sama 
Ya Tidak 

2) Ikatan kekerabatan Ya Tidak 
3) Agama Ya Tidak 
4) Gender Ya Tidak 
5) Usia Ya Tidak 
6) Etnisitas/bahasa/ras/suku Ya Tidak 
7) Pekerjaan Ya Tidak 
8) Latar belakang pendidikan Ya Tidak 
9) Tingkat pendidikan Ya Tidak 
 

10. Apakah sebagian besar anggota kelompok memiliki pandangan politik yang sama 
atau bergabung dalam partai politik yang sama? 
1) Ya 
2) Tidak 

 
11. Apakah anggota-anggota kelompok yang lain memiliki tingkat pendapatan yang 

sama? 
1) Ya 
2) Tidak 

 
12. Dalam 5 tahun terakhir, apakah jumlah anggota dalam kelompok berkurang, tetap 

sama, atau bertambah? 
1) Bertambah 
2) Tetap 
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3) Berkurang 
 

13. Apakah kelompok yang Bapak/Ibu/Sdr./i. ikuti bekerja sama dengan kelompok lain 
dalam lingkungan komunitas yang sama untuk mencapai tujuan? 
1) Ya 
2) Kadang-kadang 
3) Tidak 

 
14. Apakah kelompok yang Anda ikuti bekerja sama dengan kelompok lain di luar 

lingkungan komunitas yang sama untuk mencapai tujuan? 
1) Ya 
2) Kadang-kadang 
3) Tidak 

 
15. Dari mana sumber dana yang utama bagi kelompok yang Anda ikuti? 

1) Iuran anggota 
2) Sumber lain dalam komunitas 
3) Sumber lain dari luar komunitas 
 

16. Dari mana kelompok menerima paling banyak masukan berupa pertimbangan atau 
perluasan keahlian? 
1) Dari sesama anggota 
2) Dari sumber lain dalam komunitas 
3) Dari sumber lain di luar komunitas 

 
17. Siapa yang pada mulanya membentuk kelompok? 

1) Pemerintah Pusat  
2) Pemerintah Daerah 
3) Tokoh lokal 
4) Dibentuk sendiri oleh komunitas 

 
18. Berapa banyak teman dekat/sahabat yang sekarang Anda miliki, yang biasanya 

diajak bicara untuk urusan-urusan pribadi atau dimintai bantuan? 
....................... orang 

 
19. Jika Anda tiba-tiba harus pergi selama dua hari atau lebih, dapatkah Anda 

mengandalkan tetangga Anda untuk menjaga anak-anak Anda? 
1) Ya 
2) Tidak 

 
 
B. Kepercayaan dan Solidaritas 
 

1. Secara umum, menurut penilaian Anda, apakah orang-orang di sekitar Anda dapat 
dipercaya? 
1) Sebagian besar dapat dipercaya 
2) Sebagian besar tidak dapat dipercaya 
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2. Bagaimana sikap Anda terhadap pernyataan berikut ini: 
Pernyataan SS S N TS STS

1) Sebagian besar orang yang bermukim di 
lingkungan permukiman Anda dapat dipercaya 

     

2) Anda harus waspada dalam bergaul dengan 
orang-orang di lingkungan permukiman Anda, 
agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain 

     

3) Sebagian besar orang di lingkungan permukiman 
Anda bersedia menolong jika diperlukan 

     

4) Di lingkungan permukiman Anda, orang-orang 
tidak saling percaya dalam hal pinjam-meminjam 
uang 

     

 
3. Bagaimana kepercayaan Anda terhadap orang-orang berikut ini: 

berikan penilaian dengan menggunakan skala 1 s.d. 5, di mana 1 berarti sangat 
tidak percaya dan 5 berarti sangat percaya 

Karakteristik 1 2 3 4 5 
1) Orang yang memiliki etnisitas/latar belakang 

budaya yang sama dengan Anda 
     

2) Orang yang berasal dari etnisitas/latar belakang 
budaya yang berbeda dengan Anda 

     

3) Penunggu toko/warung/kios      
4) Aparat pemerintah daerah      
5) Aparat pemerintah pusat      
6) Polisi      
7) Guru      
8) Perawat dan dokter      
9) Tokoh agama      
10) Parpol      
11) Orang yang tidak dikenal      
 

4. Menurut Anda, bagaimana tingkat kepercayaan dalam lingkungan permukiman 
Anda dalam 5 (lima) tahun terakhir ini? 
1) Meningkat 
2) Tetap 
3) Menurun 

 
5. Menurut Anda, apakah orang-orang di lingkungan permukiman Anda bersedia 

saling membantu/bergotong royong? 
1) Selalu 
2) Kadang-kadang 
3) Tidak pernah 

 
6. Jika ada program pemerintah di lingkungan permukiman Anda yang tidak 

berdampak langsung bagi Anda, tapi dapat membantu orang-orang lain di 
lingkungan Anda, apakah Anda bersedia membantu kegiatan tersebut? 
a. Dalam bentuk tenaga: YA / TIDAK 
b. Dalam bentuk uang: YA / TIDAK 
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c. Dalam bentuk saran: YA / TIDAK 
d. Dalam bentuk fasilitas (ruangan/tempat, makanan, minuman, kendaraan): YA / 

TIDAK 
 
 
C. Aksi Kolektif dan Kerjasama 

 
1. Dalam 1 tahun terakhir, apakah Anda pernah bekerja bersama-sama dengan warga 

di lingkungan permukiman Anda untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi 
komunitas? 
1) Ya 
2) Tidak 
 
Bila jawaban “ya”, lanjutkan ke nomor berikut. Bila jawaban “tidak”, langsung 
lanjutkan ke nomor 4 
 

2. Sebutkan 3 (tiga) jenis kegiatan yang dilakukan selama 1 tahun terakhir tersebut? 
Apakah secara sukarela atau tidak? 
 Sukarela Terpaksa
1)   
2)   
3)   

 
3. Berapa hari selama 1 tahun terakhir ini, Anda atau anggota keluarga Anda yang 

lain berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan komunitas? 
..................... hari 
 

4. Apakah orang yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan komunitas akan dikritik 
atau diberi sanksi? 
1) Selalu 
2) Kadang-kadang 
3) Tidak pernah 

 
5. Seberapa banyak warga yang berpartisipasi (baik dalam bentuk tenaga atau uang) 

untuk mendukung kegiatan pembangunan untuk kepentingan bersama, misalnya 
untuk memperbaiki jalan atau membangun gedung serbaguna? 
1) Semua warga terlibat 
2) Sebagian kecil yang terlibat 
3) Sebagian besar yang terlibat 
4) Tidak ada warga yang terlibat 

 
6. Jika ada warga di lingkungan permukiman Anda yang tiba-tiba mendapat musibah, 

misalnya sakit parah atau ada yang meninggal dunia sehingga anak-anaknya 
menjadi yatim piatu, seberapa besar kemungkinannya warga di lingkungan Anda 
mau bekerja sama untuk membantu warga tersebut? 
1) Semuanya pasti mau bekerja sama 
2) Sebagian kecil mau bekerja sama 
3) Sebagian besar mau bekerja sama 
4) Tidak ada yang mau bekerja sama 
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D. Informasi dan Komunikasi 
 
1. Berapa banyak warga di lingkungan permukiman Anda yang sudah menikmati 

layanan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN)? 
1) Seluruh warga 
2) Baru setengah dari keseluruhan warga 
3) Kurang dari setengah warga 
4) Tidak ada 

 
2. Apakah di lingkungan permukiman terdapat lampu penerangan jalan umum? 

1) Ya 
2) Tidak 

 
3. Seberapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai kantor pos terdekat dengan 

menggunakan kendaraan bermotor? 
1) Kurang dari 15 menit 
2) 15 – 30 menit 
3) 31 – 60 menit 
4) Lebih dari 1 jam 

 
4. Berapa kali dalam 1 bulan terakhir ini, Anda atau anggota keluarga Anda membaca 

surat kabar? 
............................................. kali 
 

5. Seberapa sering Anda mendengarkan radio? 
1) Setiap hari 
2) Beberapa kali seminggu 
3) Seminggu sekali 
4) Kurang dari seminggu sekali 
5) Tidak pernah 

 
6. Seberapa sering Anda menonton televisi? 

1) Setiap hari 
2) Beberapa kali seminggu 
3) Seminggu sekali 
4) Kurang dari seminggu sekali 
5) Tidak pernah 

 
7. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menjangkau fasilitas telepon? 

1) Tersedia pesawat telepon/hand phone di rumah 
2) Kurang dari 15 menit 
3) 15 – 30 menit 
4) 31 – 60 menit 
5) Lebih dari 1 jam 

 
8. Dalam 1 bulan terakhir, berapa kali Anda menerima telepon atau menelepon? 

.......................... kali 
 



8 

 

9. Secara umum, dibandingkan dengan kondisi 5 (tahun) yang lalu, bagaimanakah 
akses Anda untuk memperoleh informasi? 
1) Meningkat 
2) Tetap 
3) Menurun 

 
10. Apakah tersedia jalan yang mudah dilalui untuk mencapai lingkungan permukiman 

Anda? 
1) Ya 
2) Tidak 

 
11. Berapa kali Anda melakukan perjalanan ke luar kota selama 1 tahun terakhir ini? 

..................... kali. 
 

 
E. Kohesi dan Inklusivitas Sosial 

 
1. Seberapa kuat perasaan kebersamaan atau solidaritas di antara warga di lingkungan 

permukiman Anda?  
1) Sangat tinggi 
2) Tinggi 
3) Netral 
4) Rendah 
5) Sangat rendah 

 
2. Kadangkala terdapat perbedaan karakteristik di antara warga yang bermukim dalam 

suatu lingkungan. Misalnya, perbedaan dalam tingkat kesejahteraan, status sosial, 
latar belakang etnisitas, perbedaan agama, keyakinan politik, ataupun perbedaan 
yang disebabkan oleh usia atau jenis kelamin yang berlainan. Menurut pendapat 
Anda, seberapa jauh perbedaan ini mewarnai lingkungan permukiman Anda? 
1) Sangat tinggi 
2) Tinggi 
3) Netral 
4) Rendah 
5) Sangat rendah 

 
3. Apakah perbedaan-perbedaan tersebut menimbulkan permasalahan? 

1) Ya 
2) Tidak 
 
Bila jawaban “tidak”, langsung melanjutkan ke nomor 6 
 

4. Sebutkan 2 (dua) jenis perbedaan yang paling sering menimbulkan permasalahan di 
lingkungan permukiman Anda: 
1) Perbedaan tingkat pendidikan 
2) Perbedaan dalam hal kepemilikan tanah 
3) Perbedaan dalam hal kekayaan/kepemilikan barang materiil 
4) Perbedaan status sosial 
5) Perbedaan jenis kelamin 
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6) Perbedaan usia, antara kaum tua dan kaum muda 
7) Perbedaan antara penduduk yang sudah lama menetap dan yang baru menetap 
8) Perbedaan akibat afiliasi politik 
9) Perbedaan akibat keyakinan/agam 
10) Perbedaan latar belakang etnis 
11) Perbedaan lainnya, sebutkan ................................................................................. 

 
5. Apakah perbedaan-perbedaan tersebut pernah menimbulkan perilaku kekerasan? 

1) Ya 
2) Tidak 

 
6. Apakah ada warga di sekitar Anda yang tidak mempunyai akses untuk memperoleh 

pelayanan ini: 
  Berapa banyak yang tidak memiliki 

akses? 
Jenis Pelayanan Tidak Ya Sedikit Banyak, tapi 

sampai 
setengah dari 

jumlah 
penduduk 

desa/kelurahan 

Lebih dari 
setengah 
jumlah 

penduduk 
desa/kelurahan

1) Pendidikan/sekolah      
2) Kesehatan/klinik      
3) Air bersih      
4) Keadilan      
5) Transportasi      
 

7. Selama 1 bulan terakhir, berapa kali Anda bertemu dengan orang-orang lain di 
tempat umum? 
.............................. kali 

 
8. Selama 1 bulan terakhir, berapa kali Anda menerima kunjungan tamu? 

.............................. kali 
 

9. Selama 1 bulan terakhir, berapa kali Anda bertamu ke rumah orang lain? 
............................. kali 
 

10. Apakah di antara orang-orang yang sering Anda temui atau kunjungi ada yang 
memiliki karakteristik seperti ini: 
1) Berasal dari etnis yang berbeda Ya Tidak 
2) Berasal dari status ekonomi yang 

berbeda 
Ya Tidak 

3) Berasal dari status sosial yang 
berbeda 

Ya Tidak 

4) Berasal dari kelompok agama yang 
berbeda 

Ya Tidak 

 
11. Selama 3 (tiga) bulan terakhir, berapa kali Anda bertemu dengan orang lain untuk 

berolahraga bersama atau melakukan kegiatan rekreasi lainnya? 
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.................. kali 
 

12. Menurut pendapat Anda, bagaimanakah suasana di lingkungan permukiman Anda? 
1) Sangat damai 
2) Damai 
3) Netral 
4) Tidak aman 
5) Sangat tidak aman 

 
13. Dibandingkan 5 (lima) tahun lalu, bagaimana tingkat perilaku kekerasan di 

lingkungan permukiman Anda? 
1) Sangat meningkat 
2) Sedikit meningkat 
3) Tetap 
4) Menurun sedikit 
5) Sangat menurun 

 
14. Apakah Anda merasa aman tinggal sendirian di rumah? 

1) Sangat aman 
2) Aman 
3) Tidak aman 
4) Sangat tidak aman 

 
15. Apakah Anda merasa aman berjalan kaki sendirian di malam hari di lingkungan 

permukiman Anda? 
1) Sangat aman 
2) Aman 
3) Tidak aman 
4) Sangat tidak aman 

 
16. Dalam 1 tahun terakhir, apakah Anda atau anggota keluarga Anda pernah menjadi 

korban tindakan kejahatan, seperti penyerangan, penodongan, penipuan, dll? 
1) Ya 
2) Tidak 
 
Bila jawaban “tidak”, langsung lanjutkan ke pertanyaan nomor 18 
 

17. Berapa kali Anda atau anggota keluarga Anda mengalami hal tersebut? 
.................. kali 
 

18. Selama 1 tahun terakhir, apakah rumah Anda pernah dirampok atau dirusak? 
1) Ya 
2) Tidak 
 
Bila jawaban “tidak”, langsung lanjutkan ke pertanyaan nomor F.1 
 

19. Berapa kali Anda atau anggota keluarga Anda mengalami hal tersebut? 
.................. kali 
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F. Pemberdayaan dan Partisipasi Politik 
 

1. Secara umum, seberapa bahagia Anda? 
1) Sangat bahagia 
2) Cukup bahagia 
3) Tidak bahagia 
4) Sangat tidak bahagia 

 
2. Apakah Anda selalu dapat menentukan pengambilan keputusan yang berpengaruh 

terhadap kehidupan Anda sehari-hari? 
1) Selalu 
2) Pada sebagian besar hal 
3) Pada sebagian kecil hal 
4) Tidak pernah 

 
3. Apakah Anda merasa memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan penting 

yang akan mengubah hidup Anda? 
1) Sangat mampu 
2) Cukup mampu 
3) Netral 
4) Tidak mampu 
5) Sangat tidak mampu 

 
4. Selama 1 tahun terakhir, berapa kali warga di lingkungan permukiman Anda 

berkumpul bersama untuk mengajukan usulan pada pemerintah atau pemimpin 
politik untuk memperoleh bantuan yang bermanfaat bagi seluruh komunitas? 
1) Tidak pernah 
2) Satu kali saja 
3) Lima kali atau kurang 
4) Lebih dari lima kali 
 
Bila jawabannya “tidak pernah”, langsung lanjutkan ke pertanyaan nomor 6 
 

5. Apakah usulan yang diajukan tersebut berhasil direalisasikan? 
1) Semuanya direalisasikan 
2) Sebagian besar direalisasikan 
3) Sebagian besar tidak direalisasikan 
4) Tidak ada yang direalisasikan 

 
6. Apakah Anda memberikan suara pada pemilihan umum 2004? 

1) Ya 
2) Tidak 

 
7. Apakah Anda memberikan suara pada pemilihan presiden? 

1) Ya 
2) Tidak 

 
8. Apakah Anda memberikan suara pada pemilihan kepala daerah? 

1) Ya 
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2) Tidak 
 

9. Apakah Anda akan memilih calon yang tidak berasal dari etnis yang sama dengan 
Anda? 
1) Ya 
2) Tidak 

 
10. Menurut pendapat Anda, seberapa besar pemimpin daerah menggunakan aspirasi 

Anda sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang akan 
berdampak pada Anda? 
1) Tinggi 
2) Rendah 
3) Tidak sama sekali 

 
11. Menurut pendapat Anda, bagaimana tingkat kejujuran dari aparat instansi-instansi 

berikut ini? 
 Sangat 

Jujur 
Jujur Netral Tidak 

Jujur 
Sangat 

Tidak Jujur 
1) Aparat Pemerintah Daerah      
2) Aparat Pemerintah 

Desa/Kelurahan 
     

3) Petugas pelayanan kesehatan      
4) Guru dan tenaga kependidikan      
5) Aparat pelayanan publik di 

kantor pos 
     

6) Polisi      
7) Hakim dan aparat pengadilan      
8) Aktivis LSM      
 

12. Selama 5 (lima) tahun terakhir, bagaimana tingkat kejujuran di kalangan aparat 
pemerintah daerah? 
1) Meningkat 
2) Tetap 
3) Menurun 

 
13. Selama 1 tahun terakhir, apakah Anda harus membayar sejumlah uang tambahan 

kepada aparat pemerintah untuk memperoleh pelayanan? 
1) Selalu 
2) Kadang-kadang 
3) Tidak pernah 
 
Bila jawaban “tidak pernah”, langsung lanjutkan ke pertanyaan nomor III.A.1 
 

14. Apakah pembayaran uang tambahan tersebut efektif untuk memperoleh pelayanan 
dengan lebih baik? 
1) Selalu 
2) Kadang-kadang 
3) Tidak pernah 
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III. PEMANFAATAN MODAL SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN 
KEMISKINAN 

 
A. Perluasan Akses Ekonomi 

 
1. Apakah kelompok yang Anda ikuti membantu keluarga Anda memperoleh 

pelayanan ekonomi berikut ini: 
 

Nama kelompok 
(bisa lebih dari 1) 

Jenis Pelayanan Penilaian 

 1) Pinjaman dana Ya Kadang-
kadang 

Tidak

 2) Tabungan Ya Kadang-
kadang 

Tidak

 3) Penjualan/pemasaran hasil 
pertanian 

Ya Kadang-
kadang 

Tidak

 4) Bahan baku atau teknologi 
untuk membantu mata 
pencaharian sehari-hari 

Ya Kadang-
kadang 

Tidak

 5) Irigasi Ya Kadang-
kadang 

Tidak

 6) Pekerjaan Ya Kadang-
kadang 

Tidak

 7) Lainnya, sebutkan 
 
 

   

 
2. Menurut Anda, manakah 3 (tiga) sumber informasi utama untuk memperoleh 

informasi perdagangan, misalnya lowongan kerja, harga kebutuhan pokok, dll? 
1) Keluarga, teman, dan tetangga 
2) Papan pengumuman di kantor desa/kelurahan/kecamatan 
3) Pasar tradisional 
4) Surat kabar lokal 
5) Surat kabar nasional 
6) Radio 
7) Televisi 
8) Kelompok  
9) Asosiasi bisnis atau serikat pekerja 
10) Partai politik 
11) Tokoh masyarakat 
12) Aparat pemerintah 
13) Lembaga Swadaya Masyarakat 
14) Internet 

 
3. Jika Anda memerlukan suatu barang tapi sedang tidak memiliki uang, apakah Anda 

bisa melakukan barter (tukar-menukar) barang yang Anda miliki untuk 
memperoleh kebutuhan Anda? 
1) Ya 
2) Kadang-kadang 
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3) Tidak 
 
Bila menjawab “ya” atau “kadang-kadang”:  

 
4. Dengan siapa Anda biasanya melakukan kebiasaan barter? 

1) Anggota keluarga inti (ayah, ibu, kakak, adik) 
2) Kerabat (paman, bibi, sepupu, kakek, nenek) 
3) Tetangga 
4) Lainnya, sebutkan ________________________________________________ 

 
5. Bagaimana status sosial-ekonomi orang-orang yang melakukan barter dengan 

Anda? 
1) Sama 
2) Lebih kaya 
3) Lebih miskin 
 

6. Jika memerlukan, apakah Anda masih melakukan kebiasaan untuk meminjam 
bahan-bahan kebutuhan pokok (sembako), seperti gula, garam, atau beras? 
1) Ya 
2) Tidak 
 
Bila menjawab “ya”: 
 

7. Dengan siapa Anda biasanya melakukan kebiasaan meminjam sembako tersebut? 
1) Anggota keluarga inti (ayah, ibu, kakak, adik) 
2) Kerabat (paman, bibi, sepupu, kakek, nenek) 
3) Tetangga 
4) Lainnya, sebutkan ________________________________________________ 

 
8. Bagaimana status sosial-ekonomi orang-orang yang memberikan pinjaman pada 

Anda? 
1) Sama 
2) Lebih kaya 
3) Lebih miskin 
 

9. Jika tiba-tiba Anda memerlukan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan 
mendesak, berapa orang dari kerabat Anda yang menurut Anda bersedia 
memberikan bantuan uang tersebut? 
1) Tidak ada 
2) Satu atau dua orang 
3) Tiga atau empat orang 
4) Lebih dari lima orang 

 
10. Bagaimana status sosial-ekonomi orang-orang yang dapat memberikan bantuan 

tersebut? 
1) Sama 
2) Lebih kaya 
3) Lebih miskin 
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11. Jika tiba-tiba Anda memerlukan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan 
mendesak, berapa orang (selain anggota keluarga Anda) yang menurut Anda 
bersedia memberikan bantuan uang tersebut? 
1)  Tidak ada 
2) Satu atau dua orang 
3) Tiga atau empat orang 
4) Lebih dari lima orang 

 
Jika menjawab dengan pilihan nomor 2, 3, atau 4: 
 

12. Berapa orang yang menurut Anda benar-benar sanggup memberikan bantuan 
keuangan tersebut? 
...................... orang 
 

13. Bagaimana status sosial-ekonomi orang-orang yang dapat memberikan bantuan 
keuangan tersebut? 
1) Sama 
2) Lebih kaya 
3) Lebih miskin 

 
14. Jika tiba-tiba Anda kehilangan mata pencaharian utama bagi keluarga, misalnya 

karena gagal panen atau karena di-PHK, berapa banyak kerabat Anda yang 
bersedia membantu Anda dalam kondisi tersebut? 
1) Tidak ada 
2) Satu atau dua orang 
3) Tiga atau empat orang 
4) Lebih dari lima orang 
 

15. Bagaimana status sosial-ekonomi orang-orang yang dapat memberikan bantuan 
tersebut? 
1)  Sama 
2) Lebih kaya 
3) Lebih miskin 
 

16. Jika tiba-tiba Anda kehilangan mata pencaharian utama bagi keluarga, misalnya 
karena gagal panen atau karena di-PHK, berapa banyak orang di luar anggota 
keluarga inti Anda yang bersedia membantu Anda dalam kondisi tersebut? 
1) Tidak ada 
2) Satu atau dua orang 
3) Tiga atau empat orang 
4) Lebih dari lima orang 
 
Jika menjawab dengan pilihan nomor 2, 3, atau 4: 
 

17. Berapa orang yang menurut Anda benar-benar sanggup memberikan bantuan? 
...................... orang 
 

18. Bagaimana status sosial-ekonomi orang-orang yang dapat memberikan bantuan 
tersebut? 
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1)  Sama 
2) Lebih kaya 
3) Lebih miskin 

 
 

B. Perluasan Akses Pendidikan 
 

1. Apakah kelompok yang Anda ikuti membantu keluarga Anda dalam mengakses 
pelayanan pendidikan, berikut ini: 

Nama Kelompok 
(bisa lebih dari 1) 

Jenis Pelayanan Penilaian 

 1) Beasiswa untuk anak-
anak Anda  

Ya Kadang-
kadang 

Tidak 

 2) Bantuan buku-buku Ya Kadang-
kadang 

Tidak 

 3) Bantuan seragam Ya Kadang-
kadang 

Tidak 

 4) Pendidikan tambahan di 
luar jam sekolah 

Ya Kadang-
kadang 

Tidak 

 5) Pendidikan agama Ya Kadang-
kadang 

Tidak 

 6) Pelatihan keterampilan 
tambahan 

Ya Kadang-
kadang 

Tidak 

 7) Lainnya, sebutkan 
 

   

 
2. Menurut Anda, manakah 3 (tiga) sumber informasi utama untuk memperoleh 

informasi pelayanan pendidikan? 
1) Keluarga, teman, dan tetangga 
2) Papan pengumuman di kantor desa/kelurahan/kecamatan 
3) Pasar tradisional 
4) Surat kabar lokal 
5) Surat kabar nasional 
6) Radio 
7) Televisi 
8) Kelompok  
9) Asosiasi bisnis atau serikat pekerja 
10) Partai politik 
11) Tokoh masyarakat 
12) Aparat pemerintah 
13) Lembaga Swadaya Masyarakat 
14) Internet 

 
3. Jika anak Anda terpaksa berhenti sekolah karena ketiadaan biaya, berapa banyak 

orang yang termasuk kerabat Anda yang bersedia membantu anak Anda agar dapat 
bersekolah lagi? 
1) Tidak ada 
2) Satu atau dua orang 
3) Tiga atau empat orang 



17 

 

4) Lebih dari lima orang 
 

4. Bagaimana status sosial-ekonomi orang-orang yang dapat memberikan bantuan 
tersebut? 
1)  Sama 
2) Lebih kaya 
3) Lebih miskin 
 

5. Jika anak Anda terpaksa berhenti sekolah karena ketiadaan biaya, berapa banyak 
orang di luar anggota keluarga inti Anda yang bersedia membantu anak Anda agar 
dapat bersekolah lagi? 
1)  Tidak ada 
2) Satu atau dua orang 
3) Tiga atau empat orang 
4) Lebih dari lima orang 
 
Jika menjawab dengan pilihan nomor 2, 3, atau 4: 
 

6. Berapa orang yang menurut Anda benar-benar sanggup memberikan bantuan? 
...................... orang 
 

7. Bagaimana status sosial-ekonomi orang-orang yang dapat memberikan bantuan 
tersebut? 
1)  Sama 
2) Lebih kaya 
3) Lebih miskin 

 
8. Jika anak Anda bersekolah di daerah yang berbeda dengan daerah tempat tinggal 

Anda, dan di daerah tersebut tinggal pula saudara/kerabat Anda, apakah Anda akan 
menitipkan anak Anda untuk tinggal di rumah saudara/kerabat Anda itu? 
1)  Ya 
2) Tidak 
 
Jika menjawab “ya”: 
 

9. Bagaimana status sosial-ekonomi saudara/kerabat Anda tersebut? 
1) Sama 
2) Lebih kaya 
3) Lebih miskin 

 
 
C. Perluasan Akses Kesehatan 

 
1. Apakah kelompok yang Anda ikuti membantu keluarga Anda dalam mengakses 

pelayanan kesehatan, berikut ini: 
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Nama Kelompok 
(bisa lebih dari 1) 

Jenis Pelayanan Penilaian 

 1) Penyediaan air bersih  Ya Kadang-
kadang 

Tidak 

 2) Penyediaan obat-obatan 
murah 

Ya Kadang-
kadang 

Tidak 

 3) Bantuan biaya untuk 
berobat di puskesmas atau 
RSU 

Ya Kadang-
kadang 

Tidak 

 4) Pemeriksaan kesehatan 
dasar secara rutin  

Ya Kadang-
kadang 

Tidak 

 5) Imunisasi  Ya Kadang-
kadang 

Tidak 

 6) Pemeriksaan kehamilan Ya Kadang-
kadang 

Tidak 

 7) Pelayanan Keluarga 
Berencana (KB) 

Ya Kadang-
kadang 

Tidak 

 8) Pelayanan pembuangan 
sampah 

Ya Kadang-
kadang 

Tidak 

 9) Pengolahan sampah 
(misalnya untuk dibuat 
kompos) 

Ya Kadang-
kadang 

Tidak 

 10) Lainnya, sebutkan 
 
 

   

 
2. Menurut Anda, manakah 3 (tiga) sumber informasi utama untuk memperoleh 

informasi pelayanan kesehatan? 
1) Keluarga, teman, dan tetangga 
2) Papan pengumuman di kantor desa/kelurahan/kecamatan 
3) Pasar tradisional 
4) Surat kabar lokal 
5) Surat kabar nasional 
6) Radio 
7) Televisi 
8) Kelompok  
9) Asosiasi bisnis atau serikat pekerja 
10) Partai politik 
11) Tokoh masyarakat 
12) Aparat pemerintah 
13) Lembaga Swadaya Masyarakat 
14) Internet 
 

3. Jika ada masalah dalam hal penyediaan air di lingkungan permukiman Anda, 
seberapa besar kemungkinan warga di lingkungan Anda mau bekerjasama untuk 
mengatasi masalah tersebut? 
1) Semuanya pasti mau bekerja sama 
2) Sebagian kecil mau bekerja sama 
3) Sebagian besar mau bekerja sama 
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4) Tidak ada yang mau bekerja sama 
 

4. Jika Anda atau anggota keluarga Anda sakit parah, berapa banyak orang yang 
termasuk kerabat Anda yang bersedia membantu keluarga Anda? 
1)  Tidak ada 
2) Satu atau dua orang 
3) Tiga atau empat orang 
4) Lebih dari lima orang 
 

5. Bagaimana status sosial-ekonomi orang-orang yang dapat memberikan bantuan 
tersebut? 
1)  Sama 
2) Lebih kaya 
3) Lebih miskin 
 

6. Jika Anda atau anggota keluarga Anda sakit parah, berapa banyak orang di luar 
anggota keluarga inti Anda yang bersedia membantu Anda? 
1)  Tidak ada 
2) Satu atau dua orang 
3) Tiga atau empat orang 
4) Lebih dari lima orang 
 
Jika menjawab dengan pilihan nomor 2, 3, atau 4: 
 

7. Berapa orang yang menurut Anda benar-benar sanggup memberikan bantuan? 
...................... orang 
 

8. Bagaimana status sosial-ekonomi orang-orang yang dapat memberikan bantuan 
tersebut? 
1)  Sama 
2) Lebih kaya 
3) Lebih miskin 

 
 
D. Perluasan Akses Aktualisasi Diri 

 
1. Menurut Anda, manakah 3 (tiga) sumber informasi utama yang dapat 

memberitahukan pada Anda tentang program-program pemerintah, misalnya 
program pertanian, keluarga berencana, dll? 
1) Keluarga, teman, dan tetangga 
2) Papan pengumuman di kantor desa/kelurahan/kecamatan 
3) Pasar tradisional 
4) Surat kabar lokal 
5) Surat kabar nasional 
6) Radio 
7) Televisi 
8) Kelompok  
9) Asosiasi bisnis atau serikat pekerja 
10) Partai politik 



20 

 

11) Tokoh masyarakat 
12) Aparat pemerintah 
13) Lembaga Swadaya Masyarakat 
14) Internet 

 
2. Bagaimana biasanya proses pengambilan keputusan berlangsung dalam kelompok? 

Nama Kelompok 
(bisa lebih dari 1) 

Pengambilan Keputusan Penilaian 

 1) Ada intervensi dari pihak luar Ya Tidak 
 2) Keputusan diambil oleh 

pimpinan, baru diberitahukan 
pada anggota 

Ya Tidak 

 3) Pimpinan bertanya pada 
anggota, kemudian 
memutuskan 

Ya Tidak 

 4) Anggota mengadakan diskusi 
dan mengambil keputusan 
bersama-sama 

Ya Tidak 

 5) Lainnya, sebutkan  
 
 

  

 
3. Bagaimana proses menentukan pemimpin dalam kelompok? 

Nama Kelompok 
(bisa lebih dari 1) 

Pengambilan Keputusan Penilaian 

 1) Ditentukan oleh pihak luar Ya Tidak 
 2) Ditentukan oleh pemimpin 

sebelumnya 
Ya Tidak 

 3) Ditentukan oleh sebagian 
kecil anggota 

Ya Tidak 

 4) Dipilih oleh suara 
terbanyak 

Ya Tidak 

 5) Lainnya, sebutkan 
 
 

  

 
4. Secara umum, bagaimana efektivitas kepemimpinan dalam kelompok? 

1) Sangat efektif 
2) Cukup efektif 
3) Netral 
4) Kurang efektif 
5) Sangat kurang efektif 

 
5. Berapa kali selama 1 tahun terakhir, Anda berpartisipasi dalam acara sosial, seperti 

pernikahan, peringatan kelahiran, penguburan, perayaan keagamaan, dll? 
.................. kali 
 

6. Selama 1 tahun terakhir, apakah Anda pernah melakukan hal-hal berikut ini: 
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1) Menghadiri rapat warga, dengar 
pendapat, atau diskusi publik 

Ya Tidak 

2) Bertemu atau menghubungi politisi, 
bisa dengan menelepon, mengirim e-
mail, SMS, atau surat 

Ya Tidak 

3) Ikut serta dalam unjuk 
rasa/demonstrasi 

Ya Tidak 

4) Ikut serta dalam kampanye Ya Tidak 
5) Melaporkan masalah-masalah lokal 

pada surat kabar, radio, atau TV 
Ya Tidak 

6) Melaporkan masalah-masalah lokal 
pada polisi atau pengadilan 

Ya Tidak 

 
7. Apakah ada kegiatan di lingkungan permukiman Anda di mana Anda tidak 

diperbolehkan ikut serta? 
1) Ada 
2) Tidak 
 
Bila jawaban “ada”: 
 

8. Dalam kegiatan apa Anda tidak diperbolehkan ikut serta?  
1) ................................................................................................................................ 
2) ................................................................................................................................ 
3) ................................................................................................................................ 

 
9. Mengapa Anda tidak diperbolehkan ikut serta? Pilihlah di antara jawaban-

jawaban berikut (maksimal 2 alasan) 
1) Kemiskinan 
2) Pekerjaan 
3) Tingkat pendidikan yang kurang 
4) Jenis kelamin 
5) Usia 
6) Agama 
7) Afiliasi politik 
8) Etnisitas 
9) Lainnya, sebutkan ................................................................................................ 

 
10. Secara umum, seberapa besar kontribusi Anda untuk membuat lingkungan 

permukiman Anda menjadi lebih baik? 
1) Sangat besar 
2) Besar 
3) Netral 
4) Kecil 
5) Sangat kecil 

 
 
 

Terimakasih atas Partisipasi dan Kerjasamanya dalam Pengisian Kuesioner ini 
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…………....., ………………. 2008 
 
 
 

Responden Surveyor 
 
 
 
 
 

(...................................................................) 

 
 
 
 
 

(....................................................................) 
 



PEDOMAN WAWANCARA 
 

“PEMETAAN DAN PEMANFAATAN MODAL SOSIAL  
DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI JAWA BARAT”  

 
 
Wawancara ditujukan pada:  

1. Tokoh Masyarakat (misalnya Ketua RT/RW, tokoh agama, tokoh adat, dll)  
2. Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan 

 
 
Pertanyaan 
 

1. Deskripsikan kondisi geografis, sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di lingkungan 
permukiman Anda.  
 

2. Bagaimana penilaian Anda tentang hubungan sosial di antara warga di lingkungan 
permukiman ini dalam hal mengatasi masalah bersama? 
 

3. Bagaimana penilaian Anda tentang rasa saling percaya di antara warga di lingkungan 
permukiman ini? 
 

4. Bagaimana aksesibilitas lingkungan permukiman Anda terhadap: 
a. Sarana pendidikan 
b. Sarana kesehatan 
c. Sarana ekonomi (pasar, toko, bank, dll) 
d. Sarana pemerintahan (kantor desa, kantor kecamatan) 
(jelaskan dari sisi jarak, waktu tempuh & kemudahan transportasi) 
 

5. Ada berapa kelompok di lingkungan permukiman Anda? Mana yang paling berperan dalam 
meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat, khususnya yang tergolong miskin? Apa yang 
dilakukan kelompok tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin? 
 

6. Permasalahan kemiskinan apa yang paling banyak dirasakan oleh warga di lingkungan 
permukiman ini? Apakah: 
a. Keterbatasan akses ekonomi 
b. Keterbatasan akses pendidikan 
c. Keterbatasan akses kesehatan 
d. Keterbatasan akses partisipasi politik 

 
7. Apakah di lingkungan permukiman masih ada ritual-ritual/upacara-upacara/kegiatan tertentu 

yang melibatkan warga dalam jumlah banyak dan bersifat sukarela (tanpa dipungut biaya)? 
 

8. Apakah warga di lingkungan permukiman mudah dilibatkan dalam suatu kegiatan untuk 
kepentingan bersama? Dalam kegiatan apa? 
 

9. Apa faktor utama yang menyebabkan warga masyarakat mau diajak berpartisipasi dalam 
kegiatan bersama di lingkungan permukiman? 
 

10. Cara apa yang biasanya paling efektif digunakan agar warga masyarakat mau berpartisipasi 
dalam kegiatan bersama di lingkungan permukiman? 

 
 

Terima Kasih 
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OLAH KUESIONER 
 

“PEMETAAN DAN PEMANFAATAN MODAL SOSIAL  
DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI JAWA BARAT”  

 
 
 
Proporsi angket: 
 
Pra-KS = 20,77% 
KS-1 = 30,56% 
KS-2 = 24,33% 
KS-3 = 13,95% 
KS-3+ = 10,39% 
 
 
I. IDENTITAS RESPONDEN 

 
a. Jenis Kelamin  

Laki-laki = 54,90%         
Perempuan = 45,10% 

 
b. Usia    

10-19 tahun = 0,59% 
20-29 tahun = 14,24% 
30-39 tahun = 21,36% 
40-49 tahun = 31,75% 
50-59 tahun = 20,77% 
60-69 tahun = 8,31% 
70-79 tahun = 2,67% 
80 tahun lebih = 0,29% 
Usia minimal responden = 17 tahun, maksimal = 80 tahun 
 

c. Pekerjaan   
- Pedagang = 8,60% 
- Wiraswasta = 18,1% 
- Petani = 15,43% 
- Ibu rumah tangga = 27,29% 
- Supir angkot = 1,19% 
- Nelayan = 0,29% 
- Guru = 2,37% 
- TNI = 1,19% 
- Ustadzah = 0,29% 
- PNS = 4,75% 
- Pengangguran = 2,08% 
- Buruh = 5,34% 
- Pelajar = 0,29% 
- Kuli = 0,89% 
- Perangkat desa = 1,19% 
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- Purnawirawan = 0,29% 
- Serabutan = 0,59% 
- Mahasiswa = 1,19% 
- Bidan = 0,29% 
- Dosen = 0,29% 
- Pegawai swasta = 5,64% 
- Peternak = 0,29% 
- Cleaning service = 0,59% 
- Pensiunan = 0,89% 
- Tukang beca = 0,59% 

 
d. Pendidikan terakhir: 

1) Tidak bersekolah = 19,29% 
2) SD/sederajat = 29,08%  
3) SMP/sederajat = 16,32% 
4) SMA/sederajat = 22,85% 
5) D3 = 4,15% 
6) S1 = 7,71% 
7) S2 = 0,59% 
8) S3 = 0 

 
e. Etnisitas  :  

- Sunda = 52,98% 
- Jawa = 29,77% 
- Makasar = 0,29% 
- Minang = 2,08% 
- Batak = 0,59% 
- Betawi = 23,81% 
- Sumatera = 0,29 
- Melayu = 1,19 
- Keturunan Cina = 0,29 
- Jawa-Sunda = 0,29 
- Cina-Jawa = 0,29 

 
f. Agama  :  

- Islam = 99,70% 
- Kristen = 0,30% 

 
g. Lamanya tinggal di desa/kelurahan:  

- Mayoritas 20 tahun 
- Minimal 1 tahun 
- Maksimal 80 tahun 
 

h. Jumlah anggota keluarga:  
- Mayoritas 5 orang 
- Minimal 1 orang 
- Maksimal 15 orang 
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i. Hubungan dengan kepala keluarga: 
- Kepala Keluarga = 53,11%  
- Istri = 41,25% 
- Anak = 5,64% 

 
 
II. PEMETAAN MODAL SOSIAL 
 
A. Ketersediaan Kelompok dan Jejaring Kerja 
 

1. Isilah kolom-kolom berikut ini berdasarkan keberadaan kelompok di daerah Anda 
dan keanggotaan Anda dalam kelompok-kelompok berikut ini. 

 
Tipe Kelompok Nama Kelompok di 

Lingkungan 
Permukiman Anda 

Jumlah Anggota 
Keluarga yang 

Menjadi Anggota 

Tingkat Partisipasi 
(Aktif/Tidak Aktif) 

*dalam % 
Kelompok 
tani/nelayan 

76 responden 
Di Indramayu: 
Paguyuban Petani, 
Sentrasari, Taryani, 
Sukamulya, Sri 
Rahayu, Telaga Sari; 
Di Karawang: 
Sumber Urip, Tani 
Mukti, Sumber Tani, 
Sri Rejeki 
Kuningan: Cihaur, Al 
Ikhwan, Harapan 
Tani, Wanasari, 
Cariang Tandang 
Cianjur: 
Tugu Mulya, Tani 
Mukti, Cijulang 
Mukti, Tani Jaya 
Ciamis: 
Kelompok nelayan, 
UP2KS 
Garut: 
Kahuripan, 
Siliwangi, Padiitem, 
Mawar 

1-3 orang  41 59 

Kelompok pedagang 27 responden 
Di Indramayu: 
Pedagang Baso, 
Paguyuban Pedagang 
Di Bandung:  
Kelompok Pengusaha 
Sepatu RW 03 
Di Karawang: 
Kelompok Dagang, 
Melati 1 
Bekasi: 

1-5 orang 33 67 
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Pedagang Pecel Lele, 
Paguyuban Pedagang 
Jamu 
Kuningan: 
Kopda Cibingbin 
Cirebon: 
Pedagang Jam/Arloji, 
Pedagang (Warung), 
Pengrajin alat 
kebersihan, Konfeksi, 
Pedagang Rujak, 
Pedagang Nasi, Es 
Kelapa Muda, Nasi 
Kuning, Pedagang 
Surabi 
Ciamis: 
Kelompok pedagang 
pinggir pantai 

Kelompok profesi 
(guru, dokter, veteran, 
dll) 

22 responden 
Di Indramayu: 
PGRI, Paguyuban 
Supir Angkot 
Di Bandung: 
Kelompok toko 
sepatu, Forum 
Komunikasi 
Pengrajin Alas Kaki 
dan Produksi Kulit 
Di Karawang: 
PGRI, PGM 
Di Bogor: 
Penasehat IBI 
Bekasi: 
IGTKI, Paguyuban 
Becak Margahayu, 
Keluarga Kompleks 
LP Bekasi, 
Paguyuban Ojek 
Margahayu 
Kuningan: 
PGRI 
Cianjur: 
Ojeg Cijati 
Cirebon: 
Tukang beca, Tukang 
Cuci pakaian, Supir, 
Tukang Sablon, 
Pegawai swasta 

1-2 orang 39 61 

Serikat pekerja 1 responden 
Bekasi: 
Serikat Pekerja 

1 orang Tidak Aktif 

Kelompok warga di 
lingkungan 

22 responden 
Di Bandung: 

1-4 orang  25 75 
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permukiman PKK, Yayasan 
Kesejahteraan 
Warga, Kader 
Posyandu, Koperasi 
Bogor: 
PKK 
Bekasi: 
PKK, Pengurus RW, 
Paguyuban Pengurus 
Kematian 
Cianjur: 
LPM Desa 
Cirebon: 
PKK, RT 
Ciamis: 
PKK 

Kelompok keagamaan 205 responden 
Indramayu: 
Jam’iah Al 
Munawarah, Jam’iah 
Baiturrahman, 
Jam’iah Al Furqon, 
Jam’iah Al Quraniah, 
Jam’iah Assafiin, 
Jam’iah Al Hesi, 
Jam’iah Al Hijrah 
Bandung:  
Kelompok Pengajian 
Al Misbah, Al 
Barokah, Shalawatan 
Karawang: 
NU, PUI, Panitia 
Pembangunan Mesjid 
Bogor: 
Pengajian Jamiatul 
Khoer, Pengajian 
Santapan Rohani, 
Pengajian Ibu, Majlis 
Ta’lim Jamiatul 
Khoer, Pengajian Al 
Muqorobin, DKM, 
Majlis Ta’lim Nurul 
Ummah, Pengajian 
At Thursinin, 
Pengajian Al 
Hidayah, Pengajian 
Nurul Falah, 
Pengajian 
Kurata’ayun, 
Pengajian Al Arkaf 
Bekasi: 
Pengajian Ibu-ibu 
RW, Al Muhajirin, 

1-9 orang 82 18 
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Majlis Ta’lim 
Mushala, Majlis 
Ta’lim Al Ikhlas, 
Majlis ta'lim 
bachrulrahman, 
majelis talim Al 
istima, pengajian 
nurul falah, pengajian 
nurul ikhsan, 
pengajian arrohman, 
pengajian ikrar, 
pengajian kompleks 
LP, Al-Guffron 
Kuningan: 
DKM 
Cianjur: 
Al Istiqlal, Nurul 
Huda, Masjid Jami 
Cijulang, Al Inayah 

Parpol 14 responden 
Bandung: 
PDIP, Golkar,  
Karawang: 
PDIP, Golkar, PPP 
Bogor: 
PAN, PDIP 

1-3 orang 11 89 

Kelompok pemerhati 
budaya 

1 responden 
Bekasi: 
Barades 

1 orang Aktif 

Kelompok 
arisan/simpan pinjam 

136 responden  
Bandung: 
Arisan RW, Arisan 
RT, Arisan 
Kelurahan 
Karawang: 
Arisan, Arisan 
Mandiri 
Bogor: 
Koperasi Simpan 
Pinjam, Kelompok 
Arisan Mawar, 
Arisan Ibu-ibu 
Bekasi:  
Koperasi Simpan 
Pinjam RT, arisan 
RT 
Cianjur: 
Mawar 
Cirebon: 
Arisan PKK 
Ciamis: 
BUMDes, Koperasi 
HPB, Kamulyan 

1-4 orang 80 20 
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Komite sekolah 3 responden  
Karawang: 
SMPN 1 Cibuaya, 
SDN Pejaten 
Bogor: 
SDN Baranang Siang 

1 orang 3 97 

Kelompok pemerhati 
kesehatan 

44 responden 
Karawang: 
Posyandu 
Bogor: 
Kader Posyandu 
Bekasi: 
Posyandu, Jumantik 

1-11 orang 33 67 

Kelompok pemelihara 
air  

1 responden 
Cianjur: 
Andir  

1 orang Aktif 

Kelompok olahraga 33 responden 
Indramayu: 
Tim Bola Voli 
Karawang: 
Porsibaya, PB PGRI,  
Bogor: 
Kelompok Futsal RT, 
PB Galuh, Senam 
Bekasi: 
Klub Sepakbola, 
Bola Gamer, Bulu 
tangkis 
Kuningan: 
PB Cibingbin, PB 
Harapan  
Cianjur: 
Persip 

1-2 orang 36 64 

Kelompok pemuda 104 responden 
Bandung: 
Karang Taruna, 
Remaja Mesjid 
Karawang: 
AMPI, Irmada, KNPI 
Bogor: 
Pemuda Pancamarga, 
Ikatan Remaja 
Mesjid 
Bekasi: 
Karang Taruna, 
Remaja Mesjid 
Kuningan: 
Karang Taruna 
Cianjur: 
Karang Taruna 

1-3 orang 39 61 

Lembaga swadaya 
masyarakat/ormas 

1 responden 
Indramayu: 
Lembaga 

1 orang Tidak Aktif 
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Pemberdayaan 
Masyarakat  

Kelompok berbasis 
etnis/suku 

0 0 0 

Lainnya, sebutkan  
 
 

0 0 0 

 
2. Dibandingkan dengan lima tahun yang lalu, bagaimana partisipasi Anda dalam 

kelompok tersebut? 
1) Lebih banyak 17,42 
2) Sama 27,18 
3) Lebih sedikit 57,5 

 
3. Dari keseluruhan kelompok di mana Anda menjadi anggota, manakah kelompok 

yang paling besar peranannya bagi kelangsungan keluarga Anda? 
 
 
No. Jenis Kelompok (%) 
1 Kelompok agama 39,62 
2 Kelompok profesi 6,04 
3 Kelompok olah raga 1,13 
4 Kelompok tani 15,09 
5 Kelompok dagang 6,79 
6 Kelompok ormas 0,38 
7 Arisan 23,39 
8 Kelompok warga 3,77 
9 Kelompok kesehatan 0,75 
10 Parpol 1,13 
11 Kelompok pemuda 1,51 
12 Pemelihara air 0,38 
 JUMLAH 100 

  
4. Berapa banyak dalam satu tahun terakhir, Anda mengikuti kegiatan dalam 

kelompok tersebut, misalnya dengan menghadiri pertemuan-pertemuan yang 
diselenggarakan kelompok atau melakukan pekerjaan bersama kelompok? 

- < 7 kali = 36,57% 
- 7 – 30 kali = 42,72% 
- 31-180 kali = 20,71% 
- > 181 kali = 2,26%  

Catatan: rata-rata berpartisipasi 12 kali dalam setahun terakhir 
 

5. Bagaimana caranya sehingga Anda menjadi anggota kelompok tersebut? 
1) Menjadi pendiri kelompok = 14,45% 
2) Dipaksa untuk bergabung = 0% 
3) Diajak untuk bergabung = 43,93% 
4) Sukarela = 19,65% 
5) Lainnya = 2,31%  
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Sebutkan: ikut-ikutan, bagian dari tugas sebagai perangkat desa, meneruskan 
keanggotaan orang tua 
 

6. Berapa banyak uang yang disumbangkan oleh Anda kepada kelompok tersebut 
selama 1 tahun terakhir? 
1) Ada = 48,66% besarannya berkisar mulai dari sukarela sampai dengan Rp 30 

juta (untuk pembangunan mesjid) 
2) Tidak ada = 96,34% 

 
7. Berapa hari Anda bekerja untuk kelompok tersebut selama 1 tahun terakhir? 

- < 7 hr = 32,12% 
- 7 – 30 hr = 51,32% 
- 31 – 180 hr = 16,56% 
- > 181 hr = 3,31%  
Catatan: rata-rata bekerja untuk kelompok 12 hari 
 

8. Apa manfaat paling besar yang Anda peroleh dengan ikut serta dalam kelompok 
tersebut? 
1) Peningkatan taraf hidup rumah tangga = 30,32% 
2) Bermanfaat untuk masa-masa darurat = 10,44% 
3) Bermanfaat bagi komunitas = 5,70% 
4) Rekreasi/menghabiskan waktu senggang = 1,3% 
5) Kebutuhan spiritual, status sosial, dan aktualisasi diri = 50,06% 
6) Lainnya = 2,21%  

Sebutkan: menambah keterampilan, misalnya dalam pelayanan kesehatan; 
menjembatani pemerintah dan pengrajin; menambah modal; dan merupakan 
bagian dari pelaksanaan tugas/pekerjaan 

 
9. Apakah anggota-anggota dalam kelompok memiliki kesamaan karakteristik berikut 

ini? 
1) Tinggal di lingkungan permukiman 

yang sama 
Ya 

84,59 
Tidak 
15,41 

2) Ikatan kekerabatan Ya 
16,67 

Tidak 
83,34 

3) Agama Ya 
69,82 

Tidak 
30.19 

4) Gender Ya 
36,48 

Tidak 
63,53 

5) Usia Ya 
17,7 

Tidak 
82,3 

6) Etnisitas/bahasa/ras/suku Ya 
22,32 

Tidak 
77,68 

7) Pekerjaan Ya 
22,01 

Tidak 
77,99 

8) Latar belakang pendidikan Ya 
3,15 

Tidak 
96,86 

9) Tingkat pendidikan Ya 
3,46 

Tidak 
96,54 

 



10 

 

10. Apakah sebagian besar anggota kelompok memiliki pandangan politik yang sama 
atau bergabung dalam partai politik yang sama? 
1) Ya = 11,99% 
2) Tidak = 88,01% 

 
11. Apakah anggota-anggota kelompok yang lain memiliki tingkat pendapatan yang 

sama? 
1) Ya = 8,18% 
2) Tidak = 91,82% 

 
12. Dalam 5 tahun terakhir, apakah jumlah anggota dalam kelompok berkurang, tetap 

sama, atau bertambah? 
1) Bertambah = 36,16% 
2) Tetap = 55,66% 
3) Berkurang = 8,18% 

 
13. Apakah kelompok yang Bapak/Ibu/Sdr./i. ikuti bekerja sama dengan kelompok lain 

dalam lingkungan komunitas yang sama untuk mencapai tujuan? 
1) Ya = 44,65% 
2) Kadang-kadang = 28,93% 
3) Tidak = 26,42% 

 
14. Apakah kelompok yang Anda ikuti bekerja sama dengan kelompok lain di luar 

lingkungan komunitas yang sama untuk mencapai tujuan? 
1) Ya = 20,75% 
2) Kadang-kadang = 50,31% 
3) Tidak = 28,93% 

 
15. Dari mana sumber dana yang utama bagi kelompok yang Anda ikuti? 

1) Iuran anggota = 67,94% 
2) Sumber lain dalam komunitas = 25,4% 
3) Sumber lain dari luar komunitas = 6,67% 
 

16. Dari mana kelompok menerima paling banyak masukan berupa pertimbangan atau 
perluasan keahlian? 
1) Dari sesama anggota = 76,66% 
2) Dari sumber lain dalam komunitas = 17,03% 
3) Dari sumber lain di luar komunitas = 6,31% 

 
17. Siapa yang pada mulanya membentuk kelompok? 

1) Pemerintah Pusat = 2,52%  
2) Pemerintah Daerah = 6,94% 
3) Tokoh lokal = 32,81% 
4) Dibentuk sendiri oleh komunitas = 57,73% 

 
18. Berapa banyak teman dekat/sahabat yang sekarang Anda miliki, yang biasanya 

diajak bicara untuk urusan-urusan pribadi atau dimintai bantuan? 
2 sampai dengan 10 orang 
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19. Jika Anda tiba-tiba harus pergi selama dua hari atau lebih, dapatkah Anda 
mengandalkan tetangga Anda untuk menjaga anak-anak Anda? 
1) Ya = 71,54% 
2) Tidak = 28,46% 

 
 
B. Kepercayaan dan Solidaritas 
 

1. Secara umum, menurut penilaian Anda, apakah orang-orang di sekitar Anda dapat 
dipercaya? 
1) Sebagian besar dapat dipercaya 89,32 
2) Sebagian besar tidak dapat dipercaya 10,68 

 
2. Bagaimana sikap Anda terhadap pernyataan berikut ini: 

Pernyataan SS S N TS STS
1) Sebagian besar orang yang bermukim di 

lingkungan permukiman Anda dapat 
dipercaya 

17,21 74,78 4,15 3,86 - 

2) Anda harus waspada dalam bergaul 
dengan orang-orang di lingkungan 
permukiman Anda, agar tidak 
dimanfaatkan oleh orang lain 

15,13 60,24 16,91 7,71 - 

3) Sebagian besar orang di lingkungan 
permukiman Anda bersedia menolong jika 
diperlukan 

19,29 68,85 10,09 1,78 - 

4) Di lingkungan permukiman Anda, orang-
orang tidak saling percaya dalam hal 
pinjam-meminjam uang 

2,97 32,94 45,99 18,1 0,3 

 
3. Bagaimana kepercayaan Anda terhadap orang-orang berikut ini: 

berikan penilaian dengan menggunakan skala 1 s.d. 5, di mana 1 berarti sangat 
tidak percaya dan 5 berarti sangat percaya 

Karakteristik 1 2 3 4 5 
1) Orang yang memiliki etnisitas/latar 

belakang budaya yang sama dengan 
Anda 

0 12,26 28,06 38,71 20,97

2) Orang yang berasal dari etnisitas/latar 
belakang budaya yang berbeda dengan 
Anda 

3,26 12,46 43,92 29,08 11,28

3) Penunggu toko/warung/kios 5,93 15,7 44,5 32,3 1,48 
4) Aparat pemerintah daerah 0,89 8,01 48,4 40,1 2,67 
5) Aparat pemerintah pusat 2,67 15,1 39,2 37,7 5,34 
6) Polisi 7,42 17,8 40,36 30,27 4,15 
7) Guru 0,3 7,71 32,94 45,7 13,35
8) Perawat dan dokter 0 4,75 34,42 47,18 13,65
9) Tokoh agama 0 2,67 27,89 51,93 17,51
10) Parpol 8,60 18,99 30,27 28,19 13,95
11) Orang yang tidak dikenal 28,78 32,94 33,33 4,45 0,3 
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4. Menurut Anda, bagaimana tingkat kepercayaan dalam lingkungan permukiman 
Anda dalam 5 (lima) tahun terakhir ini? 
1) Meningkat 31,83 
2) Tetap 38,44 
3) Menurun 29,73 

 
5. Menurut Anda, apakah orang-orang di lingkungan permukiman Anda bersedia 

saling membantu/bergotong royong? 
1) Selalu 46,88 
2) Kadang-kadang 47,18 
3) Tidak pernah 5,93 

 
6. Jika ada program pemerintah di lingkungan permukiman Anda yang tidak 

berdampak langsung bagi Anda, tapi dapat membantu orang-orang lain di 
lingkungan Anda, apakah Anda bersedia membantu kegiatan tersebut? 
 

Jenis Ya Tidak 
Tenaga 80,41 19,59 
Uang 82,2 17,8 
Saran 64,11 35,89 
Fasilitas 67,66 32,34 
 
 
 

C. Aksi Kolektif dan Kerjasama 
 
1. Dalam 1 tahun terakhir, apakah Anda pernah bekerja bersama-sama dengan warga 

di lingkungan permukiman Anda untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi 
komunitas? 
1) Ya 78,34 
2) Tidak 21,66 
 
Bila jawaban “ya”, lanjutkan ke nomor berikut. Bila jawaban “tidak”, langsung 
lanjutkan ke nomor 4 
 

2. Sebutkan 3 (tiga) jenis kegiatan yang dilakukan selama 1 tahun terakhir tersebut? 
Apakah secara sukarela atau tidak? 
Jenis kegiatan yang masih banyak dilakukan: 
1. Mengadakan Tahlilan 
2. Membersihkan Saluran Air 
3. Buka Puasa Bersama 
4. Acara Pernikahan 
5. Membangun Rumah 
6. Membuat Jalan Desa 
7. Pengajian 
8. Rajaban 
9. Ngerompet tikus 
10. Membangun Mushallah 
11. 17 Agustusan 
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12. Bersih lingkungan 
13. Siskamling 
14. Posyandu 
15. Maulidan 
16. Mencari air 
17. Membuat sumur mesjid 
18. Sekolah terbuka 
19. Membantu penguburan 
20. Pembuatan irigasi 
21. Memeriksa Jentik Nyamuk 
22.  Sumbangan untuk warga tidak mampu 
23. Peringatan Isra Miraj 
24. Penyuluhan PKK 
 
Sukarela = 82,38 
Terpaksa = 17,62 Alasan: karena diajak/dihimbau perangkat desa 

 
3. Berapa hari selama 1 tahun terakhir ini, Anda atau anggota keluarga Anda yang 

lain berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan komunitas? 
-  < 7 hr = 46,8% 
- 7 – 30 hr = 45,59% 
- 31 – 180 hr = 6,69% 
- > 181 hr = 0,91%  
Catatan: rata-rata berpartisipasi 1 hari 
 

4. Apakah orang yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan komunitas akan dikritik 
atau diberi sanksi? 
1) Selalu 6,82 
2) Kadang-kadang 24,04 
3) Tidak pernah 69,14 

 
5. Seberapa banyak warga yang berpartisipasi (baik dalam bentuk tenaga atau uang) 

untuk mendukung kegiatan pembangunan untuk kepentingan bersama, misalnya 
untuk memperbaiki jalan atau membangun gedung serbaguna? 
1) Semua warga terlibat 21,36 
2) Sebagian kecil yang terlibat 15,43 
3) Sebagian besar yang terlibat 62,32 
4) Tidak ada warga yang terlibat 0,89 

 
6. Jika ada warga di lingkungan permukiman Anda yang tiba-tiba mendapat musibah, 

misalnya sakit parah atau ada yang meninggal dunia sehingga anak-anaknya 
menjadi yatim piatu, seberapa besar kemungkinannya warga di lingkungan Anda 
mau bekerja sama untuk membantu warga tersebut? 
1) Semuanya pasti mau bekerja sama 32,64 
2) Sebagian kecil mau bekerja sama 12,17 
3) Sebagian besar mau bekerja sama 54,31 
4) Tidak ada yang mau bekerja sama 0,89 

 
 



14 

 

D. Informasi dan Komunikasi 
 
1. Berapa banyak warga di lingkungan permukiman Anda yang sudah menikmati 

layanan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN)? 
1) Seluruh warga 100 
2) Baru setengah dari keseluruhan warga 0 
3) Kurang dari setengah warga 0 
4) Tidak ada 0 

 
2. Apakah di lingkungan permukiman terdapat lampu penerangan jalan umum? 

1) Ya 70,33 
2) Tidak 29,67 

 
3. Seberapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai kantor pos terdekat dengan 

menggunakan kendaraan bermotor? 
1) Kurang dari 15 menit 51,04 
2) 15 – 30 menit 37,98 
3) 31 – 60 menit 21,96 
4) Lebih dari 1 jam 0 

 
4. Berapa kali dalam 1 bulan terakhir ini, Anda atau anggota keluarga Anda membaca 

surat kabar? 
- Tidak pernah = 8,60 
- 1-7 kali = 39,76 
- 8-14 kali = 28,19 
- > 14 kali = 23,44 

5. Seberapa sering Anda mendengarkan radio? 
1) Setiap hari 30,56 
2) Beberapa kali seminggu 21,66 
3) Seminggu sekali 2,97 
4) Kurang dari seminggu sekali 15,13 
5) Tidak pernah 29,67 

 
6. Seberapa sering Anda menonton televisi? 

1) Setiap hari 76 
2) Beberapa kali seminggu 11,3 
3) Seminggu sekali 2,37 
4) Kurang dari seminggu sekali 4,75 
5) Tidak pernah 5,64 

 
7. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menjangkau fasilitas telepon? 

1) Tersedia pesawat telepon/hand phone di rumah 60,24 
2) Kurang dari 15 menit 29,38 
3) 15 – 30 menit 10,09 
4) 31 – 60 menit 0,3 
5) Lebih dari 1 jam 0 

 
8. Dalam 1 bulan terakhir, berapa kali Anda menerima telepon atau menelepon? 

- Tidak pernah = 12,76 
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- 1-7 kali = 8,012 
- 8-14 kali = 24,33 
- > 14 kali = 54,9 

 
9. Secara umum, dibandingkan dengan kondisi 5 (tahun) yang lalu, bagaimanakah 

akses Anda untuk memperoleh informasi? 
1) Meningkat 64,69 
2) Tetap 31,75 
3) Menurun 3,56 

 
10. Apakah tersedia jalan yang mudah dilalui untuk mencapai lingkungan permukiman 

Anda? 
1) Ya 92,6 
2) Tidak 7,4 

 
11. Berapa kali Anda melakukan perjalanan ke luar kota selama 1 tahun terakhir ini? 

- Tidak pernah = 15,1 
- 1-7 kali = 69,7 
- 8-14 kali = 6,53 
- > 14 kali = 8,61 

 
E. Kohesi dan Inklusivitas Sosial 

 
1. Seberapa kuat perasaan kebersamaan atau solidaritas di antara warga di lingkungan 

permukiman Anda?  
1) Sangat tinggi 24,85 
2) Tinggi 46,11 
3) Netral 26,95 
4) Rendah 2,09 
5) Sangat rendah 0 

 
2. Kadangkala terdapat perbedaan karakteristik di antara warga yang bermukim dalam 

suatu lingkungan. Misalnya, perbedaan dalam tingkat kesejahteraan, status sosial, 
latar belakang etnisitas, perbedaan agama, keyakinan politik, ataupun perbedaan 
yang disebabkan oleh usia atau jenis kelamin yang berlainan. Menurut pendapat 
Anda, seberapa jauh perbedaan ini mewarnai lingkungan permukiman Anda? 
1) Sangat tinggi 5,39 
2) Tinggi 20,1 
3) Netral 47,6 
4) Rendah 9,58 
5) Sangat rendah 17,4 

 
3. Apakah perbedaan-perbedaan tersebut menimbulkan permasalahan? 

1) Ya 9,28 
2) Tidak 90,72 
 
Bila jawaban “tidak”, langsung melanjutkan ke nomor 6 
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4. Sebutkan 2 (dua) jenis perbedaan yang paling sering menimbulkan permasalahan di 
lingkungan permukiman Anda: 
1) Perbedaan dalam hal kekayaan/kepemilikan barang materiil 
2) Perbedaan status sosial 

 
5. Apakah perbedaan-perbedaan tersebut pernah menimbulkan perilaku kekerasan? 

1) Ya 1,56 
2) Tidak 98,45 

 
6. Apakah ada warga di sekitar Anda yang tidak mempunyai akses untuk memperoleh 

pelayanan ini: 
  Berapa banyak yang tidak memiliki 

akses? 
Jenis Pelayanan Tidak Ya Sedikit Banyak, tapi 

sampai 
setengah dari 

jumlah 
penduduk 

desa/kelurahan 

Lebih dari 
setengah 
jumlah 

penduduk 
desa/kelurahan

1) Pendidikan/sekolah 74,25 25,75 80,08 19,12 0,8 
2) Kesehatan/klinik 77,54 22,46 76,8 21,29 1,9 
3) Air bersih 78,14 21,86 14,39 77,65 7,9 
4) Keadilan 76 24 87,61 11,97 0,43 
5) Transportasi 82,53 16,47 94,51 5,49 0 
 

7. Selama 1 bulan terakhir, berapa kali Anda bertemu dengan orang-orang lain di 
tempat umum? 
Tiap hari 

 
8. Selama 1 bulan terakhir, berapa kali Anda menerima kunjungan tamu? 

10 kali 
 

9. Selama 1 bulan terakhir, berapa kali Anda bertamu ke rumah orang lain? 
10 kali 
 

10. Apakah di antara orang-orang yang sering Anda temui atau kunjungi ada yang 
memiliki karakteristik seperti ini: 
1) Berasal dari etnis yang berbeda Ya 

60,78 
Tidak 
39,22 

2) Berasal dari status ekonomi yang 
berbeda 

Ya 
60,47 

Tidak 
33,53 

3) Berasal dari status sosial yang 
berbeda 

Ya 
61,98 

Tidak 
38,02 

4) Berasal dari kelompok agama yang 
berbeda 

Ya 
32,93 

Tidak 
67,07 

 
11. Selama 3 (tiga) bulan terakhir, berapa kali Anda bertemu dengan orang lain untuk 

berolahraga bersama atau melakukan kegiatan rekreasi lainnya? 
Mayoritas 1 kali 
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12. Menurut pendapat Anda, bagaimanakah suasana di lingkungan permukiman Anda? 
1) Sangat damai 23,1 
2) Damai 67,96 
3) Netral 0,3 
4) Tidak aman 0 
5) Sangat tidak aman 0 

 
13. Dibandingkan 5 (lima) tahun lalu, bagaimana tingkat perilaku kekerasan di 

lingkungan permukiman Anda? 
1) Sangat meningkat 1,2 
2) Sedikit meningkat 11,68 
3) Tetap 21,56 
4) Menurun sedikit 44,61 
5) Sangat menurun 44,61 

 
14. Apakah Anda merasa aman tinggal sendirian di rumah? 

1) Sangat aman 25,75 
2) Aman 73,35 
3) Tidak aman 0 
4) Sangat tidak aman 0 

 
15. Apakah Anda merasa aman berjalan kaki sendirian di malam hari di lingkungan 

permukiman Anda? 
1) Sangat aman 23,8 
2) Aman 71,09 
3) Tidak aman 0,3 
4) Sangat tidak aman 0 

 
16. Dalam 1 tahun terakhir, apakah Anda atau anggota keluarga Anda pernah menjadi 

korban tindakan kejahatan, seperti penyerangan, penodongan, penipuan, dll? 
1) Ya 3,29 
2) Tidak 96,71 
 
Bila jawaban “tidak”, langsung lanjutkan ke pertanyaan nomor 18 
 

17. Berapa kali Anda atau anggota keluarga Anda mengalami hal tersebut? 
Mayoritas 2 kali 
 

18. Selama 1 tahun terakhir, apakah rumah Anda pernah dirampok atau dirusak? 
1) Ya 2,69 
2) Tidak 97,31 
 
Bila jawaban “tidak”, langsung lanjutkan ke pertanyaan nomor F.1 
 

19. Berapa kali Anda atau anggota keluarga Anda mengalami hal tersebut? 
Mayoritas 1 kali 
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F. Pemberdayaan dan Partisipasi Politik 
 

1. Secara umum, seberapa bahagia Anda? 
1) Sangat bahagia 17,07 
2) Cukup bahagia 76,35 
3) Tidak bahagia 0,3 
4) Sangat tidak bahagia 0 

 
2. Apakah Anda selalu dapat menentukan pengambilan keputusan yang berpengaruh 

terhadap kehidupan Anda sehari-hari? 
1) Selalu 49,55 
2) Pada sebagian besar hal 27,63 
3) Pada sebagian kecil hal 6,91 
4) Tidak pernah 0 

 
3. Apakah Anda merasa memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan penting 

yang akan mengubah hidup Anda? 
1) Sangat mampu 29,3 
2) Cukup mampu 47,3 
3) Netral 2,69 
4) Tidak mampu 0 
5) Sangat tidak mampu 0 

 
4. Selama 1 tahun terakhir, berapa kali warga di lingkungan permukiman Anda 

berkumpul bersama untuk mengajukan usulan pada pemerintah atau pemimpin 
politik untuk memperoleh bantuan yang bermanfaat bagi seluruh komunitas? 
1) Tidak pernah 52,41 
2) Satu kali saja 20,7 
3) Lima kali atau kurang 5,09 
4) Lebih dari lima kali 0 
 
Bila jawabannya “tidak pernah”, langsung lanjutkan ke pertanyaan nomor 6 
 

5. Apakah usulan yang diajukan tersebut berhasil direalisasikan? 
1) Semuanya direalisasikan 7,47 
2) Sebagian besar direalisasikan 70,4 
3) Sebagian besar tidak direalisasikan 4,22 
4) Tidak ada yang direalisasikan 0 

 
6. Apakah Anda memberikan suara pada pemilihan umum 2004? 

1) Ya 96,4 
2) Tidak 3,6 

 
7. Apakah Anda memberikan suara pada pemilihan presiden? 

1) Ya 95,2 
2) Tidak 4,8 

 
8. Apakah Anda memberikan suara pada pemilihan kepala daerah? 

1) Ya 95,2 
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2) Tidak 4,8 
 

9. Apakah Anda akan memilih calon yang tidak berasal dari etnis yang sama dengan 
Anda? 
1) Ya 59,6 
2) Tidak 39,8 

 
10. Menurut pendapat Anda, seberapa besar pemimpin daerah menggunakan aspirasi 

Anda sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang akan 
berdampak pada Anda? 
1) Tinggi 22,2 
2) Rendah 49,7 
3) Tidak sama sekali 0 

 
11. Menurut pendapat Anda, bagaimana tingkat kejujuran dari aparat instansi-instansi 

berikut ini? 
 Sangat 

Jujur 
Jujur Netral Tidak 

Jujur 
Sangat 

Tidak Jujur 
1) Aparat Pemerintah Daerah 1,19 44,01 14,37 0,59 0,59 
2) Aparat Pemerintah 

Desa/Kelurahan 
1,49 49,7 11,38 0,59 0,59 

3) Petugas pelayanan kesehatan 2,69 67,4 1,2 0,3 0,3 
4) Guru dan tenaga kependidikan 8,68 62,28 1,49 0 0 
5) Aparat pelayanan publik di 

kantor pos 
1,79 51,2 0,89 0 0 

6) Polisi 0,59 29,64 22,16 2,99 2,99 
7) Hakim dan aparat pengadilan 0 27,25 17,66 2,99 2,99 
8) Aktivis LSM 0 21,32 8,71 0,59 0,59 
 

12. Selama 5 (lima) tahun terakhir, bagaimana tingkat kejujuran di kalangan aparat 
pemerintah daerah? 
1) Meningkat 18,26 
2) Tetap 55,39 
3) Menurun 0 

 
13. Selama 1 tahun terakhir, apakah Anda harus membayar sejumlah uang tambahan 

kepada aparat pemerintah untuk memperoleh pelayanan? 
1) Selalu 14,37 
2) Kadang-kadang 44,01 
3) Tidak pernah 0 
 
Bila jawaban “tidak pernah”, langsung lanjutkan ke pertanyaan nomor III.A.1 
 

14. Apakah pembayaran uang tambahan tersebut efektif untuk memperoleh pelayanan 
dengan lebih baik? 
1) Selalu 16,78 
2) Kadang-kadang 74,16 
3) Tidak pernah 0 
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III. PEMANFAATAN MODAL SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN 
KEMISKINAN 

 
A. Perluasan Akses Ekonomi 

 
1. Apakah kelompok yang Anda ikuti membantu keluarga Anda memperoleh 

pelayanan ekonomi berikut ini: 
Jenis Pelayanan Jenis Kelompok Penilaian 

1) Pinjaman dana - Kelompok keagamaan  
- Arisan 
- Koperasi 
- Kelompok pedagang 
- Kelompok olahraga 
- Kelompok petani 
- Kelompok profesi (supir, 

ojek, PGRI 
- Kelompok warga 

(Yakeswar) 
- Karang Taruna 
- Posyandu 
 

Ya 
75,68 

Kadang-
kadang 
14,19  

Tidak 
10,14 

2) Tabungan - LPM 
- Arisan 
- Pengajian 
- Parpol 
- Komite sekolah 
- Kelompok tani 
 

Ya 
87,5 

Kadang-
kadang 

9,79 

Tidak 
2,70 

3) Penjualan/pemasaran 
hasil pertanian 

- Kelompok dagang 
- Ormas (Pemuda Panca 

Marga) 
- PKK 

Ya 
84,46 

Kadang-
kadang 

9,46 

Tidak 
6,08 

4) Bahan baku atau 
teknologi untuk 
membantu mata 
pencaharian sehari-
hari 

- Kelompok dagang Ya 
92,9 

Kadang-
kadang 

4,39 

Tidak 
2,70 

5) Irigasi Kelompok mitra cai Ya 
84,79 

Kadang-
kadang 
11,15 

Tidak 
4,05 

6) Pekerjaan - Kelompok dagang 
- Kelompok profesi 

Ya 
73,99 

Kadang-
kadang 

20,6 

Tidak 
5,40 

7) Lainnya, misalnya 
untuk keperluan 
mendesak/mendadak; 
menjembatani dengan 
pemerintah 

 

- Arisan 
- Kelompok warga (Forum 

RW) 
- Koperasi 

87,62 10,55 1,83 
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2. Menurut Anda, manakah 3 (tiga) sumber informasi utama untuk memperoleh 
informasi perdagangan, misalnya lowongan kerja, harga kebutuhan pokok, dll? 
1) Keluarga, teman, dan tetangga 
2) Pasar tradisional 
3) Televisi 

 
3. Jika Anda memerlukan suatu barang tapi sedang tidak memiliki uang, apakah Anda 

bisa melakukan barter (tukar-menukar) barang yang Anda miliki untuk 
memperoleh kebutuhan Anda? 
1) Ya 6,55 
2) Kadang-kadang 10,42 
3) Tidak 83,04 
 
Bila menjawab “ya” atau “kadang-kadang”:  

 
4. Dengan siapa Anda biasanya melakukan kebiasaan barter? 

1) Anggota keluarga inti (ayah, ibu, kakak, adik) 2,52 
2) Kerabat (paman, bibi, sepupu, kakek, nenek) 8,82 
3) Tetangga 88,65 
4) Lainnya 0,42 

Sebutkan: pedagang 
 

5. Bagaimana status sosial-ekonomi orang-orang yang melakukan barter dengan 
Anda? 
1) Sama 87 
2) Lebih kaya 13 
3) Lebih miskin 0 
 

6. Jika memerlukan, apakah Anda masih melakukan kebiasaan untuk meminjam 
bahan-bahan kebutuhan pokok (sembako), seperti gula, garam, atau beras? 
1) Ya 46,86 
2) Tidak 53,15 
 
Bila menjawab “ya”: 
 

7. Dengan siapa Anda biasanya melakukan kebiasaan meminjam sembako tersebut? 
1) Anggota keluarga inti (ayah, ibu, kakak, adik) 15,4 
2) Kerabat (paman, bibi, sepupu, kakek, nenek) 8,66 
3) Tetangga 76 
4) Lainnya 8,66 

Sebutkan: warung, toko, koperasi 
 

8. Bagaimana status sosial-ekonomi orang-orang yang memberikan pinjaman pada 
Anda? 
1) Sama 77,09 
2) Lebih kaya 22,91 
3) Lebih miskin 0 
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9. Jika tiba-tiba Anda memerlukan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan 
mendesak, berapa orang dari kerabat Anda yang menurut Anda bersedia 
memberikan bantuan uang tersebut? 
1) Tidak ada 16,13 
2) Satu atau dua orang 60,94 
3) Tiga atau empat orang 22,94 
4) Lebih dari lima orang 13,98 

 
10. Bagaimana status sosial-ekonomi orang-orang yang dapat memberikan bantuan 

tersebut? 
1) Sama 61,51 
2) Lebih kaya 38,49 
3) Lebih miskin 0 
 

11. Jika tiba-tiba Anda memerlukan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan 
mendesak, berapa orang (selain anggota keluarga Anda) yang menurut Anda 
bersedia memberikan bantuan uang tersebut? 
1)  Tidak ada 39,21 
2) Satu atau dua orang 47,12 
3) Tiga atau empat orang 13,67 
4) Lebih dari lima orang 14,03 

 
Jika menjawab dengan pilihan nomor 2, 3, atau 4: 
 

12. Berapa orang yang menurut Anda benar-benar sanggup memberikan bantuan 
keuangan tersebut? 
1 orang 

13. Bagaimana status sosial-ekonomi orang-orang yang dapat memberikan bantuan 
keuangan tersebut? 
1) Sama 64,77 
2) Lebih kaya 35,23 
3) Lebih miskin 0 

 
14. Jika tiba-tiba Anda kehilangan mata pencaharian utama bagi keluarga, misalnya 

karena gagal panen atau karena di-PHK, berapa banyak kerabat Anda yang 
bersedia membantu Anda dalam kondisi tersebut? 
1) Tidak ada 18,79 
2) Satu atau dua orang 58,51 
3) Tiga atau empat orang 22,7 
4) Lebih dari lima orang 12,06 
 

15. Bagaimana status sosial-ekonomi orang-orang yang dapat memberikan bantuan 
tersebut? 
1)  Sama 60,6 
2) Lebih kaya 39,4 
3) Lebih miskin 0 
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16. Jika tiba-tiba Anda kehilangan mata pencaharian utama bagi keluarga, misalnya 
karena gagal panen atau karena di-PHK, berapa banyak orang di luar anggota 
keluarga inti Anda yang bersedia membantu Anda dalam kondisi tersebut? 
1) Tidak ada 45,36 
2) Satu atau dua orang 42,3 
3) Tiga atau empat orang 12,4 
4) Lebih dari lima orang 8,25 
 
Jika menjawab dengan pilihan nomor 2, 3, atau 4: 
 

17. Berapa orang yang menurut Anda benar-benar sanggup memberikan bantuan? 
1 orang 
 

18. Bagaimana status sosial-ekonomi orang-orang yang dapat memberikan bantuan 
tersebut? 
1)  Sama 51,67 
2) Lebih kaya 48,33 
3) Lebih miskin 0 

 
 

B. Perluasan Akses Pendidikan 
 

1. Apakah kelompok yang Anda ikuti membantu keluarga Anda dalam mengakses 
pelayanan pendidikan, berikut ini: 

Jenis Pelayanan Jenis Kelompok 
(bisa lebih dari 1) 

Penilaian 

1) Beasiswa untuk 
anak-anak Anda  

- Pengajian 
- Kelompok olahraga 
- Kelompok dagang 
- Kelompok tani 
- PGRI 
- Arisan 
- Kelompok warga 

(Yakeswar, PKK) 
- Karang tarunan 
- Posyandu 
- Koperasi 
- Parpol 

Ya 
91 

Kadang-
kadang 

7,17 

Tidak 
1,89 

2) Bantuan buku-
buku 

- LPM 
- Pengajian 
- Parpol 
- Komite sekolah 
- PKK 

Ya 
75,09 

Kadang-
kadang 
21,51 

Tidak 
3,39 

3) Bantuan seragam - Ormas 
- Posyandu 

Ya 
78,87 

Kadang-
kadang 
18,49 

Tidak 
2,64 

4) Pendidikan 
tambahan di luar 
jam sekolah 

 Ya 
0 

Kadang-
kadang 

0 

Tidak 
0 
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5) Pendidikan agama Kelompok agama Ya 
61,3 

Kadang-
kadang 

38,7 

Tidak 
0 

6) Pelatihan 
keterampilan 
tambahan 

 Ya 
0 

Kadang-
kadang 

0 

Tidak 
0 

7) Lainnya, sebutkan 
 

 0 0 0 

 
2. Menurut Anda, manakah 3 (tiga) sumber informasi utama untuk memperoleh 

informasi pelayanan pendidikan? 
1) Keluarga, teman, dan tetangga 
2) Televisi 
3) Aparat pemerintah 

 
3. Jika anak Anda terpaksa berhenti sekolah karena ketiadaan biaya, berapa banyak 

orang yang termasuk kerabat Anda yang bersedia membantu anak Anda agar dapat 
bersekolah lagi? 
1) Tidak ada 27,9 
2) Satu atau dua orang 54,11 
3) Tiga atau empat orang 17 
4) Lebih dari lima orang 10,2 
 

4. Bagaimana status sosial-ekonomi orang-orang yang dapat memberikan bantuan 
tersebut? 
1)  Sama 48,98 
2) Lebih kaya 51,02 
3) Lebih miskin 0 
 

5. Jika anak Anda terpaksa berhenti sekolah karena ketiadaan biaya, berapa banyak 
orang di luar anggota keluarga inti Anda yang bersedia membantu anak Anda agar 
dapat bersekolah lagi? 
1)  Tidak ada 56,55 
2) Satu atau dua orang 35,14 
3) Tiga atau empat orang 8,31 
4) Lebih dari lima orang 6,7 
 
Jika menjawab dengan pilihan nomor 2, 3, atau 4: 
 

6. Berapa orang yang menurut Anda benar-benar sanggup memberikan bantuan? 
1 orang 
 

7. Bagaimana status sosial-ekonomi orang-orang yang dapat memberikan bantuan 
tersebut? 
1)  Sama 20,8 
2) Lebih kaya 79,2 
3) Lebih miskin 0 

 



25 

 

8. Jika anak Anda bersekolah di daerah yang berbeda dengan daerah tempat tinggal 
Anda, dan di daerah tersebut tinggal pula saudara/kerabat Anda, apakah Anda akan 
menitipkan anak Anda untuk tinggal di rumah saudara/kerabat Anda itu? 
1)  Ya 61,6 
2) Tidak 38,4 
 
Jika menjawab “ya”: 
 

9. Bagaimana status sosial-ekonomi saudara/kerabat Anda tersebut? 
1) Sama 54,6 
2) Lebih kaya 45,4 
3) Lebih miskin 0 

 
C. Perluasan Akses Kesehatan 

 
1. Apakah kelompok yang Anda ikuti membantu keluarga Anda dalam mengakses 

pelayanan kesehatan, berikut ini: 
 

Jenis Pelayanan Nama Kelompok 
(bisa lebih dari 1) 

Penilaian 

1) Penyediaan air bersih  Kelompok mitra cai Ya 
74,72 

Kadang-
kadang 
21,88 

Tidak 
3,4 

2) Penyediaan obat-
obatan murah 

Posyandu 
 

Ya 
78,41 

Kadang-
kadang 
17,81 

Tidak 
3,8 

3) Bantuan biaya untuk 
berobat di puskesmas 
atau RSU 

 Ya 
0 

Kadang-
kadang 

0 

Tidak 
0 

4) Pemeriksaan kesehatan 
dasar secara rutin  

 Ya 
0 

Kadang-
kadang 

0 

Tidak 
0 

5) Imunisasi  Posyandu Ya 
100 

Kadang-
kadang 

0 

Tidak 
0 

6) Pemeriksaan 
kehamilan 

Posyandu Ya 
77,7 

Kadang-
kadang 
20,42 

Tidak 
1,89 

7) Pelayanan Keluarga 
Berencana (KB) 

Posyandu Ya  
76,8 

Kadang-
kadang 

8,67 

Tidak 
1,52 

8) Pelayanan 
pembuangan sampah 

 Ya 
0 

Kadang-
kadang 

0 

Tidak 
0 

9) Pengolahan sampah 
(misalnya untuk dibuat 
kompos) 

 Ya 
0 

Kadang-
kadang 

0 

Tidak 
0 

10) Lainnya, sebutkan 
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2. Menurut Anda, manakah 3 (tiga) sumber informasi utama untuk memperoleh 
informasi pelayanan kesehatan? 
1) Keluarga, teman, dan tetangga 
2) Televisi 
3) Aparat pemerintah 
 

3. Jika ada masalah dalam hal penyediaan air di lingkungan permukiman Anda, 
seberapa besar kemungkinan warga di lingkungan Anda mau bekerjasama untuk 
mengatasi masalah tersebut? 
1) Semuanya pasti mau bekerja sama 38,67 
2) Sebagian kecil mau bekerja sama 13,29 
3) Sebagian besar mau bekerja sama 48,03 
4) Tidak ada yang mau bekerja sama 1,51 

 
4. Jika Anda atau anggota keluarga Anda sakit parah, berapa banyak orang yang 

termasuk kerabat Anda yang bersedia membantu keluarga Anda? 
1)  Tidak ada 14,2 
2) Satu atau dua orang 55,02 
3) Tiga atau empat orang 29,8 
4) Lebih dari lima orang 19,1 
 

5. Bagaimana status sosial-ekonomi orang-orang yang dapat memberikan bantuan 
tersebut? 
1)  Sama 53,7 
2) Lebih kaya 46,3 
3) Lebih miskin 0 
 

6. Jika Anda atau anggota keluarga Anda sakit parah, berapa banyak orang di luar 
anggota keluarga inti Anda yang bersedia membantu Anda? 
1)  Tidak ada 27,63 
2) Satu atau dua orang 53,7 
3) Tiga atau empat orang 18,68 
4) Lebih dari lima orang 29,18 
 
Jika menjawab dengan pilihan nomor 2, 3, atau 4: 
 

7. Berapa orang yang menurut Anda benar-benar sanggup memberikan bantuan? 
1 orang 
 

8. Bagaimana status sosial-ekonomi orang-orang yang dapat memberikan bantuan 
tersebut? 
1)  Sama 54,05 
2) Lebih kaya 45,95 
3) Lebih miskin 0 
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D. Perluasan Akses Aktualisasi Diri 
 

1. Menurut Anda, manakah 3 (tiga) sumber informasi utama yang dapat 
memberitahukan pada Anda tentang program-program pemerintah, misalnya 
program pertanian, keluarga berencana, dll? 
1) Keluarga, teman, dan tetangga 
2) Aparat pemerintah 

 
2. Bagaimana biasanya proses pengambilan keputusan berlangsung dalam kelompok? 

Pengambilan Keputusan Penilaian 
1) Ada intervensi dari pihak luar Ya 

13,42 
Tidak 
86,6 

2) Keputusan diambil oleh pimpinan, baru 
diberitahukan pada anggota 

Ya 
21,8 

Tidak 
78,2 

3) Pimpinan bertanya pada anggota, kemudian 
memutuskan 

Ya 
37 

Tidak 
63 

4) Anggota mengadakan diskusi dan mengambil 
keputusan bersama-sama 

Ya 
79 

Tidak 
21 

5) Lainnya, sebutkan  
 
 

0 0 

 
3. Bagaimana proses menentukan pemimpin dalam kelompok? 

Pengambilan Keputusan Penilaian 
1) Ditentukan oleh pihak luar Ya 

13,1 
Tidak 
86,9 

2) Ditentukan oleh pemimpin sebelumnya Ya 
16,45 

Tidak 
83,55 

3) Ditentukan oleh sebagian kecil anggota Ya 
21,48 

Tidak 
78,52 

4) Dipilih oleh suara terbanyak Ya 
74,83 

Tidak 
25,17 

5) Lainnya, sebutkan 
 
 

  

 
4. Secara umum, bagaimana efektivitas kepemimpinan dalam kelompok? 

1) Sangat efektif 12,96 
2) Cukup efektif 62,36 
3) Netral 24,57 
4) Kurang efektif 1,7 
5) Sangat kurang efektif 0,34 

 
5. Berapa kali selama 1 tahun terakhir, Anda berpartisipasi dalam acara sosial, seperti 

pernikahan, peringatan kelahiran, penguburan, perayaan keagamaan, dll? 
5 kali 
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6. Selama 1 tahun terakhir, apakah Anda pernah melakukan hal-hal berikut ini: 
 

1) Menghadiri rapat warga, dengar 
pendapat, atau diskusi publik 

Ya 
61,8 

Tidak 
38,2 

2) Bertemu atau menghubungi politisi, 
bisa dengan menelepon, mengirim e-
mail, SMS, atau surat 

Ya 
9,55 

Tidak 
90,45 

3) Ikut serta dalam unjuk 
rasa/demonstrasi 

Ya 
3,28 

Tidak 
96,62 

4) Ikut serta dalam kampanye Ya 
13,73 

Tidak 
86,27 

5) Melaporkan masalah-masalah lokal 
pada surat kabar, radio, atau TV 

Ya 
2,99 

Tidak 
97,01 

6) Melaporkan masalah-masalah lokal 
pada polisi atau pengadilan 

Ya 
5,07 

Tidak 
94,93 

 
7. Apakah ada kegiatan di lingkungan permukiman Anda di mana Anda tidak 

diperbolehkan ikut serta? 
1) Ada 1,79 
2) Tidak 98,21 
 
Bila jawaban “ada”: 
 

8. Dalam kegiatan apa Anda tidak diperbolehkan ikut serta?  
Pemantauan pemilu dan arisan 

 
9. Mengapa Anda tidak diperbolehkan ikut serta? Pilihlah di antara jawaban-

jawaban berikut (maksimal 2 alasan) 
1) Kemiskinan 
2) Pekerjaan 

 
10. Secara umum, seberapa besar kontribusi Anda untuk membuat lingkungan 

permukiman Anda menjadi lebih baik? 
1) Sangat besar 6,83 
2) Besar 23,38 
3) Netral 57,2 
4) Kecil 11,87 
5) Sangat kecil 0,72 
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CATATAN LAPANGAN 

KELURAHAN SITUSAEUR KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL 

KOTA BANDUNG 

 

 

 KONDISI GEOGRAFIS KELURAHAN SITUSAEUR 

Kelurahan Situsaeur Kecamatan Bojongloa Kidul merupakan salah satu bagian 

wilayah selatan Kota Bnadung dengan luas lahan sebesar ±71,69 Ha. Secara 

administratif Kelurahan Situsaeur dibatasi oleh : 

Bagian Selatan : Kelurahan Kebonlega Kec. Bojongloa Kidul  

Bagian Utara : Kelurahan Panjunan Kec. Astana Anyar 

Bagian Timur : Kelurahan Pelindung Hewan Kec. Astana Anyar 

Bagian Barat : Kelurahan Babakan Asih Kec. Bojongloa Kaler 

Secara geografis, Kelurahan Situsaeur Kecamatan Bojongloa Kidul memiliki 

bentuk wilayah datar/berombak sebesar 100% dari total keseluruhan luas wilayah. 

Ditinjau dari sudut ketinggian tanah, Kelurahan Situsaeur berada paa ketinggian 500m 

di atas permukaan air laut. Suhu maksimum dan minimum di Kelurahan Situsaeur 

berkisar 25-32 0C, sedangkan dilihat dari segi hujan berkisar 11-13 mm/th dan jumlah 

hari dengan curah hujan terbanyak sebesar 45 hari.  

 

 KONDISI SOSIAL KELURAHAN SITUSAEUR 

Kelurahan Situsaeur memiliki jumlah penduduk sebanyak 19.323 jiwa pada 

tahun 2007 dan terdiri dari 9.198 jiwa laki-laki dan 10.116 jiwa perempuan. Junlah 

kepala keluarga di keluarahan ini mencapai 5.509 KK. Kepadatan penduduk Kelurahan 

Situsaeur pada tahun 2007 sebesar 3,7 m2 per jiwa. Berarti penduduk kelurahan 

Situsaeur sangat padat. Surveyor mengamati jarak antara satu rumah dengan rumah 

lainnya sangat dekat dan rapat, jalan tersedia di dalam pemukiman pun ada yang tidak 

dapat dilalui oleh kendaraan roda empat, hanya kendaraan roda dua saja. 

Masyarakat Kelurahan Situsaeur adalah masyarakat yang bercorak heterogen. 

Masyarakat kelurahan ini memiliki tingkat pendidikan dan mata pencaharian yang 

beragam. Sebagian besar masyarakat memeluk agama Islam, namun, ada warga yang 

menganut agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha. Adapun data 
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statistik kondisi sosial masyarakat Kelurahan Situsaeur dapat dilihat dari tabel berikut 

ini, 

Sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan : 

NO. TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH 

01. Belum Sekolah  344 

02. Tidak tamat SD 633 

03. Tamat SD 2.697 

04. Tamat SLTP 2.021 

05. Tamat SLTA 2.468 

06. Sarjana Muda (D3) 811 

07. Sarjana (S1) 1.025 

08. Pasca Sarjana (S2) 49 

09. Pasca (S3) 12 

Sumber : Profil dan Tipologi Kelurahan Situsaeur Kecamatan Bojongloa Kidul Kota 
Bandung Tahun 2008 

 
 
Jumlah Penduduk berdasarkan agama :  

NO. AGAMA JUMLAH 

01. Islam  18.814 

02. Kristen Protestan 215 

03. Kristen Katholik 193 

04. Hindu 10 

05. Budha 91 

 Jumlah  19.323 

Sumber : Profil dan Tipologi Kelurahan Situsaeur Kecamatan Bojongloa Kidul Kota 
Bandung Tahun 2008 

 
 

 KONDISI BUDAYA KELURAHAN SITUSAEUR 

Masyarakat Kelurahan Situsaeur mayoritas adalah etnis Sunda. Namun dapat 

juga ditemukan warga dari etnis lain seperti jawa dan batak. Sepanjang pengamatan 

surveyor, masyarakat etnis Sunda di lingkungan pemukiman masih menggunakan 
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bahasa Sunda untuk berkomunikasi sehari-hari. Namun, tradisi budaya yang lain sudah 

jarang digunakan oleh masyarakat.     

 

 KONDISI EKONOMI KELURAHAN SITUSAEUR 

Selain heterogen dari segi tingkat pendidikan, masyarakat Kelurahan Situsaeur 

juga memiliki beragam mata pencaharian, seperti yang ditampilkan pada tabel berikut 

ini :  

NO. PEKERJAAN JUMLAH 

01. Petani  - 

02. Pelajar/Mahasiswa 3308 

03. Pegawai Swasta 1021 

04. Pedagang  734 

05. Pegawai Negeri Sipil 992 

06. TNI/ABRI 23 

07. Buruh Swasta 104 

08. Pengrajin 74 

09. Penjahit 12 

10. Tukang Kayu 5 

11. Dokter 6 

12. Sopir/Pengemudi 30 

13. Pengemudi  - 

 Jumlah  4.309 

Sumber : Profil dan Tipologi Kelurahan Situsaeur Kecamatan Bojongloa Kidul Kota 
Bandung Tahun 2008 

 
 

Menurut informasi yang diperoleh dari Sekretaris Kecamatan, Kelurahan 

Situsaeur adalah kelurahan yang paling sejahtera di Kecamatan Bojongloa Kidul. Dalam 

artian warga yang termasuk dalam kategori pra sejahtera/sejahtera 1 termasuk paling 

sedikit. Namun, menurut Sekretaris Kelurahan, masih ada warga Situsaeur yang 

mengalami gizi buruk, yaitu rata-rata sebanyak 7 anak satu RW, jadi ada sekitar 56 anak 

yang menderita gizi buruk di Kelurahan Situsaeur. Mereka umumnya berasal dari 

keluarga Prasejahtera.  
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Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasinya diantaranya 

adalah mengadakan kegiatan Pemberdayaan Makanan Tambahan untuk Balita (PMP) 

yang dilaksanakan oleh Posyandu. Kegiatan ini didanai dari Kelurahan dan sumbangan 

dari warga yang mampu.    

 

 HUBUNGAN SOSIAL ANTARA WARGA 

Hubungan sosial antara warga untuk mengatasi masalah bersama masih 

tergolong kuat. Bila ada masalah di lingkungan pemukiman, warga masih bersedia 

untuk memberikan bantuan, baik tenaga maupun materi. Namun, menurut pengamatan 

surveyor, dalam kehidupan sehari-hari, hubungan warga kurang erat, sudah cenderung 

sendiri-sendiri dan individualis. Hal ini disebabkan warga memiliki kesibukan dan 

aktivitas masing-masing.  

 

 RASA SALING PERCAYA ANTARA WARGA 

Rasa saling percaya diantara warga masih kuat. Hal ini disebabkan beberapa 

faktor, pertama, banyak warga yang bermukim di lingkungan ini sudah lama, lebih dari 

sepuluh tahun. Dan yang kedua, banyak diantara warga yang masih kerabat atau 

saudara.  

Namun, warga kurang percaya dengan pendatang, seperti orang-orang yang 

indekost di Lingkungan Situsaeur.   

 

 AKSESIBILITAS LINGKUNGAN PEMUKIMAN 

o Sarana pendidikan 

Warga Situsaeur relatif mudah untuk menjangkau tempat tempat umum karena 

posisinya adalah di pusat Kota. Sarana pendidikan dasar (SD) saangat dekat dan 

dapat dijangkau dengan berjalan kaki, dapat ditempuh selama 15 menit. 

Sementara SMP dan SMA berjarak antara 2-10 km dari pemukiman dan dapat 

dijangkau dengan angkutan kota (angkot), dengan waktu tempuh sekitar 30-45 

menit. 

o Sarana Kesehatan 

Kelurahan Situsaeur relatif mudah menjangkau sarana kesehatan. Ada Rumah 

Sakit Immanuel yang berjarak 1 km dan dapat dijangkau dengan angkutan kota. 
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Puskesmas juga dapat dijangkau dengan hanya berjalan kaki, dengan jarak 

sekitar 500 meter. Waktu tempuh untuk menjangkau sarana kesehatan tersebut 

sekitar 10-20 menit.   

o Sarana Ekonomi 

Sarana ekonomi juga cukup mudah dijangkau. Pasar yang terdekat adalah pasar 

Astana Anyar yang berjarak sekitar 500 meter dan dapat ditempuh dengan 

berjalan kaki selama 15-20 menit.  Sementara itu, di sepanjang jalan Kopo yang 

termasuk wilayah Kelurahan, banyak terdapat toko, mini market, beberapa bank 

dan ATM, jarak dari pemukiman sangat dekat, hanya 100 meter dan dapat 

dijangkau dengan berjalan kaki 5-10 menit. 

o Sarana Pemerintahan  

Jarak lingkungan pemukiman dengan kantor desa sejauh ±2 km, dan dapat 

ditempuh dengan menggunakan angkutan kota. Sementara itu, jarak ke kantor 

kecamatan relatif lebih dekat ±1 km dan dapat dijangkau dengan angkutan kota. 

Waktu untuk menjangkau kantor Desa dan Kecamatan berkisar antara 15-20 

menit.  

 

Menurut hasil wawancara dengan Bapak RW 01, ada beberapa kelompok di 

lingkungan pemukiman, yang masih aktif diantaranya kelompok Pengajian (Majelis 

Taklim) Ibu-Ibu, Partai Politik (Golkar dan PDIP) dan ada Yayasan Kesejahteraan 

Warga (Yakeswar). Sementara itu, remaja mesjid, karang taruna masih ada, namun 

tidak aktif (vakum) karena tidak ada yang menggerakkan. 

Kelompok-kelompok tersebut dapat dikatakan tidak memiliki peran yang besar 

untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Kelompok-kelompok ini tidak memiliki 

program yang terpadu, hanya bersifat insidental saja, seperti memberikan sumbangan.  

Bahkan, Yayasan Kesejahteraan Warga (Yakeswar) yang ada hanya dirasakan 

manfaatnya sebagai lembaga pengumpul sumbangan bila ada warga yang mendapat 

musibah meninggal atau sakit parah, selebihnya yayasan ini belum memiliki peran 

untuk mengadakan sejumlah program/kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan 

warga.     

Masalah kemiskinan yang paling banyak dirasakan warga saat ini adalah 

masalah keterbatasan akses ekonomi. Banyak warga yang sulit untuk mendapat 
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pekerjaan atau bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak tetap. 

Sementara itu, warga mengeluh dengan mahalnya harga kebutuhan pokok dan kesulitan 

mendapatkannya, seperti minyak tanah dan gas.  

Selain itu, warga juga banyak yang sulit memperoleh air bersih. Walaupun 

banyak warga yang menggunakan jet pump, air tanah di lingkungan pemukiman banyak 

mengandung zat besi, sehingga kurang layak dikonsumsi. Sementara air dari PDAM 

juga sering mati, apalagi di musim kemarau seperti ini. Untuk memperoleh air bersih 

dan layak dikonsumsi, warga membelinya dengan harga ± Rp.6.000,- / 5 dirigen besar.  

Menurut Bapak Ketua RW 01, ritual-ritual (kegiatan) yang melibatkan warga 

dalam jumlah banyak sudah tidak ada lagi.  

Warga pemukiman, khususnya di RW 01 masih mudah dilibatkan untuk 

kegaiatan bersama, terutama kegiatan gotong royong untuk kebersihan atau perbaikan 

fasilitas umum, seperti jalan dan mesjid. Bila tidak memberi bantuan tenaga, warga 

biasanya memberi sumbangan materi yang dipergunakan untuk kepentingan bersama, 

semisal untuk menyediakan konsumsi selama kegiatan gotong royong. 

Warga masih mau diajak berpartisipasi dikarenakan pada akhirnya manfaatnya 

akan dirasakan oleh warga juga. Seperti lingkungan dan selokan yang bersih, sehingga 

tidak menyebabkan banjir pada musim hujan dan jalan atau mesjid yang baik sehingga 

enak dan layak digunakan.    

Cara yang digunakan agar warga ikut berpartisipasi adalah persuasi. Satu hari 

sebelum kegiatan Ketua RW menginstruksikan kepada ketua-ketua RT untuk 

mengumumkan ada kegiatan, misalnya kegiatan gotong royong kepada warga. Selain 

itu, kegiatan tersebut juga diumumkan di mesjid. Keesokan harinya, sebelum kegaiatn 

dilaksanakan, diumumkan kembali di mesjid.  

Bila ada warga yang tidak ikut, ketua RT atau Ketua RW akan mendatangi 

rumah warga tersebut untuk diajak atau bila tidak bisa dapat memberikan bantuan lain, 

seperti uang sumbangan atau makanan/minuman untuk konsumsi. Dan tidak ada 

paksaan kepada warga untuk ikut atau tidak. Bila tidak menyumbang pun tidak ada 

sanksi, hanya teguran saja.  
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Letak survey, waktu survey dan jumlah data yang diambil  

Survey di lakukan di RW 01 dan RW 03 kelurahan Cibaduyut wetan kecamatan Bojongloa Kidul 

kota Bandung. Survey di laksanakan dari tanggal 11 September 2008 – 15 September 2008. 

Jumlah data yang diambil adalah sebanyak 18 data pengisian kuesioner dan 2 data interview 

depth. Adapun rincian data responden dan informan adalah sebagai berikut :  

Daftar Responden :  

1. Daryat Taryat (RT 01/RW 01) ;   

2. Edi Junaidi (RT 01/RW01) ; 

3. Yayah Rokayah (RT 01/RW01) ; 

4. Aep Suparman (RT 01/RW 01) ; 

5. Deden Rohendi (RT 02/RW01) ; 

6. Lasmini (RT 02/RW 01) ; 

7. Juhana (RT 03/RW 01) ; 

8. Upit (RT 02/RW 01) ; 

9. Marjuki (RT 01/RW 01) ; 

10. Ita Rosita (RT 03/RW 01) ; 

11. Baco Suharto (RT 02/RW 01) ; 

12. Anggraeni (RT 01/RW 01) ;  

13. Suhandi (RT 01/RW 01) ; 

14. Uu Sumarna (RT 01/RW 01) ; 

15. Drs. Saifullah Nur (RT 01/RW 01) ; 

16. Imas Karmini (RT 02/RW01) ; 

17. Dedeh (RT 02/RW 03) ; 

18. Hj. Imas (RT 01/RW 01). 

Adapun daftar informan yang diwawancarai adalah : 

1. Anang, ketua RW 01 kelurahan Cibaduyut wetan (24 tahun menjadi ketua RW) ; 

2. Asep Saepudin, Lurah Kelurahan Cibaduyut Wetan (5 tahun menjadi Lurah Cibaduyut 

Wetan). 

Temuan Lapangan  

Dalam melakukan survey, surveyor mendapatkan temuan-temuan yang ada di lapangan 

maupun yang di dapat melalui wawancara dengan informan yang mungkin akan berguna 

sebagai data tambahan. Adapun temuan-temuan tersebut adalah :  

1. Warga di kelurahan cibaduyut wetan yang merupakan kelurahan yang paling miskin di 

kecamatan bojongloa kidul, kebanyakan pasif dalam hal mencari tahu informasi. 

Sehingga perputaran informasi hanya terjadi di kalangan keluarga dekat saja. Oleh 

karenanya banyak dari warga yang tidak banyak warga yang mencoba membentuk 
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kelompok/jejaring kerja atau ikut kelompok kerja. Bahkan keberadaan koperasi yang 

dibentuk untuk membantu warga tidak banyak diminati ; 

2. Karakteristik warga homogen. Secara kultur sudah ada etnis lain yang masuk, namun 

kekerabatan di antara warga asli menempati 40 ha lahan dari total 54 ha lahan 

pemukiman sangat erat. Oleh karenanya nilai-nilai kultur masyarakat pendatang tidak 

terlalu berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat. Etnis sunda merupakan etnis 

mayoritas. Namun karakteristik masyarakat sangat kental dengan nilai-nilai masyarakat 

tradisional sunda ;  

3. Warga kebanyakan masih dalam satu garis keturunan. Antar tetangga masih satu 

keluarga ;  

4. Tingkat kebersamaan dan solidaritas sangat tinggi. Hal ini juga berimbas pada kondisi 

gotong royong masyarakat sekitar yang diikuti sebagan besar masyarakat dengan 

sukarela ;  

5. Warga sebagian besar mudah untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial 

terutama kegiatan-kegiatan keagamaan. Masyarakat akan dengan mudah mengikuti 

sebuah kegiatan dengan sukarela ;  

6. Faktor utama yang menyebabkan masyarakat mau dengan sukarela berpartisipasi 

dalam kegiatan keagamaan adalah kondisi religius masyarakat masih sangat kuat ;  

7. Cara yang paling efektif dalam mengajak warga adalah melalui ajakan inidividual atau 

face to face serta melalui masjid-masjid, dengan mengandalkan kepercayaan 

masyarakat kepada ulama atau tokoh agama ;  

8. Sebagian besar warga atau 90 % warga asli (informasi dari lurah) berprofesi sebagai 

pengrajin sepatu dan sandal ; 

9. Akses masyarakat untuk mengakses fasilitas umum pendidikan, tidak begitu sulit. 

Ditambah dengan akses transportasi dan jalan ke tempat umum cukup mudah. Begitu 

juga dengan akses menuju kantor kecamatan dan kantor kelurahan yang paling lama 

memakan waktu sekitar 30 menit dengan berjalan kaki. Namun akses menuju 

puskesmas, cukup jauh. Karena hanya ada satu di kecamatan. Jaraknya hampir lebih 

dari 2 km, dan harus menggunakan angkutan kota sebanyak 2 kali. Sedangkan pasar 

hanya berada sekitar 250 meter dari pemukiman masyarakat ; 

10. Kesulitan yang paling dirasakan masyarakat saat ini di bidang ekonomi adalah kenaikan 

harga bahan-bahan pokok, termasuk bahan-bahan pokok untuk membuat sandal dan 

sepatu ikut naik padahal sebagian besar masyarakat besar masyarakat berprofesi 

sebagai pengarajin sandal dan sepatu. Serta keterbatasan masyarakat dalam 

mendapatkan modal serta kesulitan memasarkan produk mereka ;  
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11. Sedangkan dalam bidang pendidikan, masih banyak warga yang tidak bersekolah. Nilai 

kultur juga menjadi salah satu faktornya. Orangtua anak biasanya lebih memilih untuk 

mempekerjakan anak-anaknya daripada harus bersekolah ;  

12. Dalam bidang kesehatan, masyarakat sulit mengakses, karena hanya ada satu 

puskesmas. Sedangkan fasilitas kesehatan lainnya tidak bisa menggunakan askeskin. 

Sehingga masyarakat banyak yang tidak mampu menjangkau ; 

13. Sempat ada kelompok sanggar seni anak yang dibentuk oleh kelompok mahasiswa, 

yang memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan bagi warga secara cuma-cuma 

serta pendidikan gratis bagi anak-anak yang sudah tidak bersekolah, dengan 

memberikan pembelajaran paket B atau C. Pelatihan keterampilan biasanya merupakan 

pelatihan keterampilan pembuatan sepatu dan sandal, juga pelatihan tata rias 

pengantin dan salon. Namun kelompok ini sekarang sudah tidak ada. Padahal respon 

dan partisipasi warga sekitar sangat baik bahkan sampai sekarang sering bertanya-

tanya ; 

14. Banyak wiraswasta di lingkungan tersebut, namun di antara mereka tidak saling 

membentuk kelompok bersama. Melainkan berdiri sendiri-sendiri. Sehingga di antara 

mereka ada ketimpangan, padahal dalam satu profesi dan lingkungan. Ada pengusaha 

yang sampai merambah ke luar pulau produksinya, ada pengusaha yang hanya mampu 

memasarkan di kaki lima saja ;  

15. Masih ada responden yang tidak mendapat listrik dari PLN ;  

16. Tidak semua warga mendapat air ledeng PDAM, sehingga harus membeli ; 

17. Di lingkungan RT terdapat arisan yang dilaksanakan 2 kali setahun, namun pembayaran 

dilakukan 1 kali seminggu. Arisan ini dibuat untuk keperluan mendadak setiap anggota. 

Misal untuk sekolah, sakit parah, dan kebutuhan pokok lainnya. Warga yang mengikuti 

arisan tersebut sudah banyak yang mendapat manfaat saat keadaan mendesak, seperti 

baru-baru ini saat memasuki tahun ajaran baru sekolah.  

 

 

 

 

Hambatan 

Secara keseluruhan survey terlaksana dengan lancar, namun terdapat beberapa hambatan bagi 

surveyor. Yaitu, ketiadaan data mengenai klasifikasi keluarga pra-ks, ks1, ks2, ks3, dan ks3+ 

baik di tingkat kecamatan maupun tingkat RW. Alasannya adalah pendataan penduduk tersebut 

masih dilaksanakan dan masih berada dalam tingkat RT. Oleh karenanya surveyor memilih 

untuk meminta bantuan RT setempat mengenai klasifikasi penduduk tersebut dan menilai 
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langsung keadaan warga yang menjadi responden. Namun, berkat kerjasama dari aparat RT 

dan RW setempat survey dapat berjalan lancar.  
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Sekilas Tentang Kota Bekasi 

Kondisi Geografi 

Saat ini dengan wilayah seluas 210,49 Km2, Kota Bekasi memiliki 8 (delapan) 

Kecamatan, serta 52 kelurahan/desa. Dan secara geografis wilayah Kota Bekasi terletak 

pada 106° 55' bujur timur dan 6° 7' - 6° 15' lintang selatan, dengan batas-batas 

administrasi sebagai berikut : 

Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi 

Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor 

Sebelah Barat : DKI Jakarta 

Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi 

 

Visi dan Misi Kota Bekasi 

VISI Kota Bekasi yaitu, "Bekasi Kota Unggul dalam Jasa dan Perdagangan bernuansa 
IHSAN". 

Visi tersebut mengandung makna yang dalam, yaitu : 

BEKASI KOTA : Komunitas masyarakat modern 

 Wilayah administrasi pemerintahan yang membedakan dengan wilayah 
Kabupaten Bekasi. 

 Kawasan perkotaan. 

UNGGUL : Kinerja lebih baik dari yang lain 

 Semangat untuk maju. 
 Produktivitas dan efisiensi yang tinggi 
 Kualitas yang tinggi. 
 Mempunyai daya saing yang tangguh. 

JASA : Pelayanan publik 

 Pelayanan jasa kegiatan ekonomi. 

PERDAGANGAN : Mata pencaharian masyarakat berorientasi pada kegiatan 
perdagangan. 
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 Mengunggulkan perdagangan dan siap menghadapi pasar bebas. 

IHSAN : Cita-cita luhur masyarakat Kota Bekasi. 

 Nilai-nilai yang dikembangkan masyarakat di Kota Bekasi. 
 Motto Kota Bekasi, "Indah, Harmonis, Sejahtera, Aman dan Nyaman". 

 

MISI : 

Agama, Meningkatkan kualitas kerukunan beragama.  

Sumber Daya Manusia, Memberdayakan Sumber Daya Manusia.  

Ekonomi, Meningkatkan iklim usaha yang sehat dan adil untuk mengembangkan jasa 

dan perdagangan serta industri kecil yang berwawasan lingkungan guna mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang merata.  

Hukum, Menegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.  

Sumber daya alam. Mengoptimalkan dan melestarikan sumber daya alam.  

Sumber Daya Buatan, Mengoptimalkan tata ruang.  

Keamanan, Menjamin keamanan dan ketertiban.  

Politik, Menciptakan iklim politik yang demokratis dan bertanggung jawab.  

Sosial Budaya, Mewujudkan masyarakat Kota Bekasi yang berbudaya dan bermartabat. 
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Pemanfaatan Ruang di Kota Bekasi 
 

JENIS PENGGUNAAN 

Pola Penggunaan 
Lahan (1998)

Rencana Pemanfaatan 
Lahan (2000-2010)

Ha % Ha %

       

A. LAHAN TERBANGUN 10.753,93 51,09 16.228,78 77,10

1. Perdagangan dan Jasa 311,53 1,48 736,72 3,50

2. Pemerintahan dan Bangunan Umum 105,25 0,50 195,11 0,93

3. Perumahan 9.758,32 46,36 11.299,00 53,68

4. Industri 397,83 1,89 631,47 3,00

5. Pendidikan 181,02 0,86 210,49 1,00

6. Jaringan Prasarana Perkotaan - - 3.157,35 15,00

       

B. LAHAN TIDAK TERBANGUN 10.295,07 48,91 4.820,22 22,90

1. Pertamanan 10,52 0,05 1.052,45 5,00

2. Lapangan Olah raga 73,67 0,35 210,49 1,00

3. Jalur Hijau 505,18 2,40 2.643,75 12,56

4. Pemakaman 111,56 0,53 282,06 1,34

5. Pertanian (sawah, tegalan, Kebun) 9.594,13 45,58 631,47 3,00

       

KOTA BEKASI 21.049,00 100,00 21.049,00 100,00

Sumber Data : Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2000-2010 
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Kecamatan Bekasi Timur 

 

Bekasi Timur adalah sebuah kecamatan di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. 

Di wilayah ini antara lain terdiri atas empat kelurahan yaitu Margahayu, Aren Jaya, 

Mustika Jaya dan Duren Jaya,. Letak Bekasi Timur terbentang mulai Pintu Gerbang Tol 

Timur sampai dengan Kantor Kecamatan Bekasi Timur yang berdekatan dengan Rumah 

Sakit Umum Mekar Sari. Dalam penelitianini peneliti mengambil dua kelurahan yaitu 

Kelurahan Aren Jaya dan Kelurahan Margahayu. Kedua kelurahan ini diambil karena 

kedua kelurahan  tersebut dapat menjadi representasi kondisi social budaya masyarakat 

di Bekasi Timur. KelurahanAren Jaya merupakan kelurahan yang cukup baik dalam 

kondisi ekonominya dibandingkandengan tiga kelurahan lainnya, sedangkan kelurahan 

Margahayu merupakan keluarahan yang masih kurang baik dalam kondisi ekonomi. 

 

Pusat Perbelanjaan yang cukup besar yang terdapat di Kecamatan Bekasi Timur terdiri 

dari Ramayana, Borobudur, Bekasi Trade Center dan Carrefour, dan masih banyak 

terdapat pusat peberlanjaan lainnya yang terdiri dari Rrumah Toko (Ruko). Sedangkan 

fasilitas umum dan kesehatan yang terdapat di Bekasi Timur terdiri dari Terminal Bus 

Antar Kota, Pasar Baru Bekasi, dan beberapa pasar kecil yang ada hampir tiap 

kelurahan di Bekasi Timur, Rumah Sakit Mekar Sari, RS Mitra Keluarga Bekasi Timur, 

Klinik Ibu dan Anak Bella. Dari sarana pendidikan Kecamatan Bekasi Timur memiliki 

cukup banyak sarana pendidikan seperti sebagai berikut: 

 Universitas Islam 45 
 STMIK Bani Saleh 
 STIE Mulya Pratama 
 Bina Sarana Informatika 
 Yayasan Mandalahayu 
 Sejumlah SLTP Negeri dan SLTA 
 Sekolah swasta : SMK, SMP, SD, dan TK Mandala Hayu 
 Sekolah Dasar berakreditasi A : SDN Margahayu XIII, di Kompleks Perumahan 

Margahayu Jaya 
 Taman Kanak-Kanak berkreditasi A : TK Aisyiyah Margahayu Jaya, dll 
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Penduduk Kecamatan Bekasi Timur 

Kelompo
k Umur 

1997 1998 1999

Laki-
laki 

Peremp
uan 

L + P
Laki-

laki
Peremp

uan
L + P

Laki-
laki 

Peremp
uan 

L + P

(1)  (2)  (3)  (4) (5) (6) (7) (8)  (9)  (10) 

               

0 - 4  36.677  34.744  71.421 38.835 36.113 74.948 40.441  37.606  78.047 

5 - 9  20.109  19.605  39.714 21.292 20.377 41.669 22.172  21.220  43.392 

10 - 14  19.377  21.013  40.391 20.517 21.841 42.358 21.365  22.744  44.109 

15 - 19  17.745  18.789  36.534 18.789 19.529 38.318 19.566  20.336  39.902 

20 - 24  17.755  17.527  35.282 18.800 18.218 37.018 19.577  18.971  38.548 

25 - 29  15.307  20.144  35.451 16.208 20.938 37.146 17.344  21.338  38.682 

30 - 34  17.441  19.769  37.210 18.467 20.548 39.015 19.726  20.903  40.629 

35 - 39  16.003  12.675  28.678 16.944 13.175 30.119 18.020  13.345  31.365 

40 - 44  11.544  7.577  19.120 12.223 7.875 20.098 12.197  8.732  20.929 

45 - 49  7.248  4.488  11.736 7.675 4.665 12.340 7.492  5.357  12.849 

50 - 54  4.063  3.134  7.197 4.302 3.258 7.560 4.275  3.598  7.873 

55 - 59  3.052  2.541  5.593 3.231 2.641 5.872 3.287  2.828  6.115 

60 - 64  1.631  1.607  3.238 1.727 1.671 3.398 1.798  1.740  3.538 

65 - 60  1.251  1.279  2.530 1.324 1.330 2.654 1.379  1.385  2.764 

70 - 74  564  617  1.181 597 641 1.238 638  652  1.290 

75 +  862  1.029  1.891 913 1.070 1.983 976  1.089  2.065 

               

JUMLAH  190.629  186.540  377.169 201.844 193.890 395.734 210.253  201.844  412.097 

Sumber : BPS Kota Bekasi 

 

 

 

 

 

 

Kelurahan Margahayu 
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Di kelurahan Margahayu Peneliti melakukan penelitian di daerah perumahan 

Margahayu. Di Perumahan Margahayu peneliti melihat bahwa hubungan social yang 

terbangun di daerah ini sudah sangat baik, ada berbagai macam perkumpulan baik yang 

terorganisir dengan baik seperti kelompok arisan RT dan RW atau kelompok pengajian 

Masjid Al-Ikhlas yang ada di wilayah RT 01 RW 017 Kelurahan  Margahayu, maupun 

kelompok yang tidak teroganisir dengan baik seperti kelompok majelis ta’lim mingguan 

yang dilaksanakan oleh beberapa orang yang berada di daerah yang sama. Peneliti 

katakan bahwa kelompok ini tidak terorganisir dengan baik dikarenakan pada kelompok 

ini tidak terdapat kejelasan strukutur organisasi dan anggaran ataupun pemasukan rutin 

yang jelas yang dapat digunakan untuk kegiatan kelompok tersebut. 

 

Kelurahan Margahayu khususnya di daerah perumahan Margahayu, menurut peneliti 

juga merupakan daerah yang cukup strategis karena di daerah ini ada beberapa sekolah, 

klinik, pasaar, dan sarana umum lainnya ditambah juga dengan daerah ini dekat dengan 

pusat perbelanjaan seperti Caarefour dan Bekasi Trade Center. Daerah ini juga dekat 

dengan gerbang tol Bekasi Timur, sehingga daaerah ini memang sangat cocok jika 

dihuni oleh mereka yang bekerja di Daerah Ibu Kota Jakarta. Di daerah ini warganya 

memliki mata pencaharian yang beragam, mullai dari guru, pegawai negeri sipil, 

kaaaryawan swasta, pemablan ban, tukang ojeg, dan lain sebagainya. Di daerah ini 

hamper dipastikan tidak ada dominasi suku karena mereka yang berada di daerah ini 

berasal dari beraneka ragam suku dan budaya, misalnya: minang, sunda, jawa, batak, 

betawi, dan lain sebagainya. 

 

Selain melakukan penelitian di RW 01 peneliti juga melakukan peneitian dan 

melakukan wawancara dengan responden yang berada di daaerah RW 07 Kelurahan 

Margahayu. Daerah ini berbeda jauh dengan daerah seblumnya, RW 017, hal ini 

dikarenakan di daerah ini keberadaan warga asli masih yang berasal dari suku Betawi 

masih mendominasi. Di daerah ini juga sebagian besar penduduknya bekerja sebagai 

penarik becak, buruh, pedagang di pasar. Hal ini bias jadi dikarenakan daerah ini yang 

dekat dengan pasar baru bekasi, sehingga mereka yang tinggal di daerah ini lebih 

memilih untuk mengadukan nasibnya di pasar. Hubungan social di daerah ini bias 
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dikatakan kurang bagus jika dibandingkan dengan daerah sebelumnya. Di daerah ini 

masih ada warga yang tidak dilibatkan atau tidak melibatkan diri dalam setiap kegiatan 

di lingkungannya, bahkan ada yang tidak membayar uang keamanan yang diwajibakan 

kepada warga oleh RT mereka masing-masing, dana tersebut selanjutnya digunakan 

untuk membayar petugas keamanan di lingkungan mereka. 

 

Di lingkunan ini juga individualitas warganya masih terlihat walaupun tidak secara 

umum, akan tetapi ada beberapa bagian daari warga masyarakat yang masih memilih 

untuk membentuk komunitas sendiri yang terdiri dari anggota keluarga. Tidak jarang 

penliti dapati ada anggota keluarga yang tinggal di lingkungan yang sama, atau 

bersebelahan satu dengan yang liannya, saat mereka yang memiliki ikatan keluarga 

tinggal dalam lingkungan yang berdekatan satu sama lainnya maka terlihat bahwa 

sosialisasi hanya terjadi di anatara mereka, tidak meluas kepada penduduk lainnya yang 

merupakan pendatang baru. Kelompok ini adalah kelompok yang tidak terorganisir 

dengan baik, dan dengan pengelompokkan seperti ini dikhawatirkan ada kecemburuan 

dan kesenjangan sosial dengan penduduk lainnya yang merupakan pendatang baru. 

Walaupun demikian hubngan social di daerah ini masih dapat dikatakan baik karena 

sampai saat ini tidak terjadi pertengkaran antara pendatang dan penduduk asli, hal ini 

disebabkan karena pendatang dapat menyesuaikan diri dengan baik di sana. 

 

Kelurahan Aren Jaya 

 

Kondisi social kemasyarakan di keluarahan Aren Jaya memiliki kesamaan dengan 

kondisi di keluarahan tetangganya, Margahayu. Di daerah ini peneliti melakukan 

penelitian di dua tempat yaitu di RW 07 Kelurahan Aren Jaya dan daaerah perumahan 

di Perumnas I Bekasi yang juga masuk ke dalam wiayah kelurahan Aren Jaya. 

 

Kondisi di kelurahan 07 memiliki kesamaan dengan daerah di kelurahan 07 kelurahan 

Margahayu. Di daerah ini masih dominasi penduduk pribumi masih besar jika 

dibandingkan dengan pendatang, masyarakatnya sebagaian besar juga bekerja sebagai 

buruh cuci dan buruh bangunan. Letak daerah ini berada di atas permunas I bekasi. 

Akan tetapi ikatan kekeluargaan di daerah ini masih jauh sangat buruk jika 
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dibandingkan dengan daerah di wilayah RW 07 Kelurahan Margahayu, karena di daerah 

ini peneliti menemui beberapa anggota keluarga yang tidak mau membantu anggota 

keluarga yang lainnya dikarenakan anggota keluarganya tersebut miskin, contohnya 

adalah responden peneliti Ibu Narpih seorang buruh cuci yang saat peneliti wawancarai 

beliau menangis saat ditanya bagaimana kondisi keluarga dan keeratan sosial dengan 

masyarakat sekitar. Bahkan beliau juga mengatakan bahwa sejak suaminya sakit selama 

4,5 tahun tidak ada anggota keluarga dekatnya yang membantu sampai kemudian 

suaminya meninggal. Responden lainnya adalah Ibu Lamah yang juga mengalami hal 

yang sama seperti Ibu Narpih yang tidak dibantu oleh anggota keluarganya padahal 

rumah mereka bertetangga.  

Di daerah ini kelompok posyandu dan ibu-ibu PKK merupakan kelompok yang 

berperan penting dalam memberikan pebaikan kondisi pada masyarakat kepada 

masyarakat sekitar. Karena belum lama ini kelompok ini terutama kelompok kesehatan 

ibu-ibu posyandu memberikan penyuluhan tentang kaki gajagh (filiarsis) di daerah ini 

dan manfaatnya sangat terasa oleh masyarakat. 

 

Sedangkan kondisi di Perumnas I Bekasi tempat lainnya di daerah kelurahan Aren Jaya 

memiliki kesamaan baik dari kondisi geografis maupun sosial budaya, dan 

kemasyarakatanya dengan daerah di Perumahan Marahayu, kelurahan  Margahayu. 

Masyarakan yang tinggal di daerah Perumnas I memiliki mata pencaaharian yang 

beraneka ragam dan juga berasal dari daerah yang beraneka ragam, jadi hampir tidak 

ditemui adanya dominasi suku dan budaya di daaerah ini. Begitupun dengan kondisi 

geografis, daerah ini memiliki letak yang berada di bawah sehingga jika hujan tiba 

daerah ini sama seperti Perumahan Margahayu digenangi air hujan. Sama dengan 

daerah di atas di daerah ini kelompok posyandu dan ibu-ibu pkk merupakan kelompok 

yang berperan penting dalam memberikan kontribusinya untuk masyarakat sekitar.  
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CATATAN LAPANGAN 

KELURAHAN TEGAL LEGA KECAMATAN BOGOR TENGAH 

KOTA BOGOR 

 

Kecamatan Bogor Tengah merupakan wilayah yang terletak di pusat kota Bogor. 

Kecamatan Bogor Tengah terdiri atas 11 Kelurahan, diantaranya kelurahan Babakan, 

Paledang, Babakan Pasar, Cibogor, Ciwaringin, Gudang, Kebon Kalapa, Pabaton, 

Panaragan, Sempur, dan Tegal Lega. Diantara 11 kelurahan ini, Tegal Lega dan 

Paledang merupakan 2 keluarahan dengan jumlah keluarga miskin terbanyak di 

kecamatan Bogor Tengah ini. 

Berdasarkan data per Desember 2007 di Kecamatan Bogor Tengah, berikut 

adalah jumlah keluarga miskin di masing-masing kelurahan: 

1. Kelurahan Babakan  : 276 Kepala Keluarga 

2. Kelurahan Paledang  : 724 Kepala Keluarga 

3. Kelurahan Babakan Pasar  : 547 Kepala Keluarga 

4. Kelurahan Cibogor  : 233 Kepala Keluarga 

5. Kelurahan Ciwaringin  : 453 Kepala Keluarga 

6. Kelurahan Gudang  : 411 Kepala Keluarga 

7. Kelurahan Kebon Kalapa  : 720 Kepala Keluarga 

8. Kelurahan Pabaton  : 69 Kepala Keluarga 

9. Kelurahan Panaragan  : 375 Kepala Keluarga 

10. Kelurahan Sempur  : 406 Kepala Keluarga 

11. Kelurahan Tegal Lega  : 788 Kepala Keluarga 

 

Kelurahan Tegal Lega mempunyai luas wilayah 160,7 Ha dengan batas wiayah 

sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Tegal Gundil, sebelah selatan berbatasan 

dengan kelurahan Baranang Siang, sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Babakan, 

dan sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Tanah Baru. Kondisi geografis 

kelurahan Tegal Lega pada umumnya dipadati oleh kawasan pemukiman dengan 

ketinggian tanah mencapai 300 meter dari permukaan laut. Tekstur wilayah tidak 

merata, berupa tanjakan dan turunan. Secara umum, wilayah kelurahan Tegal Lega tidak 

rata di satu kawasan baik itu dataran tinggi maupun dataran rendah, namun kondisi 
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wilayahnya banyak diwarnai dengan dataran yang menanjak dan dataran yang menurun. 

Tidak ada lahan untuk perkebunan ataupun persawahan. Yang ada hanyalah kawasan 

pemukiman, kawasan pertokoan/ perdagangan, dan sedikit kawasan perkantoran.  

Sebagai wilayah yang termasuk kawasan perkotaan, kelurahan Tegal Lega 

diwarnai oleh keadaan sosial yang beragam. Perpaduan antara penduduk asli dengan 

pendatang menjadi warna tersendiri di kawasan Tegal Lega ini. Namun begitu, 

mayoritas penduduknya berasal dari suku Sunda. Sebagian besar penduduknya 

beragama Islam, hanya sediit yang beragama Kristen, Katolik dan Hindu. Untuk 

pendidikan masyarakat, pada umumnya sudah menyelesaikan wajib belajar 9 tahun, 

bahkan sudah mulai banyak yang melanjutkan sampai ke perguruan tinggi. 

Mata pencaharian penduduk di kelurahan Tegal Lega juga beragam, 

mayoritasnya bekerja sebagai pegawai, wiraswasta, dan Pegawai Negeri Sipil. Namun, 

ada yang menarik di kawasan kelurahan ini. Di wilayah RW.06 terdapat kawasan 

pemukiman kumuh. Penduduk yang tinggal di wilayah ini sangat beragam karena 

memang kawasan ini biasanya menjadi tempat tujuan sementara para pendatang dari 

luar kota Bogor yang ingin mengadu nasib di kota Bogor. Mulai dari suku sunda sampai 

etnis Cina ada di sini. Mulai dari yang termasuk keluarga sangat miskin sampai keluarga 

mapan juga ada di wilayah ini. Namun yang seringkali menjadi sorotan pemerintah 

Kelurahan maupun pemerintah Kecamatan adalah wilayah RT.04/RW.06 yang banyak 

sekali terdapat keluarga miskin. Berdasarkan keterangan, para penduduk yang bekerja 

menjadi pengemis, pengamen, ataupun anak jalanan, banyak yang tinggal di daerah ini. 

Kondisi pemukimannya pun tidak sehat. Banyak rumah petak yang berukuran 2x3 meter 

persegi, beratapkan seng, berdinding triplek dan beralaskan tanah. Sanitasi yang minim 

dan lingkungan yang kotor. Satu rumah bisa ditempati oleh beberapa Kepala Keluarga 

dengan jumlah anak yang banyak. Bahkan bukan rahasia lagi jika anak-anak ini sengaja 

“digunakan” sebagai alat untuk mendapatkan uang baik itu dengan cara menjadi 

pengemis atupun pengamen.  

Jadi secara umum, kondisi ekonomi di wilayah kelurahan Tegal Lega ini sangat 

beragam, mulai dari warga dengan tingkat ekonomi mapan (bahkan ada yang 

merupakan mantan menteri di era Abdurrahman Wahid), sampai warga berekonomi 

rendah (seperti pengemis), semua ada di wilayah kelurahan ini. Yang menjadi masalah 

adalah pendataan bagi warga di RT 04/RW 06, karena seringkali warga di sana 
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berpindah tempat tanpa memberi tahu aparat RT atau RW dan ada juga warga yang 

mengajak serta keluarganya dari kampung untuk tinggal di sana tanpa melapor terlebih 

dahulu kepada pihak RT atau RW. 

Permasalahan utama di daerah RT 04/ RW 06 ini pada dasarnya adalah masalah 

mental. Banyaknya warga yang merasa mendapatkan penghasilan yang cukup dari 

mengemis, membuat program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan 

aparat pemerintahan kelurahan menjadi kurang berhasil. Beragam pelatihan 

keterampilan yang pernah diadakan rupanya tidak membuat warga berekonomi rendah 

ini tertarik untuk mencari pekerjaan lain daripada mengemis. Betapa tidak, penghasilan 

dari mengemis dan mengamen sehari-hari yang dikumpulkan selama sebulan bisa saja 

lebih besar dari gaji yang didapatkan seorang pegawai toko. Karena itu tidak heran, jika 

bantuan pemerintah dalam bentuk BLT menjadi kemanjaan tersendiri bagi warga yang 

berprofesi sebagai pengemis ataupun pengamen. 

Dalam bidang budaya, secara umum, masyarakat di wilayah kelurahan Tegal 

Lega ini tidak terlalu memegang kebudayaan yang sangat kental. Hanya dari upacara-

upacara seperti pernikahan dan selamatan kelahiran bayi yang terlihat menggunakan 

adat Sunda. Dalam kehidupan sehari-hari, budaya yang terlihat hanya berkisar pada 

kehidupan keagamaan masyarakat yang mayoritasnya beragama Islam. Seperti misalnya 

budaya tarling dan kasidahan. 

Berdasarkan keterangan yang diperoleh, hubungan sosial diantara warga sekitar 

cukup baik. Kehidupan bertetangga berjalan harmonis dan jarang ada perselisihan. Rasa 

kebersamaan antara warga juga terlihat dari kemauan untuk saling membantu saat ada 

warga yang terkena musibah. Begitu juga jika ada masalah yang menyangkut 

kepentingan bersama. Umumnya, warga di sini mau diajak berunding untuk mencari 

penyelesaian permasalahan. Sebagian besar warganya pun mau diajak bergotong royong 

jika ada kegiatan yang memerlukan bantuan banyak orang, seperti misalnya pada 

kegiatan rutin “Jum’at Bersih”, kegiatan kerja bakti memperbaiki jalan, maupun untuk 

perayaan hari-hari besar keagamaan yang biasanya melibatkan banyak orang. 

Warga di wilayah kelurahan Tegal Lega ini juga masih menjaga rasa saling 

percaya diantara sesamanya. Namun, ada beberapa fenomena yang biasa ditemukan di 

wilayah perkotaan: rasa saling percaya semakin menurun. Di wilayah pinggiran, yang 

kebanyakan diisi oleh warga ekonomi menengah ke bawah, rasa saling percaya itu 
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masih cukup baik. Terbukti dengan masih bersedianya saling pinjam-meminjam uang 

diantara warganya. Namun, di wilayah yang lebih dekat dengan pusat kota dan diisi 

oleh kalangan ekonomi menengah ke atas, rasa saling percaya itu semakin pudar. Warga 

di lingkungan seperti ini umumnya lebih percaya pada orang lain dengan alasan 

profesional daripada alasan kekeluargaan. Warga lebih percaya pada satpam yang digaji 

untuk menjaga suatu kawasan pemukiman daripada tetangga di sebelah rumah yang 

jarang bertemu satu sama lain dengan alasan kesibukan.  

Berada di tengah Kota Bogor menjadi keuntungan tersendiri bagi warga 

kelurahan Tegal Lega untuk dapat menjangkau sarana pendidikan, kesehatan, ekonomi, 

dan pemerintahan dengan lebih mudah. Alat transportasi utama yang biasa digunakan 

warga untuk menggunakan sarana-sarana umum tersebut adalah ojek dan angkutan 

umum. Dapat dikatakan, tidak ada masalah dengan sarana-sarana umum tersebut, 

semuanya mudah dijangkau oleh warga. 

Untuk sarana pendidikan, di wilayah kelurahan Tegal Lega sudah tersedia sejak 

dari PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK, SD, SMP, SMK, sampai Perguruan 

Tinggi. Untuk SLB dan program Kejar Paket juga sudah ada di sini. Jadi dari segi jarak 

semua sarana pendidikan mudah dijangkau dengan waktu tempuh tidak lebih dari 30 

menit.  

Begitu juga dengan sarana kesehatan. Di wilayah kelurahan Tegal Lega ini ada 

Rumah Sakit PMI, Puskesmas, Balai Pengobatan, Apotek, tempat Praktek Bidan, dan 

juga ada Poliklinik. Dari segi jarak, karena semua ada di satu wilayah kelurahan, 

tidaklah terlalu jauh dan sulit dijangkau masyarakat. Umumnya warga memanfaatkan 

kendaraan bermotor untuk menjangkau sarana-sarana kesehatan ini dengan waktu 

tempuh tak lebih dari 30 menit. 

Sebagai warga yang bertempat tinggal di tengah kota Bogor, maka tidak sulit 

bagi warga kelurahan Tegal Lega untuk mencapai sarana ekonomi publik. Walaupun 

tidak ada pasar tradisional yang bertempat di wilayah keluarahan ini, namun ada 3 pasar 

modern yang bisa dijadikan alternatif pilihan berbelanja bagi warga sekitar. Ada banyak 

toko dan warung-warung kecil yang bisa diakses warga untuk mendapatkan barang-

barang kebutuhan sehari-hari. Adapun warga yang ingin berbelanja ke pasar tradisional, 

ada Pasar Bogor yang menjadi pilihan utama warga.  Walaupun tidak berada di wilayah 

kelurahan Tegal Lega, tapi warga sekitar sering mengunjungi pasar ini untuk 
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mendapatkan keperluan sehari-hari. Waktu tempuh yang diperlukan untuk mencapai 

pasar ini sekitar 5-10 menit dari kantor kelurahan Tegal Lega. Warga bisa berjalan kaki 

atau menggunakan sepeda motor untuk mencapainya. 

Bagi warga yang memerlukan pelayanan pemerintahan, kantor kelurahan Tegal 

Lega ada di posisi pertengahan yang bisa dijangkau dengan mudah oleh warga 

kelurahan Tegal Lega di wilayah manapun. Begitu juga dengan jarak dari kantor 

kelurahan sampai kepada kantor Kecamatan Bogor Tengah, hanya sekitar 3 KM dengan 

waktu tempuh kurang dari 30 menit menggunakan kendaraan bermotor. Sedangkan 

untuk menjangkau pusat pemerintahan kota Bogor, hanya berjarak sekitar 2,5 KM dari 

kantor kelurahan dengan waktu tempuh sekitar 15-20 menit menggunakan kendaraan 

bermotor. 

Dalam kehidupan kemasyarakatan, kelompok-kelompok sosial yang ada di 

tengah warga kelurahan Tegal Lega pada umumnya berbentuk pengajian dan arisan. 

Namun ada juga sekretariat partai politik, Karang Taruna, dan beberapa Kelompok olah 

raga. Diantara semua kelompok masyarakat itu, secara umum tidak ada kelompok 

masyarakat yang sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat, 

khususnya masyarakat miskin. Adapun rasa solidaritas warga biasanya ditunjukkan 

dengan sumbangan dari para warga yang mampu kepada masyarakat miskin baik itu 

melalui pengajian maupun dilakukan secara langsung oleh perorangan. Sumbangan-

sumbangan itupun tidak bersifat rutin, namun selalu ada pada setiap hari-hari besar 

keagamaan umat Islam. Umumnya warga yang akan menyumbang dalam bentuk uang 

ataupun sembako, menyerahkan sumbangannya kepada DKM mesjid tempat pengajian 

warga sering diadakan. Selanjutnya, mengenai pembagian sumbangannya diatur oleh 

DKM mesjid setempat. Adapun kelompok yang bisa dikategorikan membantu 

perekonomian warga adalah arisan. Karena sistemnya yang seperti tabungan membuat 

warga belajar berhemat dan bisa menggunakan uang arisan yang didapatnya untuk 

berbagai keperluan, seperti pendidikan maupun untuk menambah modal usaha warung 

kecil yang dimiliki warga. 

Permasalahan kemiskinan yang paling terlihat adalah dalam keterbatasan akses 

ekonomi. Karena sebagian besar warga kelurahan Tegal Lega ini berpendidikan SMA 

ke bawah, maka banyak warga yang bekerja sebagai pegawai pabrik atau pegawai toko 

dengan penghasilan yang minim. Akibatnya, banyak warga yang kesulitan saat berbagai 
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harga kebutuhan sehari-hari melonjak beberapa tahun terakhir ini. Sulitnya memenuhi 

kebutuhan pokok sehari-hari membuat anak-anak mereka pada umumnya tak bisa 

melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi. Akibatnya, kesempatan untuk 

mendapatkan pekerjaan yang lebih baik juga sedikit dan tidak ada peningkatan taraf 

hidup yang lebih baik. Hal yang sering kali dikeluhkan baik oleh para warga maupun 

aparat tingkat kelurahan adalah harga-harga barang yang selalu naik dan minimnya 

lapangan kerja bagi para warga yang ingin meningkatkan taraf hidupnya. Dengan 

lemahnya ekonomi mereka menyebabkan keterbatasan akses pendidikan yang lebih 

tinggi sehingga pada akhirnya juga berdampak pada kemiskinan yang turun temurun. 

Meskipun begitu, rasa kebersamaan antara warga masih cukup kuat untuk 

lingkungan perkotaan yang heterogen. Jika ada kegiatan-kegiatan kerja bakti, perayaan 

hari besar nasional (seperti Peringatan HUT RI), dan peringatan hari-hari besar 

keagamaan, warga pada umumnya mau melibatkan diri tanpa paksaan. Partisipasi 

mereka bisa berbentuk tenaga, uang, saran/pemikiran, maupun fasilitas seperti ruangan, 

meja, kursi, dan lainnya. Warga umumnya mudah dilibatkan dalam kegiatan bersama 

terutama jika menyangkut keagamaan.  

Faktor utama yang mendorong warga masyarakat mau diajak berpartisipasi 

dalam kegiatan bersama di lingkungannya lebih kepada adanya rasa sungkan terhadap 

sesama jika tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan bersama. Selain itu, rasa 

kebersamaan dan kedekatan dengan tetangga menjadi faktor lain yang menyebabkan 

warga mau terlibat dalam kegiatan-kegiatan bersama. Apalagi jika tokoh masyarakat, 

seperti Ketua RT dan Ketua RW, sudah turun tangan. Warga pada umumnya akan mau 

ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan bersama. Jadi, jika pemerintah kelurahan 

mempunyai suatu program bagi warga masyarakat, maka tokoh masyarakatlah yang 

pertama kali diajak untuk kemudian menggunakan pengaruh mereka dalam 

memobilisasi warga untuk turut serta dalam program-program tersebut. Misalnya dalam 

kegiatan “Jumat Bersih” dan kerja bakti perbaikan jalan. Dengan memberikan 

pengertian kepada para tokoh masyarakat tentang pentingnya kegiatan tersebut, maka 

selanjutnya tokoh masyarakatlah yang akan mengajak warga untuk berpartisipasi. Dan 

pada tingkat ini, faktor teladan para tokoh masyarakat juga menjadi faktor penting yang 

dapat menggerakkan warga masyarakat. Jika tokoh masyarakat itu berpartisipasi dalam 
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suatu kegiatan, maka umumnya warga masyarakat juga mau berpartisipasi dalam 

kegiatan tersebut. 
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Catatan Lapangan Kelurahan Paledang-Kecamatan Bogor Tengah  

Kota Bogor 

 Laporan ini disusun berdasarkan wawancara dengan aparat pemerintahan, yaitu 

Lurah Paledang Bpk. Ika dan Ketua RT 2 RW 9 Pa Dedi, yang dilaksanakan secara 

terpisah. Berikut rangkuman hasil wawancara dari kedua narasumber tersebut: 

1. Kondisi Umum 

 Paledang merupakan salah satu kelurahan  yang ada di Kecamatan Bogor 

Tengah. Terdiri dari 13 RW dan 38 RT, dengan jumlah penduduknya 13.242 dan luas 

daerah 278 Ha. 

a. Kondisi Geografis 

Secara geografis, Paledang berada di tengah-tengah Kota Bogor. Posisinya 

diapit oleh dua aliran sungai, yaitu sungai Cipakancilan dan Sungai Cisadane. 

Daerah ini memiliki kondisi permukaan tanah yang berbukit-bukit. 

b. Kondisi sosial  

 Masyarakat Paledang terdiri dari berbagai suku, dengan mayoritas penduduknya 

adalah suku sunda sedangkan sisanya para pendatang yang terdiri dari suku 

Jawa, Padang, dan Batak. Banyaknya pendatang yang menetap di daerah ini 

menjadikannya sebagai daerah terpadat di Kota Bogor. 

c. Kondisi Budaya 

Budaya yang tertinggal di Bogor sudah hampir tidak ada. Yang masih ada 

adalah peringatan hari-hari besar keagamaan. Hal ini selalu dilakukan bersama-

sama dan melibatkan hampir seluruh warga. Biasanya kegiatan ini dilakukan di 

wilayah RW masing-masing. 

d. Kondisi Ekonomi 

Kota Bogor, khususnya Paledang merupakan daerah yang padat penduduk. 

Mayoritas penduduk di Paledang berwirausaha sebagai mata pencahariannya. 

Sebagai pusat kota, di daerah ini terdapat berbagai sarana perekonomian, seperti 

pasar (Pasar Anyar), Mall (Ramayana, Matahari, Taman Topi Square, 

Borobudur, dan lain lain.), pertokoan besar dan kecil, perkantoran, bank, dan 

lain sebagainya. Selain itu, sarana transportasi di daerah ini sangat mencukupi, 

seperti kereta api, angkot, ojek, dan beca. 
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2. Hubungan Sosial 

 Hubungan sosial yang terjalin di antara warga di Paledang dalam hal mengatasi 

permasalahan bersama masih sangat baik. Ketika ada kegiatan di masyarakat misalnya, 

warga sebagian besar berpartisipasi. Dan ketika ada warga yang membutuhkan 

pertolongan biasanya RT dan tetangga disekitarnya selalu siap membantu. Keterlibatan 

warga dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan baik oleh kelompok dalam 

masyarakat (IREMA, Karang Taruna), maupun yang diprogramkan oleh pemerintah 

untuk kepentingan umum, dapat dikatakan tinggi. Keterlibatan ini tidak hanya dalam 

bentuk tenaga saja, tetapi sering pula berupa uang. Namun demikian, antara keluarga 

kaya dengan keluarga yang kekurangan di daerah ini sangat timpang dan tinggal di 

lingkungan yang berbeda. Keluarga kaya tinggal di daerah-daerah sekitar kelurahan dan 

pusat perekonomian, sedangkan keluarga yang kekurangan (pra-sejahtera-KS2) 

sebagian besar tinggal di daerah Lebak Sari,yaitu daerah yang dikelilingi oleh sungai, 

yaitu sungai Cipakancilan dan Cisadane. 

 

3. Tingkat Kepercayaan 

Rasa saling percaya diantara warga di Paledang masih cukup baik. Hal ini terlihat 

dengan masih adanya kepedulian antar warga, dan adanya pinjam meminjam uang antar 

warga. Narasumber menyatakan tingkat kepercayaan antar warga masih sekitar 50-70%, 

itu yang terlihat dipermukaan. 

 

4. Aksesibilitas Lingkungan di Paledang 

a. Sarana Pendidikan 

Sarana pendidikan di Paledang sudah lengkap. Terdapat Sekolah Dasar/ 

Madrasah Ibtidaiyah, SMP, dan SMU. Dengan jarak tempuh yang dekat dengan 

pemukiman dan dapat ditempuh dengan berjalan kaki kurang dari setengah jam. 

Pada umumnya sekolah dasar maupun menengah ini berjarak 1 km dari tempat 

yang paling jauh di Paledang. Transportasi yang dapat digunakan, antara lain 

angkot, beca, dan ojek. 

b. Sarana Kesehatan 

Sebagai pusat kota, Paledang memiliki kemudahan akses menuju sarana 

kesehatan, di kelurahan ini terdapat Balai Pengobatan, Dokter Praktek, dan 
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Puskesmas Pembantu. Jarak paling jauh menuju sarana ini rata-rata adalah 2 km. 

Tetapi pada umumnya akses menuju tempat ini relatif dekat, bahkan dapat 

ditempuh dengan berjalan kaki. Jarak terjauh ke Puskesmas Pembantu adalah 2 

km, bila menggunakan angkot sekitar 20 menit dalam keadaan normal, apabila 

macet dapat mencapai 1 jam atau lebih. 

c. Sarana Ekonomi 

Sebagai pusat kota, di daerah ini terdapat berbagai pusat perekonomian, mulai 

dari pasar, toko-toko, mall, bank, dan stasiun. Jarak paling jauh menuju sarana 

ini adalah 2 km, dan masih bisa ditempuh dengan jalan kaki. Sarana transportasi 

yang dapat digunakan sangat beragam, mulai dari beca, ojek, hingga angkot dan 

kereta api. Waktu tempuh dalam perjalanan dari tempat yang paling ujung di 

Paledang adalah satu jam, bila dalam keadaan macet, tetapi bila lancar dapat 

ditempuh dalam waktu 20 menit. 

d. Sarana Pemerintahan 

Jarak tempuh dari tempat terujung di Paledang menuju sarana pemerintahan atau 

kantor kelurahan sekitar 2 km, dan dapat ditempuh dalam waktu 15 menit. Akses 

menuju kantor ini dapat dilakukan dengan berjalan kaki, ataupun menggunakan 

kendaraan, seperti beca atau ojek, sedangkan angkot tidak ada yang melaui jalan 

ini. Tetapi jalannya cukup untuk dilalui oleh dua mobil.  

Kemudian jarak dari kelurahan menuju kecamatan kurang lebih 2 km. Jika 

ditempuh menggunakan kendaran, waktu tempuhnya sekitar 15 menit bila tidak 

macet. Kendaraan yang dapat dan umum digunakan adalah beca dan angkot. 

Tetapi warga sering kali menggunakan beca agar tidak usah jalan lagi. Jarak 

terjauh dari ujung Paledang menuju kecamatan adalah 4 km, dengan waktu 

tempuh sekitar 30 menit, dalam keadaan normal. 

 

5. Kelompok dalam Masyarakat  

Kelompok kegiatan dalam masyarakat di pemukiman ini tidak terlalu banyak. 

Kelompok-kelompok yang memiliki peran dalam kesejahteraan masyarakat antara lain 

IREMA (Ikatan Remaja Mesjid) dan Karang Taruna. Kedua organisasi ini, sering kali 

membuat acara yang melibatkan masyarakat. Terutama IREMA yang selalu 

menggalang dana untuk berbagai kegiatan dan memberi bantuan bagi masyarakat yang 
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kurang mampu.Kegiatan ini berupa pasar murah yang biasanya menjual sembako, 

ataupun sumbangan langsung dari berbagai donatur.  

 

6. Faktor Utama Penyebab Kemiskinan 

Masalah kemiskinan di daerah ini menurut narasumber lebih karena keterbatasan 

akses ekonomi. Keterbatasan akses yang dimaksud berkaitan dengan kurangnya jumlah 

lapangan pekerjaan, sehingga banyak masyarakat yang menganggur atau memilih untuk 

menjadi pengemis jalanan. Hal ini diakibatkan perbandingan antara jumlah penduduk 

yang banyak dengan lapangan pekerjaan yang terbatas. 

Sebagai daerah urban, Paledang hampir tidak memiliki kegiatan atau ritual-ritual 

yang berhubungan dengan kebudayaan, kecuali perayaan hari-hari besar keagamaan, 

dan pengajian-pengajian di tingkat RW. 

Namun demikian, dalam pelaksanaan berbagai kegiatan, masyarakat 

dilingkungan ini cenderung mudah untuk dimobilisasi, terutama bila berhubungan 

dengan kepentingan umum atau kepentingan bersama. Misalnya dalam kegiatan kerja 

bakti membangun jalan ataupun merenovasi masjid. Keterlibatan masyarakat pun sangat 

beragam, bagi keluarga yang kurang mampu atau pra sejahtera hingga sejahtera 1 dan 2 

biasanya keterlibatannya berupa tenaga, sedangkan bagi keluarga yang cukup mapan, 

yaitu keluarga sejahtera 3 dan 3+ keterlibatan lebih banyak berupa pemberian dana. 

Selain kegiatan tersebut, warga juga biasanya mau bekerjasama untuk pelaksanaan hari-

hari besar keagamaan, misalnya Maulid Nabi, Isra’ Mi’raj, dan lain sebagainya.  

Keterlibatan masyarakat di Paledang pada umumnya saling melengkapi. Bagi 

warga yang memiliki keterbatasan ekonomi, biasanya keterlibatan yang diberikan 

berupa tenaga sedangkan yang cukup mapan ataupun berlebih, berupa materi. Namun 

tidak jarang yang kayapun ikut menyumbang tenaga dan ikut berkumpul bersama 

warga. 

Ada berbagai faktor yang menyebabkan tingginya partisipasi warga dalam 

mayarakat. Faktor utama yang menyebabkan tingginya partisipasi warga adalah adanya 

tokoh-tokoh dalam masyarakat. Tokoh-tokoh tersebut biasanya menjadi mobilisator 

warga. Biasanya dalam satu rukun warga ada beberapa orang yang dapat menyatukan 

dan menggerakan masyarakat setempat. Tokoh-tokoh ini biasanya mengajak dan 

memeberikan kesadaran kepada masyarakat sedikit demi sedikit dan tanpa paksaan. 
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Cara yang digunakan untuk mengajak dilakukan dengan pendekatan personal oleh tokoh 

masyarakat dengan warganya, sehingga ada rasa dibutuhkan yang menyebabkan warga 

merasa segan apabila tidak ikut serta. Dan karena telah sering melakukan kegiatan 

bersama, maka tertanam kesadaran warga masyarakat untuk lebih peduli pada 

lingkungan sekitarnya.  
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CATATAN LAPANGAN KABUPATEN CIANJUR 

 

I. KONDISI LOKASI  
 
Kecamatan Cijati terletak di Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat, tepatnya sekitar 
..... km sebelah selatan kota kabupaten Cianjur. Kecamatan Cijati ini adalah kecamatan 
hasil pemekaran dari Kecamatan Kadupandak pada 12 Oktober 2004. Berikut data-data  
Kecamatan Cijati :  
 
1. Camat  : Drs. H. Syarif Hidayat   
2. Jumlah Desa  : 9   
3. Jumlah RW  : 45  
4. Jumlah RT   : 140 
 
 
No Nama Desa Kepala Desa 
1 Desa Parakantugu Faturohman Purwa Ansori, S.Ag 
2 Desa Cijati Dadun 
3 Desa Bojonglarang Rudi Rudisman 
4 Desa Padaasih Acep Sunarya 
5 Desa Cibodas Yayan Suhyana, S.Pd
6 Desa Sukamahi Anwar Sadad

7 Desa Sukaluyu Drs. Endang 
8 Desa Caringin Samsuri 
9 Desa Sinarbakti Sutarja 

 
5. Data Wilayah  
 

Nama Desa Luas Wilayah 
(Ha) 

Penduduk 
KK JIWA 

Parakan Tugu 357,6 1492 4219
Cijati 310 760 2527
Bojong Larang 714 699 2886
Padaasih 1.119 1541 4597
Cibodas 679 1561 4888
Sukamahi 351 1040 3487
Sukaluyu 797,1 1215 4067
Caringin 542 909 2616
Sirnabakti 300 829 2517
Total 5.149,7 9.697 31.697

 
6. Peta Wilayah  
(Terlampir) 
II. HUBUNGAN SOSIAL WARGA 
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Dalam mengatasi masalah bersama, khususnya di desa Parakan Tugu dan desa Cijati, 
warga selalu mengupayakan sejauh mungkin untuk melakukan pertemuan/ dialog antar 
warga. Hal ini sejalan dengan ajaran/ tuntunan agama Islam yang didapat warga dari 
tokoh ulama yang berasal dari pondok pesantren di pemukiman warga. Perlu diketahui 
bahwa di kecamatan Cijati, jumlah pondok pesantren (pontren) terhitung sangat banyak 
yakni berjumlah kurang lebih 71 pontren.  Fasilitasi pertemuan warga oleh aparat 
pemerintah desa, dusun, rukun kampung atau pontren adalah cara yang lazim dilakukan 
di desa-desa ini.   
 
III. RASA SALING PERCAYA ANTAR WARGA 
 
Umumnya warga di lokasi survey masih saling mempercayai satu dengan yang lain. 
Dengan kepercayaan yang tinggi, warga mudah untuk memberikan bantuan bagi 
tetangganya yang mempunyai permasalahan, termasuk permasalahan yang bersifat 
pribadi sekalipun.  
Hanya saja, kepercayaan terhadap aparat pemerintahan terlihat mulai menurun. Hal ini 
dipicu dengan peristiwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pasca kenaikan BBM 2008 di 
wilayah ini. Meski tidak menimbulkan konflik, sebagian tokoh masyarakat dan aparat 
pemerintah desa dan dusun yakin bahwa pembagian BLT semakin menyimpan konflik 
laten. Kepercayaan warga terhadap partai politik pun mulai menurun. Alasan warga 
sangat sederhana yakni partai politik  jarang yang memenuhi janji kampanyenya.  
 
IV. AKSES LINGKUNGAN PEMUKIMAN 
 
Program yang dicanangkan pemerintah yakni Wajar Dikdas 9 tahun pun gencar 
dilakukan oleh Pemkab Cianjur. Fasilitas pendidikan SD sampai SMP mudah diakses di 
wilayah ini. Jarak relatif tidak terlalu jauh, dan dapat ditempuh sekitar 30 menit saja bila 
berjalan kaki dan 10 menit bila memakai ojeg. Bahkan untuk desa yang paling jauh saja 
(desa Padaasih), sudah dibuka SMP terbuka yang dikelola oleh guru-guru SMPN 1 
Cijati. Jumlah murid kini sudah mencapai 70 orang. Terkait SMP Terbuka ini, Pihak 
Kecamatan Cijati sudah mengajukan pembangunan gedung sekolah pada pihak pemkab 
Cianjur dan telah menyediakan tanah desa sekitar 4000 m2. Sementara untuk 
pendidikan tinggi, STKIP (Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Cianjur juga 
sudah membuka program jarak jauh di kecamatan Cijati.   
Sementara untuk sarana kesehatan, Puskesmas yang dibangun memiliki fasilitas cukup 
lengkap dengan ruang rawat inap yang dapat menampung 10 pasien. Lokasinya tepat di 
samping gedung Kecamatan Cijati. Jarak tempuh dari desa terjauh yakni Padaasih 
sekitar 30 menit dengan menggunakan ojeg. Sayangnya, tenaga kesehatan masih 
menyatu dengan Puskesmas Kecamatan Kadupandak.  Namun demikian, pos kesehatan 
terpadu tetap menjadi andalan pelayanan kesehatan di kecamatan Cijati, di mana 
petugas kesehatan pemerintah telah dikenakan jadwal wajib untuk melayani warga. 
Tidak ada keluhan berarti mengenai pelayanan kesehatan terkecuali bila berkaitan erat 
dengan rujuk ke rumah sakit umum Cianjur. Masalah administrasi warga miskin 
senantiasa menjadi kendala, bukan di tingkat kecamatan tapi di tingkat kabupaten.  
 
Untuk kegiatan ekonomi warga, pasar tradisional mudah dijangkau. Warung-warung 
yang menyediakan kebutuhan pokok warga jumlahnya relatif banyak. Sementara pasar 
Kamis hadir di desa Cijati  dan pasar Senin di desa Cibodas. Yang cukup mengagetkan 
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adalah kehadiran minimarket “Alfa Mart” di wilayah ini. Perlu diketahui bahwa pada 
setiap alun-alun kecamatan di kabupaten Cianjur yang saya lalui, tampak sebuah 
minimarket “Alfa Mart” telah berdiri.  
Keperluan warga akan perbankan telah terlayani dengan adanya kantor kas pembantu 
BRI Cijati. Sedangkan untuk layanan kepolisian, Polres Cianjur tampaknya belum 
membuka kantor polsek Cijati. Layanan kepolisian masih digabung di Polsek 
Kadupandak. Begitu juga dengan kantor Komando Rayon Militer (Koramil) yang masih 
digabung dengan Koramil Kadupandak. 
Kantor kecamatan dan kantor desa sangat mudah untuk dijangkau oleh warga baik 
berjalan kaki maupun menumpang ojeg.  
 
V. Kelompok-kelompok Warga  
 
Kelompok warga yang ada di tiap desa di Kecamatan Cijati rata-rata adalah : kelompok 
tani, kelompok profesi, kelompok keagamaan, kelompok kepemudaan (Karang Taruna), 
kelompok arisan. Hanya yang lebih mengemuka, berpengaruh  dan menjangkau setiap 
lapisan masyarakat adalah kelompok keagamaan berupa pengajian-pengajian berjamaah 
rutin mingguan. Kelompok ini dimotori oleh tiap pontren yang ada.  
Yang paling berperan dalam peningkatan kesejahteraan kaum miskin adalah kelompok 
keagamaan ini. Hanya saja cakupan perannya masih sangat terbatas. Yang dilakukan 
masih membantu semampunya dalam pendidikan bagi anak-anak warga miskin dan 
pekerjaan temporer bagi orang tuanya. Belum ada organisasi yang secara spesifik 
dibentuk baik olah inisiatif warga maupun pemerintah guna meningkatkan 
kesejahteraan warga masyarakat.  
 
VI. Masalah Kemiskinan 
 
Yang paling dirasakan oleh warga karena keterbatasan akses ekonomi. Ini dikarenakan 
penduduk miskin di wilayah ini rata-rata berprofesi sebagai buruh tani dengan usia yang 
termasuk lanjut (manula). Keterbatasan terhadap akses pelayanan kesehatan lebih 
dikarenakan kurang SDM kesehatan pemerintah. Sedangkan keterbatasan partisipasi 
bidang politik lebih dikarenakan pendidikan politik yag kurang memadai. Warga masih 
melihat figur tokoh pimpinan politik. Hampir kebanyakan warga akan emmpercayai dan 
memilih pimpinan politik yang beretnis sama yakni Sunda dan sosok ulama atau jawara. 
Bahkan caleg dari Kecamatan Cijati baru ada untuk pemilu 2009 ini.  
 
VII. Ritual/ Upacara Tertentu  
 
Ritual atau upacara tertentu di wilayah ini pasti terkait erat dengan aktivitas keagamaan 
Islam yang melekat kuat di kalangan warga. Berbagai pengajian akbar, zikir akbar, 
nuzulul qur’an, maulid nabi Muhammad SAW, dll diperingati oleh warga dengan pusat 
kegiatan di mesjid-mesjid. Sebagian warga berswadaya untuk kegiatan ini dengan 
dibantu alakadarnya oleh pemerintah desa dan/ atau kecamatan. Donatur kegiatan yang 
besar pasti berasal dari tokoh masyarakat/ ulama dan kalangan pedagang.  
VIII, IX, X. Pelibatan Warga Dalam Kegiatan Bersama  
 
Warga sangat mudah diajak untuk melakukan kegiatan bersama untuk kepentingan 
bersama relatif sangat mudah.  Tapi tergantung siapa yang mengajaknya. Warga sangat 
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melihat figur dan ketokohan yang mengajak. Aparat pemerintah sendiri terkadang 
sering memanfaatkan figur dan ketokohan dari ulama dan atau jawara untuk 
memobilisasi warga.  
Kegiatan yang dapat dengan mudah memobilisasi massa adalah kegiatan yang 
berhubungan dengan nilai-nilai amaliah keagamaan ataupun dikaitkan dengan amaliah 
keagamaan.  
Namun belakangan ini semenjak pembagian BLT, ada sementara warga yang 
menjadikan tidak terbaginya ia BLT sebagai alasan untuk tidak ikut berpartisipasi. 
Biasanya warga seperti ini akan menimpakan kewajiban kemasyarakatan kepada 
mereka yang menerima BLT. Sejumlah tokoh masyarakat dan aparat pemerintah 
setempat sangat mengkhawatirkan masalah ini. Ternyata BLT tidak hanya dapat 
menimbulkan koflik vertikal antara warga dan aparat pemerintah, namun berpengaruh 
pada partisipasi warga dalam kegiatan kemasyarakatan.  
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CATATAN LAPANGAN KOTA CIREBON 

 

Dalam laporan ini peneliti sengaja memberikan gambaran dan kondisi yang 

terjadi pada saat penelitian ini berlangsung dari tanggal 10 september s/d 18 september 

2008, adapun penelitian ini di laksanakan di Kota Cirebon tepatnya di Kecamatan 

Pekalipan, secara geografis letak Kecamatan Pekalipan berada di pusat Kota Cirebon 

yang memiliki 4 kelurahan yaitu : Kelurahan Jagasatru, Kelurahan Pulasaren, Kelurahan 

Pekalipan, Kelurahan Pekalangan dengan Luas wilayah Kecamatan : 156.108 Ha 

adapun Jumlah penduduk sebanyak : 27.887 ( Laki-laki : 13.939 jiwa dan perempuan 

13.948 jiwa), serta jumlah keluarga : 7.534, kebudayaan yang ada di kota Cirebon ini 

adalah budaya sunda yang sudah bercampur dengan orang-orang pendatang seperti 

jawa, padang, dll. Mayoritas mata pencaharian yang menjadi penopang hidup warga 

masyarakat adalah berjualan / berdagang atau jasa menyaluh beca hal ini disebabkan 

lingkungan di sekitar warga merupakan pusat ibu kota Cirebon yang pada setiap saat 

banyak di kunjungi orang-orang yang akan berbelanja. 

Peneliti mengambil responden di 2 kelurahan yaitu Kelurahan Jagasatru 

sebanyak 11 responden dan Pulasaren sebanyak 7 responden, kedua kelurahan tersebut 

jaraknya tidak begitu jauh dengan letak Kecamatan Pekalipan, alasan peneliti untuk 

mengambil responden di 2 kelurahan tersebut dikarenakan jumlah penduduk yang padat 

dan situasi lingkunganya yang sangat kumuh, hal ini diperkuat dengan adanya 

pernyataan dari Bapak Lurah Jagasatru yaitu Bapak Haryadi : 

  

 

 

“  Kelurahan Jagasatru mayoritas masyarakat yang kurang mampu (miskin), hal 

ini ditunjukan dengan banyaknya penerima raskin dan BLT tahun ini 

sebanyak 760 Keluarga, bahkan angka ini yang paling tinggi di kelurahan 

yang ada di kota Cirebon dan menjadi perhatian bagi pemerintah Kota 

Cirebon   “ 

Berangkat dari pernyatan dan informasi bapak lurah tersebut, maka peneliti 

melakukan survey dan melakukan penelitian di Kelurahan Jagasatru  tepatnya di RW 05 

RT 01 dan di kelurahan Pulasaren teparnya di RW 06 RT 01 
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Dari hasil penelitian di dua kelurahan tersebut peneliti mengamati masalah 

Aspek ekonomi dan pendidikan yang sangat memprihatinkan, hal ini dapat ditunjukan 

dengan pengangguran yang cukup tinggi di masyarakat khususnya kelurahan Pulasaren 

dan Jagasatru yang diakibatkan oleh rendahnya pendidikan masyarakat yang ditunjang 

dengan kurangnya aspek ekonomi berupa daya beli masyarakat yang rendah dan 

kurangnya perhatian khusus dari Pemerintah Kota Cirebon dalam memecahkan 

permasalahan pendidikan dan peningkatan ekonomi masyarakat, hal ini dapat 

tergambarkan dengan minimnya sarana pendidikan bagi generasi muda yang pada 

akhirnya akan berdampak kepada kualitas sumber daya masyarakat yang kurang baik. 

Banyak sekali faktor yang mengakibatkan penganguran kerja di 2 kelurahan tersebut 

salah satunya kurangnya pengalaman dan tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang 

ada, sehingga kebanyakan kaum pria melakukan kerja seadanya seperti mengayuh beca, 

buruh bangunan, menjadi supir angkot, berjualan seadanya bahkan tidak kerja sama 

sekali, hal ini di tambah situasi warga yang memiliki mental egois (individualis) dan 

mental kurang bertanggung jawab,  menambah buruk situasi yang ada di 2 kelurahan 

tersebut, fakta ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Ketua Unit 

Pelaksanaan Teknis KB dan pemberdayaan perempuan Kecamatan Pekalipapan yaitu 

Bapak Ganis Hermawan yang menyatakan bahwa :  

 

“ Masyarakat di 2 kelurahan tersebut pada umumnya memiliki mental yang 

kurang siap dalam menghadapi perubahan-perubahan, dapat di contohkan 

adanya upaya pemerintah kota cirebon dalam memberikan bantuan kepada 

masyarakat, sebut saja, dana bantuan yang pernah bergulir kepada masyarakat 

di 2 kelurahan tersebut sampai saat ini tidak jelas permasalahanya dan 

kemudian masyarakat kurang mampu untuk bisa bekerjasama dalam 

kelompok, namun sebaliknya yaitu keinginan untuk sendiri-sendiri 

(individual) “yang tinggi. 

 

Faktor kesehatan masyarakat di 2 kelurahan dinilai kurang baik, padahal upaya 

Pemerintah Kota Cirebon sudah tersedia, seperti diadakannya kampung siaga dan 

penyaluran kartu kesehatan bagi warga miskin oleh kader-kader PKK di setiap RT / RW 
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. namun tetap kesehatan masyarakat masih memprihatinkan, seperti terjadi gizi buruk 

yang ada di RW 05 Kelurahan Jagasatru. 

Karakteristik masyarakat yang masih kental dengan spiritual, budaya, yang 

cukup tinggi tergambar dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, acara-acara 

keagamaan atau kegiatan tertentu yang banyak melibatkan jumlah warga yang banyak 

dan bersifat sukarela masih tetap terpelihara, seperti Rajaban atau acara agama yang 

lainnya seperti pengajian-pengajian di masjid, hal ini dapat menggambarkan pula 

kebersamaan warga yang menyatu pada saat acara keagamaan berlangsung 

dilaksanakan. Hal seperti ini terlihat juga pada partisipasi masyarakat pada kehidupan 

politik yang cukup tinggi, hampir semua warga di 2 kelurahan ini menyalurkan 

suaranya pada saat pemilu 2004 dan pilkada di daerahnya, hal ini dikarenakan tingkat 

kepercayaan kepada aparat pemerintah yang masih cukup baik. Pengaruh kelompok 

masyarakat (ORMAS) tidak terlalu dominan seperti di kota-kota besar, ada dua 

kelompok yang ada di 2 kelurahan tersebut yang aktif yaitu GIBAS dan BALADIKA 

KARYA, dari kedua organisasi masyarakat tersebut bisa menyatu dan berperan aktif 

dalam kehidupan masyarakat. 

Sarana pemerintahan seperti kantor camat, lurah, balai pertemuan warga dan 

sarana ekonomi seperti toko, pasar, bank, kantor pos, wartel / warnet sudah tersedia 

dengan baik, jarak dari setiap pemukiman masyarakat di 2 kelurahan tersebut rata-rata 

sekitar 1.5 km s.d 2 km, yang bisa di tempuh dengan kendaraan beca. Dari uraian-uraian 

singkat diatas Peneliti memberikan kesimpulan hasil penelitian sebagai perikut : 

1. Aspek ekonomi yang kurang, menjadi faktor utama dalam kehidupan 

masyarakat di 2 kelurahan tersebut 

2. Pengangguran masih menjadi mayoritas warga di 2 kelurahan tersebut, 

mayoritas responden  peneliti pun  kebanyakan kepala keluarganya 

merupakan pengangguran. 

3. Pendidikan masyarakat masih rendah dan sarana pendidikan yang minim 

4. Rendahnya daya beli masyarakat. 

5. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial. 

6. Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu 

ada, namun tidak pernah berhasil 
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7. Tingkat kepercayaan dengan sesama warga masyarakat kurang baik, dapat 

dicontohkan dengan, dalam adanya kegiatan pemberian modal kerja yang 

tidak mau berkelompok, akan tetapi menginginkan sendiri (individu). 

8. Karakteristik masyarakat yang masih kental dengan kehidupan spiritual, 

budaya yang cukup tinggi. 

9. Upaya Pemerintah Kota Cirebon dalam peningkatan kesehatan masyarakat 

itu sudah ada, namun tidak berhasil. 

10. Faktor kepercayaan kepada aparat pemerintah masih cukup tinggi. 

11. Masalah kemiskinan cukup tinggi di 2 kelurahan Jagasatru dan kelurahan 

Pulasaren. 
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CATATAN LAPANGAN KABUPATEN CIAMIS 

 

 

DATA MONOGRAFI KECAMATAN 
KECAMATAN   : PANGANDARAN 
KABUPATEN   : CIAMIS 
PROVINSI   : JAWA BARAT 
Tinggi Pusat Pemerintahan Wilayah Kecamatan dari permukaan Laut     7 m 
Jarak Pusat Pemerintahan Wilayah Kecamatan dengan :    
Desa terjauh            8 km 
Ibukota kabupaten Ciamis        90 km 
Kota Banjar          63 km 
Kantor Pembantu Gubernur (Garut)      168 km 
 
PRASARANA PEMERINTAH DESA SE KECAMATAN 
Balai Desa     8 buah 
Kantor Desa     8 buah 
 
Begkok Perangkat Desa                   

‐ Tanah sawah        969 ha 

‐ Tanah kering                   4522 ha 

 
PRASARANA / SARANA PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 
Lalu lintas melalui darat di Kecamatan    71 km 

‐ Jalan Aspal            50 km 

‐ Jalan diperkeras          16 km 

‐ Jalan tanah            75 km 

Panjang Jalan yang dapat dilalui kendaraan  roda 4               116 km 
Sarana umum yang dapat digunakan oleh penduduk kecamatan 

‐ Sepeda/ojek            450 buah 

‐ Delman             750 buah 

‐ Jalan Desa             30 buah/ruas   

 
SARANA PEREKONOMIAN 
Koperasi       21 buah 
Pasar Umum        1 buah 
Pasar Ikan        1 buah 
Pasar Wisata       1 buah 
Jumlah kios/toko/warung     2124 buah 
Bank        7 buah 
Stasiun Bus       1 buah 
Telepon Umum       76 buah 
 



 40

JUMLAH PERUSAHAAN/USAHA 
Industri        327 buah 

‐ Besar dan sedang              5 buah 

Tenaga kerja            266 orang 

‐ Kecil               11 buah 

Tenaga kerja      77 orang 
‐ Rumah Tangga            311 buah 

Tenaga kerja            2658 orang 

‐ Perhotelan/Losmen          163 buah 

Tenaga kerja            200 orang 

‐ Rumah Makan            322 buah 

Tenaga kerja                         820 orang 

‐ Perdagangan            677 buah 

Tenaga kerja                        1124 orang 

 
SARANA PENDIDIKAN 
TK          6 buah 
Sekolah Dasar Negeri      16 buah 
SD Inpres       14 buah 
Madrasah ibtidaiyah        6 buah 
SMP Negeri          3 buah 
Madrasah Tsanawiyah       1 buah 
SMP swasta        1 buah 
SMA Negeri        1 buah 
SMA Swasta Umum/PGRI      1 buah 
SMA Swasta islam/Muhammadiyah     1 buah 
SMTA Kejuruan Negeri/SMK Kelautan     1 buah 
 
SARANA KESEHATAN 
Puskesmas       1 buah 
Puskesmas pembantu       2 buah 
Praktek Dokter       5 buah 
Dukun Khitan/Sunat                  11 orang 
Dukun Bayi                   67 orang 
Apotik         6 buah 
Panti Pijat       4 buah 
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Pembagian Klasifikasi Keluarga Pra KS sampai dengan KS 3+ yang tersebar di delapan 
desa di kecamatan Pangandaran 
 
Golongan Masyarakat Pra Keluarga Sejahtera karena : 

‐ Keuangan mencukupi tetapi usaha (pekerjaan ) tidak menentu. 

‐ Pegawai Negeri Sipil, gaji di bawah standar karena itu banyak yang terpaksa meminjam 

uang dari bank sehingga gaji per bulan hampir habis untuk biaya mencicil. 

‐ Banyak penduduk pindahan dari bulak laut. 

RUTR  yang menguntungkan para pedagang (pendatang), karena pemerintah daerah tak 
bisa menjembatani penduduk lokal untuk berusaha. Sebagai contoh ketika musim 
liburan atau pun hari-hari libur nasional pantai pangandapan kebanjiran pengunjung, 
aparat pemerintah desa segera memasang tarif di sekitar pantai (desa pangandaran dan 
pananjung) bagi siapaun pedagang musiman yang tertarik. Kesempatan tersebut 
biasanya disambar oleh orang dari luar pangandaran yang memiliki modal lebih. 
Sehingga potensi ekonomi yang seharusnya dapat meningkatkan kehidupan masyarakat 
pangandaran ‘direbut’ oleh orang-orang luar pangandaran. 
Ada juga budaya dari para penduduk dengan profesi nelayan dimana tak ada keinginan 
ataupun kebiasaan menabung penghasilan yang didapat ketika panen ikan melimpah. 
Berbeda dengan penduduk yang berprofesi sebagai petani. Penghasilan tersebut 
sebagian besar dihabiskan untuk berfoya-foya seperti pesta, ataupun hobi “minum’. 
Sehingga ketika musim panen lewat mereka tak memiliki uang simpanan sehingga 
banyak yang menggadaikan barangnya. Dapat ditebak kehidupan mereka tidak 
meningkat ataupun tak dapat hidup lebih sejahtera.  
Selain kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat lokal pangandaran, 
kesejahteraan yang menurun diakibatkan oleh :  
‐ Masyarakat  yang  tidak  memiliki  lahan  sehingga  hanya  hidup  menumpang  dengan 

menyewa  lahan dari  tuan  tanah. Karena  lahan  yang ditinggali merupakan  lahan  sewaan 

maka mereka  tidak bisa membangun  rumah  secara permanen. Hal  ini  telah berlangsung 

secara  turun  temurun  sehingga  tak  ada  keinginan  untuk  maju.  Sehingga  banyak 

 Pra KS KS 1 KS 2 KS 3 KS 3+ 
 

Pangandaran 534 573 1028 441 186 
Pananjung 673 417 972 537 277 
Wonoharjo 394 547 1028 351 156 
Sidomulyo 412 341 622 349 24 
Babakan 509 509 901 294 274 
Sukahurip 272 308 366 226 15 
Purbahayu 266 294 619 183 36 
Pagergunung 187 157 102 404 4 
Total Jumlah  3247 3146 5638 2785 972 
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masyarakat  pangandaran  yang  tergolong  keluarga  Pra  Sejahtera  karena  kondisi  rumah 

tinggal yang dianggap ‘tidak layak’. 

Karateristik Desa di kecamatan Pangandaran 
 4 Desa tergolong Desa dengan karateristik sebagai daerah Wisata karena memiliki 
wilayah pantai yaitu : 

‐ Wonoharjo 

‐ Babakan 

‐ Pananjung 

‐ Pangandaran 

4 Desa lain dengan karateristik pemasok hasil bumi berupa kelapa, padi, gula. Bisa 
disebut sebagai desa penyangga wisata yaitu : 

‐ Purbahayu 

‐ Pagergunung 

‐ Sukahurip 

‐ Sidomulyo  

 
 
 
 
Infrastruktur 

‐ Adanya  pembangunan  pelabuhan  yang  terdapat  di  desa  Babakan  sebagai  bantuan 

pemulihan sarana untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. 

‐ Pembangunan tanggul penahan ombak di pantai timur (nelayan) maupun pantai barat 

(wisata), untuk memperkecil resiko terjangan ombak terhadap bangunan yang ada di 

garis pantai tersebut. 

 

Profesi 
Banyak remaja usia produktif yang tidak mau menjadi petani maupun nelayan karena 
mereka tidak mau menjadi susah dikarenakan banyak orang juga yang tidak mau 
digerakkan untuk menangkap ikan maupun memanen padi, hal ini sudah menjadi 
masalah umum. Sangat sedikit penduduk yang telah mengenyam pendidikan ke tingkat 
SMA mauun sarjana yang menetap di pangandaran dikarenakan sedikitnya lapangan 
pekerjaan di pangandaran sehingga mereka merantau ke luar pangandaran. 
 
Latar Belakang Budaya 
Walaupun Pangandaran secara geografis terletak di wilayah Jawa Barat yang mayoritas 
beretnis Sunda namun demikian banyak penduduk yang beretnis jawa. Hal ini 
dilatarbelakangi bahwa banyak orang tua mereka merupakan pelarian pejuang yang 
berasal dari Jawa Tengah ketika berlangsung Revolusi Fisik perang kemerdekaan. 
Perpaduan Budaya (Pembauran) terjadi antara warga pendatang dan warga pribumi  
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Agama 
Ada dua golongan masyarakat yang satu adalah golongan ayng memiliki keislaman 
yang kuat kemudian yang lainnya faktor sekulernya tinggi. Hal ini terlihat ketika café 
disekitar pantai dipandang membawa mudharat oleh pihak yang berbasiskan islam 
cukup kuat. Café tersebut sering digunakan ataupun dibiarkan beroperasi oleh pihak 
yang merasa bahwa agama tak ada urusannya dengan hal tersebut. Perbedaan ini 
ditengahi oleh pihak berwajib (pemerintah daerah ataupun aparat). Hal demikian bisa 
diselesaikan dengan dialog atau cara yang persuasive. Walaupun demikian tetap ada 
kemungkinan ada ledakan massa dari kelompok agama yang dianggap radikal karena 
sampai saat ini tak ada kesepakatan antara kelompok agama dengan pihak birokrasi. 
 
Pemekaran Wilayah 
PP 26 RUTR Kota Wisata Pangandaran. Wacana yang berkembang di lapangan adalah 
pemekaran wilayah Pangandaran. Hal ini dilatarbelakangi beberapa faktor yaitu : 

‐ Pangandaran  sangat  potensial  dan  terbukti  penghasil  devisa  yang  besar  bagi 

kabupaten ciamis akan tetapi masyarakat sekitar tak dapat menikmatinya. 

‐ Keberpihakan  aparat  pemerintah  daerah  terhadap  warga  pendatang  yang  ingin 

berusaha  (penanam  modal)  dibandingkan  dengan  warga  sekitar.  Hal  tersebut 

mengakibatkan kecemburuan ekonomi dari warga pribumi terhadap warga pendatang. 

‐ Ada indikasi perubahan data secara mendadak ketika suatu bantuan akan digulirkan ke 

masyarakat. Sehingga masyarakat yang semestinya mendapatkan bantuan sesuai data 

ketika pelaksanaannya tidak mendapatkan bantuan, akan tetapi golongan masyarakat 

lain yang  sebelumnya  tidak  tercantum malah mendapatkan bantuan. Hal  ini memicu 

ketidakpercayaan  masyarakat  kepada  aparat  pemerintah  desa  maupun  kecamatan 

karena program tersebut salah sasaran. 

‐ Adanya perubahan  spesikasi barang bantuan bagi masyarakat  sehingga barang  yang 

sampai tidak sesuai dengan harapan. 

 

Permasalahan yang dihadapi dalam memperoleh data di lapangan 
‐ Tidak  tersedianya  data  yang  ada  baik  di  kecamatan,  desa  maupun  petugas  PLKB 

sehingga  data  yang  didapat  diperoleh  dengan  mengunjungi  kader  PKK  di  tiap‐tiap 

desa.    Hal  ini  berakibat  harus  dilakukan  kembali  pendataan  di  tiap‐tiap  desa  oleh 

petugas PLKB melalui kader‐kader PKK. 

‐ Masalah  Birokrasi mulai  dari  surat‐menyurat  di  tingkat  pemerintah  daerah  sampai 

dengan pemeritah desa 
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CATATAN LAPANGAN KABUPATEN GARUT (KECAMATAN SUKARESMI) 

 

 

Gambaran umum kondisi geografis, sosial, budaya dan ekonomi di lingkungan 

Kecamatan Sukaresmi adalah sebagai berikut. Pada tahun 2001 Kecamatan Sukaresmi 

merupakan perluasan dari Kecamatan Cisurupan yang berbatasan dengan Kecamatan 

Bayongbong, Kecamatan Pasirwangi dan Kecamatan Cisurupan. Mata pencaharian 

penduduknya dominan dari pertanian. Kecamatan Sukaresmi terdiri dari 6 desa yaitu 

Desa Sukaresmi, Desa Sukamulya, Desa  Mekarjaya, Desa Sukajaya, Desa Padamukti, 

dan Desa Cintadamai. Laju pertumbuhan ekonomi warga Kecamatan Sukaresmi  rata-

rata pada umumnya yaitu 4,16% per tahun dengan sumbangan sektor yang paling tinggi 

yaitu pertanian.  

Dengan adanya pengembangan wilayah ini diharapkan akan meningkatkan laju 

pertumbuhan ekonomi warga wilayah sukaresmi khususnya sebagai salah satu daerah 

yang memiliki potensi tinggi di bidang pertanian. Salah satu kebijakan di sector 

pertanian adalah dengan mengembangkan komoditas unggulan spesifik lokasi dan 

produk olahan melalui teknologi tepat guna dengan memperluas pemasaran antara lain 

melalui: pembentukan pusat-pusat bisnis/ pengembangan kawasan sentra,. promosi 

usaha, pengembangan kemitraan dan peluang akses pasar. Untuk wilayah Garut 

khususnya Sukaresmi merupakan daerah potensial pengembangan Hortikultura sebagai 

berikut: 

Komuditas hortikultura ungulan di  Kecamatan Sukaresmi 

- Cabe : Desa Sukamulya 

- Tomat : Desa Sukaresmi, Mekarjaya 

- Kentang : Desa Padamukti 

- Kol : Desa Sukaresmi, Mekarjaya 

- Bawang : Desa Sukaresmi, Mekarjaya 

 

Untuk mendukung pengembangan potensi pertanian dibentuk kelompok-

kelompok tani sebagai wadah komunikasi antar petani. Salahsatu contohnya adalah 

kelompok Tani Rahayu yang bergelut dalam bidang  pertanian tomat, kol, cabe dan 

bawang yang berdiri semenjak tahun 1984. Ada juga kelompok bernama Gapoktan 
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(Gabungan Petani Ketan Hitam) yang didirikan tahun 2006.  Kelompok ini sudah 

dikunjungi oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) karena berhasil membudidayakan ketan 

yang terbaik secara kualitas.  

Komitmen sosial, politik, ekonomi dan budaya di kecamatan Sukaresmi 

didukung oleh pemerintah Kabupaten Garut dalam pengembangan wilayah  ini sudah 

diperlihatkan dengan ditetapkannya salah satu misi dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah yaitu mengurangi dispraritas pembangunan antar wilayah, 

dimana wilayah selatan merupakan wilayah yang pencapaian IPM nya rendah. 

Dukungan politik dari DPRD dalam pengembangan wilayah ini juga besar terutama da. 

Karena dalam perumusan RPJMD juga melibatkan partisipasi dan sinkronisasi dengan 

DPRD. Demikian juga dengan dukungan dari para tokoh masyarakat setempat. 

Dukungan dari  tokoh yaitu (Alm) Mama KH.  Mochammad pendiri atau lebih terkenal 

dengan Pesantren Fauzan dengan memiliki putra adalah : 

1. KH. Aceng Umar Alam yang memimpin Pesantren Fauzan yang memiliki santri 

atau murid dari kalangan nasional sampai luar negeri yang letaknya di Desa 

Mekarjaya. Beliau termasuk ajengan yang kharismatik dan berpengaruh. 

2. Aceng Haji Baban Shohibul Bayan 

3. Drs KH. Aceng Abdul Wahid anggota DPRD Garut dari PKB 

4. KH Aceng Auf 

5. KH Aceng Sholahuddin 

6. KH Aceng Jijib 

Meskipun memiliki potensi pertanian yang cukup tinggi akan tetapi berdasarkan 

data monografi kecamatan Sukaresmi proporsi pekerjaan sebagian besar penduduknya 

ternyata justru hanya sebagai buruh tani. Oleh karena itu tingkat kemiskinan penduduk 

di wilayah ini juga relatif tinggi  mencapai hampir 40%. Untuk mengatasi kemiskinan di 

wilayah kecamatan Sukaresmi, program-program kebijakan ekonomi yang telah 

dikeluarkan oleh pemerintah antara lain  BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dan PKM 

(Program Keluarga Harapan).  

Bantuan dari pemerintah  untuk membantu mengentaskan kemiskinan di 

Kecamatan Sukaresmi diakui sudah banyak diterima oleh masyarakat. Meskipun 

demikian bantuan tersebut ternyata tidak seluruhnya sesuai dengan yang diharapkan 

karena ternyata salah sasaran dan justru digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang 
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sifatnya tidak produktif. Seperti yang diungkapkan oleh tokoh masyarakat dari Desa 

Sukaresmi yaitu Aceng Haji Baban Shohibul Bayan. Masyarakat miskin yang 

mendapatkan bantuan seharusnya jangan diberikan ikan tapi harus diberi kail. 

Berdasarkan pengamatan terhadap perilaku masyarakat penerima bantuan ternyata uang 

bantuan yang diterimanya tidak digunakan untuk modal usaha atau memenuhi 

kebutuhan pokok seperti membeli sembanko tapi justru digunakan untuk membeli alat-

alat rumah tangga misalnya membeli kursi dari toko-toko meubeul yang ada di 

Kecamatan Sukaresmi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan pesanan 

meubel yang cukup tajam setelah BLT dicairkan.   

Program Bantuan Langsung tunai pada dasarnya mempunyai maksud dan tujuan 

yang baik, akan tetapi dikarenakan adanya kultur atau budaya konsmtif pada masyarakat 

yang tidak berpedoman pada skala prioritas kebutuhan. Masyarakat penerima BLT 

belum mampu menentukan prioritas kebutuhan dari perlu, penting, mendadak atau 

hanya sekedar memenuhi kesenangan sesaaat demi memuaskan keinginan harga diri. 

Oleh karena itulah maka BLT oleh sebagian masyarakat yang lain sering dialih artikan 

menjadi Bantuan Langsung Tewas artinya bantuan yang justru digunakan untuk 

kepentingan foya-foya daripada untuk memenuhi kepentingan kebutuhan pokok 

(makan). 

Permasalahan kemiskikinan di wilayah Kecamatan Sukaresmi yang paling terasa 

terutama berkaitan dengan keterbatasan akses ekonomi, keterbatasan akses pendidikan 

dan keterbatasan akses fasilitas kesehatan Meskipun demikian antusiasme masyarakat 

terhadap partisipasi politik. Cukup tinggi. Pada PILGUB Jabar kemarin penduduk yang 

tidak menggunakan hak suaranya alias golput  hanya  17 suara dari jumlah 3004 orang. 

Mereka pada umumnya penduduk perantau yang terdaftar sebagai pemilih di wilayah 

tersebut. 

  Di Desa Sukaresmi dan Desa Mekarjaya tidak ditemukan rirual-ritual atau 

upacara-upacara di luar kebiasaan Islam  sebagai agama yang dianut oleh sebagian besar 

penduduk. Kegiatan kerohanian di Kecamatan yaitu pengajian di Mesjid Al Hidayah 

yang bertempat di Kecamatan Sukaresmi. Biasanya diselenggarakan secara rutin dan 

untuk memperingati hari-hari besar Islamberupa pangaosan sasihan dan Muludan 

(memperingati Maulid Nabi Muhammad). 
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Keterlibatan warga masyarakat dalam suatu kegiatan  bersama sangat baik salah 

satunya adalah K3 (kebersihan, ketertiban dan keamanan) terutama di jalan-jalan desa 

dan kebersihan mesjid. Warga dalam berkegiatan dilandasi dengan semangat 

tanggungjawab dan kebersamaan sehingga dapat bersatu padu membangun masyarakat 

yang silih asuh, silih asih dan silih asah. Cara pendekatan yang efektif untuk mengajak 

masyarakat berpartisipasi secara aktif adalah dengan cara personal approach. Warga 

dikunjungi oleh tokoh masyarakat ke rumah-rumah sehingga merasa diakui dan 

dianggap sebagai warga masyarakat sehingga muncul dan timbul kesetiakawanan sosial. 

Keterlibatan para tokoh masyarakat kharismatik sangat mendukung kesuksesan  

kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dilingkungan tersebut.  

Desa merupakan institusi yang tonom dengan tradisi, adat istiadat dan 

hukumnya sendiri yang mengakar kuat, serta relatif mandiri dari ampur tangan entitias 

kekuasaan dai luar, berkaitan dengan Pemetaan dan Pemanfaataan Modal sosial Dalam 

Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Sukaresmi ini harus dilakukan dengan 

secara hatihati, sehingga format dan arahnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di 

desa tidak bisa diintervensi oleh pihak luar. meskipun tingkat keberagamaannya di desa 

Sukaresmi dan Mekarjaya ini sangatlah tinggi meskipun patron and client pada tokoh 

terutama pada aceng sangat taat. Menurut Aceng tersebut di masyarakat akan terjadi 

pembentukan karakter satu daerah, Desa kedua tersebut yang bagaimana menanamkan 

budaya konflik yang idak mengarah pada disintegrasi bangsa. 

Berdasarkan ketersediaan sarana prasarana fasilitas sosial ekonomi di wilayah 

Kecamatan Sukaresmi diperoleh gambaran sebagai berikut: 

1. Rata-rata jarak permukiman  ke SD kurang lebih 1 km 

2. Rata-rata jarak permukiman  ke SMP 1,5 km 

3. Rata-rata jarak permukiman  ke SLTA  5 km 

4. Rata-rata jarak permukiman  ke Puskesmas 2 km 

5. Rata-rata jarak permukiman  ke Pasar  2 km 

6. Rata-rata Jarak permukiman  ke pemerintahan desa ataupun kecamatan 2 

km. 
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CATATAN LAPANGAN KABUPATEN INDRAMAYU 

 

 
1. Deskripsikan kondisi geografis, sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di 

lingkungan permukiman anda? 
Kondisi geografis : secara geografis, wilayah desa srengseng, kusussnya 

kawasan RT 02 termaksud wilayah yang tanahnya kebanyakan dimanfaatkan 

oleh masyarakat sebagai lahan persawahan, dimana sawah yang dikembangkan 

termaksud sawah tadah hujan. Daerah ini terletak antara desa Duku Jati dan 

Kedungwungu. Daerah ini termaksud wilayah dengan ketersediaan air tanah 

yang terbatas, sehingga masyarakat yang akan memanfaatkan air tanah dengan 

menggali sumur mengalami kesulitan. Akhirnya masyarakat banyak yang hanya 

memanfaatkan air PAM. 

Kondisi sosial : Daerah ini termaksud daerah yang aman, jauh dari 

konflik-konflik horizontal, meskipun beberapa waktu belakangan, kira-kira lima 

tahun kebelakang tawuran antara warga pernah terjadi. Tetapi kondisi saat ini 

sudah cukup berubah. Tingkat kekerasan antara warga sudah mulai menurun. 

Sedangkan angka pengangguran cukup meningkat karena sektor pertanian 

kurang bisa diandalkan,dimana panen hanya bisa terjadi dua kali dalam setahun. 

Itu pun tidak selalu berlangsung seperti itu tiap tahun karena jika iklim kurang 

mendukung, terkadang para petani gagal panen. Dalam aspek rasa kebersamaan, 

daerah ini memiliki rasa solidaritas yang cukup tinggi.disamping itu, 

masyarakatnya masih sangat religius, meskipun sebahagian besar dari mereka 

masih banyak yang masih hidup dibawah garis kemiskinan. 

Kondisi Ekonomi : mata pencaharian sebahagian besar masyarakatnya 

pada sektor pertanian. Ada petani penggarap, ada petani pemilik lahan. Jika 

dihitung-hitung, kebanyakan masyarakat berprofesi sebagai petani penggarap. 

Disamping itu, ada juga masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang, dan 

pegawai negeri. Yang menggerakkan perekonomian daerah ini adalah aktivitas 

pertanian dan perdagangan. 

Bagaimana penilaian anda tentang hubungan sosial di antara warga di 

lingkungan pemukiman ini dalam mengatasi masalah bersama? 



 49

Masayarakat daerah ini masih memiliki ikatan sosial yang tinggi. Hal ini 

terbukti dalam beberapa hal. Misalnya jika ada tetangganya yang sedang 

membangun rumah, maka pada umumnya tetangga disekelilingnya masih turut 

membantu. Rasa kebersamaan itu juga dapat dilihat ketika ada pembangunan 

jalan desa. Hampir sebahagian besar masyarakat terlibat dalam proses 

pembangunan jalan trsebut. 

2. Bagaimana penilaian anda tentang rasa saling percaya di antara warga 
di lingkungan pemukiman ini? 
Masyarakat masih memiliki rasa kepercayaan diantara sesama mereka. 

Hal ini disebabkan oleh karena pada secara kekerabatan mereka masih cukup 

dekat. Dan hampir semua warga merupakan masyarakat pribumi daerah ini. 

Maksudnya mereka lahir, besar dan tumbuh di daerah ini. 

3. Bagaimana aksesibilitas lingkungan pemukinan anda terhadap : 
a. Sarana pendidikan : bangunan sekolah cukup banyak. 

Terutama SD. Jaraknya cukup dekat dari pemukiman warga. 
Untuk menjangkaunya pun tidak membutuhkan waktu yang lama, 
dimana bisa dijangkau dengan, motor, sepeda atau becak. 

b. Sarana kesehatan : puskesmas cukup dekat. Dan untuk 
kesana hanya dibutuhkan waktu beberapa menit saja. Akses 
jalannya pun cukup bagus, meskipun jalannya masih ada yang 
rusak-rusak. 

c. Sarana ekonomi : bank jumlanya masih terbatas dan 
masih cukup jauh. Untuk tokoh besar masih jarang, bahkan 
belum ada. Yang ada hanya kios-kios kecil yang menjual 
berbagai kebutuhan pokok. Sementara pasar yang berkembang 
masih tradisional, dimana pasarnya hanya sehari dan bergilir di 
daerah-daerah tertentu. 

d. Sarana pemerintahan : jarak kantor desa mudah di 
jangkau karena cukup dekat. Demikian dengan kantor kecamatan. 
Untuk ke tempat-tempat tersebut juga tidak memakan waktu yang 
lama, karena sarana transportasi sudah tersedia, baik ojek, angkot, 
maupun becak. 

4. Ada berapa kelompok di lingkungan pemukiman anda? Mana yang 
paling berperan dalam meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat, 
khususnya yang tergolong miskin? Apa yang dilakukan kelompok 
tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin? 
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Ada beberapa kelompok yang ada. Tetapi kelompok yang paling 

membantu masyarakat adalah Kopantren (Koperasi Pondok Pesantren). Bentuk 

bantuannya berupa pinjaman uang untuk modal usaha. 

5. Permasalahan kemiskinan apa yang paling banyak dirasakan oleh warga 
di lingkungan pemukiman ini? 
Keterbatasan akses ekonomi, karena sektor pertanian yang diharapkan 

terkadang kurang memberikan banyak manfaat buat masyarakat sebagai mata 

pencaharian. Apalagi kalau iklim tidak mendukung, dimana terkadang terjadi 

gagal panen. Jika mau beralih ke sektor lain, yang menjadi kendala adalah 

ketiadaan modal. 

6. Apakah di lingkungan permukiman masih ada ritual-ritual/upacara-
upacara/ kegiatan tertentu yang melibatkan warga dalam jumlah banyak 
dan masih bersifat sukarela? 
Ada, yakni peringatan hari-hari besar keagamaan. Hal ini didukung oleh 

karakter religius yang masih cukup kental di masyarakat. 

7. Apakah warga di lingkungan permukiman mudah dilibatkan dalam 
suatu kegiatan untuk kepentingan bersama? Dalam kegiatan apa? 
Masih mudah dilibatkan, misalnya dalam kegiatan gotong-royong 

membangun jalan, dalam acara pernikahan 

8. Apa faktor utama yang menyebabkan warga masyarakat mau diajak 
berpartisispasi dalam kegiatan bersama di lingkungan permukiman? 
Ada perasaan bahwa mereka akan merasakan manfaat dari apa yang 

mereka kerjakan. 

9. Cara apa yang biasanya paling efektif digunakan agar warga 
masyarakat mau berpartisipasi dalam kegiatan bersama di lingkungan 
permukiman? 
Pengumuman di mesjid atau melalui undangan resmi. 

 

Hasil wawancara dengan sekretaris desa Srengseng Kec. Krangkeng Kab. 

Indramayu 

 

1. Deskripsikan kondisi geografis, sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di 
lingkungan permukiman anda? 

Kondisi geografis : desa ini diapit oleh desa Duku Jati dan desa 

Kedungwungu. Tanahnya termaksud tanah yang masam. Merupakan derah 

dataran yang dekat pantai (hanya beberapa kilo) 
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Kondisi sosial : masyarakat miskin lebih banyak, kira-kira 75 %. 

Angka pengangguran masih cukup tinggi dan kenakalan remaja masih ada, 

hanya saja tidak terorganisir. 

Kondisi budaya : masyarakat masih memegang adat istiadat. Bahasa 

yang digunakan masih kebanyakan bahasa jawa. 

Kondisi ekonomi : ekonomi masyarakat mayoritas kelas bawah dan 

bekerja sebagai buruh tani. 

2. Bagaimana penilaian anda tentang hubungan sosial di antara warga di 
lingkungan permukiman ini dalam hal mengatasi masalah bersama? 

Nilai-nilai kebersamaan masih ada. Hanya saja mulai menurun. Hal 

yang masih ada adalah jiwa gotong-royong, misal dalam membangun rumah, 

membuat jalan desa. 

3. Bagaimana penilaian anda tentang rasa saling percaya di antara warga di 
lingkungan permukiman ini? 

Rasa saling percaya masih besar 

4. Bagaimana aksesibilitas lingkungan permukiman anda terhadap : 
a. Sarana pendidikan : pendidikan sampai tingkat SMP masih muda, 

hanya saja di tingkat SMU sudah mulai sulit di akses. Di daerah ini, 
cukup banyak pesantren. Tempat-tempat pendidikan mudah 
dijangkau. 

b. Sarana kesehatan : yang ada hanya puskesmas. Dokter praktek masih 
sangat terbatas. Lokasi puskesmas masih muda dijangkau baik lokasi 
maupun biayanya. 

c. Sarana ekonomi : yang ada hanya pasar tradisional, berupa pasar 
rakyat. Itu pun tidak tiap hari. Tetapi hanya hari-hari tertentu saja, 
dengan tempat berpindah-pindah. Jika masyarakat ingin ke pasar 
yang lebih besar, masyarakat harus ke pasar kota, dengan jarak yang 
cukup jauh. 

d. Sarana pemerintahan : jaraknya cukup dekat, baik kantor kecamatan 
maupun kantor desa. Tempatnya hanya dapat dijangkau beberapa 
menit saja. 

5. Ada berapa kelompok di lingkungan permukiman anda? Mana yang paling 
berperan dalam meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat, khususnya 
yang tergolong miskin? Apa yang dilakukan oleh kelompok tersebut untuk 
meningkatkan kesejahteraan warga miskin?  

Paling menonjol kelompok jam’iah (kelompok pengajian 

keagamaan). Kelompok yang konsen mengurangi kemiskinan masih belum 

ada. 
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6. Permasalahan kemiskinan apa yang paling banyak dirasakan oleh warga di 
lingkungan permukiman ini? 

Masalah yang paling besar adalah keterbatasan ekonomi karena 

masyarakat hanya berharap pada sektor pertanian saja. Sementara lapangan 

kerja yang lain masih sangat terbatas. Permasalahan ini berimbas pada 

sulitnya mengakses pendidikan dan kesehatan. 

7. Apakah di lingkungan permukiman masih ada ritual-ritual/upacara-
upacara/kegiatan tertentu yang melibatkan warga dalam jumlah banyak dan 
bersifat sukarela? 

Masih ada, yaitu upacara-upacara keagamaan, misalnya acara 

maulidan, rajaban. 

8. Apakah warga di lingkungan permukiman mudah dilibatkan dalam suatu 
kegiatan untuk kepentingan bersama? Dalam kegiatan apa? 

Masih muda. Dalam kegiatan gotong-royong membersihkan saluran 

air, membuat jalan desa. 

9. Apa faktor utama yang menyebabkan warga masyarakat mau diajak 
berpartisipasi dalam kegiatan bersama di lingkungan permukiman? 

Ada rasa memiliki untuk kepentingan bersama 

10. Cara apa yang biasanya paling efektif digunakan agar warga masyarakat 
mau berpartisipasi dalam kegiatan bersama di lingkungan permukiman? 

Petugas desa mengajak masyarakat dengan cara datang ke rumah-

rumah. 

 

Hasil Wawancara dengan Bapak Didi Supendi, Kepala Desa Kapringan 

Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, 

 
1. Deskripsikan kondisi geografis, sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat 

di lingkungan permukiman anda? 
Kondisi geografis : Secara geografis  Desa kapringan terletak pada 

wilayah paling selatan dari kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu. 

Sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan pesawahan tadah hujan, 

sehingga ketika musin kemarau datang maka semua kawasan pesawahan itu 

akan mengering, seringkali musim panen mengalami kegagalan karena 

kekeringan, pada tahun ini saja musim panen padi telah mengalami kegagalam 

sebanyak dua kali. Padahal Musim panen padi  hanya terjadi dua kali dalam satu 

tahun. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya semenjak air PAM masuk dan 
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dimanfaatkan oleh masyarakat, kebutuhan masyarakat akan air bersih tidak lagi 

menjadi sulit untuk dipenuhi.  

Kondisi sosial : Masyarakat Kapringan pada umumnya merupakan 

masyarakat yang menghargai kebersamaan, menjaga keamanan, dan menghargai 

perbedaan. Pada setiap kegiatan-kegiatan bersama seperti ngerompet tikus , 

Membersihkan jalan-jalan dan sebagainya yang berkaitan dengan kebutuhan 

bersama, setiap individu  masyarakat Desa Kapringan selalu bekerjasama dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Dari sekitar 12.000 penduduk 60 

persen diantaranya adalah petani dan sisanya adalah guru, pedagang, TNI, dan 

unsur-unsur pekerja lainnya. Masyarakat Desa Kapringan memiliki etos kerja 

yang sangat tinggi dari pada desa-desa lainnya yang ada di kecamatan 

kapringan. yang lainnya masyarakat desa kapringan memiliki etos kerja yang 

sangat tinggi, keadaan ini juga turut ditunjang dengan tingkat pendidikan yang 

masyarakat yang mencukupi hingga minimal tingkat SMP.    

Kondisi Ekonomi : Masyarakat Desa Kapringan memiliki etos kerja yang 

sangat tinggi dari pada desa-desa lainnya yang ada di kecamatan krangkeng. Bila 

musim paceklik datang dan panen-panen gagal, sebagian besar masyarakatnya 

melakukan transformasi kerja. Ada yang sengaja pergi ke luar kota untuk 

berdagang atau menjadi buruh pada suatu pabrik atau perusahaan tertentu. 

Bahkan tidak sedikit dari warga Desa Kapringan yang pergi ke Timur tengah 

(Arab Saudi, Emirat Arab, Kuwait) dan negara-negara lainnya untuk menjadi 

TKW atau TKI, setelah dianggap cukup mereka kembali ke desa mereka dan 

membangun desanya. Diantara  seluruh desa yang ada di kecamatan Krangkeng, 

desa Kapringan  merupakan desa dengan pertumbuhan ekonomi tercepat.  

 

2. Bagaimana penilaian anda tentang hubungan sosial di antara warga di 
lingkungan pemukiman ini dalam mengatasi masalah bersama?  
Tidak beda dengan masyarakat desa pada umumnya. Masyrakat 

Kapringan masih memiliki ikatan sosial yang kuat. Mereka terbiasa untuk 

membantu sesamanya. Pada saat kegiatan Ngerompet tikus, misalnya, hampir 

semua warga ikut serta untuk membunuh hama tani yang selama ini merugikan 

masyarakat petani.  
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3. Bagaimana penilaian anda tentang rasa saling percaya di antara warga di 
lingkungan pemukiman? 
Rasa kepercayaan masyarakat terhadap masayarakat Kapringan lainnya, 

terus meningkat dari tahun- ke tahun. Sampai saat ini di Desa Kapringan sulit 

ditemukan praktek-praktek kejahatan yang merugikan masyarakat luas 

4. Bagaimana aksesibilitas lingkungan pemukinan anda terhadap : 
 Sarana pendidikan : Bangunan sekolah sangat dekat dengan warga  

masyarakat, ada sekita 4 SD di desa Kapringan, 
 Sarana kesehatan : Di sebelah kantor desa terdapat praktek kebidanan 

sehingga orang-orang yang melahirkan dapat melahirkan dengan mudah,  
 Sarana ekonomi : Banyak warung-warung di pinggir-pingir jlan, selain 

itu ada angkot yang masuk ke Desa Kapringan ini dapat menunjang 
aktivitas ekonomi masyarakat  

 Sarana pemerintahan : Waaupun dari segi infrastruktur bangunan Kantor 
Desa jarak kantor desa mudah di jangkau karena cukup dekat dengan 
masyarakat 

 Ada berapa kelompok di lingkungan pemukiman anda? Mana yang 
paling berperan dalam meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat, 
khususnya yang tergolong miskin? Apa yang dilakukan kelompok 
tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin 

5. Ada berapa kelompok di lingkungan pemukiman anda? Mana yang 
paling berperan dalam meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat, 
khususnya yang tergolong miskin? Apa yang dilakukan kelompok 
tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin? 
Ada beberapa kelompok yang ada. Tetapi kelompok yang paling 

membantu masyarakat adalah Petani walaupun sudah gagal 2 kali panen,   

6. Permasalahan kemiskinan apa yang paling banyak dirasakan oleh warga 
di lingkungan pemukiman ini? 
Sulitnya pengairan sawah menjadikan sawah-sawah kering sehingga 

musim panen gagal. Tahun ini kita gagal 2 kali itu karena kekurangan air, kalau 

seandainya air dapat mengalir di musim kemarau maka kemiskinan akan dapat 

ditanggulangi, sebenarnya kami berharap pada bendungan Jati Gede kalau 

bendungan itu sudah rampung kami yakin masalah kekeringan air sawah akan 

dapat diselesaikan 

7. Apakah di lingkungan permukiman masih ada ritual-ritual/upacara-
upacara/ kegiatan tertentu yang melibatkan warga dalam jumlah banyak 
dan masih bersifat sukarela? 
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Tidak ada, kami tidak pernah memiliki upacara-upacara khusus yang 

rutin dilakukan  

8. Apakah warga di lingkungan permukiman mudah dilibatkan dalam suatu 
kegiatan untuk kepentingan bersama? Dalam kegiatan apa? 
Sangat mudah, apalagi jika kegiatan itu diorganisir oleh aparat-aparat 

Desa untuk mengatasi masalah bersamaa seperti Ngerompet tikus 

9. Apa faktor utama yang menyebabkan warga masyarakat mau diajak 
berpartisispasi dalam kegiatan isipasi dalam kegiatan bersama di 
lingkungan permukiman? 
Seperti yang tadi saya katakan ada dua faktor yang menyebabkan 

masyarakat mau diajak berpartisipasi  1) Kepercayaan pada kepala desa 2) 

Kesadaran masyarakat itu sendiri 

10. Cara apa yang biasanya paling efektif digunakan agar warga masyarakat 
mau berpartisipasi dalam kegiatan bersama di lingkungan permukiman? 
Pengumuman di mesjid atau melalui undangan resmi. 
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CATATAN LAPANGAN 

KABUPATEN KARAWANG 

 

Kondisi Geogrfis, Sosial, Budaya dan Ekonomi Masyarakat 
 

Kondisi Geografis 
 

Desa Cibuaya dan Desa Pejaten merupakan dataran rendah terletak di daerah 
pesisir. Sekitar 90 % tanah dipergunakan untuk lahan pertanian, sisanya sekitar 10% 
dipergunakan untuk pemukiman, pasar, pertokoaan, tempat ibadah, perkantoran dan 
bangunan sekolah. 
 

Kondisi Sosial 
 

Mata pencaharian masyarakat Desa Cibuaya dan Desa Pajaten diantaranya 
adalah sebagai pemilik dan atau penggarap sawah/palawija, buruh tani, pegawai 
pemerintah, guru, pengusaha angkutan, sopir, pedagang, dan ojeg. Adapun mata 
pencaharian masyarakat yang terbanyak adalah sebagai buruh tani. 

Kegiatan-kegiatan untuk kepentingan bersama di lingkungan masyarakat selalu 
mudah untuk diadakan gotong royong, asalkan diberitahu dan diberi contoh terlebih 
dahulu oleh ketua RT atau Ketua RW atau Ketua DKM setempat. Biasanya kegiatan 
gotong ronyong ini dilakukan oleh sebagian kecil warga yang sedang ada di rumah, 
karena sebagian besar lagi sedang bekerja dalam mata pencahariannya masing-masing. 
Hal ini tidak menjadi masalah bagi warga yang ikut bergotong royong, karena mereka 
mengerti, masa warga harus menghentikan pekerjaan mencari nafkahnya. Tentunya 
kalau harus meninggalkan pekerjaan mencari nafkahnya sangat mengganggu terhadap 
perekonomian warga yang bersangkutan. Bagi warga yang tidak bisa ikut gotong 
royong karena sedang mencari nafkah atau karena sudah lanjut usia, kalau mampu 
memberikan bantuan berupa uang maka memberikannya untuk biaya gotong royong 
tersebut. Ada juga warga yang telah lanjut usia mengupah orang lain untuk ikut gotong 
royong tersebut atas nama orang lanjut usia tersebut. 

Adapun Kondisi partisipasi politik sebagian besar masyarakat bersangkutan itu 
masih guyub, memilih mana yang sedang ramainya. Bila ramai memilih PDIP maka 
sebagian besar warga ramai-ramai milih PDIP. Kalau sedang ramai milih GOLKAR, 
maka sebagian besar warga ramai-ramai milih GOLKAR.  

Oleh karena itu mereka juga ramai-ramai memilih  Ahmad Heryawan dan Dede 
Yusuf . Memilih kedua calon ini bukan karena tertarik dengan “kebijakan dan kebaikan 
PKS” tetapi karena mereka sudah sangat mengenal Dede Yusuf sebagai aktor dan 
bintang iklan. Kata mereka, ya kami memilih itu “Bodrek tea” atau “nya eta Pasukan 
Bodrek tea”. Demikian juga menurut aparat pemerintah setempat, mereka itu pada 
memilih “Pasukan Bodrek”. 

Dengan kondisi sosial seperti ini maka ketika kami surveyor mengunjungi 
sebagian warga untuk meminta pengisian kuisioner, Ketua RT setempat 
memberitahukan kepada kami, yaitu bahwa semua warga harus “didata”. Dikira warga, 
bahwa kami ini sedang “pendataan” untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) atau 
RASKIN (Beras Miskin), jadi semua warga miskin ingin didata. Setelah kami jelaskan 
kembali maksud kedatangan kami, dan bahwa dengan hanya dimintai sebagaian warga 
untuk pengisian kuisioner maka hal ini sudah menggambarkan kondisi semua warga, 
akhirnya Ketua RT tersebut mengerti.  
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Demikian juga dalam segi warna kertas bagian depan kuisioner. Warga yang 
mendapatkan warna kuning mempertanyakannya, “naha abdimah koneng, nu sanes 
beureum”. Dijawab oleh Surveyor, “Ibu sami wae”. Akhirnya warga tersebut mau 
menerima dan mengisi kuisioner.        
 

Kondisi Budaya 
 

Masyarakat Desa Cibuaya dan Pajaten diantaranya terdiri dari Etnis Jawa, 
Sunda, Padang, dan Tionghoa. Pada tahap awal perkembangan masyarakatnya banyak 
pendatang dari Indramayu, sehingga diantara bahasa yang dikuasasi dan paling sering 
digunakan oleh mereka adalah Bahasa Jawa Indramayu. Mereka juga menguasai Bahasa 
Sunda, tetapi Bahasa Sunda kasar kalau menurut orang-orang Priangan. 
 

Kondisi Ekonomi 
 

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Cibuaya dan Pejaten adalah 
buruh tani dengan penghasilan yang sangat minim, sehingga sebagiab besar 
penduduknya miskin dan tergolong kepada Pra Keluarga Sejahtera. Banyak sekali 
rumah-rumah mereka yang sempit, dan berlantaikan tanah. Sudah sempit, dihuni oleh 
dua Kepala Kelurga. Hal ini sangat memprihatinkan.  

Perbedaan tingkat perekonomian warga sangat jauh berbeda, di satu sisi 
sebagian besar warga adalah sangat miskin, tetapi di sisi lain sebagian kecil warga kaya, 
bahkan ada salah seorang warga   yang sangat kaya, terkaya se-Kabupaten Karawang. 
Sawahnya di Kecamatan Cibuaya saja ratusan hektar, pabrik penggilingan padinya 
sangat besar, tabungannya di berbagai bank, bahkan katanya ada juga yang di rekening 
Bank Swiss. 

Orangya memang dermawan, banyak memberikan sumbangan untuk berbagai 
fasilitas umum. Membangun masjid yang dibiayai oleh dirinya sendirinya saja  
menghabiskan biaya Rp. 1.300.000.000,- (satu koma tiga milyar). Juga banyak 
memberikan sumbangan untuk pembangunan masjid-masjid yang lainnya. Tetapi hal ini 
menurut surveyor kurang tepat, karena masjid tidak perlu mewah, cukup yang 
sederhana saja, yang penting masjid tersebut selalu banyak jama’ahnya dan selalu hidup 
untuk berbagai ibadah yang langsung kepada Allah maupun ibadah sosial. Dari pada 
membangun masjid yang mewah lebih baik dengan uang yang sangat banyak itu dipakai 
untuk membantu perbaikan perekonomian warga setempat dengan system yang baik. 

Kata seorang aparat Pemerintah, bahwa sebagian besar warga miskin di 
Kecamatan Cibuaya adalah pemalas. Sehingga mereka tidak berupaya untuk keluar dari 
kemiskinan. Mereka selalu ingin mendapatkan bantuan diantaranya dari Pemerintah. 
Diantara mereka jika telah mendapatkan uang BLT (Bantuan Langsung Tunai), 
sebagian dari uang tersebut dibelikan pulsa HP. Alangkah ironis, bukankah mereka itu 
sangat terdesak untuk memenuhi kebutuhan makannya, dan kenapa tidak dipakai 
berusaha agar bisa memperbaiki keaadaan ekonominya. Atau mungkin pulsa tersebut 
untuk memperlancar usahanya?.    
 

Hubungan Sosial Diantara Warga  dalam Mengatasi Masalah Bersama 
 

Untuk pembangunan/perbaikan jalan, gang, saluran air, irigasi, masjid, mushalla 
dan majelis ta’lim, serta Jumsih (Jum’at bersih) warga selalu siap untuk melakukan 
kerja sama/gotong royong. Tetapi kalau untuk memperbaiki keadaan ekonomi kurang 
terlihat kerja sama diantara warga. Kemungkinan tidak terfikirkan bagi warga untuk 
bekerja sama dalam memperbaiki keadaan perekonomian mereka.  
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Rasa Saling Percaya Diantara Warga 
 

Diantara sebagian besar warga terbina rasa saling percaya yang cukup kuat. 
Rumah dari pagi sampai sore tidak perlu dikunci, meskipun rumah tersebut sedang 
ditinggalkan oleh semua penghuninya sementara waktu (beberapa jam), karena selalu 
aman. Jika anak-anak ditinggal pergi untuk beberapa hari, bisa ditipkan kepada 
tetangga. Dan diantara warga terjadi saling percaya jika terjadi pinjam-meminjam uang 
atau barang, mereka yakin bahwa utangnya tersebut akan dibayar. 
 

Aksesibilitas Lingkungan Pemukiman Terhadap : 
 

Sarana Pendidikan 
 

Sarana pendidikan, mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA, jaraknya dekat, 
semua ada di sekitar lingkungan permukiman, sehingga dapat ditempuh kurang dari 15 
menit dengan memakai kendaraan bermotor maupun jalan kaki. Untuk warga yang 
rumahnya agak jauh bisa menggunakan sepeda, dan ojeg. Demikian juga dapat 
menggunakan mobil angkutan umum. 

Mobil angkutan umum ini pada jam berangkat dan jam pulang sekolah mudah 
untuk didapatkan. Adapun diluar jam tersebut atau diluar jam sibuk mobil angkutan 
umum sulit didapat bahkan tidak ada sama sekali, karena para sopir tidak mau kalau 
penumpangnya sedikit sekali (satu atau dua orang) atau bahkan tidak ada penumpang, 
karena para sopir akan menderita kerugian yaitu pengeluaran lebih besar dari pada 
pendapatan.  
 

Sarana Kesehatan 
 

Bidan dan dokter berada di lingkungan permukiman setempat sehingga mudah 
sekali untuk ditempuh warga dengan menggunakan kendaraan bermotor maupun jalan 
kaki, hanya memerlukan waktu kurang dari 15 menit. Demikian juga Puskesmas 
jaraknya dekat bisa ditempuh dengan kendaraan bermotor kurang dari 15 menit. Tetapi 
kalau diluar jam sibuk akan sulit bahkan tidak akan mendapatkan mobil angkutan 
umum. Warga harus beralih menggunakan ojeg, tentunya dengan ongkos yang lebih 
mahal. Hal ini bisa memberatkan warga yang kebetulan tidak mempunyai ongkosnya. 
Atau bisa juga diantar oleh tetangga dengan menggunakan sepeda motor atau mobilnya.  
 

Sarana Ekonomi 
 

Sarana ekonomi, seperti pasar, toko, rumah makan, dan bank jaraknya dekat. 
Bahkan di Desa Cibuaya terdapat Toko Swalayan yaitu Warung GM milik warga asli 
setempat dengan manajemen pengelolaan yang modern, dengan barang-barang yang 
cukup lengkap, dan terasa nyaman bagi konsumen. Sarana ekonomi tersebut dapat 
ditempuh dengan jalan kaki bagi warga yang terdekat kurang dari 15 menit, demikian 
juga untuk warga yang cukup dekat dengan menggunakan kendaraan bermotor dapat 
ditempuh kurang dari 15 menit. Transporatasi umum untuk mencapai sarana ekonomi 
tersebut seperti ojeg cukup memmadai. Tetapi mengenai mobil angkutan umum hanya 
pada jam sibuk saja mudah didapat.  
 

Sarana Pemerintahan 
 

Sarana pemerintahan seperti kantor desa, dan kantor kecamatan jaraknya dekat, 
dapat ditempuh dengan jalan kaki bagi warga yang terdekat kurang dari 15 menit, 
demikian juga untuk warga yang cukup dekat dengan menggunakan kendaraan 
bermotor dapat ditempuh kurang dari 15 menit. Transporatasi umum untuk mencapai 
sarana pemerintahan tersebut seperti ojeg cukup memadai. Tetapi mengenai mobil 
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angkutan umum tidak ada yang langsung menuju ke Kantor Kecamatan. Bagi warga 
yang tempat tinggalnya cukup jauh setelah turun dari mobil angkutan umum, hanya 
mendapatkan ojeg untuk menuju ke Kantor Kecamatan. Kecuali warga sudi untuk 
berjalan kaki, dengan waktu tempuh 15 sampai dengan 30 menit.  
  

Keberadaan Kelompok di Lingkunan Permukiman 
Di lingkungan Desa Cibuaya dan Pajaten terdapat sekitar  9 kategori kelompok, 

diantaranya sebagai berikut : 
1. Kelompok tani yaitu Mitra Tani  
2. Kelompok profesi guru yaitu PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) dan 

PGM (Persatuan Guru Madrasah)  
3. Kelompok keagamaan yaitu NU (Nahdlatul Ulama), PUI (Persatuan Umat 

Islam) dan Muhammadiyah  
4. Parpol yaitu PDIP, GOLKAR dan PPP  
5. Ada beberapa kelompok arisan tetapi tidak mempunayai nama  
6. Kelompok simpan pinjam yaitu PNPM. 
7. Kelompok komite sekolah terdapat di sekolah masing-masing  
8. Kelompok olah raga yaitu PB PGRI dan Persatuan Bulutangkis lainnya yang 

tidak dibei nama  
9. Kelompok pemuda yaitu Karang Taruna.   
Ketersediaan kelompok dan jejaring kerja dalam lingkungan masyarakat kurang 

memadai, karena kerjanya tidak efektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga 
miskin. Banyak anggota masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan kelompok-
kelompok tersebut. Oleh karena itu sebagian besar warga tidak menjadi anggota dalam 
kelompok-kelompok tersebut.  

Seperti mengenai Kelompok simpan pinjam yaitu PNPM, salah seorang tokoh 
masyarakat saja tidak mengetahui kepanjangannya. Ternyata setelah surveyor 
mendengarkan iklannya di radio RRI, kepanjangannya adalah Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Demikian juga mengenai kelompok penyalur kredit 
usaha tani yaitu KUT sudah vacum, tidak ada kegiatan penyaluran kredit lagi kepada 
para petani. 
 

Permasalahan Kemiskinan Yang Paling Banyak Dirasakan Warga 
 

Permasalahn kemiskinan yang paling banyak dirasakan warga peringkat pertama 
adalah keterbatasan akses ekonomi, dan kedua keterbatasan akses pendidikan. 
Keterbatasan akses ekonomi adalah lapangan kerja yang dapat menyerap  warga lulusan 
tingkat SMP adalah kurang. Sehingga para lulusan SMP tidak mendapatkan pekerjaan 
dengan penghasilan yang memadai untuk kebutuhan dasar hidupnya. Paling juga 
sebagian besar dari mereka bekerja menjadi buruh tani yang penghasilannya sangat 
kecil.  

Untuk Program Wajardikdas (Wajib Belajar Sembilan Tahun) Pemerintah 
Kabupaten Karawang telah mengratiskan seluruh biaya pendidikan pada tingkat SD dan 
SMP. Namun masih banyak warga yang belum menyadari pentingnya pendidikan. 
Orang tua tidak mendorong kepada anaknya untuk sekolah, dengan alasan  anaknya 
harus membantu orang tuanya bekerja di sawah atau kawin muda usia, diantaranya usia  
14 tahun sudah kawin, sehingga tidak menamatkan jenjang SMP-nya. 

Padahal para aparat/guru telah mendatangi para orang tua yang anak-anaknya 
putus sekolah dan kepada anak-anak yang berkeliar pada jam sekolah. Para guru 
tersebut membujuk para orang tua dan anak-anaknya untuk melanjutkan sekolah 
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terutama wajardikdas. Meskipun sudah berulang-ulang diberitahukan bahwa semua 
biaya sekolah gratis.  
  

Ritual-Ritual/Upacara-Upacara/Kegiatan Tertentu Yang Melibatkan Warga 
dalam Jumlah Banyak dan Bersifat Sukarela 
 

Di Desa Cibuaya dan Desa Pajaten tidak ada ritual-ritual/upacara-
upacara/kegiatan tertentu yang melibatkan warga dalam jumlah banyak dan bersifat 
sukarela. Karena di kedua desa ini tidak ada kelompok pemerhati budaya, dan biasanya 
banyak ritual-ritual/upacara-upacara/kegiatan tertentu dimaksud bertentangan dengan 
ajaran Islam. Maka warga yang sebagian besar beragama Islam tersebut tidak 
mengadakan kegiatan-kegiatan dimaksud. 
  
Keterlibatan Warga dalam Suatu Kegiatan untuk Kepentingan Bersama 

Warga mudah untuk dilibatkan dalam sutau kegiatan untuk kepentingan 
bersama, seperti  pembangunan/perbaikan jalan, gang, saluran air, saluran irigasi, 
masjid, mushalla, majlis ta’lim, dan Jumsih (Jum’at bersih). Mereka ada yang secara 
langsung menyumbangkan tenaga, bekerja bergotong royang sampai kegiatan tersebut 
selesai, bahkan bisa bekerja selama 2 bulan atau lebih, seperti untuk pembangunan 
mushalla, masjid dan majlis ta’lim.  

Ada juga yang memberikan makanan dan minuman, saran dan ada juga yang 
menyubang uang bagi warga yang tidak bisa menyumbang tenaga karena sedang 
bekerja mencari nafkah. Serta bagi yang lanjut usia ada yang mengupah orang lain 
untuk bergotong royong atas nama orang lanjut usia tersebut. Bahkan ada juga yang 
menyubang secara keseluruhan yaitu tenaga, saran, uang serta fasilitas. 
 
Faktor Utama Yang Menyebabkan Warga Mau Diajak Berpartisipasi dalam 
Kegiatan Bersama 

Faktor utama yang menyebabkan warga mau diajak berpartisipasi dalam 
kegiatan bersama adalah bahwa mereka sadar bahwa kegiatan-kegiatan tersebut 
merupakan kepentingan mereka bersama, kewajiban bersama dan untuk menumbuhkan 
rasa kebersamaan diantara warga. 
  
Cara Yang Biasanya Paling Efektif Digunakan Agar Warga Mau Berpartisipasi 
dalam Kegiatan Bersama  

Cara yang paling efektif digunakan agar warga mau berpartisipasi dalam 
kegiatan bersama yaitu diberitahukan oleh pemimpin warga diataranya oleh Ketua RT, 
atau Ketua RW, atau Ketua DKM memberitahukan kepada warga untuk berpartisipasi 
dalam kegiatan bersama dengan menerangkan kepada mereka bahwa kegiatan tersebut 
merupakan kepentingan bersama, kewajiban bersama dan untuk menumbuhkan rasa 
kebersamaan, serta secara langsung diberi contoh oleh pemimpin warga dalam kegiatan 
tersebut.  

Terutama mengenai pemberian contoh ini merupakan cara tertinggi yang paling 
efektif untuk melibatkan warga dalam kegiatan bersama. Kalau tidak ada contoh dari 
pemimpin maka warga tidak akan mau terlibat dalam kegiatan bersama tersebut.  
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CATATAN LAPANGAN 
KABUPATEN KUNINGAN 

 
 
Kecamatan Cibingbin merupakan daerah kecamatan terluar dari propinsi Jawa Barat. 
Wilayahnya sangat luas dan terdiri dari 10 desa dengan jumlah warga 37.405 yang 
mayoritas penduduknya beretnis Sunda dan beragama islam adapun 10 desa tersebut 
adalah sebagai berikut: 
 

No Desa Jumlah 
Penduduk 

1 Cibingbin 10.774 
2 Cisaat 1.216 
3 Ciangir 3.008 
4 Cipondok 3.746 
5 Citenjo 3.607 
6 Bantarpanjang 2.283 
7 Dukuhbadag 2.948 
8 Sindangjawa 3.799 
9 Sukaharja 3.121 
10 Sukamaju 2.903 

 
 Adapun batas batas wilayah dari kecamatan cibingbin adalah sebagai berikut: 
 

‐ Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Cirebon 

‐ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah. 

‐ Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah. 

‐ Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ciberureum Kabupaten Kuningan. 

 
Dari hasil observasi peneliti yang dilakukan selama di lapangan peneliti menemukan 
banyak hal yang menarik di wilayah Kecamatan Cibingbin. Walaupun daerah ini 
merupakan daerah transisi dimana pemerintahan pusat dibatasi oleh jarak dan waktu 
untuk mengawasi, mengendalikan dan menjaga warganya yang ada di wilayah 
Kecamatan Cibingbin tapi itu ternyata bukan lah sebuah halangan yang cukup berarti. 
Walaupun daerah ini merupakan daerah terluar tetapi secara umum telah terpengaruh 
oleh globalisasi dan telah berkembang seiring dengan perkembangan jaman. Daerah ini 
sejak jaman dahulu merupakan basis kekuatan TNI waktu zaman penjajahan Belanda 
dan Jepang. Dari info yang ada daerah Cibingbin pernah mengalami peristiwa berdarah 
yang menewaskan 200 orang warganya.  
 
Cibingbin merupakan daerah dengan jumlah penduduk miskin lumayan banyak. Dari 
data yang ada ada sekitar 2500 warga yang dikategorikan sebagai penduduk miskin. 
Dari hasil wawancara dengan warga sekitar ternyata warga miskin yang berada di 
wilayah cibingbin merasa terbantu oleh bantuan warga sekitarnya dan juga bantuan 
pemerintah yang berupa BLT. Tetapi yang paling dirasakan sangat membantu adalah 
bantuan dari warga sekitarnya berupa Zakat. Malah ada beberapa warganya yang rutin 
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mengkoordinir Zakatnya melalui Kantor Desa setempat untuk menyebarluaskan uang 
zakatnya. Berdasarkan arahan dari kegiatan penelitian ini peneliti di haruskan 
menggunakan 2 Desa sebagai lokasi penelitian. Setelah bernegosiasi dengan aparat 
Kecamatan peneliti mendapatkan 2 Desa yang direkomendasikan sangat cocok untuk 
kegiatan penelitian. Pemilihan 2 Desa ini sesuai dengan arahan dari Pusat, Desa dengan 
kondisi warga miskinnya sedikit dan Desa yang dapat dikategorikan warga miskinnya 
sangat banyak. Desa tersebut adalah Desa Cibingbin dan Desa Citenjo, keduanya berada 
di wilayah Kecamatan cibingbin Kabupaten Kuningan. 
 
Selama di lapangan peneliti melakukan kegiatan wawancara dengan penduduk di 
wilayah Kecamatan Cibingbin dan gambaran hasil wawancara tersebut kurang lebih 
sebagai berikut: 
 
Tanggal : 15 September 2008 
Narasumber  : Pa Enon 
Status Sosial : Sesepuh Desa Cibingbin 
 
Menurut Pa Enon daerah cibingbin yang ada sekarang sudah berkembang dibandingkan 
masa lalu. Ini terjadi karena daerah cibingbin sudah terpengaruh oleh banyaknya 
pemuda daerah ini yang pergi merantau ke kota dan kembali membawa kebiasaan, adat 
budaya kota. Kebanyakan perantauan dari daerah Cibingbin bekerja di sektor informal 
(tukang Koran, buruh, kuli bangunan, dsb) menurut Pa Enon warga di daerah Cibingbin 
sangat kompak dan suka membantu jika ada yang mengalami kesulitan ini diperkuat 
dengan rasa saling percaya antar warganya yang tergolong harmonis. 
Daerah ini memiliki banyak kelompok tani, dan kelompok usaha. Namun dari semua 
kelompok yang ada tidak terlalu berperan dalam membangun kondisi warga masyarakat 
di daerah cibingbin. Dari sisi aksesbilitas sarana jalan raya yang ada di wilayah 
Cibingbin sudah sangat baik namun alat transportasi (Angkot) sangat mahal. Akses 
menuju sarana pendidikan juga sudah baik, sekolah dari mulai SD hingga SMA ada di 
sini. Daerah ini tidak memiliki adat budaya atau ritual khusus. Menurut pa enon paling 
ritual ketika pernikahan dan itu akan melibatkan banyak warga. Aktivitas warga yang 
melibatkan banyak orang sering dilakukan di wilayah ini dan kendala yang ada mungkin 
warga cibingbin sekarang sudah banyak yang merantau ke kota, jadi sudah memiliki 
kesibukan masing masing. Biasanya warga cibingbin senang dengan hadiah dan 
kompetisi dalam melaksanakan suatu kegiatan / program. Contohya misalnya ketika 
lomba gapura indah. Maka semua wilawah cibingbin akan membangun gapura dengan 
dana swadaya masyarakat dan itu akan memberikan dampak yang positif bagi wilayah 
cibingbin. 
 
 
Tanggal : 16 September 2008 
Narasumber  : Susilawati S.Sos 
Status Sosial : Camat Cibingbin  
 
Menurut ibu Camat Cibingbin merupakan daerah paling terluar dari jawa barat. Sejak 
jaman dahulu pada masa pejuangan daerah cibingbin merupakan daerah kekuatan 
pejuang Indonesia untuk melawan penjajah. Dimana dulu ada pernah terjadi 
pertumpahan darah antara penduduk, tentara belanda, dan warga cibingbin yang 
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mengakibatkan tewasnya 200 orang. Secara geografis daerah cibingbin Terdiri dari 10 
desa dan berbatasan dengan Sebelah Utara Kabupaten Cirebon, Sebelah Selatan 
Kabupaten Brebes, Sebelah Timur Kabupaten Brebes, Sebelah Barat Kecamatan 
Cibeureum. Untuk kondisi iklim di desa cibingbin disini panas, karena berdekatan 
dengan laut pantai cirebon, dan kecenderungan masyarakat di sini berhubungan dengan 
wilayah cirebon. Karena jaraknya dekat. dan kota cirebon bisa dibilang lebih maju dari 
daerah kuningan. Jadi kecenderungan sistem ekonomi, tatacara adat dan budaya 
mengarah pada daerah cirebon dan bercampur dengan daerah priangan. Di lihat dari 
hubungan sosial yang terjadi di antara warga masyarakatnya relatif cukup baik dan rasa 
saling percaya antar warga masih sangat baik. Aksesbilitas menuju ke sarana umum di 
wilayah ini masih terhambat oleh jarak yang sangat jauh dan kendaraan yang masih 
jarang. Kebanyakan di daerah ini warganya menggunakan motor sebagai sarana 
transportasi. Menurut camat cibingbin warga daerah ini  senang berkkompetisi dan ini 
menjadi acuan dari pihak aparatur daerah dalam menegakan sarana dan prasarana 
wilayah yang ada di wilayah kecamatan cibingbin. Contohnya ketika ingin 
membersihkan lingkungan di wilayah cibingbin maka tinggal di adakan saja lomba 
kebersihan lingkungan. Maka semua warga akan bergotong royong membersihkan 
lingkungan sekitarnya. 
 
 
Tanggal : 16 September 2008 
Narasumber  : H. Wardinah 
Status Sosial : Kades Cibingbin  
 
Menurut bapa kepala desa Wilayah Desa cibingbin merupakan desa dengan wilayah 
terluas, dulu pernah di mekarkan menjadi 2 desa yaitu yang sekarang di namakan desa 
citenjo. Cibingbin daerah panas, dan secara sosial ekonomi cibingbin berada di wilayah 
perbatasan jawa tengah yang mempengaruhi komoditi kebutuhan warga cibingbin 
sehari-hari. Menurut bapa kepala desa Hubungan sosial baik, wagarga cibingbin 
kompak dalam menjalani rutinitas kehidupan sehari – hari. Rasa salaing perca antar 
warga yang ada sekarang sudah mulai longgar, ini dikarenakan warga mulai jarang 
bertemu satu sama lain karena kesibukan masing masing. Ada yang merantau di kota, 
berdagang, jadi kuli. Jadi hampir setiap rumah di sini isinya ibu ibu semua karena para 
prianya pergi ke kota. 
Dari sisi aksesbilitas wilayah cibingbin telah memiliki berbagai sarana umum yang 
dapat membantu kebutuhan warganya seperti sarana kesehatan, ekonomi, dan sarana 
umum lainnya namun sarana prasarana yang ada masih sederhana dan tidak sebaik di 
kota. Kondisi ekonomi di wilayah ini sangat tergantung pada para perantauan yang 
tinggal di kota. Bantuan ekonomi berupa BLT Menurut bapa kades keberadaannya 
“ngariweuhkeun” untuk masyarakat memang mungkin blt memberikan bantuan berupa 
materi, tetapi tanpa manajemen yang jelas uang tersebut hanya akan habis dipakai untuk 
memenuhi kebutuhan hidup sehari hari. Dan kecenderungan menjadi kebiasaan dan 
warga menjadi ketergantungan dengan blt. Tidak mandiri.  Telah banyak yang di 
lakukan pemerintah dalam menanggulangi  kemiskinan di daerah ini dan salah satunya 
dengan mengembangkan kelompok tani dan membangun koperasi. Di wilayah cibingbin 
sendiri ada 4 kelompok tani yaitu kelompok tani al ikhwan, kelompok tani harapan tani, 
kelompok tani wanasari, kelompok tani cariang tandang. Untuk koperasinya ada 3, dan 
daerah cibingbin pernah di nobatkan sebagai daerah percontohan koperasi.  
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Tanggal : 17 September 2008 
Narasumber  : H Haerudin 
Status Sosial : Warga Terkaya di wilayah kecamatan cibingbin 
 
H. Haerudin adalah wirasastawan sukses yang berada di lingkungan kecamatan  
Cibingbin.  Menurut beliau Lingkungan disini adalah lingkungan yang sangat nyaman, 
walaupun ini merupakan wilayah terpencil namun keadaannya sudah seperti di kota. 
Semenjak jalan dan sarana transportasi ke wilayah ini dibangun oleh pemerintah warga 
desa di sini sangat terbantu dan merasakan dampak yang luar biasa dari pembangunan 
yang ada. Menurut beliau perbandingan antar warga kaya dan miskin  di wilayah 
cibingbin sangat mencolok tetapi walaupun demikian ikatan kekerabatan dan rasa saling 
tolong menolong di daerah ini masih bagus. Terbukti dengan pengelolaan zakat dan 
infak yang sangat rapih yang di kelola oleh pihak desa. Zakat tersebut akan di sebar 
luaskan ke wilayah sekitar Cibingbin oleh pihak aparatur desa. 
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