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ABSTRAK 

 Modal sosial berperan sebagai perekat yang mengikat semua orang dalam 
masyarakat. Modal sosial menjadi masalah penting karena usaha ekonomi akan 
sukses tidak hanya berbekal modal financial semata, namun juga perlu adanya 
dukungan sumber daya manusia, dan modal sosial  merupakan salah satu 
unsurnya. Modal sosial tersebut mengacu pada aspek-aspek utama organisasi 
sosial seperti kepercayaan (trust), norma-norma (norms), jejaring (networks), yang 
mampu menggerakkan partisipasi anggota kelompok untuk mencapai tujuan 
bersama. Pedagang Kaki Lima yang berjualan sayur-sayuran di Jalan Gambir 
adalah satu dari  komunitas pedagang kaki lima yang ada di kota Tanjungpinang, 
yang bertahan dalam usahanya. 
 Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana kepercayaan (trust) 
yang terbentuk di antara sesama Pedagang Kaki Lima Sayur-sayuran di Jalan 
Gambir  Tanjungpinang dan untuk mengetahui hubungan timbal balik antar 
Pedagang Kaki Lima di Jalan Gambir Tanjungpinang. Jenis penelitian yaitu 
bersifat deskriptif kualitatif, kemudian sampel berdasarkan teknik sampling 
purposive (sampel bertujuan) dan ditetapkan 7 orang Pedagang Kaki Lima. 
Teknik Analisa Data dianalisis secara kualitatif, berdasarkan dukungan teori yang 
berkaitan dengan objek penelitian dari responden dengan cara wawancara maupun 
observasi. Kemudian ditarik suatu kesimpulan mengenai hasil penelitian.  

Aspek-aspek utama dalam modal sosial  yang mengacu pada (trust) 
kepercayaan, norma-norma (norms) dan jaringan-jaringan (networks) yang terlihat 
pada Pedagang Kaki Lima (PKL) sayur-sayuran di Jalan Gambir menunjukan 
adannya nilai modal sosial yang terbentuk dan terjalin diantara pedagang dari  
aturan-aturan informal yang berlaku di kelompok pedagang mampu mereka patuhi 
bersama, meskipun tidak ada perjanjian tertulis, sehingga aturan-aturan informal 
tersebut menjadi norma-norma tersendiri yang berkembang serta dilaksanakan 
secara bersama-sama, merefleksikan semangat saling memberi (reciprocity), 
saling percaya (trust), dan adanya jaringan-jaringan sosial (sosial networking). 
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ABSTRACT 
 
 

Social capital acts as adhesive that binds all people in society. Social 
capital is an important issue because the economic efforts will be successful not 
only armed with mere financial capital, but also needs the support of human 
resources and social capital as its elements. Social capital refers to the key 
aspects of social organization such as trust, norms, networks, which is able to 
drive the participation of members of the group to achieve a common goal. Street 
vendors who sell vegetables in Jalan Gambir is one of a community of street 
vendors in the city of Tanjungpinang, which stay in business for a long times. 

The purpose of this research is to find out how the trust that formed among 
street vendors Vegetables in Jalan Gambir Tanjungpinang and to determine the 
interrelationships among them in Jalan Gambir Tanjungpinang. Type of research 
that is descriptive qualitative, then the sample is based on purposive sampling 
techniques (sample aims) and set for 7 Street Vendors. Data Analysis Techniques 
analyzed qualitatively, based on the theory of support associated with the object 
of study respondents by interview and observation, then drawn a conclusion about 
the research results. 

The main aspects of the social capital refers to the trust, norms and 
networks, which looks at the vegetables street vendors (PKL) in Jalan Gambir 
that shows the value of social capital is formed and exists among traders by 
informal rules that apply in groups of traders which able to comply with them, 
although there is no written agreement, so that the informal rules into its own 
norms that developed and implemented together, reflect the spirit of mutual giving 
(reciprocity), trust, and the existence of social networks. 
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MODAL SOSIAL PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN GAMBIR 
TANJUNGPINANG (STUDI PKL SAYUR-SAYURAN) 

 
 

A. PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan dampak sulitnya perekonomian 

sejak terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998 banyak sekali 

kegiatan ekonomi yang cenderung beralih pada sektor informal. Kegiatan 

ekonomi sektor informal ini adalah salah satunya pedagang kaki lima. PKL dapat 

menjalankan aktifitasnya dengan modal seadanya. tempat berjualan dan waktu 

yang terbatas, dan ancaman pengusuran, dan penertiban, namun kenyataan 

menjadikan PKL tetap bertahan sampai saat. PKL yang dapat bertahan dalam 

melangsungkan usahanya disebabkan  adanya modal sosial dan kemampuan 

pengelolanya.  

Modal sosial menjadi masalah penting karena usaha ekonomi akan sukses 

tidak hanya berbekal modal financial semata, namun juga perlu adanya dukungan 

sumber daya manusia, dan modal sosial  merupakan salah satu unsurnya. Modal 

sosial awalnya dipahami sebagai suatu bentuk di mana masyarakat menaruh 

kepercayaan terhadap komunitas dan individu sebagai bagian di dalamnya. 

Mereka membuat aturan kesepakatan bersama sebagai suatu nilai dalam 

komunitasnya, dimana aspirasi masyarakat mulai terakomodasi, komunitas dan 

jaringan lokal teradaptasi sebagai suatu modal pengembangan komunitas dan 

pemberdayaan masyarakat. 
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Modal sosial berperan sebagai perekat yang mengikat semua orang dalam 

masyarakat. Agar  modal sosial tumbuh baik dibutuhkan adanya saling berbagi 

(share values) serta pengorganisasian peran (rules) yang diekspresikan dalam 

hubungan personal (personal relationships), kepercayaan (trust) dan common 

sense tentang tanggung jawab bersama, sehingga masyarakat menjadi lebih dari 

sekerdar kumpulan individu belaka.(Syahyuti, 2010:33)   Modal sosial tersebut 

mengacu pada aspek-aspek utama organisasi sosial seperti kepercayaan (trust), 

norma-norma (norms), jejaring (networks), yang mampu menggerakkan 

partisipasi anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama.  

Dari uraian di atas, penulis berkeinginan untuk meneliti dan mengetahui 

lebih lanjut mengenai modal sosial yang terdapat pada sektor informal Pedagang 

Kaki Lima yang ada di Tanjungpinang. Beberapa komunitas pedagang kaki lima 

yang ada di kota Tanjungpinang, seperti Pedagang Kali Lima Lorong Sepatu, PKL 

lorong Hotel Wisata, PKL Jalan Gambir  , PKL sepanjang Tepi Laut Jalan Agus 

Salim, PKL Akaw Potong Lembu, PKL Batu 9, menjadi contoh sektor informal 

ini dapat berkembang di Kota Tanjungpinang. Namun yang menjadi objek 

penelitian penulis adalah Pedagang Kaki Lima yang berjualan sayur-sayuran di 

Jalan Gambir. 

Eksistensi para PKL sayur-sayuran di jalan Gambir dalam melaksanakan 

“praktek illegal”nya dalam kurun waktu yang terbilang lama, Mengingat lahan 

yang dipergunakan adalah badan jalan, Jelas bukan diperuntukkan sebagai tempat 

berjualan. Tentunya ini menimbulkan pertanyaan, Apakah ada peran dari 

pangguyuban, LSM bahkan Parpol dibalik keberadaan PKL di jalan Gambir, 
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ataupun juga ada permainan dari oknum aparat untuk mengambil keuntungan 

pribadi yang memanfaatkan situasi tersebut. Bagaimana cara para PKL sayur-

sayuran di jalan Gambir mampu mempertahankan keberadaannya,  Menjadi daya 

tarik tersendiri  untuk menjadikan lokasi ini sebagai objek penelitian.   

Informasi yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Tanjungpinang, terdapat lebih kurang 57 lapak penjual yang terdiri dari 53 PKL 

yang berjualan berbagai jenis sayur-sayuran kebutuhan masyarakat kota 

Tanjungpinang, seperti kangkung, bayam, sawi, terong, jengkol, cabe, bawang 

dan lain-lain. Tempat lokasi berjualan dengan memamfaatkan bahu jalan dan 

kadang-kadang memakan badan jalan, memanfaatkan aktivitas jalan raya masih 

sepi karena berjualan di mulai pada jam 03.00 wib sampai dengan jam 07.00 wib. 

Melihat perjuangan hidup para PKL yang berjualan sayur-sayuran 

sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul: “Modal Sosial Pedagang Kaki Lima di Jalan Gambir 

Tanjungpinang (Studi PKL sayur-sayuran)”  

B. Perumusan Masalah  

Kota di Indonesia yang akhirnya tumbuh seiring dengan dinamika sosial 

masyarakatnya. Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) memberikan gambaran 

bahwa masih lemah sebagian besar masyarkat dari sisi ekonomi dan sisi sosial, 

karena ketiadaan lapangan kerja serta keterbatasan pendidikan, karena kondisi  

inilah yang mendorong mereka untuk mencari rejeki bagi keluarganya sebagai 

PKL, proses informalisasi dari kegiatan ekonomi mereka dapat dipandang sebagai 

upaya untuk survive, paling tidak untuk memenuhi kebutuhan yang paling 
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mendasar Sektor informal atau dalam penelitian ini difokuskan pada aktifitas 

pedagang kaki lima (PKL) pedagang kaki lima bisa melakukan aktifitas bekerja 

setiap harinya adalah bagian dari cara mereka mempertahankan diri untuk bisa 

menyambung hidupnya. Menurut mereka itulah cara yang bisa dilakukan sehingga 

mau tidak mau harus dijalankannya. Walau mungkin dengan pendapatan yang 

cuma bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari (subsistence).   

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti merumuskan masalah 

penelitian: Bagaimanakah modal sosial Pedagang Kaki Lima (PKL) sayur-sayuran 

di Jalan Gambir Tanjungpinang dalam mempertahankan usahanya? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a) Untuk mengetahui bagaimana modal sosial Pedagang Kaki Lima Sayur-

sayuran di Jalan Gambir  Tanjungpinang yang terbentuk dapat 

mempertahankan usahanya. 

b) Untuk mengetahui kepercayaan (trust) dan hubungan timbal balik antar 

Pedagang Kaki Lima di Jalan Gambir Tanjungpinang 

2. Kegunaan Penelitian 

a)  Untuk akademik : dapat memberikan sumbangan terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kajian ilmu sosiologi 

dan memperkaya referensi atau literature.   

b)  Untuk praktis : dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada 

pemerintah khususnya pemerintah kota Tanjungpinang dalam 

menangani permasalahan Pedagang Kaki Lima di kota Tanjungpinang 
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D. Konsep Operasional 

Fukuyama (Rahmat, 2009: 19) menyebutkan bahwa modal sosial sebagai 

norma informal yang dapat mendorong kerja sama antar anggota masyarakat. Dari 

pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa aspek kerja sama menjadi modal 

penting dalam berusaha. Untuk bekerja sama di perlukan kepercayaan diantara 

anggota kelompok yang bekerja sama. Oleh karena itu kepercayaan menjadi 

syarat yang mutlak. 

Menurut Putnam (Rahmat,  2009:23) bahwa modal sosial mengacu pada 

aspek-aspek utama organisasi social seperti kepercayaan (trust), norma-norma 

(norms) dan jaringan-jaringan (networks) yang dapat meningkatkan efisiensi 

dalam suatu masyarakat melalui fasilitas tidakan yang terkoordinasi.  

Dari uraian di atas modal sosial yang dilaksanakan dalam penelitian ini 

meliputi aspek-aspek utama dalam kajian modal sosial yaitu meliputi norma-

norma yang terbentuk, jaringan sosial antara sesama pedagang, kepercayaan dan 

hubungan timbal balik yang terjadi diantara sesama pedagang kaki lima yang 

berjualan sayur-sayuran di Jalan Gambir Kota  Tanjungpinang.         

Metode Penelitian 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan dan suatu 

keadaan interaksi sosial pedagang kaki lima yang diteliti, kemudian memberikan 

penjelasan yang logis pada setiap sub indikator yang ada.  

Lokasi Penelitian 
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Penelitian ini dilakukan disekitar kawasan Jalan Gambir Kota 

Tanjungpinang.  

Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan seluruh pedagang kaki lima di jalan Gambir dengan 

mengunakan teknik sampling purposive,  adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu,  dengan demikian sampel penelitian ditetapkan sebanyak 5 

pedagang kaki lima yang berjualan sayur-sayuran di Jalan Gambir  

Jenis dan Sumber Data 

Untuk memperoleh data yang relevan atau yang sesuai dengan tujuan 

penelitian ini, maka peneliti mengambil dari dua sumber data yaitu : Data Primer, 

data yang langsung diperoleh melalui responden dengan memberikan pertanyan-

pertanyaan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Data Sekunder 

adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber 

yang telah ada.  

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan 

teknik  wawancara dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan langsung 

(bertatap muka) dengan informan, observasi yaitu berupa pengamatan secara 

langsung di lapangan untuk mengetahui hal yang berhubungan dengan masalah 

penelitian, dan studi kepustakaan yaitu penelusuran sumber literatur, buku-buku, 

jurnal dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian. 

Teknik Analisa Data 
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Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dianalisis secara 

kualitatif, dengan cara memberikan gambaran informasi masalah secara jelas dan 

mendalam Hasil dari gambaran informasi akan diinterpretasikan sesuai dari hasil 

penelitian yang dilakukan berdasarkan dukungan teori yang berkaitan dengan 

objek penelitian dari responden dengan cara wawancara maupun observasi. 

Kemudian informasi atau data yang diperoleh akan dianalisis dan diberikan 

penjelasan sesuai dengan yang didapatkan dan ditarik suatu kesimpulan mengenai 

hasil penelitian. 

 
B. TINJAUAN  PUSTAKA 

Definisi dan Peran Modal Sosial 

Fukuyama menyatakan modal sosial adalah kemampuan yang timbul dari 

adanya kepercayaan (trust) dalam sebuah komunitas (Francis Fukuyama, 2002: 

18) Menurut Robert D. Putnam, definisi modal sosial adalah bagian dari 

kehidupan sosial seperti jaringan, norma, dan kepercayaan yang mendorong 

partisipan bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan-tujuan 

bersama (Field, 2011: 51). Fukuyama (2002) berpendapat bahwa unsur terpenting 

dalam modal sosial adalah kepercayaan (trust) yang merupakan perekat bagi 

langgengnya kerjasama dalam kelompok masyarakat. Dengan kepercayaan (trust) 

orang-orang akan bisa bekerjasama secara lebih efektif. Sebagaimana menurut 

Pretty dan Ward (Lubis, 2000) sikap saling percaya merupakan unsur pelumas 

yang sangat penting untuk kerjasama.  
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Pengertian modal sosial yang berkembang selama ini mengarah pada 

terbentuknya tiga level modal sosial, yakni pada level nilai, institusi, dan 

mekanisme, sebagaimana tergambar berikut ini (Pratikno, dkk., 2001: 56)  

Gambar 2.1 
Level Modal Sosial 

 
Nilai, Kultur, Persepsi : 

Sympathy, sense of obligation, trust, resiprositas, mutual 

 

 

                           Institusi :   Mekanisme : 
Civic engagement, institutional rites Tingkah laku, kerja sama, sinergi 
Sumber: Pratikno dkk, 2001 

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 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. 

Berkembangnya modal sosial di tengah masyarakat akan menciptakan 

suatu situasi masyarakat yang toleran, dan merangsang tumbuhnya empati dan 

simpati terhadap kelompok masyarakat di luar kelompoknya. Hasbullah (2006:22) 

memaparkan mengenai jaringan-jaringan yang memperkuat modal sosial akan 
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memudahkan saluran informasi dan ide dari luar yang merangsang perkembangan 

kelompok masyarakat 

Budaya gotong-royong, tolong menolong, saling mengingatkan antar 

individu dalam entitas masyarakat desa merefleksikan semangat saling memberi 

(reciprocity), saling percaya (trust), dan adanya jaringan-jaringan sosial (sosial 

networking).  

Pengertian Sektor Informal 

Konsep sektor informal pertama kali muncul di dunia ketiga, yaitu ketika 

dilakukan serangkaian penelitian tentang pasar tenaga kerja perkotaan di Afrika. 

Keith Hart mengatakankan bahwa sektor informal adalah bagian angkatan kerja di 

kota yang berada diluar pasar tenaga kerja yang terorganisir (Manning 1991:138).  

Breman (dalam Manning, 1991:138) menyatakan bahwa sektor informal 

meliputi massa pekerja kaum miskin yang tingkat produktifitasnya jauh lebih 

rendah dari pada pekerja di sektor modern di kota yang tertutup bagi kaum 

miskin. Sedangkan menurut Hidayat (1983, 41), sektor informal adalah lawan dari 

sektor formal yang yang diartikan sebagai suatu sektor yang terdiri dari unit usaha 

yang telah memperoleh proteksi ekonomi di pemerintah, sedangkan sektor 

informal adalah unit usaha yang tidak memperoleh proteksi ekonomi dari 

pemerintah. Tadjuddin Noer effendi (Suharto, 2008:7) mengemukakan bahwa : 

kriteria untuk memasukkan suatu usaha kedalam sektor informal adalah teknologi 

sederhana, keterampilan rendah, tidak dilindungi pemerintah, modal kecil dan 

padat karya. 
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Sebagian dari pedagang  kecil yang  bergerak  di sektor informal 

adalah orang-orang  yang  tidak  memiliki kesempatan dan kemampuan 

yang memadai untuk tertampung bekerja di sektor formal orang-orang  

yang tidak tertampung di sektor formal tersebut membuat kegiatan ekonomi di 

sektor informal menjadi alternatif terbaik. Sektor informal dicirikan sebagai 

produsen skala  kecil, menggunakan  tenaga kerja  sendiri untuk  produksi barang  

serta  berkecimpung dalam kegiatan bisnis, transportasi dan penyediaan  jasa 

(Sumarti, Syaukat dan Nuryana, 2003:17).  

Pengertian Pedagang Kaki Lima 

Menurut Ramli (2003), pedagang  kaki lima  diartikan sebagai usaha  

kecil  masyarakat yang bergerak di bidang perdagangan dengan lingkungan 

usaha yang relatif kecil, terbatas dan tidak bersifat tetap. Dalam pengertian ini, 

pedagang kaki lima sering dilekati oleh ciri-ciri perputaran uang kecil, tempat 

usaha yang tidak  tetap, modal terbatas, segmen pasar pada masyarakat kelas 

menengah ke bawah dan jangkauan usaha yang tidak terlalu luas. 

Pedagang kaki lima menurut An-nat (1983) dalam (Damsar, 2009:70) 

bahwa istilah pedagang kaki lima merupakan peninggalan dari zaman penjajahan 

Inggris. Istilah ini diambil dari ukuran lebar trotoar yang waktu dihitung dengan 

feet (kaki) yaitu kurang lebih 31 cm lebih sedikit, sedang lebar trotoar pada waktu 

itu adalah lima kaki atau sekitar 1,5 meter lebih sedikit. Jadi orang berjualan di 

atas trotoar kemudian disebut pedagang kaki lima (PKL). Sedangkan Karafir 

(1977:4) mengemukakan bahwa pedagang kaki lima adalah pedagang yang 



13 

 

berjualan di suatu tempat umum seperti tepi jalan, taman-taman, emper-emper 

toko dan pasar-pasar tanpa atau adanya izin usaha dari pemerintah.  

Karakter utama dari pedagang sayuran adalah : 

1. Mengusahakan agar barang dagangannya habis terjual pada hari 
itu juga. Hal ini karena  dagangannya  bersifat tidak  tahan lama  atau  
jumlahnya  sedikit hingga  diharapkan ada perputaran modal. 
Akibatnya  pedagang  sayur akan berusaha sedekat mungkin dengan 
calon pembelinya. 

2. Bekerja setiap hari selama kondisinya memungkinkan.  
3. Cara  penyajian  dan pengemasan barang  sangat sederhana. 

Pengemasan cenderung  meninggalkan sampah dan menurunkan 
kualitas produk  baik secara fisik maupun estetika.  

4. Biasanya  jenis sayuran yang  dijajakan berubah-ubah sesuai dengan 
musim tanam sayuran. 

5. Harga  yang  ditawarkan fluktuatif karena  menyesuaikan dengan 
kondisi  komoditi, dagangan dan waktu berdagang serta kelangkaan 
barang serta daya tawar menawar.  

 
C. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Gambaran Umum Kota Tanjungpinang 

Kota Tanjungpinang merupakan Ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Luas 

wilayah Kota Tanjungpinang mencapai 239,50 km² dengan keadaan geologis 

sebagian berbukit-bukit dan lembah yang landai sampai ke tepi laut. Jumlah 

penduduk kota Tanjungpinang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. pada 

tahun tahun 2011 jumlah penduduk Kota Tanjungpinang sebesar 230.380 jiwa, 

dengan tingkat pertumbuhan 0,14 %. Walaupun penyebaran penduduk belum 

merata pada setiap wilayah di Tanjungpinang. Dilihat dari jumlah angkatan kerja 

di Kota Tanjungpinang yaitu sekitar 133.910 jiwa, sekitar 91,79% telah bekerja. 

Sedangkan yang sedang mencari pekerjaan hanya 8,21% dari angkatan kerja. Dari 
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penduduk yang 39,62% bekerja di sektor perdagangan, hotel dan rumah makan. 

Sebagian besar berikutnya yaitu sekitar 26,73% bekerja di sektor jasa. 

Gambaran Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kota Tanjungpinang 

Ada beberapa komunitas pedagang kaki lima yang ada di kota 

Tanjungpinang Beberapa komunitas pedagang kaki lima yang ada di kota 

Tanjungpinang, seperti Pedagang Kali Lima Lorong Sepatu, PKL lorong Hotel 

Wisata, PKL Jalan Gambir  , PKL sepanjang Tepi Laut Jalan Agus Salim menjadi 

contoh sektor informal ini dapat berkembang di Kota Tanjungpinang.  

Kondisi Tempat Usaha di Jalan Gambir 

Jalan Gambir yang menjadi tempat usaha PKL yang berjualan sayur-

sayuran ini adalah jalan yang merupakan jalan masuk dan jalan keluar dari atau ke 

Pasar Induk yang dikenal dengan nama Pasar Baru. PKL yang menempati jalan 

Gambir adalah mereka yang tidak memiliki tempat/kios bedagang di Pasar Baru, 

sehingga memanfaatkan aktivitas lalu lintas yang masih sepi. Sebagian pedagang 

mulai menempati barang dagangan mulai dari pagi hari berkisar sekitar pukul 

03.00 atau pukul 04.00 Wib, guna mempersiapkan barang dagangan. Kemudian 

baru sekitar pukul 05.00 sampai dengan pukul 07.00 wib pembeli banyak 

berdatangan.   

Luas dan panjang lokasi penjualan oleh PKL ini tidak memanfaatkan 

seluruh jalan Gambir yang ada, tetapi hanya sepanjang 500 meter, yang 

memanfaat trotoar dan sedikit badan jalan. Dimana sepanjang jalan itu terdapat 

kios dan took-toko (ruko-ruko) lebih kurang 30 buah.  Tidak terdapat fasilitas 
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sekolah dan rumah ibadah, karena daerah jalan Gambir termasuk dari sentra 

perdagangan di Kota Tanjungpinang. Terdapat 3 buah fasilitas MCK, itupun  

hanya terdapat di dalam Pasar Baru.  

Identitas PKL Sayur-sayuran di Jalan Gambir  

Jumlah PKL yang berjualan sayur-sayuran di Jalan Gambir sebanyak 53 

pedagang maka, dari hasil penelitian secara garis besar dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Jumlah pedagang kaki lima di jalan Gambir sebanyak 53 pedagang. Terdiri 

dari perempuan sebanyak 33 pedagang, sedangkan sisanya berjenis kelamin laki-

laki sebanyak 20 pedagang. Dari hasil penelitian bahwa umur PKL bervariasi 

berkisar antara 31 -53 tahun. bahwa PKL umumnya didominasi  pada kelompok 

umur 41 – 50 tahun sebanyak  dan sebagian kecil berada pada umur 51 tahun 

keatas.  Agama sebagian besar PKL adalah beragama Katolik dan beragama 

Kristen Protestan,sedangkan beragama Islam sedikit, yaitu hanya terdapat 4 orang 

pedagang. 

Pedagang kaki lima jalan Gambir semuanya adalah pendatang yaitu yang 

berasal dari luar kota Tanjungpinang dan Kepulauan Riau. Dari hasil penelitian 

pada umum sebagain besar berasal dari Sumatera Utara dan dari pulau Jawa, 

sehingga sudah jelas suku bangsa secara umum identik dengan daerah asal. 

Lama waktu menjadi PKL di Jalan Gambir yaitu, 7 – 10 tahun sebanyak 

24 pedagang, yang telah berdagang sebagai PKL lebih dari 10 tahun  terdiri dari 

10 responden, 4 – 6 tahun, sebanyak 16 pelanggan. Dan yang berkerja sebagai 

PKL  1-3 tahun adalah 3 pedagang.  
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D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Karakteristik Informan 

Adapun karakteristik informan dapat dilihat dari umur, agama, daerah asal, 

suku dan tingkat pendidikan. Dari hasil penelitian bahwa umur informan 

bervariasi antara 31 -53 tahun.  Informan umumnya didominasi pada kelompok 

umur 31 – 50 tahun sebanyak 4 orang dan satu informan berada pada umur 51 

tahun keatas. Dengan demikian, menunjukkan bahwa informan pada umumnya 

berada pada usia yang produktif untuk bekerja. Agama yang dianut oleh informan 

dalam penelitian ini bahwa sebagian besar informan adalah beragama Katolik dan 

beragama Kristen Protestan, sedangkan beragama Islam sedikit, yaitu hanya 

terdapat 1 orang pedagang. 

Daerah asal dan suku menjadi pengikat dalam modal sosial, karena berasal 

dari daerah dan suku yang sama, yaitu yang berasal dari luar kota Tanjungpinang. 

sebagian besar berasal dari Sumatera Utara dan dari pulau Jawa, sehingga suku 

bangsa secara umum identik dengan daerah asal. Faktor pendidikan juga sangat 

berpengaruh dalam pekerjaan dan usaha yang dijalani. Jumlah informan di dalam 

penelitian ini di dominasi oleh informan yang berpendidikan SLTA/Sederajat 

dengan jumlah sebanyak 3 orang. Selanjutnya informan lainnya ada yang 

berpendidikan SD/Sederajat 1 orang dan SLTP/Sederajat juga hanya 1 orang. 

Gambaran data fakta modal sosial yang terbentuk pada pedagang kaki lima 

Jalan Gambir yang diperoleh dari hasil peneltian. 
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Konsep Bentuk Temuan Lapangan Sinkronisai 
dengan teori 

Norma 

(norm) 

Norma terdiri dari 
nilai-nilai,harapan- 
harapan dan tujuan 
yang diyakini dan 
dijalankanbersama 

Adanya aturan yang 
mengikat diantara 
pedagang yang tidak 
tertulis, seperti 
persatuan tolong-
menolong, penentuan 
lapak, bayar uang lapak 
ke petugas parkir 

Modal sosial 
sebagai 
seperangkat 
norma informal 
di dalam suatu 
kelompok 

Kepercayaan 

(Trust) 

Kejujuran, 
Keadilan, toleran, 
keramahan dan 
saling 
menghormati 

Sosialibitas (nilai-nilai 
yang dibangun  
bersama),saling 
percaya dalam 
hubungan usaha, saling 
membantu apabila ada 
pedagang yang 
mengalami sakit, 
dengan urunan 
sukarela, kekerabatan 
yang saling membantu, 
bertahan lama sebagai 
PKL 

Wujud dari trust  

Bukan hanya 
harapan yang 
berdasarkan 
kepercayaan 
semata, 
melainkan juga 
terdapat 
sosiabilitas 

Jaringan 

(Network) 

Pertukaran timbal 
balik, solidaritas 
dan kerjasama 

Pola interaksi yang 
dibentuk oleh 
pedagang dengan 
pedagang, pihak 
keamanan, petugas 
parkir, pemasok, 
distributor, pemilik 
barang 

Modal sosial 
dapat dibagi dua 
menurut 
bentuknya, 
pertama modal 
sosial dimana 
konsep jaringan 
ada di dalamnya, 
kedua modal 
sosial yang ada 
di luar 
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Dalam penelitian ini penulis ingin menjelaskan dalam modal sosial 

mencakup norms, trust dan network. 

1. Modal Sosial Dalam Keterikatan Norma-Norma 

Pedagang Kaki Lima Jalan Gambir memiliki aturan-aturan dan tatacara 

mereka sendiri dalam menjalankan usaha. Aturan-aturan yang  dibangun karena 

apa yang dilakukan dalam kelompok masyarakat perlu diatur yang mengikat 

seluruh pedagang baik secara langsung maupun tidak langsung.  Adanya aturan 

yang mengikat yang terbangun sesama pedagang. Penempatan lapak usaha bagi 

masing-masing pedagang telah menempati lapak usahanya sesuai dengan 

kesepakatan sebelumnya diantara pedagang kaki lima.  

Aturan membayar retribusi berupa membayar lahan parkir kepada petugas 

parkir, merupakan bentuk perilaku jujur, tertib dan sampah-sampah yang 

dihasilkan dibersihkan bersama-sama sebelum lahan digunakan untuk parkir. 

Tiada kesepakatan tertulis, maupun bukti tertulis dari petugas parkir berupa 

retribusi yang dari dikenakan bagi setiap pedagang berupa iuran sebesar Rp. 

10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dalam seminggu.  

Tidak hanya aturan lapak dan retribusi dan ketertiban dan kebersihan 

lingkungan yang ditaati, tetapi ada kesepakatan ada untuk saling membantu 

sesama pedagang dalam musibah yang menimpa salah satu pedagang. Secara 

sepontanitas, mereka para pedagang mengumpulkan uang guna membantu rekan 

sesama pedagang.  Adanya bentuk persatuan yang tidak berwujud dan tidak 

tertulis, yaitu berupa “Persatuan Tolong-menolong”, yang anggotanya terdiri 
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semua komunitas pedagang kaki lima yang berada jalan Gambir, Persatuan ini 

dibentuk dalam rangka sebagai sarana tolong-menolong antar sesama pedagang.  

Bentuk Trust  pada PKL Jl. Gambir  

Hubungan yang timbul antara pedagang dengan pemasok hanya melalui 

modal kepercayaan. Fukuyama (2002) berpendapat bahwa unsur terpenting dalam 

modal sosial adalah kepercayaan (trust) yang merupakan perekat bagi 

langgengnya kerjasama dalam kelompok masyarakat. Dengan kepercayaan (trust) 

orang-orang akan bisa bekerjasama secara lebih efektif. Sebagaimana menurut 

Pretty dan Ward (Lubis, 2000) sikap saling percaya merupakan unsur pelumas 

yang sangat penting untuk kerjasama, yang oleh Putnam dipercaya sebagai 

melicinkan kehidupan sosial. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan 

kepercayaan (trust) dapat terjalin kerjasama antara pedagang dengan pemasok 

barang/distributor ataupun petani. Atau sebaliknya timbulnya trust karena adanya 

ikatan kerjasama yang saling menguntungkan. 

Tidak hanya itu saja timbulnya trust juga dapat dilihat dari perilaku 

pedagang yang dibantu oleh anggota keluarganya dalam menjalankan usahanya. 

Hubungan kekerabatan yang dimiliki oleh kelompok pedagang telah menjadi 

nilai-nilai bersama bagi mereka bahwa ikatan keluarga dianggap sebagai ikatan 

batin yang ikut dibandingkan dengan orang lain di luar keluarga.  Barbara (1999)  

dalam (Rahmat, 2009:56) memaparkan konsep trust menurut ahli sosiologi ke 

dalam pendekatan trust sebagai yang dimiliki individu seperti perasaan, emosi dan 

nilai-nilai indiviu. Inilah yang menyebabkan trust itu terbentuk dari ada perasaan 

dan emosional kekerabatan yang kental dan dari daerah asal yang sama.   
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Trust juga menimbulkan harapan-harapan positif inilah yang menimbulkan 

motivasi. Dari penelitian ini terlihat bahwa harapan-harapan yang positif dari 

pedagang kaki lima dapat dilihat dari  telah lamanya para pedagang menekuni 

berjualan sebagai PKL di Jalan Gambir. 

  Unsur utama dan terpenting dari modal sosial adalah kepercayaan (trust). 

Atau dapat dikatakan bahwa kepercayaan dapat dipandang sebagai syarat 

keharusan (necessary condition) dari terbentuk dan terbangunnya modal sosial.  

2. Bentuk Jaringan (Network) 

Hubungan kerjasama yang terbentuk tidak hanya dalam norma-norma atau 

aturan lisan yang disepakati diantara kedua belah pihak, tetapi lebih luas dalam 

kerjasama ekonomi modern memerlukan suatu perikatan yang tertulis berupa 

perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan. Hubungan antara pedagang 

dengan penyedia barang dagang dengan pemasok sayur-sayuran sudah terbentuk 

sejak awal berjualan. Maka disini terlihat bahwa Networks (jaringan) berperan 

sebagai keuntungan bersama karena pedagang dengan penyedia sayur- sayuran 

atau distributor  saling bergantung satu sama lain, sehingga terjadi hubungan 

timbal balik yang menguntungkan.  Hubungan pedagang dengan pembeli, dimana 

telah terjalin hubungan yang telah lama antara pedagang dengan pembeli, 

biasanya yang menjadi pelanggan beli adalah para pedagang yang meneruskan 

dagangannya di kios atau warung sekitar penduduk.  

Senada dengan Cohen dan Prusak L., dalam buku Hasbullah 

(Hasbullah,2006:77) menjelaskan, modal sosial sebagai segala sesuatu hal yang 

berkaitan dengan kerja sama dalam masyarakat atau bangsa untuk mencapai 
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kapasitas hidup yang lebih baik, ditopang oleh nilai-nilai dan norma yang menjadi 

unsur-unsur utamanya seperti trust (rasa saling mempercayai), keimbal-balikan, 

aturan-aturan kolektif dalam suatu masyarakat atau bangsa dan sejenisnya.  

Hubungan timbal balik terjadi diantara pedagang dengan agen/distribusi, 

pedagang dengan petani, pedagang dengan pembeli setia, ini merupakan suatu 

network yang terbentuk dari rasa saling percaya yang menimbulkan keuntungan 

bersama. Pedagang kaki lima dengan mudah mendapatkan barang (sayur-sayuran) 

yang akan dijual, pemasok agen/distribusi tersalurkan barang atau stok, sehingga 

sirkulasi barang berjalan dengan baik.  

Dengan demikian Jaringan sosial terbentuk karena adanya interaksi 

diantara pemangku kepentingan. Dengan jaringan sosial yang mantap akan 

menghasilkan suatu nilai tambah yang berbentuk suatu nilai tawar (bargaining 

power).  

E. PENUTUP 

Kesimpulan  

Aspek-aspek utama dalam modal sosial  yang mengacu pada (trust) 

kepercayaan, norma-norma (norms) dan jaringan-jaringan (networks) yang terlihat 

pada Pedagang Kaki Lima (PKL) sayur-sayuran di Jalan Gambir menunjukan 

adannya nilai modal sosial yang terbentuk dan terjalin diantara pedagang dari  

aturan-aturan informal yang berlaku di kelompok pedagang mampu mereka patuhi 

bersama, meskipun tidak ada perjanjian tertulis, sehingga aturan-aturan informal 

tersebut menjadi norma-norma tersendiri yang berkembang serta dilaksanakan 

secara bersama-sama, merefleksikan semangat saling memberi (reciprocity), 
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saling percaya (trust), dan adanya jaringan-jaringan sosial (sosial networking). 

Budaya gotong-royong, tolong menolong, penempatan lapak usaha, aturan 

membayar retribusi parkir, sampai ketertiban tempat usaha dan waktu berjualan 

adalah norma-norma yang dibangun ditaati bersama dan menjadi tumbuh dengan 

baik. Ini mencerminkan norma informal berlanjut kepada timbulnya trust 

(kepercayaan) diantara pedagang PKL. 

Jaringan yang berkembang di kelompok pedagang diawali dengan norma-

norma informal yang berfungsi sebagai aturan-aturan yang harus dipatui bersama 

agar tercapai suatu kerjasama di dalam komunitas tersebut. Terbangun jaringan 

dalam rangka meningkatkan usaha dagang yang dijalani oleh baik oleh pedagang 

PKL, distributor, penyedia barang dagangan, pemasok ,pemilik kebun/lahan, 

pembeli, dan pada pihak keamanan atau petugas parkir merupakan jaringan 

hubungan timbal balik yang sama-sama mendatang keuntungan (mutual benefit ) 

Pedagang Kaki Lima Jalan Gambir yang berjualan sayur-sayuran. 

Unsur utama dan terpenting dari modal sosial adalah kepercayaan (trust)  

yang dapat dikatakan bahwa kepercayaan dapat dipandang sebagai syarat 

keharusan (necessary condition) dari terbentuk dan terbangunnya modal sosial 

yang kuat  (atau lemah), pada Pedagang PKL Jalan Gambir dapat terlihat dengan 

adanya saling trust dari norma-norma yang dibangun dipatuhi bersama para 

pedagang, adanya hubungan sosial  yang terjadi, antara PKL dengan PKL, PKL 

dengan distributor, penyedia barang dagangan, pemasok ,pemilik kebun/lahan, 

pembeli, dan PKL dengan  pihak keamanan atau petugas parkir, dan trust pun 

terjadi pada hubungan-hubungan kekerabatan. Hubungan “timbal balik” tersebut 
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diwarnai oleh suatu pola interelasi yang imbal balik dan saling menguntungkan 

serta dibangun diatas kepercayaan (trust) yang ditopang oleh (norms) norma-

norma dan nilai-nilai sosial yang positif dan kuat. 

A. Saran 

Perlu di bentuk suatu panguyuban/persatuan pedagang kaki lima yang 

lebih konkret, yang tidak hanya saja berfungsi wadah persatuan tolong-menolong, 

tetapi yang lebih luas lagi, misal pendanaan, informasi usaha, keterampilan dan 

lain-lain. 
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