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ABSTRAK  

Modal sosial merupakan salah satu aspek atau unsur yang melekat didalam 
masyarakat maupun kelompok sosial, suatu masyarakat atau kelompok sosial 
memiliki tingkat atau kualitas modal sosial yang berbeda-beda yang tergantung dari 
tipologi masyarakat atau kelompok sosial itu sendiri, selain modal sosial terdapat 
modal lain didalam masyarakat seperti modal manusia (human capital), modal fisik 
(physical capital), modal sumberdaya alam (natural capital), dan modal ekonomi 
(financial/build/produced economic capital). Modal sosial dapat menjadi modal dasar 
untuk mengembangkan dan mengoptimalkan keempat modal lainnya yangada 
didalam masyarakat maupun kelompok sosial demi tercapainya tujuan dan 
kepentingan bersama, modal sosial tersebut berupa adanya jaringan sosial (network), 
kepercayaan (trust), dan norma(norms). Kelompok tani Bina Sehat Sejahtera 
Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota merupakan sebuah 
kelompok tani perintis di Kota Tanjungpinang, kemampuan mereka untuk terus 
berkembang selama tujuh tahun ini tidak hanya karena adanya dukungan dan binaan 
dari pemerintah tetapi juga didukung oleh adanya modal sosial yang terbentuk 
didalam kelompok tani ini.Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana modal sosial tersebut yang berupa jaringan, kepercayaan dan norma-
norma didalam kelompok tani Bina Sehat Sejatera ini, jenis.Penelitian ini bersifat 
deskriptif kualitatif dengan menetapkan 11 orang anggota kelompok tani sebagai 
informan didalam penelitian. Teknik analisa data dianlisis secara kualitatif, 
berdasarkan dukungan teori yang berkaitan dengan objek penelitian dan hasil 
wawancara serta observasi yang kemudian akan ditarik suatu kesimpulan mengenai 
hasil penelitian.Modal sosial yang terbentuk didalam kelompok tani Bina Sehat 
Sejahtera Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota berupa 
jaringan, kepercayaan dan norma dapat dilihat dari adanya kerjasama yang terjalin 
diantara anggota kelompok tani dengan mengerjakan pertanian secara bersama dan 
membagi hasilnya juga bersama-sama, selain itu juga adanya kerjasama yang terjalin 
dengan pihak pedagang, masyarakat serta nelayan. Kepercayaan sendiri menjadi 
unsur pendukung kerjasama yang terjalin didalam kelompok tani ini baik itu 
kepercayaan dengan sesama anggota kelompok tani maupun dengan pihak luar dalam 
hal pinjam- meminjam dan hutang-pihutang, sedangkan norma atau aturan-aturan 
didalam kelompok tani menjadi suatu pengikat yang mengatur segala bentuk tindakan 
anggota yang berupa aturan yang bersifat formal maupun informal yang dibuat 
berdasarkan kesepakatan bersama dan demi kepentingan bersama. 

 

Kata Kunci : Modal Sosial, Kelompok Tani 
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ABSTRACT 

Social capital is one aspect or element inherent in society or a social group, a 
society or social group have a level or quality of social capital that vary depending 
on the typology of society or a social group itself, in addition to social capital within 
the community there are other capital such as human capital, physical capital, 
capital of natural resources and economic capital (financial / build / produced 
economic capital). Social capital can be authorized to develop and optimize yangada 
four other capital within communities and social groups to achieve common goals 
and interests, the existence of social capital in the form of social networking, trust, 
and norms.Construct a Bina Sehat Sejahtera farmer groups Kampung Bugis Village 
District of Tanjungpinang City is a pioneer farmer groups in Tanjungpinang, their 
ability to continue to grow for seven years not only because of the support and 
guidance from the government but also by the existence of social capital in the form 
of farmer groups this. Therefore, this pnelitian aims to determine how the social 
capital in the form of networks, trust and norms in the Healthy Development of 
farmer groups Sejatera this, this type of research is descriptive qualitative set 11 
farmer group members as informants in the study. Data analysis techniques dianlisis 
qualitatively, based on the theory of support associated with the object of research 
and the results of interviews and observations will then be drawn a conclusion about 
the outcome of the study. Social capital formed in the Bina Sehat Sejahtera farmer 
groups Kampung Bugis Village City District of Tanjungpinang form of networks, 
trust and norms can be seen from the cooperation that exists between members of 
farmer groups to work on the farm together and divide the result well together, but it 
is also the presence of established cooperation with the merchants, and fishing 
communities. Itself an element of trust that exists within the partnership supporting 
farmers' groups be it the trust with fellow members of farmer groups and with 
external parties in terms of borrowing and debt-receivable, while the norms or rules 
within the farmer groups into a binder that govern all forms action members in the 
form of rules that are formally or informally made by mutual agreement and mutual 
interest. 

Keyword :Social Capital, Farmer Groups 
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MODAL SOSIAL KELOMPOK TANI BINA SEHAT 
SEJAHTERAKELURAHAN KAMPUNG BUGISKECAMATAN 

TANJUNGPINANG KOTA 

 

 A. LATAR BELAKANG 

Dalam konteks penyelenggaraan kesejahteraan sosial, modal sosial memiliki 

pengaruh yang sangat menentukan mengingat modal sosial merupakan salah satu 

aspek atau unsur yang melekat didalam masyarakat maupun kelompok sosial, tetapi 

tidak bisa dipungkiri bahwa suatu masyarakat atau komunitas memiliki tingkat atau 

kualitas modal sosial yang berbeda-beda yang tergantung dari tipologi masyarakat 

atau kelompok sosial itu sendiri. Apabila kualitasmodal sosial suatu masyarakat 

rendah, maka akan berdampak pada kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

yang juga akan menjadi tertinggal sepertihilangnya modal sosial yang dimiliki 

masyarakat, bisa dilihat dari bagaimana masyarakat tersebut menghadapi dan 

memecahkan masalah-masalahnya. Munculnya saling curiga, masa 

bodoh,danindividualistis adalah tanda-tanda hilangnya modal sosial dalam 

masyarakat tersebut. 

Suatu kelompok masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi akan membuka 

kemungkinan menyelesaikan kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial dengan 

lebih mudah,hal ini memungkinkan terjadi terutama pada masyarakat yang terbiasa 

hidup dengan rasa saling mempercayai yang tinggi, bersatu dan memiliki hubungan 

sosial (jaringan sosial) secara intensif dan dengan didukung oleh semangat kebaikan 

untuk hidup saling menguntungkan dan saling memberi. Modal sosial diyakini 
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sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, mobilitas 

ide, kepercayaan, dan keuntungan untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan 

bersama. 

Modal sosial sendiri merupakan bagian dari modal atau potensi yang ada 

didalam masyarakat, Karena selain modal sosial terdapat modal lain didalam 

masyarakat seperti modal manusia (human capital), modal fisik (physical capital), 

modal sumberdaya alam (natural capital), dan modal ekonomi 

(financial/build/produced economic capital).Modal sosial dapat menjadi modal dasar 

untuk mengembangkan dan mengoptimalkan keempat modal lainnya yangada 

didalam masyarakat maupun kelompok sosial demi tercapainya tujuan dan 

kepentingan bersama. 

Perhatian masyarakat dunia terhadap keberadaan modal sosial mulai 

meningkat sejak dua dekade terakhir, hal ini ditandai dengan adanya anjuran dari 

Bank Dunia untuk memperhatikan keberadaan modal sosial dalam masyarakat.Orang 

pertama yang dianggap mempelajari modal sosial adalah Pierre Bourdieu pada tahun 

1986, Bourdieu mendefenisikan modal sosial sebagai sumber daya aktual dan 

potensial yang dimiliki oleh seseorang berasal dari jaringan sosial yang 

terlembagakan, serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan 

perkenalan timbal balik (keanggotaan dalam kelompok sosial)yang memberikan 

kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif. 

Kemudian muncul ahli lain yaitu James Coleman yang memasukkan modal 

sosial kedalam ilmu sosial Amerika, Coleman mengatakan modal sosial ditetapkan 
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oleh fungsinya, modal sosial merupakan sebuah entitas (entity) tunggal tetapi 

berbagai macam entitas yang berbeda, yang memiliki dua karakteristik umum : terdiri 

atas beberapa aspek struktur sosial dan memudahkan beberapa tindakan individu-

individu dalam struktur produktif.  

Istilah modal sosial sendiri pertama kali muncul pada tulisan L.J Hanifan 

(1916) dalam konteks peningkatan kondisi hidup masyarakat melalui keterlibatan 

masyarakat, niat baik serta atribut-atribut sosial lain dalam bertetangga. Dalam karya 

tersebut, muncul ciri utama dari modal sosial yakni membawa manfaat internal dan 

eksternal.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. 

Seperti halnya Kelompok Tani Bina Sehat Sejahtera di kelurahan kampung 

Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota yang terbentuk pada tanggal 1 Maret 2007 di 

Kota Tanjungpinang, merupakan kelompok tani yang paling awal dibentuk dan dibina 

oleh Dinas Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dengan anggota awal yang 

berjumlah 20 orang, meskipun saat ini kelompok tani ini hanya beranggotakan 11 

orang namun mereka mampu membuktikan bahwa kelompok tani ini mampu 

bertahan dan berkembang hingga saat ini.  

Masyarakat petani kelurahan kampung bugis merupakan gambaran modal 

manusia (human capital) sebagai modal atau potensi sumber daya manusia yang 
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dapat dikembangkan, sedangkan lahan sungai ladi merupakan modal sumber daya 

alam (natural capital) sebagai modal untuk kelompok tani melakukan kegiatan 

pertanian, selain itu alat-alat pertanian, dana dan program kerja merupakan bentuk 

modal ekonomi (financial/build/produced economic capital) dan modal fisik  

(physical capital) yang dimiliki oleh kelompok tani Bina Sehat Sejahtera ini, yang 

terakhir adalah adanya modal sosial yang terbentuk didalam kelompok tani Bina 

Sehat Sejahtera sebagai modal dasar yang berasal dari dalam kelompok tani tersebut, 

sehingga mereka dapat terus eksis dan berkembang. 

Sebagai kelompok tani perintis atau pelopor, tentunya tidak mudah untuk 

mempertahankan dan terus mengembangkan keberlangsungan kelompok tani ini, 

modal sosial menjadi kekuatan sosial internal yang sangat berpengaruh bagi 

keberlangsungan kelompok tani ini, karena tidak bisa dipungkiri meskipun para 

anggota kelompok tani ini mayoritasnya berasal dari suku yang sama yaitu suku 

Jawa, tetapi tetap saja mereka adalah individu-individu yang berbeda dan dengan 

pemikiran yang berbeda-beda pula,namun mereka menyadari bahwa mereka adalah 

suatu kelompok yang terintegrasi yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama 

yaitu ingin meningkatkan kualitas hidup dengan bekerjasama secara kolektif.  

Sebuah pencapaian kesuksesan mereka nilai bukan lah dilihat dari pencapaian 

secara materi atau ekonomi saja, tetapi juga secara sosial dimana mereka menilai 

bahwa dengan adanya kekuatan sosial yang menjadi modal sosial akhirnya dengan 

sendirinya akan mendorong peningkatan modal ekonomi itu sendiri, contohnya 

seperti adanya kerjasama yang baik, rasa saling percaya yang tinggi antar anggota 
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kelompok dan  berpegang teguh pada nilai-nilai yang ada maka hal tersebut dapat 

mempengaruhi pola dan pendapatan produksi pertanian mereka menjadi meningkat, 

sehingga mereka meyakini bahwa apabila mereka melakukan pertanian ini dengan 

membangun kerjasama yang baik secara sosialnya serta berpegang teguh pada nilai-

nilai yang ada, maka mereka juga akan mendapatkan hasil yang baik secara 

ekonominya. 

 Mereka juga menyadari bahwa modal sosial itu harus dibangun dari dalam 

kelompok atau internal yang nantinya akan membawa pengaruh eksternal sehingga 

modal sosial juga perlu terus dibina dan dipupuk agar terus bertahan, dengan 

menyadari bahwa mereka adalah satu kesatuan sebagai satu kelompok yang memiliki 

kesamaan profesi, kepentingan dan tujuan sehingga untuk mencapai itu semua 

diperlukan modal sosial dari dalam kelompok mereka. Saat ini mereka mampu terus 

mempertahankan dan memupuk modal sosial didalam kelompok mereka hingga 

kelompok tani bina sehat sejahtera ini dapat terus eksis, karena bagi mereka modal 

sosial lah yang menjadi aspek penting didalam kelompok tani ini,  mereka menyadari 

jika secara sosialnya mereka tidak memiliki modal sosial sebagai kekuatan sosial bagi 

kelompok mereka, maka modal atau potensi lainnya juga tidak dapat berjalan dengan 

baik apalagi bertahan lama, dan tentunya dengan begitu tujuan mereka tidak akan 

tercapai. 

 Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa modal sosial yang ada didalam 

kelompok tani Bina Sehat Sejahtera menjadi aspek yang sangat penting bagi 

keberlangsungan kelompok tani perintis awal ini sehingga mampu bertahan dan terus 
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berkembang, hal inilah yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian  dengan 

judul: Modal Sosial Kelompok Tani Bina Sehat Sejahtera Kelurahan Kampung 

Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota  

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

BagaimanaModal Sosial yang terbentuk di dalam Kelompok Tani Bina Sehat 

Sejahtera Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota ? 

 

C. KERANGKA TEORITIS 

1. Modal Sosial 

Modal sosial adalah bagian-bagian dari organisasi sosial seperti kepercayaan, 

norma dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan 

memfasilitasi tindakan-tindakan yang terkoordinasi. Modal sosial juga didefinisikan 

sebagai kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat 

atau bagian-bagian tertentu dari masyarakat tersebut. Selain itu, konsep ini juga 

diartikan sebagai serangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki bersama di 

antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya 

kerjasama.(Wuhan, 2013, kompasiana.com) 

Robert Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai institusi sosial yang 

melibatkan jaringan atau network, norma-norma dan kepercayaan sosial yang 

mendorong sebuah kolaborasi sosial untuk kepentingan bersama. Diperlukan adanya 
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suatu ikatan sosial (network) sosial yang ada dalam masyarakat dan norma yang 

mendorong produktifitas komunitas. Putnam menjabarkan modal sosial sebagai 

seperangkat asosiasi antar manusia yang bersifat horisontal yang mencakup jaringan 

dan norma bersama yang berpengaruh terhadap produktivitas suatu masyarakat, 

intinya Putnam melihat modal sosial meliputi jaringan sosial, norma sosial, dan 

kepercayaan. (Field, 2010 :51-52) 

 

2.  Kelompok Sosial 

Tabel 1 

Perbedaan Solidaritas Mekanik dan Solidaritas Organik Emile Durkheim 

Solidaritas Mekanik Solidaritas Organik 
1. Solidaritas mekanik didasarkan pada kesadaran 

kolektif (collective karena pembagian kerja 
consciousness) menunjuk pada : 

a. Totalitas kepercayaan 
b. Sentimen-sentimen bersama yang rata-

rata ada pada warga masyarakat 

1. Solidaritas Organik 
disebabkan karena   
pembagian kerja 

 

2. Solidaritas ini tergantung dari individu–individu 
yang memiliki sifat dan menganut pada 
kepercayaan spesifikasi dalam pembagian 
normative yang sama. Individualitas pekerjaan. 
tidak berkembang, yang ada konformitas 
(kepentingan bersama) 

2. Saling ketergantungan 
menjadi semakin besar 
sebagai akibat 
spesifikasi dalam 
pembagian kerja  

 
3. Hukum yang ada Represif (menekan) 

mengancam bagi pelanggar kesadaran kolektif 
3. Hukum yang 

mengancam bagi 
pelanggar kesadaran 
bersifat restutif kolektif 

Sumber :Haryanto,2011: 188-189 
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D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan dari suatu 

keadaan modal sosial yang terbentuk didalam kelompok tani Bina Sehat Sejahtera 

Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota, kemudian memberikan 

penjelasan yang logis pada setiap sub indikator yang ada.  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Sungai Ladi Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan 

Tanjungpinang Kota. Alasan dipilihnya lokasi didaerah ini, karena di desa Sungai 

Ladi ini terdapat Kelompok tani Bina sehat Sejahtera sebagai kelompok tani perintis 

atau pertama di Kota Tanjungpinang.  

3. Populasi dan Sampel 

Dalam hal ini peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui 

permasalahan yang diteliti dan dapat dipercaya informasinya,informan dalam 

penelitian ini adalah anggota kelompok tani Bina Sehat Sejahtera Kelurahan 

Kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota dengan kriteria sebagai anggota 

yang aktif didalam kelompok tani ini. 

4. Jenis dan SumberData 

Untuk memperoleh data yang relevan atauyang sesuai dengan tujuan 

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

Data primer adalah data yang langsung diperoleh melalui informan dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersedia alternatif jawabannya. Data 

ini diperoleh melalui wawancara dan observasi. 

b . Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari 

sumber-sumber yang telah ada atau data yang diambil melalui keterangan atau 

informasi yang diinginkan serta diperlukan untuk memperjelas data atau 

permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder diperoleh dari data-data instansi 

terkait yang berhubungan dengan penelitian. 

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: 

a. Observasi 

Observasi yang dimaksud peneliti yaitu berupa pengamatan secara 

langsung dilapangan untuk mengetahui hal yang berhubungan dengan 

masalah penelitian.Teknik observasi ini di maksudkan untuk mengungkap 

fenomena yang tidak diperoleh melalui teknik wawancara dalam hal ini yang 

berkaitan dengan kegiatan dan rutinitas dari kelompok tani Bina Sehat 

Sejahtera Kelurahan Kempung Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota. 
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b. Wawancara  

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengajukan 

pertanyaan secara lisan dan langsung (bertatap muka) dengan informan yaitu 

anggota kelompok tani bina Sehat Sejahtera Kelurahan Kampung bugis 

Kecamatan Tanjungpinang Kota ditunjang oleh pedoman wawancara sebagai 

alat pengumpulan data. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah catatan-catatan atau 

dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti  data monografi Kelurahan 

Kampung Bugis, data kelompok tani Dinas KPPKE Tanjungpinang. Data 

Kepengurusan Kelompok tani BinaSehat Sejahtera, serta foto yang berkaitan 

dengan penelitian. 

6. Teknik Analisa Data 

Setelah data tersebut diperoleh seluruhnya,data-data tersebut akan dianalisa 

dengan menggunakan analisa data kualitatif serta mengacu kepada konsep 

operasional yang telah dibuat. Kemudian mengelola data dan menganalisa data yang 

diperoleh dari hasil wawancara. Proses pengelolaan dan penganalisaan data ini 

dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan sesuai dengan sasaran dan tujuan 

penelitian, sekaligus menaruh kesimpulan yang relevan terhadap hasil penelitian. 
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E. HASIL PENELITIAN 

Berikut adalah penjabaran analisa modal sosial yang terbentuk didalam 

kelompok tani Bina Sehat Sejahtera berdasarkan konsep modal sosial yang 

dikemukakan oleh (Robert D. Putnam). Putnam menjabarkan modal sosial sebagai 

seperangkat asosiasi antar manusia yang bersifat horizontal yang mencakup jaringan 

dan norma bersama yang berpengaruh terhadap produktivitas suatu masyarakat atau 

kelompok sosial yang dapat mendorong kerjasama secara efektif dengan semakin 

memprerat hubungan sosial di antara mereka. Kerjasama efektif yang dimaksud ialah 

kerjasama yang dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan kepentingan bersama, modal 

sosial tersebut menunjuk pada ciri-ciri organisasi sosial yang berbentuk jaringan-

jaringan horizontal yang didalamnya berisi norma-norma yang memfasilitasi 

koordinasi, kerjasama, dan saling mengendalikan yang manfaatnya bisa dirasakan 

bersama anggota organisasi. Intinya Putnam melihat modal sosial meliputi jaringan 

sosial, normasosial dan kepercayaan. 

Dari penjabaran konsep modal sosial yang dikemukakan oleh (Robert D. 

Putnam) tersebut dapat dianalisa bahwa modal sosial yang terbentuk didalam 

kelompok tani Bina Sehat Sejahtera sebagai sebuah kelompok sosial yang berada 

dibawah binaan instansi pemerintah merupakan sebuah organisasi yang terdiri dari 11 

orang anggota, anggota kelompok tani ini merupakan sekumpulan manusia atau orang 

yang didalam keanggotaannya memiliki dan membangun hubungan-hubungan 

diantara sesama anggota yaitu adanya kerjasama dengan mengerjakan kegiatan 
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pertanian secara bersama-sama, membagi hasil pertanian secara bersama-sama, 

melakukan musyawarah kelompok dan gotong-royong.  

Hal tersebut merupakan bentuk jaringan-jaringan horizontal, dimana mereka 

menjalin hubungan-hubungan tersebut dalam wujud yang sejajar tidak memandang 

perbedaan apapun termasuk status sosial, usia, asal daerah, dan profesi baik itu 

dengan pihak didalam anggota kelompok maupun dengan pihak luar. Hubungan 

tersebut terjalin sebagai bentuk sebuah jaringan horizontal yang terjalin dengan tidak 

mengedepankan perbedaan, dan didalam hubungan atau jaringan-jaringan yang 

terbentuk antara para anggota terdapat norma-norma yang bersifat mengikat sebagai 

fasilitas untuk mengendalikan dan mengkoordinir tindakan maupun perilaku anggota 

yaitu berupa aturan-aturan baik itu aturan formal maupun informal yang mereka 

sepakati bersama seperti aturan antara formal antara kelompok Tani Bina Sehat 

Sejahtera dengan dinas KPPKE , sedangkan aturan informal yang mereka buat sendiri 

melalui musyarawarah kelompok yang rutin dilaksanakan dan didalam norma atau 

aturan-aturan tersebut terdapat sanksi seperti adanya denda hingga pemecatan dari 

keanggotaan kelompok tani yang bersifat mengikat dan menekan para anggota agar 

norma-norma tersebut dapat berjalan dengan  efektif. 

Hubungan atau jaringan tersebut juga didukung oleh adanya kepercayaan 

diantara para anggota dalam menjalani hubungan yang telah terjalin tersebut dan 

dalam menjalani aturan atau norma-norma, dimana mereka meyakini bahwa masing-

masing pribadi anggota memiliki dan mampu bersifat jujur dengan anggota kelompok 
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lainnya, karena adanya norma-norma yang mengikat mereka yang akan 

mengendalikan tindakan anggota kelompok agar hubungan yang telah terjalin 

menjadi lebih baik dan tentunya akan meningkatkan produktivitas kelompok dalam 

menjalankan pertanian serta tercapainya tujuan bersama.  

Modal Sosial yang terbentuk didalam Kelompok tani Bina Sehat Sejahtera 

berdasarkan konsep (Robert D. Putnam) tersebut juga relevan dengan konsep (Emile 

Durkheim) tentang solidaritas yang mendasari kelompok social yaitu kelompok yang 

didasari solidaritas mekanik, seperti halnya kelompok tani Bina Sehat Sejahtera yang 

diikat oleh kesadaran kolektif yaitu adanya rasa kesadaran berkelompok yang dimiliki 

oleh masing-masing anggota atau individu didalam kelompok tersebut, serta dalam 

pembagian kerja dibuat berdasarkan kesepakatan bersama anggota kelompok untuk 

kepentingan kelompok dengan adanya kesadaran bahwa mereka merupakan satu 

kesatuan yang terintegrasi. 

Kesadaran kolektif tersebut tentunya mempengaruhi dan sangat berkaitan 

dengan kualitas jaringan sosial yang terbentuk didalam kelompok tersebut, dimana 

dalam menjalin jaringan atau hubungan kerjasama kelompok tani Bina Sehat 

Sejahtera tidak menganut atau mengembangkan individualitas pekerjaan yaitu dengan 

mengembangkan dan mengutamakan kepentingan individu tetapi mengutamakan dan 

mengembangkan konformitas yaitu kepentingan bersama. Hal ini tentunya tidak 

hanya berdampak pada kualitas jaringan social kelompok tani ini dengan sesama 

anggotanya saja, tetapi juga pada jaringan sosial kelompok tani Bina Sehat Sejahtera 
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dengan pihak diluar kelompok ini seperti yang telah tergambar pada penjabaran hasil 

wawancara serta pengamatan diatas. 

Kesadaran kolektif tersebut tidak hanya membawa pengaruh terhadap unsur 

modal sosial berupa jaringan sosial saja, tetapi juga mempengaruhi unsur modal 

sosial berupa kepercayaan, dimana kesadaran kolektif dapat menimbulkan adanya 

totalitas kepercayaan yang terbentuk didalam kelompok tani ini yang dapat dilihat 

dari meskipun diantara anggota kelompok tani Bina Sehat Sejahtera tidak memiliki 

hubungan persaudaraan atau pertalian darah, namun mereka mampu bersikap jujur 

dan menanamkan kepercayaan dan keyakinan yang sepenuhnya kepada anggota 

lainnya bahwa anggota lainnya juga akan bersikap jujur sebagai wujud dari totalitas 

kepercayaan. 

Adanya sentimen-sentimen bersama yang dirasakan oleh sesama anggota 

kelompok tani ini yaitu dengan adanya rasa senasib sepenanggungan, yang didasari 

oleh kesadaran kolektif bahwa mereka mereka menyadari bahwa mereka sama-sama 

masyarakat perantau yang telah tergabung didalam suatu kelompok sosial, dengan 

tujuan dan kepentingan bersama yang akan dicapai dengan kemampuan saling 

bekerjasama yang optimal. Selain itu sikap jujur juga merupakan alasan mereka 

mampu percaya satu sama lainnya, saat anggota maupun pedagang yang berhutang 

mempunyai sikap yang baik dan jujur. 
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 Lamanya bergabung serta menjalin hubungan kerja juga mempengaruhi 

kepercayaan yang terbentuk diantara mereka, karena aturan pinjam-meminjam uang 

kas serta hutang-pihutang dengan pedagang baru terbentuk setelah kelompok tani ini 

berjalan selama satu tahun sehingga cukup lama mereka mampu mengenali dan 

memahami karakter satu sama lainnya dalam bentuk hubungan kerjasama yang telah 

terjalin yang pada akhirnya membentuk kepercayaan diantara mereka. Perbedaan 

suku, budaya, pendidikan maupun agama sendiri tidak mempengaruhi kepecayaan 

diantara mereka, sehingga meskipun berbeda latar belakang suku, budaya, pendidikan 

mauapun agama dan meskipun mereka tidak memiliki ikatan darah tetapi 

kepercayaan tersebut dapat dibangun karena adanya solidaritas, sikap yang baik dan 

jujur serta lamanya hubungan kerjasama yang terjalin. 

 Kelompok sosial yang didasari oleh solidaritas mekanik ini juga berkaitan 

dengan unsur modal sosial berupa norma yaitu aturan yang ada didalam kelompok 

tani Bina Sehat Sejahtera ini, dimana aturan baik itu formal maupun informal 

memiliki kekuatan yang sama dalam mengikat dan menekan tindakan anggota 

kelompok untuk patuh pada norma tersebut, sehingga meskipun aturan tersebut tidak 

tertulis namun anggota tetap mematuhinya karena adanya kesadaran kolektif yang 

mendasarinya, bahwa aturan atau norma dalam bentuk apapun tetap disepakati 

bersama dan bertujuan demi kepentingan bersama. 

Gambaran tersebut menjelaskan bahwa modal sosial yang terbentuk didalam 

Kelompok tani Bina Sehat Sejahtera berdasarkan konsep (Robert D. Putnam) tersebut 
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juga relevan dengan konsep (Emile Durkheim) tentang solidaritas yang mendasari 

kelompok sosial yaitu kelompok yang didasari solidaritas mekanik, sehingga didalam 

penelitian ini dalam mengembangkan modal sosialnya kelompok tani ini tergolong 

kedalam kelompok sosial yang didasari oleh solidaritas mekanik karena adanya 

kesadaran kolektif, totalitas kepercayaan, individualitas pekerjaan yang tidak 

berkembang, adanya konformitas dan hokum yang bersifat refresif. 

Dimana eksistensi kelompok tani Bina Sehat Sejahtera sebagai sebuah 

kelompok sosial selama tujuh tahun ini, merupakan wujud dari pengembangan modal 

sosial yang optimal, namun dapat kita ketahui juga bahwa penegembangan modal 

sosial tersebut didukung oleh unsur-unsur kelompok sosial tersebut.Sebagai sebuah 

kelompok tani yang telah berkembang selama tujuh tahun ini, kelompok tani Bina 

Sehat Sejahtera ini juga tentunya memiliki hambatan-habatan didalam pekembangan 

serta perjalanan kelompok tani ini, diantaranya kelompok tani ini pada dasarnya 

merasa jumlah anggota mereka yang hanya 11 orang tidaklah cukup untuk mengelola 

lahan seluas 6 hektar, namun karena selama ini mereka belum menemukan orang 

yang memiliki keinginan dan kepentingan yang sama dalam mengembangkan 

pertanian secara bekelompok, oleh karena itu mereka masih bertahan dengan jumlah 

anggota 11 orang saja. Selain itu pembentukan koperasi kelompok yang masih 

terhalangi oleh kurangnya pengetahuan mereka tentang pembetukan dan pengelolaan 

koperasi, padahal mereka sangat ingin mengembangkan dan menjalankan koperasi 

agar keuangan dan kesejahteraan kelompok dapat tertata dan berjalan dengan baik. 
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F. PENUTUP 

1.Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjuk bahwa modal sosial yang terbentuk didalam 

kelompok tani Bina Sehat Sejahtera dengan penjabaran sebagai berikut : 

1. Jaringan sosial didalam kelompok tani Bina Sehat Sejahtera terbagi menjadi dua 

yaitu jaringan sosial internal yang terjalin diantara sesama anggota kelompok dan 

jaringan sosial eksternal yang terjalin antara kelompok tani Bina Sehat Sejahtera 

dengan pihak diluar kelompok yaitu Pemerintah, pedagang buah-buahan serta 

sayur-sayuran, nelayan dan kelompok tani lainnya. Bentuk dari jaringan sosial 

tersenut yaitu adanya kerjasama, solidaritas, toleransi, reciprocity, keadilan, dan 

partisipasi. 

2. Norma didalam kelompok tani Bina Sehat Sejahtera juga terbagi menjadi dua 

yaitu norma bersifat formal (tertulis) dan norma bersifat informal (tidak tertulis), 

norma formal terbentuk melalui kesepakatan antara pihak Dinas KPPKE dengan 

kelompok tani Bina Sehat Sejahtera, sedangkan norma yang tidak tertulis 

merupakan aturan yang disepakati antara sesama anggota kelompok yang dibuat 

melalui musyawarah kelompok. 

3. Kepercayaan didalam kelompok tani Bina Sehat Sejahtera terbagi menjadi dua 

yaitu kepercayaan yang terjalin diantara sesama anggota kelompok dalam bentuk 

kejujuran serta dalam hal pinjam-meminjam uang kas kelompok, sedangkan 
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kepercayaan yang terjalin antara kelompok tani Bina Sehat Sejahtera dengan 

pihak diluar kelompok yaitu pedagang buah-buahan serta sayur-sayuran dalam 

bentuk hutang-pihutang 

4.  Sebagai sebuah kelompok sosial yang didasari oleh solidaritas mekanik, modal 

sosial kelompok tani Bina Sehat Sejahtera didukung oleh kesadaran kolektif, 

totalitas kepercayaan, individualitas pekerjaan yang tidak berkembang, adanya 

konformitas dan hukum yang bersifat refresif.  

2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka sebagai bahan informasi 

dan beberapa hal yang meliputi pembahasan tentang modal sosial kelompok tani, 

maka ada beberapa saran yang dapat diberikan : 

1. Kelompok tani Bina Sehat Sejahtera dapat lebih memperluas jaringan atau 

hubungan kerjasama dengan mitra usaha atau pedagang yang baru. 

2. Kelompok tani Bina Sehat Sejahtera dapat membentuk sebuah koperasi kelompok 

yang bertujuan untuk menjadi usaha simpan pinjam anggota agar anggota tidak 

lagi meminjam uang iuran kas kelompok untuk kepentingan pribadi. 

3. Kelompok tani Bina Sehat Sejahtera juga dapat mulai merekrut atau mencari 

anggota baru yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. 

4. Kelompok tani Bina Sehat Sejahtera dapat memberikan motivasi, ilmu, 

pengetahuan dan pengalaman dengan kelompok tani maupun petani lainnya. 
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