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Karakteristik Perempuan Batak Sebagai Pedagang Kaki Lima 

(Studi Pasar Pagi Jalan Gambir) 

 

ANDREAS SAHALA PANDIANGAN  

SURYANINGSIH,M.Si  

TRI SAMNUZULSARI,S.Sos.,M.A  

 

ABSTRAK 

Keanekaragaman manusia merupakan sebuah hal yang menandakan bahwa 

terdapat perbedaan antara individu maupun kelompok yang satu dengan yang lainnya. 

Dimana setiap individu maupun kelompok memiliki kekhasannya masing masing. Sama 

halnya dengan kekhasan yang dimiliki oleh pedagang kaki lima perempuan suku Batak, 

sebagai pedagang kaki lima terdapat beberapa karakteristik yang melekat pada kelompok 

pedagang kaki lima perempuan suku Batak tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang karakteristik pedagang 

kaki lima perempuan suku Batak. Adapun penelitian ini dilakukan, karena penulis 

memandang bahwasanya sebagai pedagang kaki lima perempuan Batak adalah sebuah 

kelompok sosial yang mampu bertahan ditengah kerasnya kehidupan pasar. Dengan 

menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif penulis mengumpulkan data melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model 

interaktif yang terdiri atas tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan 

kesimpulan.  

Penelitian ini memilih lokasi di Pasar Pagi jalan Gambir kota Tanjungpinang 

Kepulauan Riau. Adapun metode sampling yang digunakan adalah teknik pengambilan 

sampel secara purposive, sedangkan paradigma yang digunakan adalah modal sosial yang 

menyangkut permasalahan jaringan sosial (social network), Kepercayaan (trust) dan 

Norma (norms). 

Karakteristik adalah ciri-ciri khusus yang ada pada seseorang yang membedakan 

satu dengan yang lainnya. Penelitian ini mengambil karakteristik yang dimasukkan sebagai 

ciri-ciri khusus yang melekat pada pedagang kaki lima perempuan suku Batak di jalan 

Gambir kota tanjungpinang, yang membedakan mereka dengan pedagang lainnya. 

Pedagang kaki lima adalah para pedagang yang berjualan di badan jalan, emperan 

toko, gerbang yang ada disepanjang jalan Gambir. Dengan karakteristik antara lain, 

menjual sayur-sayuran yang berasal dari petani lokal, lokasi berdagang di ruas/badan jalan, 

emperan toko, pintu masuk pasar, berteriak-teriak saat memanggil pembeli, menjual barang 

dengan harga murah dibandingkan pedagang di Pasar Baru, sering bernegosiasi bahkan 

menentang petugas pemerintah yang menertipkan pedagang kaki lima, dan berjualan secara 

berkelompok dengan orang yang satu suku. 

Kata Kunci : Karakteristik, Perempuan Suku Batak dan Pedagang Kaki Lima 
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ABSTRACT 

Human variety  constitute a thing which has difference between an individual and 

group. Where each an individual and group have a characteristic. That is also similar with 

typical of street vendor women tribe Batak, as a street vendor also has some characteristics 

that attached to the group of  street vendor women tribe Batak. 

This study aimed to describe the characteristics of street vendor women tribe 

Batak. The research was conducted because the author saw that as  street vendor of women 

tribe Batak are a social group which can survive in the middle  of harshness life market. 

By using qualitative descriptive study the authors collected data with observation, 

interviews and documentation. The data analysis technique used interactive model which 

contain data reduction, data presentation and conlusion. 

This study choose place in the Pasar Pagi (morning market) at street Gambir, 

Tanjungpinang city of Riau Island. This research used sampling methods with purposive 

sampling technique, while the paradigm used by the social capital that relates to issues of 

social networks (social network), Trust (trust) and Norma (norms). 

Characteristics is typical characteristic someone that it make different each others. 

This research talk about characteristics, special  characteristics attached to the street 

vendor of women tribe Batak at street Gambir, Tanjungpinang city, which it make them 

different between other street vendor there. 

Street vendor is someone who sell something in the street, shop doorway, and also 

the gate, they do it at along Gambir street. With characteristic among others sell vegetables 

come from local farmers, trading on the location of the street, gate, in front of shop, the 

seller yelled to call buyer, selling goods cheaper if compare with vendors at Pasar Baru, 

often negotiate and against  government officials who disciplined  street vendors that sell 

goods at street, and selling in group with same people tribes. 

  

 

 

Key Word :Characteristics, women batak tribe and street cendors 
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A. PENDAHULUAN 

Permasalahan pedagang kaki lima 

(PKL) merupakan permasalahan yang sampai 

saat ini masih saja berlangsung di wilayah 

perkotaan. Adapun yang menyebabkan PKL 

menjadi sebuah permasalahan adalah 

dikarenakan kegiatan PKL merupakan 

sebuah kegiatan yang dikategorikan illegal. 

Karena, mayoritas PKL berjualan di lokasi 

yang telah dilarang oleh pemerintah. 

Emperan toko, badan jalan, bahkan 

ruas jalan merupakan lokasi yang biasa 

digunakan oleh PKL. Sebagaimana kita 

ketahui, bahwasanya wilayah tersebut 

merupakan wilayah yang kurang tepat. Jika 

digunakan untuk berjualan, sehingga dengan 

demikian, melalui peraturan pemerintah 

wilayah tersebut ditetapkan sebagai wilayah 

yang dilarang untuk berjualan. Meski telah 

ada larangan sampai saat ini masih saja 

ditemukan fenomena PKL, khususnya di 

wilayah perkotaan. 

Sama halnya dengan apa yang 

terjadi di wilayah jalan Gambir kota 

Tanjungpinang, Kepulauan Riau, kegiatan 

PKL yang terdapat pada emperan toko, badan 

jalan dan ruas jalan merupakan kegiatan yang 

sampai sekarang masih berlangsung. Selain 

menimbulkan kemacetan bagi kendaraan 

yang lalu lalang dan pejalan kaki. Hal lain 

yang juga menjadi permasalahan adalah 

pemandangan kotor dan bau busuk yang 

timbul akibat sampah dari pedagang yang 

berjualan disitu. 

Meskipun Pemerintah Kota 

Tanjungpinang telah melakukan penertipan 

melalui pengawasan yang selalu dilakukan 

oleh petugas SATPOL PP. Dengan cara 

memiliki strategi dalam mengatasi 

penertipan. Sehingga sampai hari ini mereka 

masih dapat berjualan di wilayah jalan 

Gambir kota Tanjungpinang. 

Dominasi perempuan suku Batak 

yang menjadi PKL di wilayah jalan Gambir 

Kota Tanjungpinang, bukanlah sebuah hal 

yang biasa di anggap sebagai sebuah ketidak 

sengajaan. Tentunya hal ini membutuhkan 

modal sosial dan karakteristik yang khas. 

Sehingga mereka mampu bertahan berjualan 

di wilayah tersebut. 

Selain harus mempunyai strategi 

tertentu dalam mengatasi penertipan yang 

seringkali dilakukan oleh SATPOL PP Kota 

Tanjungpinang. Mereka juga dihadapi 

dengan permasalahan penetapan lokasi 

berjualan.  Meskipun lokasi yang digunakan 

mereka adalah emperan atau ruas toko dan 

badan jalan. Dalam menentukan lokasi tidak 

lah mudah, terlebih dahulu mereka harus 

mampu berargumen secara keras dengan 
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pihak-pihak yang tidak menginginkan 

mereka berjualan di tempat yang mereka 

pilih. Tak jarang terjadi pertengkaran mulut 

antara PKL dengan tukang becak. Bahkan 

pemilik toko yang merasa terganggu dengan 

PKL yang di anggap menggangu aktifitas 

pasar. Namun semua itu dihadapi secara gigih 

oleh PKL perempuan suku Batak. 

Permasalahan lain yang juga timbul 

adalah batas waktu berjualan PKL jalan 

Gambir kota Tanjungpinang sangat pendek. 

Dimana PKL di wilayah tersebut hanya bisa 

berjualan dari pukul 03.00 WIB sampai 

dengan pukul 07.00 WIB.  Hal ini 

berlangsung karena mereka harus sesegera 

mungkin menghindari penertipan yang 

dilakukan oleh SATPOL PP yang dimulai 

dari pukul 07.00 WIB. 

Dengan waktu berjualan yang relatif 

pendek tersebut, maka strategi berjualan yang 

digunakan adalah dengan cara berteriak-

teriak pada saat memasarkan barang. Dengan 

kata lain mereka harus mampu merebut 

pelanggan secepatnya. 

Selain berjualan, kegiatan yang 

harus dilakukan oleh PKL perempuan suku 

Batak adalah melakukan persiapan dan 

membereskan barang dagangan mereka 

dengan cara mengangkat barang-barang 

dagangan yang jumlahnya tidak sedikit dan 

berat.  Tentunya hal ini membutuhkan 

kekuatan fisik yang lebih dari seorang 

perempuan. Jika dibandingkan kekuatan fisik 

perempuan pada umumnya. 

Dengan kekuatan fisik lebih yang 

dimiliki oleh PKL perempuan suku Batak, tak 

jarang di antara mereka yang juga 

melanjutkan aktifitas seusai berjualan dengan 

menjadi buruh angkat pada toko-toko di 

sekitar jalan Gambir dan pelabuhan bongkar 

muat sayur-sayuran yang ada di pelantar II 

yang letaknya tak jauh dari jalan Gambir. 

Semua itu dilakukan secara gigih 

oleh PKL perempuan suku Batak. Meskipun 

yang mereka lakukan bukanlah hal yang 

lazim dilakukan oleh kaum perempuan di 

wilayah kota Tanjungpinang. Sehingga 

sampai saat ini mereka masih mampu 

bertahan dalam melakukan aktifitasnya.   

Dari fenomena sebagaimana telah 

diuraikan di atas. Dapat dikatakan bahwa  

bukanlah suatu hal yang mudah bagi PKL 

perempuan suku Batak untuk dapat bertahan 

dalam menjalankan aktifitasnya sebagai 

PKL. Untuk terus dapat melakukan aktifitas 

tersebut sangat dibutuhkan karakteristik 

khas, modal sosial dan strategi dalam 
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mengatasi kehidupan di pasar yang tergolong 

keras.   

Sebagaimana yang kita ketahui 

kecenderungan terjadinya konflik pada 

kehidupan di pasar sangat berpotensi. Untuk 

itu, para PKL harus sebisa mungkin 

menghindari atau menyelesaikan konflik 

antara sesama pedagang, pemilik lokasi atau 

pemilik toko yang halaman tokonya dijadikan 

lokasi berjualan, dan juga SATPOL PP yang 

selalu menertipkan PKL. Begitu juga dengan 

pengguna ruas jalan. Dengan demikian, maka 

aktifitas PKL perempuan suku Batak dapat 

terus berlangsung. Berkaitan dengan 

permasalahan PKL perempuan suku Batak di 

jalan Gambir kota Tanjungpinang yang telah 

penulis uraikan tersebut, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Karakteristik Perempuan Batak 

Sebagai Pedagang Kaki Lima di Pasar 

Pagi Jalan Gambir (Studi dilingkungan 

Pasar Pagi Jalan Gambir Kota 

Tanjungpinang)” 

B. LANDASAN TEORI 

1. MODAL SOSIAL 

Modal sosial mengulas tentang 

hubungan individu dengan sesama. Sebuah 

hubungan yang dibangun oleh seseorang 

dengan sesamanya agar dapat diterima oleh 

kelompoknya. 

Menurut Field, orang membangun 

hubungan melalui serangkaian jaringan dan 

mereka cenderung memiliki kesamaan nilai 

dengan anggota lain dalam jaringan tersebut; 

Sejauh jaringan tersebut menjadi sumber 

daya, dia dapat dipandang sebagai modal 

(2011:1). Pernyataan Field tadi sudah cukup 

memberi gambaran tentang modal sosial. 

Pernyataan di atas menunjukkan jaringan 

cukup berpengaruh dalam sebuah kerjasama 

dan dalam sebuah hubungan antar individu, 

individu dengan kelompok, dan kelompok 

dengan kelompok.  

Definisi modal sosial menurut 

Bourdieu yang dikutip dari Field, modal 

sosial adalah jumlah sumber daya, aktual atau 

maya, yang berkumpul pada seorang individu 

atau kelompok karena memiliki jaringan 

tahan lama berupa hubungan timbal balik 

perkenalan dan pengakuan yang sedikit 

banyak terinstitusionalisasikan (2011: 23). 

Selanjutanya Putnam, modal sosial adalah 

bagian dari kehidupan sosial jaringan, norma, 

dan kepercayaan yang mendorong partisipan 

bertindak bersama secara lebih efektif untuk 

mencapai tujuan-tujuan bersama (Field, 

2011: 51).  

Nan lin juga memberikan definisi 

modal sosial secara operasional yaitu sebagai 

sumber daya yang tertanam pada akses 

jaringan sosial dan digunakan oleh pelaku 
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untuk melakukan suatu tindakan (2004: 24-

25).  

Dari definisi yang dikemukakan 

oleh beberapa tokoh di atas dapat ditarik garis 

besar dari definisi modal sosial. Modal sosial 

adalah sumber daya yang tertanam pada diri 

aktor yang didalamnya terdapat suatu 

jaringan hubungan antar sesama, dilandasi 

oleh norma dan kepercayaan guna mencapai 

suatu tujuan bersama.  

Definisi di atas menunjukkan 

adanya tiga unsur dalam modal sosial yaitu 

jaringan sosial, norma sosial, dan 

kepercayaan. Selanjutnya dijelaskan secara 

lebih terperinci mengenai unsur-unsur modal 

sosial. Modal sosial mempertahankan 

jaringan agar tetap berguna untuk seseorang 

dalam waktu yang panjang sangatlah penting. 

Karena dengan jaringan tersebut seseorang 

akan merasa diterima oleh kelompok sosial 

melalui persamaan-persamaan yang dimiliki.  

Pedagang kaki lima perempuan suku 

Batak merupakan kelompok sosial. Hal ini 

dikarenakan PKL perempuan suku Batak 

terdiri lebih dari satu individu yang bekerja 

dalam ruang lingkup yang sama.  Ketika 

seseorang telah menjadi PKL di wilayah jalan 

Gambir maka ia akan menjalin kontak dan 

membangun jaringan dengan orang lain 

maupun pedagang lain. Dengan demikian 

mereka akan  mematuhi nilai yang sebagai 

PKL, hingga kepercayaan antar anggota PKL 

terjalin guna mencapai suatu tujuan yang 

telah disepakati bersama-sama.  

Modal sosial dalam penelitian ini 

menjadi hal yang memberi pengaruh besar 

terhadap jaringan sosial diantara PKL 

perempuan suku Batak.  Tanpa adanya modal 

sosial, maka jaringan sosial akan sulit 

terbangun dan bertahan dalam waktu yang 

cukup lama.  

Modal sosial penting pada jaringan 

sosial diantara PKL perempuan suku Batak. 

Karena dalam bekerjasama PKL perempuan 

suku Batak memerlukan sumber daya untuk 

digunakan dalam mencapai tujuan bersama. 

Penelitian ini merujuk pada konsep modal 

sosial yang dikemukakan oleh Putnam, 

bahwa modal sosial terdiri dari tiga unsur 

pokok yaitu sebagai berikut(2011:51):  

a. Norma (Norms)  

Pengertian norma yaitu memberikan 

pedoman bagi seseorang untuk bertingkah 

laku dalam masyarakat atau seperangkat 

pedoman yang mengatur perilaku dari para 

anggota dan ada sanksi nyata dari 

pelanggaran yang terjadi.  Kekuatan 

mengikat norma-norma tersebut berbeda-

beda. Dikenal dengan empat pengertian yang 

disusun berdasarkan kekuatannya dari paling 

lemah hingga yang paling mengikat antara 

lain: cara (Usage), kebiasaan (Folkways), tata 
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kelakuan (Mores), dan adat istiadat (Custom) 

(Soerjono Soekanto. 2010: 174). Artinya 

norma sosial adalah suatu aturan yang 

menjadi acuan dalam masyarakat bertingkah 

laku.  

Jika norma dalam masyarakat 

dilanggar oleh seseorang, maka si pelaku 

akan mendapatkan sanksi atas pelanggaran 

yang dilakukannya. Norma sosial juga 

penting keberadaannya dalam sebuah 

komunitas, utamanya komunitas PKL. Jika 

norma sosial ini tidak ada dalam suatu 

komunitas, maka akan timbul dua masalah 

seperti yang diungkapkan oleh Francis 

Fukuyama dalam bukunya. Masalah yang 

akan timbal dari tidak adanya norma. 

Masalah pertama berkaitan dengan kenyataan 

bahwa nilai-nilai moral dan aturan sosial 

bukanlah semata-mata kekangan sewenang-

wenang atas pilihan individu; Sebaliknya, 

itulah prasyarat dari berbagai kerja sama.  

Masalah yang kedua adalah akan 

berakhirnya komunitas, jika aturan atau 

norma sosial itu tidak ada (Fukuyama, 

2005:17-18). Hal ini menunjukkan bahwa 

norma sosial tidak hanya sebagai wujud 

kesewenang-wenangan dari penguasa. 

Namun, norma ini juga merupakan suatu 

yang disepakati bersama dalam suatu 

kelompok sosial.  

Jika di dalam kelompok PKL tidak 

memiliki aturan maka sama saja dengan tidak 

terselenggaranya kegiatan berdagang di Kaki 

Lima.  Selanjutnya bila diantara PKL  tidak 

memiliki norma sosial yang mereka buat dan 

patuhi bersama untuk mencapai suatu tujuan 

bersama. Maka PKL tersebut tidak akan 

berumur panjang lagi. Dan akan segera 

berakhir serta hancur. Karena melalui norma 

sosial tersebut suatu kelompk sosial akan 

mendapatkan jati dirinya.  

Kelompok sosial PKL perempuan 

suku Batak merupakan kelompok sosial yang 

dapat dikategorikan sebagai paguyuban. 

Dimana kelompok tersebut merupakan 

kumpulan orang orang yang berasal dari 

daerah dan keturunan yang sama yaitu 

keturunan suku Batak. 

F. Tonnies mendefenisikan 

Paguyuban atau Gemeinschaft adalah bentuk 

kehidupan bersama di mana anggota-

anggotanya diikat oleh hubungan batin yang 

murni serta bersifat nyata dan organis. 

Kelompok paguyuban sering dikaitkan 

dengan masyarakat desa atau kelompok 

dengan ciri-ciri adanya ikatan kebersamaan 

(kolektif) yang sangat kuat. 

Ciri-ciri masyarakat gemeinschaft 

menurut F. Tonnies adalah sebagai berikut: 

a) Intimate artinya hubungan 

yang sangat mesra. 



9 

 

 

 

 

 

 

b) Private artinya hubungan 

bersifat pribadi yaitu 

khusus untuk beberapa 

orang. 

c) Exclusive artinya 

hubungan tersebut 

hanyalah untuk kita dan 

tidak untuk orang-orang di 

luar kita. 

Selanjutnya menurut F. Tonnies, di 

masyarakat selalu dijumpai salah satu dari 

tiga tipe paguyuban, yaitu: 

a) Gemeinschaft by blood, 

merupakan gemeinschaft 

yang berupa ikatan yang 

didasarkan pada ikatan 

darah atau keturunan.  

b) Gemeinschaft of place, 

merupakan gemeinschaft 

yang terdiri atas orang-

orang yang berdekatan 

tempat tinggalnya sehingga 

dapat saling menolong, 

misalnya RT dan RW. 

c) Gemeinschaft of mind, 

merupakan gemeinschaft 

yang terdiri atas orang-

orang yang walaupun tidak 

memiliki hubungan darah 

ataupun tempat tinggalnya 

tidak berdekatan, tetapi 

mereka memiliki jiwa dan 

pikiran yang sama karena 

ideologi yang dianut sama. 

Misalnya: kelompok 

pengajian, partai politik, 

dan pergerakan mahasiswa. 

Di dalam gemeinschaft atau 

paguyuban terdapat suatu kemauan bersama 

(common will), ada suatu pengertian 

(understanding). Serta kaidah-kaidah yang 

timbul dengan sendirinya dari kelompok 

tersebut. Jika terjadi pertentangan antar 

anggota suatu paguyuban, maka pertentangan 

tersebut tidak akan dapat diatasi dalam suatu 

hal saja. Hal itu disebabkan oleh adanya 

hubungan yang menyeluruh antara anggota-

anggotanya.  

Melihat norma sosial yang berlaku 

dalam paguyuban Pedagang Kaki Lima 

perempuan suku Batak, dapat diketahui 

kaitan norma sosial dalam membangun 

jaringan sosial dan dalam modal sosial.  

b. Kepercayaan (Trust)  

Menurut pendapat Fukuyama, 

kepercayaan (trust) muncul jika di suatu 

kelompok terdapat nilai (shared value) 

sebagai dasar dari kehidupan untuk 

menciptakan pengharapan umum dan 

kejujuran. Masih menurut Fukuyama, 

kepercayaan adalah hasil sampingan yang 

penting dari norma-norma kerja sama sosial 
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yang membentuk modal sosial (Taqiudin 

Subki, 2005: 60).  

Sementara Eric M. Uslaner 

membagi kepercayaan menjadi dua yaitu 

kepercayaan moralistik dan kepercayaan 

strategis. Kepercayaan moralistik adalah 

tentang bagaimana seharusnya orang 

lakukan. Sementara kepercayaan strategis 

adalah harapan kita tentang apa yang akan 

dilakukan oleh seseorang (Castiglione, 2007: 

103).  

Suatu kelompok sosial tentu akan 

memiliki suatu kepercayaan. Namun dalam 

paguyuban PKL perempuan suku Batak, 

kepercayaan yang ada belum kita ketahui 

apakah kepercayaan moralistik atau 

kepercayaan strategis. 

 Kepercayaan moralistik merupakan 

keyakinan bahwa orang lain memiliki nilai-

nilai dasar moral dan karena itu harus 

diperlakukan seperti kita ingin diperlakukan 

oleh mereka. Nilai-nilai tersebut dapat 

disampaikan bervariasi dari satu orang ke 

orang lain.  

Hal terpenting adalah rasa koneksi 

dengan orang lain karena kita melihat mereka 

sebagai anggota komunitas kita sendiri yang 

kepentingannya harus ditanggapi dengan 

serius. Bukan berarti kepercayaan strategis 

bersifat negatif akan tetapi didasarkan pada 

ketidakpastian (Castiglione, 2007: 103). 

Penelitian ini juga nantinya akan dapat 

mengetahui tentang jenis kepercayaan apa 

yang ada di kalangan PKL perempuan suku 

Batak.    

c. Jaringan (Networks)  

Jaringan sosial merupakan salah 

satu unsur dari modal sosial. Dimana jaringan 

digunakan sebagai sumber daya untuk 

mendapatkan sesuatu dalam lingkungan 

sosialnya melalui hubungan sosial.  

Jaringan memiliki peran penting 

dalam modal sosial yang dimiliki seseorang, 

seperti yang dikemukan Bourdieu. Modal 

sosial merepresentasikan agar sumber daya 

aktual atau potensial yang dikaitkan dengan 

kepemilikan jaringan yang bertahan lama 

(Field, 2011: 26). Jadi, jaringan merupakan 

salah satu yang penting dalam modal sosial 

yang dimiliki oleh seseorang untuk 

berinteraksi dengan sesamanya.   

Sehubungan dengan kajian modal 

sosial di atas, dikatakan bahwa dalam modal 

sosial tidak terlepas dari jaringan sosial. 

Sehingga dengan demikian dalam melihat 

karakteristik PKL perempuan suku Batak, 

maka perlu diamati secara rinci tentang 

jaringan sosial itu sendiri. 

Definisi dari jaringan sosial menurut 

Fukuyama dalam bukunya “Goncangan besar 

(kodrat manusia dan tata sosial baru)” adalah 

sekelompok orang yang memiliki norma-
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norma atau nilai nilai informal di samping 

norma-norma atau nilai-nilai yang diperlukan 

untuk transaksi biasa di pasar (2005: 245).  

Lalu Ruddy Agusyanto dalam 

bukunya “Jaringan sosial dalam organisasi” 

menyatakan bahwa  jaringan sosial 

merupakan suatu jaringan tipe khusus. 

Dimana ikatan yang menghubungkan satu 

titik ke titik lain dalam jaringan adalah 

hubungan sosial. Berpijak pada jenis ikatan 

ini, maka secara langsung atau tidak langsung 

yang menjadi anggota suatu jaringan sosial 

adalah manusia (person) (2007: 13). 

Selanjutnya, Ruddy Agusyanto juga 

melengkapi definisi tentang jaringan sosial. 

Hubungan sosial bisa dipandang sebagai 

sesuatu yang seolah-olah merupakan sebuah 

jalur atau saluran yang menghubungkan 

antara satu orang (titik) dengan orang-orang 

lain di mana melalui jalur atau saluran 

tersebut bisa dialirkan sesuatu (2007: 14).  

Dapat ditarik suatu definisi 

mengenai jaringan sosial yaitu suatu 

hubungan sosial yang melibatkan 

sekelompok orang dengan nilai-nilai atau 

norma-norma informal disamping nilai-nilai 

atau norma-norma yang diperlukan untuk 

dapat menghubungkan orang yang dipandang 

sebagai titik dan hubungan sosial dipandang 

sebagai suatu saluran untuk mengalir sesuatu.  

Analisis jaringan juga mengatakan 

bahwasanya individu dapat memanipulasi 

jaringan untuk mencapai tujuan tertentu 

(Granovetter, 2001:1370). Individu mencari 

dan membuat jaringan dengan individu lain 

adalah untuk mencapai tujuan tertentu. 

Jaringan ini digunakan sebagai saluran untuk 

mendapatkan sesuatu entah itu berupa barang 

ataupun jasa dari individu lain. Tidak hanya 

individu yang dapat memanipulasi jaringan 

yang dia miliki. Namun juga jaringan dapat 

berdampak atau memanipulasi perilaku 

seseorang yang ada dalam suatu komunitas 

(Granovetter, 2001:1369). Hal ini mungkin 

saja terjadi karena ketika seseorang 

bergabung dengan suatu kelompok sosial, 

maka dia akan mengikuti perilaku dari 

kelompoknya tersebut sebagai upaya adaptasi 

agar diterima oleh kelompoknya.   

Teori jaringan memfokuskan 

analisisnya pada ikatan yang 

menghubungkan pelaku dengan struktur yang 

lebih luas (Ritzer, 2007:382-383). Jaringan 

sosial meliputi aktor/node (individu) sebagai 

pelakunya yang kemudian berhubungan 

sosial baik dengan individu lain ataupun 

kelompok bisa dikatakan sebagai ikatan atau 

ties. 

Nan lin menjelaskan bahwa 

aktor/kelompok dalam jaringan sosial saling 

terikat untuk mencapai tujuan tertentu 
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(Castiglione, et.al. 2007: 64). Masih sejalan 

dengan pemikiran Nan Lin di atas. Aktor 

dalam jaringan sosial bisa berupa individu 

maupun kelompok oleh karena itu analisis 

jaringan bergerak dari taraf mikro hingga 

makro. Menurut analisis jaringan sosial. 

Setiap pelaku bisa terkait antar satu dengan 

yang lainnya. Demikian juga pada kelompok 

PKL perempuan suku Batak, pasti akan 

berusaha untuk berhubungan dengan 

kelompok lain baik itu secara perorangan 

maupun secara kelompok.   

Salah satu teori dalam analisis 

jaringan sosial adalah teori yang 

dikembangkan oleh Granovetter (1983: 201-

233) yakni Strength weak ties (kekuatan 

jaringan lemah). Teori Kekuatan Jaringan 

Lemah adalah teori yang dikemukakan oleh 

Granovetter pada tahun 1973. Asumsi awal 

dari teori ini adalah bagaimana hubungan 

suatu jaringan terbangun dari ikatan yang 

lemah (weak ties) dan didapat dari seorang 

teman (strong ties), kemudian lebih luasnya 

kesempatan dalam mendapatkan pekerjaan 

yang didapat dari kenalan (weak ties) 

daripada teman (strong ties). Teori Strength 

Of Weak Ties terdiri dari dua ikatan yakni, 

ikatan kuat (strong ties) dan ikatan lemah 

(weak ties). Ikatan kuat (storng ties) adalah 

(mungkin linear) kombinasi dari jumlah 

waktu, intensitas emosional, kedekatan 

(kepercayaan yang saling berbalas), dan 

pelayanan yang berbalas yang mana 

membentuk karakter dari ikatan tersebut 

(Granovetter, 2001:1361). Sedangkan ikatan 

lemah (weal ties) adalah ikatan antar personal 

dengan kedekatan yang tidak begitu intim 

bisa disebut juga sebagai kenalan.   

Penjelasan Granovetter juga 

menjelaskan tentang pengaruh antara 

jaringan sosial dengan manfaat ekonomi. 

Dalam hal ini Granovetter menyebutkan 

keterlambatan tindakan non ekonomi 

berpengaruh dalam kegiatan ekonomi. 

Menurut Granovetter terdapat empat prinsip 

utama adanya hubungan pengaruh antara 

jaringan sosial dengan manfaat ekonomi 

yakni: 

1. Norma dan kepadatan 

jaringan (network density). 

Lemah atau kuatnya ikatan 

yakni manfaat ekonomi. 

Pada tataran  empiris, 

informasi baru cenderung 

didapat dari kenalan baru 

dibandingkan dengan 

teman lama. 

2. Peran lubang struktur 

(structur holes) yang 

berada di luar ikatan lemah 

ataupun ikatan kuat yang 

ternyata berkontribusi 



13 

 

 

 

 

 

 

untuk menjembatani relasi 

individu dengan pihak luar. 

3. Yang keempat adalah 

interpretasi terhadap 

tindakan ekonomi dan non 

ekonomi, yaitu adanya 

kegiatan-kegiatan non 

ekonomis yang dilakukan 

dalam kehidupan sosial 

individu yang ternyata 

mempengaruhi tindakan 

ekonominya. 

Beberapa pakar antropologi maupun 

sosiologi dari beberapa literatur mengatakan, 

jaringan sosial dapat di bedakan dalam tiga 

jenis yaitu: 

1. Jaringan interest 

(kepentingan), 

terbentuk dari 

hubungan-hubungan 

sosial yang bermuatan 

kepentingan. 

2. Jaringan power, 

hubungan-hubungan 

sosial yang 

membentuk jaringan 

bermuatan power. 

Power disini 

merupakan 

kemampuan seseorang 

atau unit sosial untuk 

mempengaruhi 

perilaku dan 

pengambil keputusan 

orang atau unit sosial 

lainnya melalui 

pengendalian. 

Jaringan sentiment (emosi), jaringan 

ini terbentuk atas dasar hubungan-hubungan 

sosial yang bermuatan emosi, misalnya; 

percintaan, pertemanan atau hubungan 

kerabat, dan sejenisnya. Struktur sosial yang 

terbentuk dari hubungan-hubungan emosi 

pada umumnya lebih mantap atau permanen. 

2. PENGERTIAN PEDAGANG KAKI 

LIMA 

Pedagang kaki lima merupakan 

salah satu bentuk aktivitas perdagangan 

sektor informal (Dorodjatun Kuntjoro Jakti, 

1986). Pedagang kaki lima adalah pedagang 

kecil yang umumnya berperan sebagai 

penyalur barang-barang dan jasa ekonomi 

kota.  

Dari pengertian tersebut, yang 

dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah 

setiap orang yang melakukan kegiatan usaha 

perdagangan atau jasa, yaitu melayani 

kebutuhan barang-barang atau makanan yang 

dikonsumsi langsung oleh konsumen. Yang 

dilakukan cenderung berpindah-pindah 

dengan kemampuan modal yang 

kecil/terbatas. Dalam melakukan usaha 
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tersebut menggunakan peralatan sederhana 

dan memiliki lokasi di tempat-tempat umum 

(terutama di atas trotoar atau sebagian badan 

jalan) dengan tidak mempunyai legalitas 

formal.   

Istilah kaki lima berasal dari trotoar 

yang dahulu berukuran lebar 5 feet atau sama 

dengan kurang lebih 1,5 meter. Sehingga 

dalam pengertian ini PKL adalah pedagang 

yang berjualan pada kaki lima dan biasanya 

mengambil tempat atau lokasi di daerah 

keramaian umum seperti trotoar di depan 

pertokoan/kawasan perdagangan, pasar, 

sekolah dan gedung bioskop (Fakultas 

Ekonomi Unpar, 1980, dalam Widodo, 2000: 

27).  

Namun pengertian tentang 

pedagang kaki lima terus berkembang 

sehingga sekarang menjadi kabur artinya. 

Mereka tidak lagi berdagang di atas trotoar 

saja, tetapi disetiap jalur pejalan kaki, tempat-

tempat parkir, ruang-ruang terbuka, taman-

taman, terminal bahkan di perempatan jalan 

dan berkeliling ke rumah-rumah penduduk.    

Mc. Gee dan Yeung (1977: 25) 

memberikan pengertian pedagang kaki lima 

sama dengan hawker, yang didefinisikan 

sebagai sekelompok orang yang 

menawarkan barang dan jasa untuk dijual 

pada ruang publik, terutama di pinggir jalan 

dan trotoar. Dalam pengertian ini termasuk 

juga orang yang menawarkan barang dan 

jasanya dari rumah ke rumah. 

3. KARAKTERISTIK PEDAGANG 

KAKI LIMA 

Kegiatan berdagang sebagaimana 

yang dilakukan oleh perempuan suku Batak 

di jalan Gambir dapat pula dikategorikan 

sebagai kegiatan yang termasuk kedalam 

kegiatan pedagang kaki lima. Namun dalam 

penelitian ini peneliti lebih menfokuskan 

pengamatan mengenai karakteristik PKL 

perempuan suku Batak  dalam berdagang. 

Dalam menjelaskan tentang 

karakteristik pedagang kaki lima Budi (2006 

:51) membagi karakteristik pedagang kaki 

lima kedalam tiga kelompok yang antara lain 

adalah sebagai berikut: 

a. Karakteristik umum yang 

meliputi: umur, tingkat 

pendidikan, asal, jumlah 

pekerja, lama berdagang, 

modal, dan penghasilan.  

b. Karakterisik usaha yang 

meliputi: jenis dagangan, 

bentuk sarana dagang, pola 

penyebaran, dan pola 

pelayanan.  

c. Karakteristik lokasi aktivitas 

yang meliputi lokasi aktivitas, 

status ruang aktivitas, jenis 
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ruang yang digunakan, luas 

ruang yang digunakan, dan 

alasan pemilihan lokasi. 

Kemudian, sejalan dengan 

karakteristik pedagang kaki lima yang ingin 

diteliti dalam penelitian ini prastowo (2008) 

mengamatinya melalui metode atau cara 

berdagang pedagang kaki lima itu sendiri. 

Dimana metode berdagang searah dengan 

karakteristik pedagang kaki lima. Adapun 

metode berdagang yang diamati meliputi 

aktivitas yang antara lain adalah sebagai 

berikut: 

1. Rutinitas kerja perempuan 

pedagang asongan meliputi 

hal hal yang antara lain 

adalah: berangkat kerja, 

memulai aktivitas kerja, 

menata dagangan, usaha 

usaha memaksimalkan 

penghasilan dan mengakhiri 

aktivitas kerja. Aktifitas 

sesudah pulang kerja. 

2. Usaha usaha dalam 

mendapatkan bahan 

dagangan. 

3. Prilaku perempuan pedagang 

dalam bersosialisasi di 

tempat kerja yang meliputi 

kegiatan sebagai berikut: 

kerja sama antar sesama 

perempuan pedagang 

asongan dan perilaku tawar 

menawar. 

4. Keikutsertaan pedagang 

asongan dalam paguyuban. 

5. Etos kerja perempuan 

pedagang asongan. 

4. PEREMPUAN SUKU BATAK 

Suku Batak lebih dikenal sebagai 

suku yang keras, seperti banyak yang 

diketahui masyarakat bahwa orang-orang 

Batak itu wataknya keras, berkarakter tidak 

mau mengalah dan selalu berbicara dengan 

suara nyaring walaupun maksud dari 

perkataannya bukanlah membentak atau 

marah. Sebagaimana Menurut Mainar (2012) 

menyatakan bahwa: 

“Orang Batak Toba terkenal dengan 

keberaniannya untuk berbicara di depan 

umum dan keberanian dalam hal-hal lainnya. 

Sifat umum dan khas dari suku bangsa ini 

ialah “Si boru puas si boru bakkara, molo 

nunga puas ampema soada mara (artinya, 

seseorang harus mengungkapkan isi hati dan 

perasaannya, dan jika hal itu telah 

terungkapkan maka puaslah rasanya dan 

damai serta selesailah masalah, semua 

masalah harus dituntaskan dengan 

pembicaraan). Ungkapan ini umumnya 
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mewarnai sifat orang Batak. Berkaitan 

dengan itulah maka orang Batak suka 

berbicara.  

Suka berbicara berkaitan erat 

dengan bayak hal dalam hidup orang Batak 

Toba. Suku ini memiliki banyak ungkapan-

ungkapan berhikmat, pepatah, pantun, 

filsafat, syair lagu, dll. Banyak ungkapan 

bijaksana di kalangan masyarakat Toba. 

Ungkapan bijak itu tidak kala penting dan 

nilainya bagi kehidupan mausia bila 

dibandingkan dengan ungkapan bijak dari 

sastra suku bangsa lain. Ungkapan berhikmat 

itu sungguh lahir dari pengalaman dan 

pergulatan hidup nenek moyang dari dahulu 

hingga masa sekarang.” 

Pada keluarga Batak posisi 

perempuan khususnya inang-inang 

(panggilan perempuan Batak) sudah 

dianggap setara dengan kaum laki-laki. 

Sebagaimana menurut Maridup (2011) 

menyatakan bahwa: 

“Inang Parsinuan adalah ibu yang 

membesarkan namun tidak ibu kandung, 

Inang Pangitubu adalah ibu kandung, Inang 

Soripada adalah seluruh sebutan untuk ibu-

ibu yang berkumpul dalam satu kelompok 

marga, Inang Paniaran adalah perempuan 

dari seluruh suami orang batak, Parsonduk 

bolon adalah merupakan kepala keluarga, 

adalah sebutan-sebutan mulia bagi 

perempuan-perempuan Batak pada jaman 

moderen sekarang. Bahkan konotasi 

tersebut telah melampaui definisi 

perempuan bagi suku-suku lain yang ada di 

Indonesia. Bahkan di dunia yang 

mengagungkan posisi perempuan Batak 

pada tempat yang tertinggi.” 

www.naipospos.net Selanjutnya 

menurutnya: “Posisi perempuan yang 

demikian tinggi dalam kemasyarakatan 

suku  Batak sekarang ini, termasuk dalam 

tatanan adat, bukan berarti perempuan  

mendominasi status laki-laki sebagai 

pemimpin dalam keluarga Batak, tetapi 

posisi mereka memang sudah sangat setara 

dalam kehidupan bermasyarakat, maupun 

adat istiadat.” www.naipospos.net 

Menurut Vergouwen (1986:292) 

menyatakan bahwa: “Dalam kenyataannya 

perempuan Batak tidak hanya menangani 

keluhan rumah tangga sehari-hari tetapi dia 

juga menjual barang yang di buatnya sendiri 

dipasar: priok, tikar, kain dan sebagainya. Dia 

juga menjual buah-buahan dari kebun dan 

padi dari sawah, ia memasarkan ternak 

peliharaan dan dia juga bisa menjadi 

pedagang berbagai barang, pengumpul untuk 

pedagang besar atau menjadi pemilik dan 

penyelenggara tokoh kecil.” 

Menurut Silalahi (2008) 

menyatakan bahwa: “Perempuan Batak 

http://www.naipospos.net/
http://www.naipospos.net/
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menggeluti pekerjaan-pekerjaan mulai dari 

pedagang asongan, penukaran uang receh, 

calo tiket, supir angkot, sampai tukang 

tambal ban! Dan semua itu dilakoni tanpa 

rasa malu atau gengsi! Di saat perempuan-

perempuan atau ibu-ibu tetangga sebelah 

selonjor kaki di depan televisi menikmati 

telenovela atau sinetron kesukaan sambil 

menunggu suami pulang membawa rejeki, 

ibu-ibu Batak berjibaku dengan keriuhan di 

pasar, di terminal, menahan panas tak terkira. 

Bukan karena suaminya tidak bisa cari 

nafkah, tapi bagi mayoritas perempuan 

Batak, haram hukumnya berleha-leha di 

rumah hanya menunggu hasil keringat 

suami.” 

Sifat kerja keras yang dimiliki oleh 

perempuan Batak mempengaruhi keinginan 

mereka sehingga perempuan Batak tersebut 

selalu ingin bekerja, terutama untuk keluarga 

serta anak-anaknya. Karena bagi perempuan 

Batak anak adalah segala-galanya yang harus 

dirawat dan dipenuhi semua keperluannya. 

Selain itu kondisi ekonomi yang kurang, serta 

pengaruh suami yang tidak bekerja tidak 

mempengaruhi keinginan untuk membantu 

perekonomian keluarganya. Namun itu 

membuat perempuan Batak semakin ingin 

bekerja keras membantu perekonomian 

keluarganya. Bekerja menjadi apapun, 

bekerja hingga waktu yang lama akan 

dilakukan demi keluarganya. Itulah yang 

membuat perempuan Batak memiliki 

karakter tersendiri dibandingkan perempuan 

lainnya. 

Di tengah kehidupan kota yang 

sangat majemuk dan rumit, moderen dan 

menggelobal, penuh persaingan yang sangat 

keras dan mematikan, seperti metropolitan 

Jakarta ini rupanya banyak orang (termasuk 

yang berasal dari Batak) merasa terasing dan 

gamang. Karena itu mencari kembali habitat 

atau lingkungan asal dimana dia merasa 

“aman”, “tenteram” dan “damai” dan itu 

adalah persekutuan keluarga, marga, suku 

dan juga agama (atau campuran semuanya). 

Apalagi jika dia merasa sangat lemah, tak 

berdaya dan tersingkirkan. Sebab itu fungsi 

pertama punguan-punguan Batak adalah 

tempat bernostalgia atau reuni. Yang paling 

merindukan dan membutuhkannya tentu 

orang-orang yang pada masa kecil atau 

remajanya memang pernah bersama-sama di 

kampung. Dengan berjumpa kembali dengan 

kerabat dan sahabat masa kecil tentu hati kita 

merasa aman dan senang, walau hanya 

sejenak. Minimal dapat melupakan keras dan 

beratnya masalah kehidupan masa kini. 

Apalagi jika memang di situ kita menemukan 

teman-teman yang bisa menjadi tempat 

curhat. Namun bagi anak-anak Batak yang 

lahir di Jakarta punguan itu bisa dianggap 
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tidak relevan atau menarik. Serta hanya 

menjadi pemborosan waktu yang 

menjengkelkan. 

C. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah deskriptif. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian 

yang berusaha melihat kebenaran-kebenaran 

atau membenarkan kebenaran. Namun di 

dalam melihat kebenaran tersebut, tidak 

selalu dapat  melihat sesuatu yang nyata, akan 

tetapi kadang kala perlu pula melihat sesuatu 

yang bersifat tersembunyi, dan harus 

melacaknya lebih jauh di balik sesuatu yang 

nyata tersebut. 

Menurut penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian deskriptif. 

Menurut Moleong (2006:6) adalah data 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan 

memafaatkan berbagai metode alamiah. 

Sedangkan kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena, 

tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya prilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan dan lain-lain secara 

holistik. 

Penelitian ini dilakukan di lokasi 

Pasar Pagi jalan Gambir Tanjungpinang. 

Alasan penulis mengambil lokasi penelitian 

di Pasar Pagi jalan Gambir Tanjungpinang 

dikarenakan penulis melihat banyaknya 

perempuan Batak yang berjualan di sana. 

Menurut Lofland dalam Moeleong 

(2002:112) menyatakan bahwa “Sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-

kata atau tindakan. Selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

Kata-kata atau tindakan orang-orang yang 

diamati atau diwawancarai merupakan 

sumber data utama dicatat melalui catatan 

utama atau melalui rekaman atau foto.” 

Pencatatan sumber data utama 

melalui wawancara atau pengamatan 

merupakan hasil gabungan dari kegiatan 

melihat, mendengar dan bertanya. Pada 

penelitian kualitatif kegiatan-kegiatan ini 

dilakukan secara sadar, searah dan senantiasa 

bertujuan memperoleh suatu informasi yang 

diperlukan. Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi: 

1.  Data primer 

Yaitu data yang secara 

langsung peneliti peroleh dari 

sumbernya. Dalam hal ini data 

tersebut diperoleh melalui 

wawancara dengan para informan 

mengenai Peran Perempuan Batak 

Dalam Perekonomian Keluarga. 
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2.   Data sekunder  

Data sekunder yaitu 

pendukung yang melengkapi 

data primer yang menjunjung 

keberhasilan. 

 

Untuk memperoleh data yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisa deskriptif kualitatif. Moleong 

(2001:168) menguraikan bahwa: “Sesuai 

dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu 

penelitian deskriptif kualitatif dengan 

maksud untuk menggambarkan keadaan atau 

fenomena berdasarkan fakta-fakta yang 

nampak atau sebagaimana nyatanya. Maka 

dalam menganalisa data yang behasil 

dikumpulkan tidak digunakan uji statistik 

melainkan analisa non statistik. 

Setelah berhasil mengumpulkan 

data melalui teknik pengumpulan data 

peneliti akan membagi-bagikan dan 

mengelompokan data tersebut. Sesuai dengan 

jenis data kemudian diolah dengan 

menggunakan kalimat yaitu suatu anlisa yang 

memaparkan data berdasarkan kenyataan di 

lapangan. Analsia data dalam penelitian ini 

adalah secara kualitatif dan diberikan 

penjelasan dan kesimpulan dengan 

menggunakan pernyataan-pernyataan atau 

kalimat yang logis. 

 

 

1. Observasi 

 Pengumpulan data dalam penelitian 

ini dengan cara melakukan observasi di objek 

penelitian, dimana dapat dijelaskan bahwa 

peneliti melihat secara langsung, dan peneliti 

mengumpulkan data dengan cara menyusun 

daftar ceklist. Berdasarkan data yang ditemui 

khsususnya yang berhubungan dengan 

Karakteristi Perempuan Batak Sebagai 

Pedagang Kaki Lima (Studi dilingkungan 

Pasar Pagi jalan Gambir Kota 

Tanjungpinang) 

2. Wawancara 

 Wawancara adalah sebuah proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

tatap muka antara pewawancara dengan 

informan atau orang yang diwawancarai 

(Bungin, 2005:127).Dengan pengertian lain 

wawancara adalah cara pengumpulan data 

melalui kegiatan tanya jawab secara langsung 

dengan informan untuk memperoleh 

informasi yang berhubungan dengan 

permasalahan yang sedang diteliti. 

 Jenis wawancara yang digunakan 

adalah wawancara semi terstruktur. Dimana 

dalam pelaksanaanya lebih bebas. Tujuan 
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dari wawancara adalah untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka.  

 Dimana pihak yang diajak 

wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya 

(Sugiyono 2011:233). Wawancara dilakukan 

secara langsung dimana penulis memberikan 

pertanyaan-pertanyaan melalui tatap muka 

kepada informan. Wawancara dilakukan 

dilakukan di rumah pedagang dengan maksud 

untuk mendapatkan informasi yang baik dan 

tidak mengganggu pedagang saat berjualan di 

pasar. 

3. Dokumentasi 

 Penulis mengumpulkan informasi 

atau dokumen dengan menggunakan kamera 

ponsel, buku catatan kecil dan alat 

pendukung lainnya. Dalam Penelitian ini, 

penulis juga menggunakan internet sebagai 

tambahan informasi. 

 Teknik analisa data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

anilasa secara kualitatif dengan 

menggunakan model analisis interaktif. 

Menurut Miles dan Huberman dalam 

sugiyono (2003:246) mengemukakan 

“Bahwa aktivitas dalam analisa data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas. Sehingga 

datanya sudah penuh.” Aktifitas dalam 

analisa data yaitu reduksi dan  penyajian data, 

penarikan kesimpulan. 

 

a. Reduksi Data 

Merupakan bagian dari proses 

analisis yang mempertegas, 

memperpendek, membuat fokus, 

membuang hal-hal yang tidak 

penting dan mengatur data 

sedemikian rupa sehingga dapat 

membuat kesimpulan akhir. 

 

b. Sajian Data 

Merupakan suatu rakitan organisasi 

informasi, deskriptif dalam bentuk 

narasi yang memungkinkan 

kesimpulan riset dapat dilakukan. 

Sajian data harus mengacu pada 

rumusan masalah sehingga dapat 

menjawab permasalahan-

permasalahan yang diteliti. 

c. Penarikan kesimpulan 

Dari awal pengumpulan data, 

peneliti harus sudah memahami apa 

arti dari berbagai hal yang ditemui 

dengan melakukan pencatatan 

peraturan-peraturan, pola-pola, 

pernyataan-pernyataan, arahan, 

sebab-akibat dan berbagai proporsi. 
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Kesimpulan perlu diverifikasi agar 

penelitian yang dilakukan benar dan 

bisa dipertahankan 

 

 

 

D. PEMBAHASAN 

1. Analisa Modal Sosial dalam 

keterkaitannya dengan Modal Usaha 

Pedagang Kaki Lima Perempuan 

Suku Batak di Wilayah Pasar Pagi 

Jalan Gambir Kota Tanjungpinang 

Pedagang Kaki Lima Perempuan 

Suku Batak sebelum menjalankan usahanya 

sebagai pedagang, terlebih dahulu harus 

memiliki modal usaha berupa uang.  Modal 

usaha yang dimiliki mereka di dapat dari 

berbagai sumber.  

Berkaitan dengan modal sosial yang 

menjadi rujukan teori dari penelitian ini. 

Modal usaha yang di dapat tentunya tidak 

terlepas dari kepercayaaan dan jaringan yang 

dimiliki oleh informan dalam mendapatkan 

modal.  Adapun beberapa sumber modal 

usaha yang di peroleh PKL perempuan suku 

Batak bersumber dari: 

1. Modal sendiri yaitu mereka 

menggunakan uang mereka sendiri 

sebagai modal usaha. 

2. Arisan Marga yaitu PKL perempuan 

suku Batak mengikuti kelompok 

arisan marga dan uang yang didapat 

dari arisan marga dijadikan sebagai 

modal usaha. 

3. Koperasi Marga yaitu PKL 

perempuan suku Batak 

mendapatkan pinjaman dari 

koperasi suku Batak. 

4. Modal yang diberikan oleh saudara. 

Dari keempat sumber modal usaha 

sebagaimana tertera di atas,  tidak semua 

informan memperolehnya dari satu sumber. 

Melainkan modal usaha yang mereka 

dapatkan diperoleh dari dua atau 3 sumber 

secara bersamaan.  Untuk lebih jelas lagi 

mengenai sumber modal usaha yang di 

peroleh informan, penulis akan menjabarkan 

secara rinci pada uraian berikut: 

a. Modal Usaha Sendiri 

b. Modal Usaha Dari Arisan Marga 

c. Modal Usaha dari Koprasi Marga 

d. Modal yang diberikan oleh saudara 

 

2. Metode Berdagang Pedagang Kaki 

Lima Perempuan suku Batak di 

Wilayah Pasar Pagi Jalan Gambir 

Penelitian ini akan menelaah 

tentang karakteristik atau ciri khas yang 

melekat pada  pedagang kaki lima perempuan 

suku Batak di wilayah pasar pagi jalan 

Gambir Kota Tanjungpinang.  Adapun 
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kekhasan yang dimaksud adalah hal-hal 

yanag membedakan antara pedagang kaki 

lima perempuan Batak di pasar pagi jalan 

Gambir dengan pedagang lainnya.  

Dalam penelitian ini untuk 

menelaah tentang karakteristik pedagang 

kaki lima perempuan suku Batak di wilayah 

jalan Gambir diamati melalui metode 

bedagang dari pedagang kaki lima 

perempuan suku Batak itu sendiri.  Adapun 

beberapa hal yang dibahas tentang metode 

berdagang tersebut antara lain adalah lokasi 

berdagang, jenis dagangan, dan rutinitas kerja 

pedagang kaki lima perempuan suku Batak. 

Untuk melihat karakteristik pedagang kaki 

lima perempuan suku Batak, maka penulis 

akan menguraikanya secara satu persatu pada 

pembahasan berikut ini: 

a. Lokasi Berdagang 

Lokasi berjualan pedagang kaki 

lima perempuan suku Batak berpusat di jalan 

Gambir kota Tanjungpinang. Lokasi jalan 

Gambir adalah lokasi yang letaknya sangat 

dekat dengan pasar baru atau pasar ikan. 

Lokasi jalan Gambir juga sangat ramai dan 

letaknya sangat strategis. 

Untuk menuju pasar ikan dan pasar 

baru, para pembeli terlebih dahulu banyak 

yang melalui jalan Gambir. Kondisi 

tersebutlah yang dimanfaatkan oleh 

pedagang kaki lima. Sehingga sebelum 

memasuki pasar baru dan pasar ikan pembeli 

sudah terlebih dahulu menghampiri pedagang 

kaki lima yang ada di jalan Gambir. 

Lokasi berjualan pedagang kaki 

lima di jalan Gambir kebanyakan berada di 

ruas jalan dan di emperan-emperan toko. Para 

pedagang kaki lima khususnya perempuan 

suku Batak dalam memilih suatu lokasi untuk 

berdagang biasanya sudah diperhitungkan 

matang-matang dan tempat itu merupakan 

tempat pilihan untuk menetap dalam 

berdagang setiap harinya. 

b.  Jenis Dagangan 

Pada umunya jenis dagangan dari pedagang 

kaki lima perempuan suku Batak adalah 

sayuran.  Namun, sayuran yang dijual 

bukanlah sayuran yang pada umumnya 

sejenis.  Terdapat perbedaan perbedaan 

tertentu dalam menentukan jenis sayuran bagi 

setiap pedagang kaki lima. 

c.  Rutinitas kerja peagang kaki lima 

perempuan suku Batak  

Rutinitas kerja pedagang kaki lima 

perempuan suku Batak dalam hal ini 

menyoroti beberapa hal yang antara lain 

adalah: 

1. Berangkat kerja 

Sehubungan dengan norma sosial yang 

terdapat dalam tinjauan modal sosial, dapat 

dikatakan bahwa, keteraturan dalam 
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rutinnitas pedagang kaki lima saat berangkat 

kerja merupakan sebuah penjabaran norma 

sosial yang dikatakan sebagai folksways atau 

kebiasaan.  Sedangkan unsur kepercayaan 

yang terkandung di dalamnya adalah 

kepercayaan antara langganan ojek dengan 

pedagang kaki lima, dimana keduanya terus 

berhubungan secara terus menerus karena 

diantara kedua belah pihak memiliki rasa 

saling percaya baik mengenai sitem 

pembayaran maupun layanan transportasi 

yang diberikan.  Sedangkan mengenai 

jaringan sosial, dapat dilihat djuga dari 

hubungan antara tukang ojek langganan 

dengan pedagang kaki lima perempuan suku 

baatak yang juga telah berlangsung cukup 

lama. 

2. Memulai Aktivitas Kerja 

Dalam memulai aktivitas kerja di 

lokasi yang biasanya ditempati usaha yang 

mereka lakukan adalah mempersiapkan alat-

alat yang diperlukan serta menata  

dagangannya. Alat yang diperlukan biasanya 

karpet untuk digunakan sebagai alas 

dagangan. Serta kantong plastik untuk 

membungkus  dagangannya. Aktivitas 

tersebut merupakan aktivitas rutin dari  

pedagang kaki lima perempuan suku Batak. 

Sebelum mereka memulai usahanya dalam 

berdagang. 

Sebelum memulai berdagang, mereka juga 

berusaha untuk membersihkan tempat 

maupun dagangannya. Selain itu sebagian 

ada juga yang saling tolong menolong 

menurunkan barang-barang dagangan yang 

berat dari dalam keranjang yang masih 

berada di atas sepeda motor. 

3. Menata Dagangan 

Penataaan barang dagangan 

merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh 

pedagang kaki lima dengan tujuan menarik 

pelanggan.  Barang barang yang di tata 

dengan rapi sebelimunya diberihkan 

sehingga lebih meningkatkan nilai harga dari 

sebuah barang.  

Setiap pedagang biasanya juga 

merawat dagangan dengan baik sebelum 

menjualnya agar  tersebut menjadi kelihatan 

lebih menarik dari yang sebelumnya. 

Disamping itu usaha tersebut dilakukan 

dengan tujuan untuk  meningkatkan nilai 

harga dari dagangan tersebut. Membersihkan  

dagangan  merupakan usaha yang biasa 

dilakukan oleh pedagang asongan sebelum 

menjualnya. Sebagai contoh yaitu  dagangan 

yang berupa buah, mereka berusaha 

membersihkan  agar terlihat menarik bagi 

pembeli untuk membelinya.   

4. Usaha untuk memksimalkan penghasilan 

Selain merawat dagangan dengan 

baik untuk tujuan menarik pembeli, terdapat 
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pula cara yang dilakukan oleh pedagang kaki 

lima sebagai usaha untuk memaksimalkan 

penghasilan. 

Dapat disimpulkan terdapat 

beberapa cara yang dilakukan oleh pedagang 

kaki lima perempuan suku Batak adapun 

beberapa cara tersebut antara lain adalah: 

1) Menjual barang dagangan lebih murah 

dibanding harga sayur yang ada di 

pasar baru dengan pertimbangan 

berjualan di kaki lima tidak perlu 

mengeluarkan sewa kios.  

2) Berteriak-teriak memangil pelanggan 

untuk menawarkan harga barang yang 

murah. 

3) Bernegoisasi dengan petugas secara 

ketat, dalam arti negoisasi yang 

dilakukan secara kuat 

mempertahankan keinginan agar 

dapat terus berjualan. 

4) Memanfaatkan waktu dalam 

berdagang, pengawasan yang lemah 

dari pemerintah dalam menertipan 

pedagang kaki lima yang tidak 

dilakukan pada jam 03.30 WIB 

sampai dengan pukul 07.00 

dimanfaatkan oleh pedagang kaki 

lima untuk berjualan di ruas dan badan 

jalan. 

5) Melakukan komunikasi yang inten 

dengan pembeli dengan cara 

mengajak pembeli ngobrol seadanya 

saat sedang transaksi. 

6) Melebihkan jumlah timbangan 

sebagai bonus yaitu barang yang telah 

di beli dengan harga sesuai 

kesepakatan penjual dan pembeli. 

Saat di timbang sengaja dilebihkan 

jumlahnya dengan tujuan agar 

pembeli bisa menjadi langganan. 

Keterkaitan permasalahan usaha 

peningkatan hasil dagangan dengan tinjauan 

teori modal sosial dalam pembahasan ini 

dapat dilihat dari adanya norma hukum yang 

terkandung dari kegiatan pedagang kaki lima, 

dimana mereka memanfaatkan sisi hukum 

yang terkesan lemah, yaitu penertipan 

pedagang kaki lima yang tidak dilakukan 

oleh petugas pada waktu waktu tertentu 

digunakan oleh pedagang kaki lima untuk 

berjualan. 

Sedangkan mengenai kepercayaan 

dapat dilihat dari cara pedagang kaki lima 

menarik pelanggan dengan menawarkan 

harga sayuran yang relatif murah jika 

dibandingkan di pasar lain, selain itu 

kepercayaan juga ditanamkan dengan cara 

memberikan barang yang lebih banykan dari 

harga sebenarnya sebagai bonus dengan 

maksud  agar pembeli mau datang lagi 

ketempat mereka untuk membeli sayuran 

dikemudian hari, hal ini selain mencerminkan 
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tentang rasa kepercayaan pada pedagang, 

juga mengandung nilai jaringan sosial, 

dimana jaringan sosial antara pedagang dan 

pembeli akan tercipta dengan pelayaan yang 

bersifat menguntungkan kedua belah pihak. 

5.  Usaha Untuk Mendapatkan Dagangan 

 Usaha untuk mendapatkan 

dagangan merupakan rangkaian dari aktivitas 

kerja. Karena hal ini berhubungan dengan 

dagangan yang akan mereka jual. Sehingga 

tidak dapat dilepaskan dari permasalahan 

metode berdagang. 

E. PENUTUP 

Kajian tentang modal sosial yang 

menjadi dasar analisi dalam penelitian ini, 

menyoroti karakteristik informan melalui 

jaringan sosial (social network), kepercayaan 

(trust) dan norma (norms) dari pedagang kaki 

lima perempuan suku Batak yang berjualan di 

wilayah pasar pagi jalan Gambir kota 

Tanjungpinang. 

Adapun karakterisitik pedagang 

kaki lima perempuan suku Batak ditinjau 

melalui aktifitas-aktifitas pedagang kaki lima 

yang kesemuanya dirangkum dalam 

pembahasan mengenai metode berdagang 

dari pedagang kaki lima perempuan suku 

Batak. Terkait dengan permasalahan modal 

sosial yang menjadi dasar analisi penelitian 

ini. Ditemukan bahwasanya modal sosial 

yang mengandung unsur kepercayaan, 

jaringan sosial dan norma sangat memiliki 

keterkaitan dengan metode pedagang kaki 

lima perempuan Batak di jalan Gambir. 

Adapun keterkaitan tersebut dapat 

dilihat melalui metode berdagang yang antara 

lain dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Prilaku kerja sama antar pedagang 

dilandasi oleh rasa persaudaraan dan 

kekerabatan yang masih terjalin 

diantaranya. Hal ini membuktikan 

bahwa terdapat system jaringan 

sosial dari hubungan sesama 

pedagang.  

2. Lokasi berdagang dari pedagang 

kaki lima perempuan suku Batak 

sebelumnya di dapat melalui 

penelusuran pedagang yang akan 

berjualan dengan cara bertanya 

tanya kepada pedagang lama tentang 

lokasi mana yang baik untuk mereka 

berjualan Disamping itu, 

penetapkan lokasi oleh pedagang 

dikarenakan pertimbangan 

bahwasanya di jalan Gambir 

terdapat banyak kerabat pedagang 

kaki lima perempuan Batak yang 

berjualan di situ. Sehingga system 

jaring tersebut menjadi modal sosial 

yang mengawali usaha mereka. 
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3. Yang menjadi salah satu 

karakteristik dari pedagang kaki 

lima perempuan suku Batak dalam 

hal jenis dagangan yaitu:  jenis 

dagangan mereka  merupakan sayur-

sayuran lokal yang  banyak terdapat 

disitu dan dijual dengan harga yang 

relativ lebih murah dibandingkan 

dengan harga di pasar baru.   

4. Usaha usaha yang dilakukan dalam 

meningkatkan pendapatan  

pedagang kaki lima dalam berjualan 

antara lain adalah: 

 Menjual barang dagangan 

lebih murah dibanding harga 

sayur yang ada di pasar baru 

dengan pertimbangan 

berjualan di kaki lima tidak 

perlu mengeluarkan sewa kios. 

 Tidak hanya menunggu 

pembeli yang datang saja, 

melainkan mereka berteriak-

teriak untuk memanggil 

pembeli agar menghampiri 

tempat mereka berjualan. 

 Bernegosiasi dengan petugas 

secara ketat, bahkan kadang 

sampai menimbulkan 

keributan diantar petuga dan 

pedagang kaki lima. Adapun 

negosiasi yang dilakukan 

bertujuan agar dapat terus 

berjualan. 

 Pemanfaatan waktu dalam 

berdagang yang dilakukan 

dengan cara berjualan di 

daerah yang dilarang oleh 

pemerintah disaat tidak 

dilakukannya penertipan oleh 

petugas  pemerintah yaitu pada 

pukul 03.00 sampai dengan 

pukul 07.00 Wib. 

 Melakukan komunikasi yang 

inten dengan pembeli dengan 

cara mengajak pembeli 

ngobrol seadanya saat sedang 

transaksi. 

 Melebihkan jumlah timbangan 

sebagai bonus. Barang yang 

telah di beli dengan harga 

sesuai kesepakatan penjual dan 

pembeli, saat di timbang 

sengaja dilebihkan jumlahnya 

dengan tujuan agar pembeli 

bisa menjadi langganan 

Dari uraian yang membahas tentang 

pedagang kaki lima perempuan suku Batak di 

pasar pagi jalan Gambir kota Tanjungpinang, 

penulis ingin mengajukan beberapa saran 

yang antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Perlu adanya jmainan hukum secar tetap 

oleh pemerintah setempat terhadap 
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pedagang kaki lima yang berjualan di 

wilayah jalan Gambir. Hal ini 

bermaksud agar tidak terjadi lagi 

konflik antar petugas penertipan dengan 

pedagang kaki lima di situ. 

2. Perlu dilakukan pembinaan bagi 

pedagang kaki lima yang ada di jalan 

Gberupa bantuan modal usaha dan 

pelatihan-pelatihan khusus yang 

mengarah kepada pemberian motivasi 

bagi para pedagang kaki lima dalam 

rangka pengembangan usaha mereka. 
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