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ABSTRACT

THE ROLE OF SOCIAL CAPITAL TO STRENGTHENING THE ROCK
MINERS SURVIVAL STRATEGIES

(Case Study In Kelurahan Sepancar Lawang Kulon, Kecamatan Baturaja
Timur, Sumatera Selatan)

By

Eci Ritami

This study used qualitative descriptive method to use data collection techniques
interview,observation and documentation. Data analysis technique is used to
describe the phenomenon,classified and see how the concepts that appear are
related to one another.This study aims to determine the socio economic life in
thevillage of stone miners Sepancar Kulon Lawang, to determine the social capital
stoneminers,to learn survival strategies rockminers and to determine the role of
social capital in strengthening the rock miners a survival strategy.

The results showed that the socio economic conditions in the rock miners views of
education obtained by the miners rock only to elementary school and did not
complete primary school (elementaryschool) and lower conditions made rock
miners to do a strategy for survival. The strategy are to seeking loans and looking
for another job. Social capital plays a role in survival strategies do rock miners.
Strategy of looking for a loan can be done by rock miners for their willingness to
help of the party providing the loan. It is because of the belief and norms that form
of mutual aid. Similarly, the strategy of looking for another job done rock mining
because it supported their social networks. Social networks produce good
cooperation, mutual help, the sense of brotherhood and kinship.

Keywords: Socio-Economic Conditions, Survival Strategies, and Social
Capital



ABSTRAK

PERAN MODAL SOSIAL DALAM MEMPERKUAT STRATEGI
BERTAHAN

HIDUP PENAMBANG BATU
(Kelurahan Sepancar Lawang Kulon, Kecamatan Baturaja Timur, Sumatera

Selatan)

Oleh

ECI RITAMI

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan
teknik pengumpulan data wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Teknik
analisis data yang digunakan yaitu mendeskripsikan fenomena, mengklafikasikan
dan melihat bagaimana konsep-konsep yang muncul satu dengan lainnya saling
berkaitan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kehidupan sosial ekonomi
penambang batu di Kelurahan Sepancar Lawang Kulon, untuk mengetahui modal
sosial penambang batu, untuk mengetahui strategi bertahan hidup penambang batu
dan untuk mengetahui peran modal sosial dalam meperkuat strategi bertahan
hidup penambang batu.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kondisi sosial ekonomi pada penambang batu
dilihat dari pendidikan yang diperoleh oleh penambang batu hanya sampai
Sekolah Dasar (SD) dan tidak tamat SD (Sekolah Dasar) dan kondisi pendapatan
yang rendah membuat penambang batu melakukan startegi untuk dapat bertahan
hidup. Startegi tersebut adalah mencari pinjaman dan mencari pekerjaan lain.
Modal sosial beperan dalam strategi bertahan hidup yang dilakukan penambang
batu. Strategi mencari pinjaman dapat dilakukan oleh penambang batu karena
adanya kesedian untuk membantu dari pihak yang memberikan pinjaman. Hal ini
karena adanya kepercayaan dan norma yang membentuk sikap saling membantu.
Begitu pula dengan strategi mencari pekerjaan lain dilakukan penambang batu
karena didukung adanya jaringan sosial. Jaringan sosial menghasilkan kerjasama
yang baik, saling membantu, adanya rasa persaudaraan dan kekeluargaan.

Kata kunci: Kondisi Sosial Ekonomi, Strategi Bertahan Hidup, dan Modal
Sosial
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kemiskinan merupakan hal yang paling buruk bagi manusia dalam

kehidupan masyarakat yang kini semakin bertambah kompleks. Pada

pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, biasanya tumbuh pula berbagai

nilai-nilai dan norma sosial yang baru dan dapat mengakibatkan bergesernya

ukuran-ukuran taraf kehidupan tertentu, yang kemudian menjadi masalah yang

menimbulkan kemiskinan (Syani, 2012:190). Keadaan miskin ini merupakan

bentuk dari ketidakmampuan individu atau rumah tangga maupun masyarakat

untuk memenuhi kebutuhan minimum mereka. Secara konsepsi kemiskinan

merupakan bentuk dari keadaan kekurangan dalam memenuhi kebutuhan utama

seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, serta pekerjaan maupun akses untuk

mendapatkan sumber daya.

Masyarakat miskin adalah mereka yang serba kurang mampu dan terbelit di dalam

lingkaran ketidak berdayaan, rendahnya pendapatan yang mengakibatkan

rendahnya pendidikan dan kesehatan, sehingga mempengaruhi produktifitas.

Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas

aksesnya pada kegiatan ekonomi sehingga semakin tertinggal jauh dari



2

masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi (Muhammad Halide,

2013:19).

Pada dasarnya manusia menginginkan suatu kehidupan yang baik dengan mampu

memenuhi segala kebutuhan jasmani, rohani serta sosial baik moral maupun

material. Namun tidak semua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi, terutama bagi

mereka yang berekonomi lemah. Kebutuhan-kebutuhan hidup dapat mereka

penuhi dengan baik jika mereka memperoleh penghasilan yang mendukung.

Setiap usaha dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup, setiap orang harus

melakukan berbagai upaya untuk dapat memperoleh penghasilan yang layak.

Tetapi menjadi permasalahan bahwa terdapat kecenderungan semakin sulit

mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan yang diinginkan, dan karena itu

terpaksa hidup dari sumber daya lingkungan yang ada untuk memperoleh hidup

yang lebih baik.

Penelitian mengenai kehidupan penambang batu di Kelurahan Sepancar Lawang

Kulon ini berawal dari kehidupan penambang batu yang hidup dalam kesulitan

ekonomi dengan tingkat pendidian yang rendah dan hanya bekerja sebagai buruh.

Tercatat dalam Data Demografi Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Tahun 2015

ada 614 orang yang bekerja sebagai buruh termasuk di dalamnya terdapat

sebagaian yang menggantungkan hidupnya sebagai penambang batu dan 1498

orang yang tidak tamat Sekolah Dasar. Kondisi ini menyebabkan masyarakat tidak

memiliki banyak pilihan dalam mencari pekerjaan, mereka hanya mengandalkan
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kemampuan seadaanya. Namun mereka harus berusaha bertahan dengan segala

peluang dan hambatan yang ada serta hidup dalam keharmonisan.

Kelurahan Sepancar Lawang Kulon sendiri merupakan salah satu kelurahan yang

terdapat di Kota Baturaja, Provinsi Sumatera Selatan. Di daerah terebut terdapat

sumberdaya alam berupa tambang batu yang dapat digunakan sebagai bahan

bangunan. Sumberdaya tersebut dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat sekitar

untuk memperoleh pendapatan. Upaya pemenuhan kebutuhan keluarga dilakukan

dengan jalan menjadi penambang batu.

Kegiatan pertambangan sendiri merupakan usaha pemanfaatan lingkungan oleh

manusia, pertumbuhan dan karakternya akan tergantung pada variasi wilayahnya.

Myrdal (1957) dalam Muta’ali (1999) dikutip dari penelitian Dwi Sulistiyono

(2010:17) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tertentu

bergantung pada lokasi dari sumberdaya alam dan keuntungan-keuntungan lokasi

lainnya.

Bintarto (1983:73) dalam Dwi Sulistiyono (2010:17), menyatakan bahwa manusia

baik sebagai individu dan kelompok menggunakan alam dan lingkungannya

sebagai ajang hidup dan membentuk hubungan yang bersifat timbal balik dengan

lingkungan tersebut. Manusia memiliki tridaya (daya penyesuaian, daya

penguasaan, dan daya cipta) terhadap lingkungannya untuk kepentingan manusia

tersebut. Salah satu bentuk hubungan timbal balik yang dinamis antara manusia

dan lingkungan alam adalah timbulnya aktivitas atau kegiatan manusia berusaha

untuk mempertahankan kehidupannya yaitu dengan menambang dari hasil alam.
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Pekerjaan ini umumnya sebagai pilihan pekerjaan lain selain pertanian, yang

dilakukan oleh sebagaian masyarakat.

Begitu pula yang terjadi pada sebagaian warga di Kelurahan Sepancar Lawang

Kulon. Terdapat 12 orang yang mengganungkan hidup dengan menjadi

penambang batu. Mereka memanfaatkan keberadaan tambang tersebut sebagai

sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun pekerjaan

sebagai penambang tidak selamanya memberikan pengahasilan yang cukup. Hal

ini disebabkan oleh berbagai hambatan dalam kegiatan penambangan sehingga

mengakibatkan penghasilan yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Hambatan dalam kegitan penambangan biasanya diakibatkan oleh faktor alam.

Kondisi cuaca yang dapat berubah, seperti pada musim hujan akan mempersulit

dalam proses pertambangan dan akan mengurangi hasil tambang yang dperoleh.

Tentu saja hal ini menyebabkan berkurangnya penghasilan yang didapat, dan

akhirnya kebutuhan pokok tidak dapat dipenuhi secara optimal. Kondisi ini yang

membuat sebagian masyarakat tertentu menciptakan strategi dalam upaya untuk

dapat tetap memenuhi kebutuhan dan bertahan hidup. Melalui strategi seseorang

bisa berusaha untuk menambah penghasilan lewat pemanfaatan sumber- sumber

lain.

Modal sosial adalah salah satu modal atau sumber yang dapat dimanfaatkan dalam

masyarakat sebagai startegi bertahan hidup. Modal sosial merupakan sumber daya

yang timbul dari adanya interaksi antara individu-individu dalam komunitas yang

kemudian menjadi tumpuan untuk dapat bertahan hidup. Tetapi pengukuran
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modal sosial jarang melibatkan pengukuran terhadap interaksi itu sendiri,

melainkan hasil dari interaksi trsebut. Hasil interaksi tersebut salah satu dapat

berupa teriptanya dan terpeliharanya kepercayaan antar warga masyarakat (Edi

Suharto, 2013:2).

Hasil penelitian terdahulu di daerah lain yang menunjukan bahwa modal sosial

dapat menjadi sumberdaya bagi masyarakat miskin dalam melakukan strategi

bertahan hidup adalah penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2012). Pada

penelitiannya menggambarkan strategi bertahan hidup yang dimiliki oleh

pemulung ditempat pembuangan akhir Ganet Tanjungpinang. Dalam

penelitiannya tersebut Gunawan menjelaskan strategi bertahan hidup pemulung

melalui modal sosial. Modal sosial yang dimiliki oleh pemulung ditempat

pembuangan akhir Ganet tidak dilihat dari segi ekonominya melainkan dari

jaringan, kepercayaan serta hubungan timbal balik yang mereka miliki. Strategi

bertahan hidup pemulung adalah adanya suatu kepercayaan, jaringan serta

hubungan timbal balik yang di ciptakan  dalam kelompok mereka. Modal

merupakan bentuk di mana masyarakat menaruh kepercayaan terhadap komunitas

dan individu sebagai bagian di dalamnya. Mereka membuat aturan kesepakatan

bersama sebagai suatu nilai dalam komunitasnya. Kepercayaan tersebut yang akan

membangun sebuah hubungan sosial di masyarakat sekitar.

Bentuk hubungan kerja dan sosial yang terjadi dari adanya jaringan akan

menciptakan hubungan yang memungkinkan dapat menjamin keberlangsungan

hidup. Kepercayaan yang dimiliki juga dapat memperkuat kelompok tertentu serta
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menghaslkan hubungan timbal balik yang merupakan sebuah modal yang dimiliki

dimana satu sama lainnya saling membutuhkan dan menguntungkan. Sedangkan

norma akan menjadi pedoman untuk hidup serta mengontrol prilaku dan tindakan

kelompok atau masyarakat.

Dari penjelasan diatas, maka penelitian ini akan membahas bagaimana peran

modal sosial dalam memperkuat strategi bertahan hidup yang dilakukan

penambang dalam kehidupan sehari-hari penambang batu di Kelurahan Sepancar

Lawang Kulon, Kecamatan Baturaja Timur, Sumatera Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka, secara umum perumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi penambang batu?

2. Bagaimana gambaran tentang modal sosial penambang batu?

3. Bagaimana strategi bertahan hidup penambang batu?

4. Bagaimana peran modal sosial dalam memperkuat strategi bertahan hidup

penambang batu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini secara umum adalah:

1. Untuk mengetahui karakteristik sosial ekonomi penambang batu

2. Untuk mengetahui gambaran tentang modal social penambang batu

3. Untuk mengetahui strategi bertahan hidup penambang batu

4. Untuk mengetahui peran modal social dalam memperkuat strategi

bertahan hidup penambang batu
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D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada dunia ilmu pengetahuan

sehubungan dengan bidang sosial,terutama terkait dengan masalah kemiskinan.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dan memberikan

masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam

pengambilan kebijakan terkait dengan masalah kemiskinan khususnya

pemerintah kota  Baturaja.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kemiskinan

Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang, keluarga

atau anggota masyarakat tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan

hidupnya secara wajar sebagaimana anggota masyarakat lain pada umunya.

Menurut Emil Salim (dalam Abdul Syani, 2012:190), bahwa kemiskinan lazimnya

dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang

pokok. Mereka dikatakan berada dibawah garis kemiskinan apabila pendapatan

tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti pangan,

pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain.

Menurut Soemardjan (1997) dalam Reki Heriansyah (2013:12-13), ditinjau dari

sudut sosiologi kemiskinan dapat dilihat dari pola-polanya, yaitu:

1.Kemiskinan Individual, kemiskinan ini terjadi karena adanya kekurangan

kekurangan yang disandang oleh seorang individu mengenai syarat-syarat

yang diperlukan untuk mengentaskan dirinya dari lembah kemiskinan.

Mungkin individu itu sakit-sakitan saja, sehingga tidak dapat bekerja yang

memberi penghasilan. Mungkin juga ia tidak mempunyai modal finansial atau

modal keterampilan (skill) untuk berusaha. Mungkin juga ia tidak

mempunyai jiwa usaha atau semangat juang untuk maju di dalam kehidupan.
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Individu demikian itu dapat mederita hidup miskin dalam lingkungan yang

kaya. Namun bagaimanapun, kalau individu itu dikaruniai jiwa usaha yang

kuat atau semangat juang yang tinggi niscaya ia akan menemukan jalan untuk

memperbaiki taraf hidupnya.

2. Kemiskinan Relatif, untuk mengetahui kemiskinan relatif ini perlu diadakan

perbandingan antara taraf kekayaan material dari keluarga-keluarga atau

rumahntangga-rumah tangga di dalam suatu komunitas tertentu. Melihat

perbandingan itu dapat disusun pandangan masyarakat mengenai mereka yang

tergolong kaya dan relatif miskin di dalam komunitas tersebut. Ukuran yang

dipakai adalah ukuran pada masyarakat setempat (lokal). Dengan demikian

suatu keluarga yang di suatu daerah komunitas dianggap relative miskin dapat

saja termasuk golongan kaya apabila diukur dengan kriteria di tempat lain

yang secara keseluruhan dapat dianggap komunitas atau daerah yang lebih

miskin.

3. Kemiskinan Struktural, kemiskinan ini dinamakan struktural karena disandang

oleh suatu golongan yang ”built in” atau menjadi bagian yang seolah-olah

tetap dalam struktur suatu masyarakat. Dalam konsep kemiskinan struktural

ada suatu golongan sosial yang menderita kekurangan-kekurangan fasilitas,

modal, sikap mental atau jiwa usaha yang diperlukan untuk melepaskan diri

dari ikatan kemiskinan. Salah satu contoh dari golongan yang menderita

kemiskinan struktural yaitu nelayan yang tidak memiliki perahu. Dalam

golongan ini banyak terdapat orang-orang yang tidak mungkin hidup wajar
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hanya dari penghasilan kerjanya, akibatnya mereka harus pinjam dan selama

hidup terbelit hutang yang tak kunjung lunas.

4. Kemiskinan Budaya, yaitu kemiskinan yang diderita oleh uatu masyarakat di

tengah-tengah lingkungan alam yang mengandung cukup banyak sumberdaya

yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki taraf hidupnya. Kemiskinan ini

disebabkan karena kebudayaan masyarakat yang tidak memiliki ilmu

pengetahuan, pengalaman, teknologi, jiwa usaha dan dorongan sosial yang

diperlukan untuk menggali kekayaan alam di lingkungannya dan

menggunakannya untuk keperluan masyarakat.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor

yang saling berkaitan antara lain, tingkat pendapatan, pendidikan, akses tehadap

barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Masyarakat

miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada

kegiatan ekonomi sehingga semakin tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang

mempunyai potensi lebih tinggi.

Jika ditinjau dari sudut ekonomi, kemiskinan merupakan masalah yang

disebabkan karena beberapa alasan, antara lain kemiskinan merupakan cerminan

rendahnya permintaan agregat. Rendahnya permintaan agregat tersebut

mengurangi insentif untuk berproduksi, kemiskinan berkaitan dengan rasio

kapital/tenaga kerja yang rendah yang selanjutnya menyebabkan produktivitas

tenaga kerja rendah, dan kemiskinan menyebabkan misalokasi sumberdaya

terutama tenaga kerja. Jika dari sudut sosial, kemiskinan merupakan ciri lemahnya
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potensi suatu masyarakat untuk berkembang. Kemiskinan juga berhubungan

dengan aspirasi yang sempit dan pendeknya horizon waktu wawasan ke depan

suatu masyarakat (Wahyudi Romdhani, 2008:31).

Kemiskinan bukan hanya berkaitan dengan kurangnya keuangan, melainkan

kurangnya kesempatan untuk bersosialisasi dengan berbagai potensi dan sumber

daya yang ada, atau secara khusus persoalan itu telah melingkar diantara

lemahnya penyeimbangan potensi diri dan tertutupnya potensi diri untuk

berkembang di masyarakat, semua itu akan berlangsung apabila proses

marjinalisasi dan pihak yang berkuasa berlangsung pula.

B. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi sosial dalam masyarakat menjadikan manusia berfungsi sebagai makhluk

sosial. Manusia sebagai mahluk sosial manusia mempunyai dorongan untuk

mengadakan hubungan dengan orang lain dan lingkungan sekelilingnya.

Dorongan untuk mengadakan hubungan dengan lingkungan sekitarnya merupakan

wujud kesalingtergantungan baik untuk mencapai tujuan tertentu ataupun hanya

sebagai unsur tambahan.

Interaksi sosial merupakan bentuk umum dari proses sosial yang menunjukan

kondisi sosial dikehidupan setiap manusia. Interaksi sosial merupakan hubungan

sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara perorangan, antar

kelompok manusia maupun antar perorangan kelompok manusia (Soekanto,

2007:55). Interaksi sosial memungkinkan seseorang untuk dapat menyesuaikan

dengan orang lain atau sebaliknya. Penyesuaian di sini dalam arti individu dapat
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meleburkan diri dengan keadaan disekitarnya atau individu dapat mengubah

lingkungan sesuai dengan keadaan dalam diri individu, sesuai apa yang diinginkan

oleh individu yang bersangkutan.

Selain itu kondisi sosial salah satunya juga mencakup unsur pendidikan. Menurut

Tilaar (2002:86) dikutip dari penelitian Dwi Sulistiyono (2010:27) bahwa jalur

pendidikan terdiri atas pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan

informal yang saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Bentuk jalur

pendidikan formal berstruktur dan terprogram serta terlaksana didalam pranata

sosial yang disebut dengan sekolah yang kita kenal berbagai tingkat, jenjang dan

jenis. Pendidikan non formal biasanya ditempuh dalam waktu yang lebih singkat

dan tujuannya untuk memperoleh bentuk-bentuk pengetahuan dan ketrampilan

tertentu yang langsung dapat dimanfaatkan. Bentuk pendidikan informal tidak

mengenal jangka waktu tertentu serta tidak berstruktur, proses pendidikan

informal berlangsung seumur hidup.

Sedangkan kondisi ekonomi manusia pada dasarnya adalah untuk memperoleh

pendapatan yang akan digunakan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota

masyarakat pada jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor

produksi yang mereka sumbangkan dalam turut serta membentuk produksi

nasional (Soediyono dalam Dwi Sulistiyono 2010:27).

Keadaan sosial ekonomi setiap orang berbeda-beda dan bertingkat, ada yang

keadaan sosial ekonominya tinggi, sedang,  dan rendah. Sosial ekonomi menurut
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Abdulsyani (1994) dikutip dari penelitian Reddy Zaky Oktama (2013:9) adalah

kedudukan atau posisi sesorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh

jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, umur, jenis rumah

tinggal, dan kekayaan yang dimiliki.

Sedangkan menurut pendapat dari Soeratmo (dalam  Dahriani, 1995:11-12)

bahwa aspek kehidupan sosial ekonomi meliputi antara lain:

1. Aspek sosial demografi meliputi antara lain: pembaharuan sosial, tingkah

laku, motivasi masyarakat, serta kependudukan dan migrasi.

2. Aspek ekonomi meliputi antara lain: kesempatan kerja, tingkat pendapatan

dan pemilikan barang.

3. Aspek pelayanan sosial meliputi antara lain: sarana pendidikan, sarana

kesehatan, sarana olahraga dan sarana transportasi.

Terwujudnya kehidupan sosial ekonomi seseorang tidak  terlepas dari usaha-

usaha manusia itu sendiri dengan segala daya dan upaya yang ada serta

dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong antara lain dorongan untuk

mempertahankan diri dalam hidupnya dari berbagai pengaruh akan dorongan

untuk mengembangan diri dari kelompok. Semuanya terlihat dalam bentuk

hasrat, kehendak, kemauan, baik secara pribadi maupun yang sifatnya kelompok

sosial (Auliya Insani Yunus, 2011:30).

C. Modal Sosial

Modal sosial (Social Capital) awalnya dipahami sebagai suatu bentuk dimana

masyarakat menaruh kepercayaan terhadap komunitas dan individu
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sebagai bagian didalamnya. Mereka membuat aturan kesepakatan bersama

sebagai suatu nilai dalam komunitasnya. Di sini aspirasi masyarakat mulai

terakomodasi,  komunitas dan jaringan lokal (kelembagaan) teradaptasi sebagai

suatu modal pengembangan komunitas dan pemberdayaan masyarakat (Neng

Kamarni, 2012:39).

Menurut James Coleman dikutip dari penelitian Suyanto Prasetyo (2010:13)

mendefinisikan modal sosial sebagai sesuatu yang memiliki dua ciri, yaitu

merupakan aspek dari struktur sosial serta memfasilitasi tindakan individu dalam

struktur sosial tersebut. Dalam pengertian ini, bentuk-bentuk modal sosial berupa

kewajiban dan harapan, potensi informasi, norma dan sanksi yang efektif,

hubungan otoritas, serta organisasi sosial yang bisa digunakan secara tepat dan

melahirkan kontrak sosial.

Sedangkan menurut Putnam (1995) dikutip dari penelit ian Neng Kamarni

(2012:40) mengartikan modal sosial sebagai “features of social organization

such as networks, norms, and social trust that facilitate coordination

and cooperation for mutual benefit”. Modal sosial menjadi perekat bagi setiap

individu, dalam bentuk norma, kepercayaan dan jaringan kerja, sehingga

terjadi kerjasama yang saling menguntungkan, untuk mencapai tujuan bersama.

Modal sosial dengan mengacu pada ciri-ciri organisasi sosial, seperti jaringan

sosial, norma-norma, dan kepercayaan yang akan memfasilitasi masyarakat untuk

sesuatu yang manfaatnya dapat dirasakan bersama. Jaringan sosial merupakan

hubungan sosial yang terjalin secara teratur, konsisten dan berlangsung lama,
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hubungan tersebut bukan hanya melibatkan individu namun melainkan banyak

individu. Kepercayaan adalah sesuatu yang terbangun dari hubungan-hubungan

sosial dimana terdapat peraturan yang dapat dirundingkan, artinya terdapat ruang

terbuka dari peraturan tersebut untuk mencapai harapan yang akan dicapai.

Sedangkan norma merupakan aturan yang melekat dalam suatu hubungan sosial

yang berfungsi sebagai kontrol dari suatu aktivitas (Putnam, 1993 dalam Mona

Lusia BR Manihuruk, 2013:28).

Hasbullah (2006) dalam Inayah (2012:44-45) mengetengahkan unsur pokok

dalam modal sosial yaitu:

1 . Jaringan sosial

Kemampuan sekelompok orang untuk melibatkan diri dalam suatu jaringan

hubungan sosial, melalui berbagai variasi hubungan yang saling berdampingan

dan dilakukan atas dasar prinsip kesukarelaaan (voluntary), kesamaan

(equality), kebebasan (freedom), dan keadaban (civility). Kemampuan anggota

kelompok atau anggota masyarakat untuk selalu menyatukan diri dalam suatu

pola hubungan yang sinergis akan sangat besar pengaruhnya dalam

menentukan kuat tidaknya modal sosial suatu kelompok.

2 . Kepercayaan

Suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan

sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin  bahwa yang lain akan

melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak

dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung. Paling tidak, yang lain

tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya (Putnam, 1993).
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Tindakan kolektif yang didasari saling percaya akan meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk dan dimensi terutama dalam

konteks kemajuan bersama. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk

bersatu dan memberikan  kontribusi pada peningkatan modal sosial.

3 . Norma sosial

Sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat

dalam suatu entitas sosial tertentu. Aturan-aturan ini biasanya ter-

institusionalisasi, tidak tertulis tapi dipahami sebagai penentu pola tingkah

laku yang baik dalam konteks hubungan sosial sehingga ada sangsi sosial yang

diberikan jika melanggar. Norma sosial akan menentukan kuatnya hubungan

antar individu karena merangsang kohesifitas sosial yang berdampak positif

bagi perkembangan masyarakat. Oleh karenanya norma sosial disebut sebagai

salah satu modal sosial.

Sedangkan menurut pandangan Woolcock (2001) dikutip dari penelitian Suyanto

Prasetyo (2010:14) modal sosial dibedakan menjadi tiga tipe:

1. Social  Bonding (Nilai, Kultur, Persepsi dan  Tradisi atau  adat-istiadat)

Social bonding adalah tipe  modal sosial dengan karakteristik adanya ikatan

yang kuat (adanya perekat sosial) dalam suatu sistem kemasyarakatan.

Misalnya, kebanyakan anggota keluarga mempunyai hubungan kekerabatan

dengan keluaraga yang lain, mungkin masih berada dalam satu etnis.

2. Social Bridging (bisa berupa Institusi maupun mekanisme)

Social Bridging (jembatan sosial) merupakan suatu ikatan sosial yang

timbul sebagai reaksi atas  berbagai macam karakteristik  kelompoknya. Ia



17

bisa muncul karena adanya berbagai macam kelemahan yang ada

disekitarnya sehingga mereka memutuskan untuk membangun suatu

kekuatan dari kelemahan yang ada.

3. Social Linking (hubungan/jaringan sosial)

Merupakan hubungan sosial yang dikarakteristikkan dengan adanya

hubungan di antara beberapa level dari kekuatan sosial maupun status sosial

yang ada dalam masyarakat. Misalnya, hubungan antara elite politik dengan

masyarakat umum. Dalam hal ini elite politik yang dipandang khalayak

sebagai public figure/tokoh, dan mempunyai status sosial daripada masyarakat

kebanyakan. Namun mereka sama-sama mempunyai kepentingan untuk

mengadakan hubungan.

Pada dasarnya ketiga tipe modal sosial ini dapat bekerja tergantung dari

keadaannya. Tipe ini dapat bekerja dalam kelemahan maupun kelebihan dalam

suatu masyarakat. Tipe ini dapat digunakan dan dijadikan pendukung sekaligus

penghambat dalam ikatan sosial tergantung bagaimana individu dan masyarakat

memaknainya.

Menurut Robert D. Putnam modal sosial merupakan bagian dari kehidupan sosial

seperti jaringan, norma, dan kepercayaan yang mendorong partisipan bertindak

bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Sedangkan

menurut Fukuyama (2002) dikutip dari Ichsan Pratam (2013:9) bahwa unsur

terpenting dalam modal sosial adalah kepercayaan (trust) yang merupakan
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perekat bagi langgengnya kerjasama dalam kelompok masyarakat. Dengan

kepercayaan (trust) orang-orang akan bisa bekerjasama secara lebih efektif.

Dari berbagai penjelasan di atas, pengertian dari modal sosial dapat dinyatakan

bahwa modal sosial merupakan sumberdaya yang muncul dari hasil interaksi

dalam suatu kelompok, baik individu dengan kelompok ataupun institusi yang

dapat melahirkan ikatan emosional berupa kepercayaan, hubungan-hubungan

timbal balik, dan jaringan-jaringan sosial, nilai-nilai dan norma-norma yang

membentuk struktur masyarakat yang berguna untuk saling bekerjasama. Ikatan

emosiaonal tersebut dapat menjadi perekat bagi masyarakat untuk mencapai

tujuan bersama. Modal sosial akan tumbuh dan berkembang apabila digunakan

secara bersama-sama.

D. Strategi Bertahan Hidup

Snel dan Staring dalam Resmi Setia (2005:6) mengemukakan bahwa strategi

bertahan hidup adalah sebagai rangkaian tindakan yang  dipilih oleh individu

dan rumah tangga yang miskin secara sosial ekonomi. Seseorang bisa

berusaha  untuk menambah penghasilan lewat pemanfaatan sumber- sumber

lain ataupun mengurangi pengeluaran lewat pengurangan kuantitas dan kualitas

barang atau jasa.

Pada konteks sosial-ekonomi, ada beberapa strategi yang dikembangkan secara

aktif yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Dari berbagai strategi

pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh masyarakat miskin. Secara umum

dapat dibedakan dengan dua pendekatan.
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Pertama, pendekatan yang lebih aktif dilakukan untuk menambah pemasukan,

artinya masyarakat berusaha agar dapat terus menambahkan pemasukan sebagai

upaya mencapai hidup yang layak. Kedua, pendekatan yang lebih pasif, dilakukan

dengan memperkecil pengeluaran, artinya masyarakat berusaha menekan

pengeluaran sekecil mungkin untuk hal-hal yang tidak terlalu diperlukan agar

pemasukan yang didapat tetap bisa mencukupi kebutuhan (Sulistiastuti dan

Faturochman, 2000) dalam Sri Endang Saleh (2014:29). Tidak jarang pendekatan

tersebut dilakukan secara bersama, secara lebih aktif menambah pemasukan,

tetapi juga sekaligus berusaha mengurangi pengeluaran.

Strategi  bertahan hidup merupakan strategi untuk memenuhi kebutuhan hidup

atau untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ekonomi yang sulit,

memaksa masyarakat miskin untuk memilih sejumlah strategi untuk melindungi

pengeluaran dasar rumah tangga. Tindakan-tindakan pembatasan dilakukan ketika

strategi dalam bidang pekerjaan tidak cukup untuk mengurangi kesulitan dari

sumber dasar rumah tangga dan membawa rumah tangga pada kemiskinan (Sri

Endang Saleh, 2014:30).

Pemenuhan kebutuhan hidup tidak akan lepas bagaimana stategi yang diterapakan

dalam memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Partini dkk (1988) bahwa strategi

sering dilakukan sebagai cara untuk mengatasi kekurangan dalam memenuhi

kebutuhan hidup, terutama dalam keadaan mendesak atau mendadak. Strategi

dengan melakukan pinjaman, menjual barang-barang simpanan seperti perhiasan,

menggadaikan barang, dengan usaha lembur. Starategi ini sering dilakukan untuk
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kebutuhan mendadak seperti dalam keadaan sakit, membayar sewa rumah,

kekurangan dalam kebutuhan hidup sehari-hari dan lain-lain (Juwanita,2004:29

dalam Muhammad Halide, 2013:15).

Strategi kelangsungan hidup yang digunakan berbeda sesuai dengan daya dan juga

kesempatan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dapat

dikatakan bahwa faktor lingkungan juga berpengaruh terhadap kelangsungan

hidup manusia. Oleh karena itu untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari,

faktor lingkungan tidak dapat dilepaskan. Masyarakat harus berinteraksi,

berpartisipasi, dan menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan untuk

memenuhi kebutuhan hidupya agar dapat tetap hidup (Muhammad Halide,

2013:15).

Srategi bertahan hidup merupakan cara dan tindakan yang dilakukan untuk

memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya yang ada pada masyarakat

dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan sehari-hari. Cara-cara

individu menyusun strategi dipengaruhi oleh posisi individu atau kelompok dalam

struktur masyarakat, sistem kepercayaan dan jaringan sosial yang dipilih,

termasuk keahlian dalam memobilitasi sumber daya yang ada, tingkat

keterampilan, kepemilikan aset, jenis pekerjaan, status gender dan motivasi

pribadi. Jaringan sosial dan kemampuan memobilisasi sumber daya yang ada

termasuk didalamnya mendapatkan kepercayaan dari orang lain membantu

individu dalam menyusun strategi bertahan hidup.
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E. Peran Modal Sosial Dalam Strategi Bertahan Hidup

Modal sosial dalam suatu kelompok dapat diciptakan pada hasil kepercayaan

antar sesama, dan hubungan timbal balik yang mereka miliki serta jaringan

informasi untuk menunjang kebutuhan yang harus mereka penuhi. Modal sosial

merupakan suatu sistem yang mengacu kepada hasil dari kepercayaan,

pertukaran timbal balik, pertukaran ekonomi dan informasi serta asosiasi yang

melengkapi modal-modal lainya, sehingga memudahkan terjadinya tindakan

kolektif, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan (Colletta 2000) dalam Gunawan

(2012:9).

Modal sosial menciptakan kebersamaan pada masyarakat untuk mencapai tujuan

memperbaiki kualitas hidup, dan senantiasa melakukan perubahan dan

penyesuaian secara terus menerus. Di dalam proses perubahan dan upaya

mencapai tujuan tersebut, masyarakat senantiasa terikat pada nilai-nilai dan

norma-norma yang dipedomani sebagai acuan bersikap, bertindak, dan

bertingkah-laku, serta berhubungan atau membangun jaringan dan kepercayaan

dengan pihak lain.

Menurut Neng Kamarni (2012:41) modal sosial memiliki peran yaitu:

1. Membentuk solidaritas sosial masyarakat dengan pilar kesukarelaan

2. Membangun partisipasi masyarakat

3.  Penyeimbang hubungan sosial dalam masyarakat

Modal sosial merupakan salah satu komponen utama dalam menggerakkan

kebersamaan, kesaling percayaan dan kesaling menguntungkan untuk mencapai
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kemajuan bersama, Jousairi Hasbullah(2006 : 3) dalam Suyanto Prasetyo

(2010:24). Modal sosial juga dapat berperan sebagai perekat yang mengikat

semua orang dalam masyarakat untuk hidup saling berdampingan dan harmonis.

Sehingga berkembangnya modal sosial di tengah masyarakat akan menciptakan

masyarakat yang mandiri serta dapat berperan melahirkan suatu situasi

masyarakat yang toleran, paritisipatif, dan merangsang  tumbuhnya empati dan

simpati terhadap kelompok masyarakat atau di luar kelompoknya, saling tolong-

menolong, saling memberi dan membantu, serta terciptanya rasa senasib

sepenanggungan diantara masyarakat yang akan menghasilkan kehidupan yang

tentram dan damai (Inayah,2012:47).

Modal sosial merupakan sumber daya yang timbul dari adanya interaksi antara

individu-individu dalam komunitas yang kemudian menjadi tumpuan untuk dapat

bertahan hidup. Modal sosial dapat menjadi kekuatan bagi masyarakat untuk

dapat bertahan hidup dari kesulitan ekonomi. Kekuatan tersebut tercipta karena

adanya jalinan hubungan yang didalamnya terdapat sikap yang partisipatif, sikap

yang saling memperhatikan, saling memberi dan menerima, saling percaya

mempercayai dengan diperkuat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang

mendukungnya.

Menurut Snel dan Staring dikutip dari penelitian Resmi Setia (2005:6) cara-cara

individu menyusun strategi dipengaruhi oleh posisi individu atau kelompok dalam

struktur masyarakat, sistem kepercayaan dan jaringan sosial yang dipilih,

termasuk keahlian dalam memobilitasi sumber daya yang ada, tingkat
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keterampilan, kepemilikan aset, jenis pekerjaan, status gender dan motivasi

pribadi. Nampak bahwa jaringan sosial dan kemampuan memobilisasi sumber

daya yang ada termasuk didalamnya mendapatkan kepercayaan dari orang  lain

membantu individu dalam menyusun strategi bertahan hidup.

Pernyataan diatas dinyatakan bahwa modal sosial dapat membantu bagi individu

dalam melakukan strategi bertahan hidup yang dimilki. Modal sosial dapat

menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat miskin. Modal sosial dapat

menciptakan ikatan kekerabatan, pertetanggaan dan pertemanan yang kuat dari

unsur jaringan sosial, kepercayaan dan norma yang disepakati bersama dan

memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat miskin untuk mengakses modal

sosial ini.

Terciptanya situasi tersebut strategi bertahan hidup bagi masyarakat miskin akan

semakin kuat dan semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk

mengatasi kesulitan ekonomi. Masyarakat dapat memanfaatkan strategi sosial

yang tercipta dari modal sosial yang dimiliki. Strategi sosial dilakukan dengan

jalan memanfaatkan ikatan-ikatan sosial yang ada, salah satunya jejaring sosial

berbasis kekerabatan atau pertemanan.

F. Kerangka Fikir

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan masyarakat memenuhi kebutuhan

pokok seperti sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan. Dalam kehidupan

manusia sehari-hari. Kemiskinan adalah sesuatu yang nyata adanya bagi mereka

yang tergolong miskin karena mereka merasakan dan menjalani kehidupan dalam
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kemiskinan tersebut. Munculnya kemiskinan ditandai oleh berbagai faktor

keterbatasan yang mengakibatkan rendahnya kualitas kehidupan sperti: rendahnya

penghasilan, terbatasanya kepemilikan rumah tinggal yang layak huni, pendidikan

dan keterampilan yang rendah.

Kebutuhan pokok menjadi hal penting yang harus dipenuhi dalam kehiduan setiap

orang. Begitu pula bagi penambang batu, mereka berusaha bekerja keras untuk

dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dalam kondisi ekonomi yang sulit. Namun

kondisi tersebut tidak menjadi penghalang untuk mereka memperoleh pendapatan.

Mereka memanfaatkan sumber daya alam berupa batu dan memilih menjadi

penambang batu sebagai mata pencaharian pokok. Berbagai strategi bertahan

hidup mereka lakukan agar dapat tetap bertahan dalam kondisi yang sulit.

Penambang batu yang dapat bertahan dalam melangsungkan kehidupannya

disdukung dengan adanya modal sosial dan kemampuan pengelolanya.

Berkembangnya modal sosial dapat menciptakan menciptakan kondisi

masyarakat yang toleran, saling tolong-menolong, gotong-royong, empati dan

simpati serta memikliki rasa senasib sepenanggungan dalam kehidupan para

penambang batu. Hal tersebut akan memperkuat untuk melakukan strategi

bertahan hidup yang didasari adanya jaringan sosial, kepercaya, norma, ikatan

kekerabatan, pertemana atau pertetanggaan dalam  mengatasi kesulitan ekonomi.

Berikut disajikan skema kerangka pemikiran yang menjelaskan proses penelitian

ini:
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Gambar 1. Skema Kerangka Fikir

Strategi Bertahan Hidup:

1. Mencari pinjaman
2. Mencari pekerjaan

tambahan

Bertahan Hidup

Modal Sosial:
1. Jaringan
2. Kepercayaan
3. Norma
4. Toleransi
5. Tolong-menolong
6. Gotongroyong



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan

kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar (natural

setting) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Pendekatan

kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan

penghayatan (verstehen). Pendekatan kualitatif berusaha memahami dan

menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi

tertentu menurut peneliti sendiri (Usman, 2008:81). Dengan tipe dan pendekatan

ini dapat memperlihatkan gambaran jelas tentang bagaimana peran modal social

dalam memperkuat strategi bertahan hidup pada penambang batu.

B. Fokus penelitian

Fokus penelitian penting untuk dilakukan dalam sebuah penelitian kualitatif

karena melalui fokus penelitian dapat membatasi studi yang akan diteliti.

Penerapan fokus penelitian berfungsi dalam memenuhi kriteria-kriteria, atau

masukan-masukan ketika menjelaskan data yang diperoleh di lapangan. Penelitian

akan difokuskan pada:

1. Kondisi sosial ekonomi penambang batu:

a) Tingkat pendidikan
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b) Interaksi kemasyarakatan

c) Tingkat pendapatan

2. Modal sosial penambang batu:

a) Jaringan sosial

b) Kepercayaan

c) Norma

3. Strategi bertahan hidup yang dipilih penambang batu:

a) Strategi mencari pinjaman

b) Strategi mencari pekerjaan lain

c) Strategi-strategi lainnya

C. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah kawasan tambang batu di Kelurahan Sepancar

Lawang Kulon, Baturaja Timur, Sumatera Selatan. Disekitar kawasan tersebut

terdapat pemukiman penduduk yang bekerja sebagai penambang batu. Dengan

adanya pemukiman penduduk di kawasan tersebut peneliti dapat menjelaskan

bagaimana peran modal sosial dalam memperkuat strategi bertahan hidup

penambang batu yang bermukim di daerah tersebut.

D.   Sumber Data

1. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari informan. Data

yang diperoleh dari informan berasal dari kelompok penambang batu yang

ada di Kelurahan Sepancar Lawang Kulon, Kecamatan Baturaja Timur,

Sumatera Selatan. Data yang diperoleh dari:
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a) Jawaban informan dari pertanyaan-pertanyan yang diberikan melalui

wawancara

b) Hasil observasi yang dilakukan peneliti. Hasil observasi tersebut berupa

pengamatan mengenai kondisi fisik lokasi penelitian, lokasi kerja

penambang batu dan lokasi tempat tinggal penambang batu.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan catatan yang diperoleh dari lembaga atau instansi

tertentu. Pada penelitian ini data sekuder yang diperoleh adalah Data

Demografi Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Tahun 2015. Data tersebut

berasal Kantor Kelurahan ataupun Kantor Kecamatan.

E. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive

dimana pemilihan informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah

ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun kriteria dari

informan yang ditunjuk atau dipilih dalam penelitian ini adalah:

1. Informan yang memiliki mata pencaharian sebagai penambang batu

2. Istri penambang batu

3. Pemilik lahan pertambangan batu

4. Kerabat dan tetangga penambang batu

5. Konsumen atau pembeli hasil tambang

6. Pemilik warung

Profil Informan

Informan dari penelitian ini meliputi berbagai kategori. Jumlah informan dalam

penelitian ini adalah  sepuluh orang, yang terdiri dari tiga penambang batu, dua
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istri penambang batu, dua tetangga dari penambang batu, pemilik lahan, dan

konsumen atau pembeli. Berikut ini akan dijelaskan deskripsi umum dari semua

informan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Informan AK  (Penambang Batu)

Bapak AK merupakan salah satu penambang batu di Kelurahan Sepancar Lawang

Kulon. Informan berumur 35 tahun, informan asli dari Kelurahan Sepancar

Lawang Kulon dan sudah menikah, mempunyai 2 orang anak. Pendidikan

informan yaitu tidak tamat SD (Sekolah Dasar). Informan  menjadi penambang

batu sejak 5 tahun yang lalu. Sebelum menjadi penambang batu, informan pernah

bekerja sebagai buruh bangunan. Tetapi hasilnya masih belum cukup untuk

memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian beliau tertarik terjun sebagai

penambang batu. Namun informan memiliki pekerjaan sampingan yaitu sebagai

buruh tani. Pekerjaan sampingan ini dikerjaan untuk menambah pemasukan guna

memenuhi kebutuhan keluarga. Karena penghasilan dari hasil menambang masih

belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

2. Informan AM (Penambang Batu)

Informan AM berumur 32 tahun, berstatus sebagai kepala keluarga dengan 1 istri

dan 2 orang anak. Pendidikan informan hanya sampai tingkat Sekolah Dasar (SD),

informan lahir di Kota Baturaja dan bertempat tinggal di Kelurahan Sepancar

Lawang Kulon. Informan sudah menggeluti pekerjaan sebagai penambang batu

selama 4 tahun. Selain sebagai penambang batu, informan juga biasanya

melakukan pekerjaan sampingan seperti menjadi buruh tani ketika ada yang

membutuhkan tenaganya. Karena kesabaran dan kegigihannya, jika mendapatkan

penghasilan atau pemasukan yang lebih akan ditabung sedikit demi sedikit dan
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dimanfaatkan untuk membiayai agar harapan anak-anaknya nanti bisa

melanjutkan sekolah dijenjang yang lebih daripada orang tuanya.

3. Informan WK (Penambang Batu)

Informan WK berumur 42 tahun. Pendidikan informan hanya sampai Sekolah

Dasar (SD), informan WK lahir di Kelurahan Kemiling Kota Baturaja dan

bertempat tinggal di Kelurahan Sepancar Lawang Kulon. Pendidikan yang

diperoleh hanya sampai tingkat SD (Sekolah Dasar). Informan sudah menggeluti

pekerjaan sebagai penambang batu selama 5 tahun. Karena penghasilan dari

kegiatan pertambangan tidak pasti, terutama ketika musim hujan informan

mencari pekerjaan sampingan sebagai bruh tani di lahan orang lain.

4. Informan IL (Istri Penambang Batu)

Informan IL merupakan istri dari Bapak Ak. Informan berumur 32 tahun.

Pendidikan informan hanya sampai Sekolah Dasar (SD). Informan lahir di

Kelurahan Kelurahan Sepancar Lawang Kulon dan bertempat tinggal disana.

Pendidikan yang diperoleh hanya samapi tingkat SD (Sekolah Dasar). Pekerjaan

informan sebagai penjual makanan-makanan ringan di Sekolah Dasar di daerahya.

Pekerjaan ini dilakukan demi membantu suami untuk memperoleh tambahan

penghasilan bagi kebutuhan keluarga. Informan juga mengikuti kegiatan arisan

yang ada di lingkungannya. Kegiatan ini dilakukan sebagai cara untuk

menyisihkan uang dari penghasilan yang didapat dan menjadi tabungan jika ada

kebutuhan mendadak.
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5. Informan AS (Istri Penambang Batu)

Informan AS merupaka istri dari Bapak AS. Informan berumur 28 tahun.

Pendidikan informan sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP). Informan lahir

di Kelurahan Kemelak tetapi bertempat tinggal di Kelurahan Sepancar Lawang

Kulon. Pekerjaan informan sebenarnya sebagai ibu rumah tangga, namun

terkadang informan mencari pekerjaan serabutan seperti menjadi buruh penyadap

karet untuk membantu menambah pemasukan. Pekerjaan ini tidak dilakukan

setiap hari tetapi dilakukan saat ada panggilan saja dari pemilik kebun karet.

Sehingga pekerjaan ini bukan menjadi pekerjaan tetap bagi informan. Sama

seperti Informan IL, informan AS juga mengikuti kegiatan arisan yang ada di

lingkungan mereka.

6. Informan PK (Pemilik Warung)

Informan PK merupakan pemilik warung “Pak Rahmat”. Informan berusia 46

tahun. Memiliki satu orang istri dan empat orang anak. Pendidiakn informan yaitu

sampai Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Informan lahir di Kelurahan

Sepancar Lawang Kulon dan tinggal disana. Informan sudah memiliki warung

kelontong sejak 10 tahun yang lalu. Barang-barang yang dijual diwarung terebuta

berupa barang-barang sembako seperti beras, gula, minyak dan lain-lain. Menjadi

wiraswasta merupakan pekerjaan utama dari informan ini.

7. Informan MS (Pemilik Lahan)

Informan MS merupakan pemilik lahan tambang yang ada di Kelurahan Sepancar

Lawang Kulon. Informan berusia 55tahun. Menjadi pemilik lahan sudah sekitar

kurang lebih enam sampai tujuh tahun yang lalu. Pendidikan informan yaitu tidak

tamat Sekolah Dasar (SD). Informan merupakan kepala keluarga dengan satu
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orang sitri dan memiliki sepuluh orang anak. Informan tinggal di Kelurahan

Sepancar Lawang Kulon. Selain sebagai pemilik lahan, informan juga memiliki

kebun karet kurang lebih satu hektar.

8. Informan US (Tetangga Penambang Batu)

Informan US merupakan tetangga dari penambang batu yaitu bapak AK. Informan

tinggal di Kelurahan Sepancar Lawang Kulon. Informan memiliki satu orang istri

dan satu orang anak. Pendidikan terakhir yaitu tamat SMP (Sekolah Menengah

Pertama) dan informman bekerja sebgai pedagang sayur di Pasar Baturaja.

Tempat tinggal informan hanyak berjarak 100 meter dari rumah bapak AK.

9. Informan YD (Tetangga Penambang Batu)

Informan YD merupakan tetangga dari penambang batu yaitu bapak AM.

Informan tinggal di Kelurahan Sepancar Lawang Kulon. Informan memiliki satu

orang istri dan memiik tiga orang anak. Pendidikan terakhir yaitu tamat SMA

(Sekolah Menengah Atas) dan informman bekerja sebagai tukang ojek di Kota

Baturaja. Tempat tinggal informan bersebelahan dengan informan AM.

10. Informan SR (Konsumen)

SR merupakan salah satu konsumen yang sering membeli hasil tambang.

Informan merupakan konsumen yang membeli hasil tambang dan untuk dijual

kembali. Informan tinggal di Kelurahan Kemiling, Baturja Timur. Informan sudah

5 tahun menjadi pembeli hasil tambang batu yang ada di Kelurahan Sepancar

Lawang Kulon.
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Tabel 1. Profil Informan

No. Nama
Informan

Pendidikan Pekerjaan Jenis
Kelamin

Keterangan

1 AK Tidak Tamat
SD

Penambang
Batu

Laki-laki Penambang
Batu

2 AM Tamat SD Penambang
Batu

Laki-laki Penambang
Batu

3 WK Tamat SD Penambang
Batu

Laki-laki Penambang
Batu

4 IL Tamat SD Pedagang Perempuan Istri
Penambang
Batu

5 AS Tamat SMP Ibu Rumah
Tangga

Perempuan Istri
Penambang
Batu

6 PK Tamat SMK Wiraswasta Laki-laki Pemilik
Warung

7 MS Tidak Tamat
SD

Wiraswasta Laki-laki Pemilik
Lahan
Tambang

8 US Tamat SMP Pedagang Laki-laki Tetangga
Penambang
Batu

9 YD Tamat SMP Tukang Ojek Laki-laki Tetangga
Penambang
Batu

10 JM Tamat SMA Pedagang Laki-laki Konsumen

11 SR Tamat SMA Pedagang Laki-lakI Konsumen

F.  Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1. Teknik Wawancara Mendalam. Teknik ini dilakukan dengan  melakukan

tanya jawab antara peneliti dengan informan yang dianggap layak dan relevan

dengan penelitian ini. Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada

penambang batu untuk memperoleh data mengenai:
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a) Cara menambang batu

b) Harga batu

c) Tingkat produksi batu

d) Kondisi sosial ekonomi penambang batu

e) Pilihan strategi bertahan hidup penambang batu

f) Modal sosial penambang batu

g) Pilihan pekerjaan sampingan

h) Pendapatan rata-rata sebagai penambang batu

2. Teknik Observasi

Peneliti melakukan observasi dengan cara mengamati lingkungan sosial

penambang batu. Pada penelitian ini, peneliti mengecek langsung ke lokasi

penambang batu di Kelurahan Sepancar Lawang Kulon, Kecamatan Baturaja

Timur, Sumatera Selatan. Data yang diperoleh melalui teknik observasi ini adalah

data tambahan setelah wawancara mendalam. Data yang dimaksud adalah:

a) Prilaku masyarakat penambang batu

b) Lokasi kerja penambang batu

c) Lokasi tempat tinggal penambang batu

d) Kondisi fisik lokasi penelitian

Hasil observasi merupakan data tambahan yang digunakan untuk melengkapi data

dari hasi wawancara. Dengan melakukan observasi peneliti dapat mengetahui

segala sesuatu yang berhubungan dengan objek secara langsung dan jelas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan peneliti sebagai  penunjang

penelitian. Data yang didapat berupa foto-foto, yang berkaitan dengan
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penambang batu. Data dokumen yang diperoleh juga berupa data Demografi

Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Tahun.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2008:91), analisis data kualitatif dilakukan pada saat

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam

periode tertentu. Aktivitas dalam analisa data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan

demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas.

2. Penyajian data. Pada penelitian ini penyajian data dalam bentuk teks naratif

(peristiwa-peristiwa yang ditampilkan secara berurutan) dan mengkaitkannya

dengan kerangka pemikiran. Dengan adanya penyajian data, maka

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan

langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Kesimpulan

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila

tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data

berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru.

Temuan dapat berupa deskripsi suatu objek yang sebelumnya masih belum

jelas, sehingga saat diteliti menjadi jelas.

4. Kredibilitas, kredibilitas adalah kesesuaian antara konsep peneliti dengan

konsep informan (Usman, 2008:89). Agar kredibilitas terpenuhi, maka

haruslah:
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a) Mengadakan triangulasi. Memeriksa kebenaran data yang telah

diperolehnya kepada pihak lain yang dipercaya.

b) Menganalisis kasus negatif. Melakukan analisis kasus negatif bertujuan

untuk mencari data yang berbeda atau bertentangan  dengan data yang

telah ditemukan. Bila tidak ada lagi, berarti data yang sudah ditemukan

sudah dapat dipercaya.

c) Menggunakan alat bantu dalam mengumpulkan data. Alat bantu yang

digunakan dalam penelitian ini adalah panduan wawancara, handphone

sebagai alat untuk merekam dan mendokumentasikan.











IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Kelurahan Sepancar Lawang Kulon terletak di Kota Baturaja yang terdapat di

Provinsi Sumatera Selatan. Kelurahan Sepancar Lawang Kulon memiliki luas luas

wilayah 18,29 km2. Kelurahan Sepancar Lawang Kulon memiliki batas wilayah

sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Desa Tanjung Baru

2. Sebelah Timur : Tanah Omiba

3. Sebelah Selatan : Desa Batumarta.I Blok A

4. Sebelah Barat : Kelurahan Kemelak

A. Kondisi Demografi

1. Keadaan Penduduk

Kondisi demografis suatu wilayah memiliki keterkaitan erat dengan beberapa

unsur kependudukan, antara lain jumlah penduduk dan komposisi penduduknya.

Pemahaman kondisi demografis di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat

bermanfaat dalam penentuan kebijakan pembangunan bagi pemerintah setempat.

Kondisi demografis di Kelurahan Sepancar Lawang Kulon adalah sebagai berikut,

Jumlah penduduk Kelurahan Sepancar Lawang Kulon pada tahun 2015

berdasarkan buku profil desa sebanyak 4.633 jiwa yang terdiri dari laki-laki 2.333

jiwa atau 50,36% dan perempuan 2.300 jiwa atau 49,64%  keseluruhan penduduk

Kelurahan Sepancar Lawang Kulon.
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Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Penduduk Laki-laki dan
Perempuan, tahun 2015

No Lingkungan Lk Pr Jumlah Presentase %
1 Sepancar 1276 1117 2393 51,66
2 Tegal Arum 668 857 1525 32,91
3 Sukamaju 389 326 715 15,43

Total 2333 2300 4633 100
Sumber Data : Data Demografi Kelurahan Sepancar Lawang Kulon, Tahun 2015

2. Komposisi Penduduk

2.1. Komposisi Penduduk Menurut Umur

Membicarakan komposisi penduduk menurut umur sangatlah penting, karena

dengan komposisi ini dapat memberikan gambaran mengenai pertumbuhan

penduduk, besarnya penduduk usia kerja dan beban ketergantungan. Umur

merupakan karakteristik penduduk yang pokok karena umur mempunyai pengaruh

yang penting terhadap tingkah laku demografis dan sosial ekonomi penduduk.

Tabel 3. Komposisi Penduduk Berdasakan Umur, tahun 2015

No Umur Laki-laki Perempuan Jumlah Presentase %

1 0-4 tahun 235 267 502 10,83
2 5-9 tahun 197 145 342 7,39
3 10-14 tahun 257 198 455 9,82
4 15-24 tahun 524 654 1178 25,43
5 25-29 tahun 250 207 457 9,86
6 30-34 tahun 209 211 420 9,07
7 35-39 tahun 135 127 262 5,66
8 40-44 tahun 119 133 252 5,43
9 45-49 tahun 112 123 235 5,07
10 50-54 tahun 82 98 180 3,89
11 55-59 tahun 75 60 135 2,91
12 >60 tahun 138 77 215 4,64

Jumlah 2333 2300 4633 100
Sumber Data : Data Demografi Kelurahan Sepancar Lawang Kulon, Tahun 2015
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2.2. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan unsur yang penting bagi sumberdaya manusia yang

berkualitas. Kemajuan dibidang pendidikan dalam jangka waktu tertentu akan

dapat meningkatkan mutu tenaga kerja dan penyediaan kesempatan kerja yang

sesuai dengan kualitas atau tingkat pendidikannya. Komposisi penduduk di suatu

wilayah dapat memberikan gambaran umum mengenai tingkat pendidikan

masyarakat serta dapat menggambarkan tingkat kemajuan di wilayah tersebut.

Pendidikan pada masyarakat Kelurahan Sepancar Lawang Kulon umumnya hanya

sampai jenjang Sekolah Dasar. Komposisi penduduk menurut pendidikan di

Kelurahan Sepancar Lawang Kulon disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Tahun 2015

No Tingkat Laki-laki Perempuan Jumlah Presentase %

1 Tidak tamat SD 709 789 1498 32,33
2 SD 541 467 1008 21,76
3 SMP 462 374 836 18,04
4 SMU Sederajat 328 367 695 15,00
5 Diploma.I 45 45 90 1,94
6 Diploma.II 119 67 186 4,01
7 Diploma.III 51 132 183 3,95
8 Diploma.IV 0 2 2 0.04
9 Strata.1 78 57 135 2,91
10 Strata.2 0 0 0 0
11 Strata.3 0 0 0 0

Jumlah 2333 2300 4633 99,98
Sumber Data : Data Demografi Kelurahan Sepancar Lawang Kulon, Tahun 2015

Tingkat pendidikan yang terdapat di Kelurahan Sepancar Lawang Kulon sebagai

lokasi penelitian, juga dapat dilihat pada data tabel 4. Banyaknya penduduk yang

tidak tamat SD Kelurahan Sepancar Lawang Kulon adalah 1498 orang atau

sebesar 32,33% dari jumlah penduduk Kelurahan Sepancar Lawang Kulon yang
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tidak lulus SD atau tidak sekolah. Penduduk yang lulus SD adalah 1008 orang

atau 21,76% dari jumlah penduduk Kelurahan Sepancar Lawang Kulon yang lulus

SD. Penduduk yang lulus SMP adalah 836 orang atau 18,04% dari jumlah

penduduk Kelurahan Sepancar Lawang Kulon yang lulus SMP. Penduduk yang

lulus SMA adalah 695 orang atau 15,00% dari jumlah penduduk Kelurahan

Sepancar Lawang Kulon yang lulus SMA. Penduduk yang Lulus Perguruan

Tinggi Strata I sebanyak 135 orang atau 2,91% dari jumlah penduduk Kelurahan

Sepancar Lawang Kulon yang lulus Perguruan Tinggi Strata I.

2.3. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian merupakan aktivitas ekonomi manusia untuk mempertahankan

hidupnya dan memperoleh taraf hidup yang lebih layak dan sesuai dengan

keadaan penduduk dan geografis daerahnya. Komposisi penduduk menurut mata

pencaharian merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan

perekonomian suatu daerah. Melalui data komposisi penduduk menurut  mata

pencaharian kita dapat mengetahui jenis pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh

masyarakat pada suatu daerah. Keadaan mata pencaharian masyarakat di

Kelurahan Sepancar Lawang Kulon disajikan dalam tabel berikut ini:
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Tabel.5 Komposisi Berdasarkan Mata Pencaharian, Tahun 2015

No Pekerjaan Laki-laki Perempuan Jumlah Presentase
%

1 Petani 1256 1764 3020 65,18
2 Buruh 546 198 744 16,06

3
Karyawan
Swasta

120 98 218
4,71

4 Pedagang 31 102 133 2,88
5 PNS 136 68 204 4,40
6 TNI /POLRI 37 0 37 0,80
7 Pengusaha 64 59 123 2,65
8 Jasa 143 11 154 3,32

Jumlah 2333 2300 4633 100
Sumber : Data Demografi Kelurahan Sepancar Lawang Kulon, Tahun 2015

Tabel 5 tersebut menunjukkan bahwa di Kelurahan Sepancar Lawang Kulon,

penduduk yang memiliki mata pencaharian di bidang pertanian yaitu sebagai

petani sebesar 3.020 atau 65,18% dan buruh tani sebesar 7.44 atau 16,06%.

Kondisi diatas menunjukkan bahwa dunia pertanian tetap dipilih dan dimiliki oleh

masyarakat Kelurahan Sepancar Lawang Kulon. Pertanian merupakan suatu jenis

pekerjaan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi

berikutnya, sehingga menjadikan pertanian sebagai pekerjaan dari sebagian besar

penduduk masyarakat Kelurahan Sepancar Lawang Kulon. Kriteria kegiatan

pertanian yang dimasukkan pada tabel 4 juga tidak hanya petani yang terhitung

memiliki lahan pertanian, tetapi buruh tani juga dimasukkan dalam kriteria

kegiatan pertanian. Buruh tani adalah petani yang tidak memiliki lahan pertanian

atau jika memiliki maka jumlahnya sangat sempit, sehingga pendapatan yang

diperoleh dari hasil pertanian tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan

keluarganya.
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Buruh tani biasanya tetap mencari pekerjaan di sektor non pertanian, untuk

memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kegiatan pertanian yang bersifat musiman

menjadikan pendapatan yang diperoleh tidak bisa diterima setiap saat. Kondisi

seperti ini terjadi di Kelurahan Sepancar Lawang Kulon, dimana sebagian buruh

tani bekerja di sektor non-pertanian yaitu sebagai penambang batu untuk

mencukupi kebutuhan keluarganya.



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kondisi sosial ekonomi pada penambang batu dilihat dari unsur

pendidikan dan tingkat pendapatan yang diperoleh penambang batu.

Pendidikan yang diperoleh oleh penambang batu hanya sampai

Sekolah Dasar (SD) dan tidak tamat SD (Sekolah Dasar). Pendidikan

rendah yang diperoleh penambang batu mengakibatkan kecilnya

kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak sehinga mereka hanya

bergantung pada pekerjaan yang bisa mereka lakukan yaitu menjadi

penambang batu. Namun penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan

dari menambang tidak menentu, sehingga mengakibatkan pendapatan

yang diperoleh pun rendah dan tidak dapat memenuhi kebutuhan

pokok.

2. Kondisi pendapatan yang rendah membuat penambang batu melakukan

startegi untuk dapat bertahan hidup. Startegi tersebut adalah mencari

pinjaman ketika mengalami kesulitan ekonomi, mencari pekerjaan lain,

mendahulukan kebutuhan pokok, menghemat pengeluaran dan juga

adanya keikutsertaan istri dalam mencari nafkah. Namun strategi-

strategi tersebut dapat dilakukan dengan adanya interaksi dan
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terjalinnya hubungan sosial dengan orang-orang sekitar. Kegiatan

penambangan yang dilakukan oleh penambang batu menjadikan

mereka melakukan proses interaksi dengan orang-orang disekitarnya,

baik itu sesama penambang, pemilik lahan dan juga konsumen.

Hubungan-hubungan yang dibangun bukanlah hubungan yang tanpa

arti melainkan terdapat peran modal sosial didalamnya.

3. Modal sosial yang terdapat dalam kehidupan penambang batu

mencakup tiga unsur yaitu jaringan sosial, kepercayaan dan norma.

Pertama, jaringan yang berkembang pada kelompok penambang batu

mengahasilkan hubungan kerjasama yang terjalin antara penambang

batu, pemilik lahan, dan konsumen. Jaringan tersebut menjadi kuat

karena diikat dengan rasa persaudaraan,kekeluargaan dan pertemanan

tersebut. Kedua, kepercayaan pada penambang batu dapat terlihat

dengan adanya saling percaya dari hubungan sosial yang terjadi, antara

penambang batu dengan penambang batu lain, penambang batu dengan

pemilik lahan, penambang batu dengan konsumen atau pembeli, dan

juga dengan tetangga atau warga sekitar. Ketiga, norma dalam

kehidupan penambang batu dapat dibuktikan dengan adanya

kesepakatan sebelumnya antara sesama penambang dan pemilik lahan

untuk membayar sewa lahan. Norma yang ada dalam kehidupan

penambang batu juga berupa sikap kegotongroyongan, sikap saling

membantu, dan saling berbagi.
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4. Modal sosial beperan dalam strategi bertahan hidup yang dilakukan

penambang batu. Strategi mencari pinjaman dapat dilakukan oleh

penambang batu karena adanya kesedian untuk membantu dari pihak

yang memberikan pinjaman. Hal ini karena adanya kepercayaan yang

membentuk sikap saling membantu. Sikap jujur yang dimiliki

penambang batu juga mempermudah mendapatkan pinjaman baik dari

sesama penambang ataupun tetangga sekitar. Rasa persaudaraan dan

kekeluargaan, toleransi dalam membayar hutang juga memperkuat

penambang batu dalam melakukan strategi mencari pinjaman. Begitu

pula dengan startegi mencari pekerjaan lain dilakukan penambang batu

karena didukung adanya modal sosial. Terdapat hubungan sosial yang

terjalin dari modal sosial, yang kemudian memudahkan penambang

batu mencari pekerjaan. Hubungan sosial terjalin antara sesama

penambang batu dan juga pemilik lahan persawahan. Hubungan sosial

tersebut tercipta dari jaringan sosial dan kepercayaan. Jaringan sosial

menghasilkan kerjasama yang baik, saling membantu, adanya rasa

persaudaraan dan kekeluargaan.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan peneliti terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah sebaiknya bisa menjalanakan program-program

pemberdayaan secara serius dan bertanggung jawab untuk

meningkatkan kemampuan penambang batu dalam mengelolah sumber
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daya yang ada sehingga dapat meningkatkan pendapatan penambang

batu.

2. Pemerintah daerah sebaiknya membuat kebijakan-kebijakan terkait

pemberian izin atas pertambangan yang dilakukan di Kelurahan

Sepancar Lawang Kulon untuk mengontrol dan melindungi jalannya

kegiatan pertambangan sehingga memudaahkan mereka dalam

memperoleh pendapatan dari kegiatan pertambangan.

3. Sebagai waga masyarakat yang baik, kelompok penambang batu dan

juga warga Kelurahan Sepancar Lawang Kulon sebaiknya mendukung

semua program pemerintah dengan sungguh-sungguh agar program-

program dan kebijakan yang telah dibuat dapat mengatasi permsalahan

yang ada, khusus nya masalah kemiskinan dan juga dapat memberikan

manfaat bagi kelompok penambang serta warga sekitar.
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