
SOCIAL CAPITAL 
“The important thing is not what you know, but who you know” 



Social capital 

¨  Sumberdaya yang diraih oleh pelakunya melalui struktur 
sosial yang spesifik dan kemudian digunakan untuk 
memburu kepentingannya; modal sosial tersebut diciptakan 
lewat perubahan-perubahan dalam hubungan antar 
pelakunya (Barker) 

¨  Seperangkat elemen dari struktur sosial yang memengaruhi 
relasi antarmanusia dan sekaligus sebagai input atau 
argumen bagi fungsi produksi dan/atau manfaat (utility) 
(Schiff) 

¨  Teman, kolega, dan lebih umum kontak lewat siapa pun 
yang membuka peluang bagi pemanfaatan modal ekonomi 
dan manusia (Burt) 

¨  Gambaran organisasi sosial, seperti jaringan, norma, dan 
kepercayaan sosial, yang memfasilitasi koordinasi dan 
kerjasama yang saling menguntungkan (Putnam) 



Cont’d... 

¨  Sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki 
seseorang berasal dari jaringan sosial yang 
terlembaga serta berlangsung terus-menerus dalam 
bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik yang 
memberikan kepada anggota berbagai bentuk 
dukungan kolektif (Bourdieu) 

¨  Kemampuan individu untuk mengatur sumber-sumber 
langka berdasarkan keanggotaan mereka dalam 
jaringan/struktur sosial yang lebih luas (nilai, 
solidaritas, resiprositas dan kepercayaan) (Portes) 

¨  Investasi dalam hubungan sosial (Nan Lin) 



Modal Sosial (Coleman) 

¨  Modal sosial bukanlah entitas tunggal, tetapi entitas 
majemuk yang mengandung dua elemen: 
¤ modal sosial mencakup beberapa aspek dari struktur 

sosial; 
¤ modal sosial memfasilitasi tindakan tertentu dari 

pelaku (aktor) – baik individu maupun perusahaan- di 
dalam struktur tersebut (within the structure). 

¨  Dari perspektif ini, sama halnya dengan modal 
lainnya, modal sosial juga bersifat produktif, yakni 
membuat pencapaian tujuan tertentu yang tidak 
mungkin diraih bila keberadaannya tidak eksis. 



Bentuk Modal Sosial (Coleman) 

¨  Struktur kewajiban (obligations), ekspektasi, dan 
kepercayaan. 
¤ Bentuk modal sosial tergantung dari dua elemen kunci: 

kepercayaan dari lingkungan sosial dan perluasan 
aktual dari kewajiban yang sudah dipenuhi (obligation 
held).  

¤  Individu yang bermukim dalam struktur sosial dengan 
saling kepercayaan tinggi memiliki modal sosial yang 
lebih baik daripada situasi sebaliknya. 



Cont’d... 

¨  Jaringan informasi (information channels) 
¤  Informasi sangatlah penting sebagai basis tindakan. 

Tetapi harus disadari bahwa informasi itu mahal, tidak 
gratis.  

¤ Pada level yang paling minimum, di mana ini perlu 
mendapatkan perhatian, informasi selalu terbatas. 
Tentu saja, individu yang memiliki jaringan lebih luas 
akan lebih mudah (dan murah) untuk memperoleh 
informasi, sehingga bisa dikatakan modal sosialnya 
tinggi; demikian pula sebaliknya. 



Cont’d... 

¨  Norma dan sanksi yang efektif (norms and effective 
sanctions) 
¤ Norma dalam sebuah komunitas yang mendukung 

individu untuk memperoleh prestasi (achievement) bisa 
digolongkan sebagai bentuk modal sosial yang sangat 
penting.  

¤ Contoh: norma yang berlaku secara kuat dan efektif 
dalam sebuah komunitas yang bisa memengaruhi 
orang-orang muda, mempunyai potensi untuk mendidik 
generasi muda tersebut memanfaatkan waktu sebaik-
baiknya  



Konsep Utama Modal Sosial 

¨  Jaringan sosial merupakan aset yang sangat 
bernilai 

¨  Jaringan memberikan dasar bagi kohesi sosial 
karena mendorong orang bekerja satu sama lain 
(tidak hanya dengan orang yang mereka kenal 
secara langsung) untuk memperoleh manfaat timbal 
balik 



Kepercayaan (Trust) 

¨  Kecenderungan perilaku tertentu yang dapat 
mengurangi resiko yang muncul dari perilakunya 
(Torsvik) 

¨  Keterikatan, bukan kepada resiko, tetapi kepada 
beberapa kemungkinan. Kepercayaan selalu 
mengandung konotasi keyakinan 

¨  Keyakinan akan reliabilitas seseorang/sistem, terkait 
dengan hasi/peristiwa, dimana keyakinan itu 
mengekspresikan suatu iman (faith) terhadap integritas 
atau cinta kasih orang lain (Giddens) 

¨  Seperangkat harapan yang dimiliki bersama-sama oleh 
semua yang berada dalam pertukaran (Zucker) 



Lingkungan Kepercayaan (Giddens) 

¨  Masyarakat Pramodern 
¤ Hubungan kekerabatan, komunitas masyarakat lokal, 

kosmologi religius, dan tradisi 

¨  Masyarakat Modern 
¤ Sistem abstrak à alat simbolis ex: uang dalam utang 

piutang, sistem keahlian ex: percaya pada dokter, 
percaya pada sopir bus 

¤ Relasi personal  
¤ Orientasi masa depan 



Granovetter 

The Strength of Weak Ties  



Konsep Pemikiran 

¨  Derajat kedekatan/pertemanan dua orang individu 
dipengaruhi oleh kekuatan ikatan diantara mereka 

¨  Kekuatan ikatan penting dalam jejaring sosial, 
dimana akan memunculkan ikatan kuat dan ikatan 
lemah 

¨  Akan tetapi ikatan lemah (weak ties) tidak bisa 
disingkirkan begitu saja, karena dibalik ikatan 
yang lemah ada kekuatan dari ikatan tersebut 



Cont’d... 

¨  E.g. Rumor akan cepat menyebar dari ikatan yang 
lemah dibandingkan dengan ikatan yang kuat 


