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Tadinya aku pingin bilang 
Aku butuh rumah 

Tapi lantas kuganti 
Dengan kalimat: 

Setiap orang butuh tanah 
Ingat: setiap orang! 
Aku berpikir tentang 

Sebuah gerakan 
Tapi mana mungkin 

Aku nuntut sendirian? 
 

(Wiji Thukul, ”Tentang Sebuah Gerakan”2) 
 

 

 

Ringkasan Artikel 

“Converting Social Capital into Political Capital” 
 

Modal Sosial 

Robert Putnam (1993) mendefinisikan modal sosial sebagai suatu nilai mutual trust 
(kepercayaan)  antara anggota masyarakat  dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal 
sosial merupakan institusi sosial yang melibatkan jaringan (networks), norma-norma (norms), 
dan kepercayaan sosial (social trust) yang mendorong kolaborasi sosial (koordinasi dan 
kooperasi) untuk kepentingan bersama. Lebih jauh Putnam memaknai asosiasi horisontal tidak 
hanya yang memberi desireable outcome (hasil pendapatan yang diharapkan) melainkan juga 
undesirable outcome (hasil tambahan). 

Sementara Pierre Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai “sumber daya aktual 
dan potensial yang dimiliki oleh seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan 
serta berlangsung terus-menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik (atau 
dengan kata lain: keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan kepada anggotanya 
berbagai bentuk dukungan kolektif”. 

Modal sosial menekankan pentingnya transformasi dari hubungan sosial sesaat dan 
rapuh, seperti pertetanggaan, pertemanan, atau kekeluargaan; menjadi hubungan bersifat 
jangka panjang yang diwarnai munculnya kewajiban terhadap orang lain. 

Bourdieu (1970) juga menegaskan tentang modal sosial sebagai sesuatu yang 
berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk-bentuk social 
capital (modal sosial) berupa institusi lokal maupun kekayaan Sumber Daya Alamnya.  
Pendapatnya menegaskan tentang  modal sosial mengacu pada keuntungan dan kesempatan 
yang didapatkan seseorang di dalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas sosial 
tertentu (paguyuban, kelompok arisan, asosiasi tertentu). 

                                                 
1 Tugas Kuliah Magister Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia Angk. XIV (2007). 
2 Dikutip dari Francis Wahono, dkk., 2003. Gelombang Perlawanan Rakyat: Kasus-kasus Gerakan Sosial di 
Indonesia, Yogyakarta: Insist, hal. v. 
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Modal Politik  

J.A. Booth dan P.B. Richard mengartikan modal politik sebagai aktivitas warga negara 
untuk mencapai kekuasaan dan demokrasi. Konsep yang mereka kembangkan merupakan 
kritik terhadap Robert Putnam yang gagal menjelaskan perbenturan masyarakat sipil dengan 
pemerintah, serta kegagalan Putnam dalam menerangkan pengaruh kelompok terhadap 
perilaku warga negara dan pemerintah untuk meningkatkan demokrasi. 

A. Hick dan J. Misra (1993) mengatakan modal politik adalah “Berbagi fokus pemberian 
kekuasaan/sumber daya untuk merealisasikan hal-hal yang dapat mewujudkan kepentingan”. 

Perubahan dari Modal Sosial ke Modal Politik  

Modal sosial yang kuat banyak membantu kerja-kerja politik dalam mengangkat isu hak 
masyarakat. Berbagai kerja politik dilakukan oleh masyarakat lokal untuk mendukung 
kegiatan-kegiatan politik seperti mobilisasi suara pemilih, partisipasi langsung dalam proses 
legislasi, protes/demonstrasi, lobi, serta membangun wacana sebagai modal politik untuk 
membangun demokrasi. 

 

A. Studi Kasus di Thailand 

Kelas menengah Thailand memiliki modal politik besar untuk mewarnai kehidupan 
politik Thailand. Namun sayangnya, tidak semua wacana yang direproduksi kelas menengah 
merupakan masalah mendasar yang benar-benar dihadapi rakyat Thailand. 

Pada 1991 Departemen Kehutanan Thailand mengajukan draft Community Forestry Bill 
(CFB) yang antara lain mengatur keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan. 
Pengaturan ini penting mengingat kebijakan kehutanan nasional tahun 1985 menargetkan luas 
hutan tetap sebesar 40% dari total luas negara, yang terdiri atas 15% hutan produksi dan 25% 
hutan/kawasan konservasi. 

Sosialisasi dan konsultasi publik draft CFB membuat masyarakat Thailand terbagi 
menjadi 2 kelompok antara yang setuju dengan yang tidak setuju terhadap keberadaan 
masyarakat lokal dalam areal hutan. Kelompok yang setuju berpendapat bahwa masyarakat 
lokal berhak untuk tetap tinggal di dalam hutan, mengingat keberadaan mereka sudah ada 
jauh sebelum areal tersebut ditetapkan menjadi hutan negara. Apalagi terbukti selama ini, 
dengan kearifannya, mereka mampu mengelola hutan secara lestari. Hal ini bisa dilihat 
setidaknya pada 8.000 kelompok masyarakat yang berhasil mengelola areal hutan secara 
berkelanjutan. 

Kelompok yang tidak setuju dengan keberadaan masyarakat dalam areal hutan 
(kelompok konservasionis) berpendapat keberadaan mereka akan menjadi preseden bagi 
kehadiran kelompok masyarakat lain, yang pada akhirnya mengancam kelestarian hutan. 

Pro dan kontra menyebabkan Parlemen tidak segera mengesahkan draft CFB. Sampai 
tahun 2000 terdapat 5 draft CFB, yaitu versi pemerintah (Departemen Kehutanan), 3 versi 
dari 3 partai politik yang berbeda, dan versi masyarakat. 

Patut dicatat keberhasilan masyarakat mengajukan draft CFB versi mereka pada tanggal 
1 Maret 2000 dengan dukungan 52.698 tanda tangan. Pengajuan draft masyarakat ini adalah 
yang pertama kalinya terjadi dalam sejarah konstitusi di Thailand. Konstitusi tahun 1997 
memang memungkinkan masyarakat dengan dukungan minimal 50.000 tanda tangan 
mengajukan sebuah peraturan perundangan kepada Parlemen. 



Konversi Modal Sosial menuju Modal Politik 3

Akhirnya Parlemen menyetujui draft CFB versi pemerintah pada November 2000. 
Masyarakat lokal bisa menerima, karena kepentingan mereka sudah banyak diakomodir, 
termasuk hak untuk tinggal dan mengelola kawasan hutan lindung. 

Namun kegembiraan masyarakat lokal tidak berlangsung lama, karena persetujuan 
Parlemen ini dibatalkan oleh Senat pada bulan Maret 2001, atas lobi kelompok konservasionis. 

Modal sosial dan politik  di Thailand  

Keberhasilan masyarakat lokal mengangkat kepentingan dan hak mereka untuk tinggal 
tidak lepas dari solidnya mereka (yang terdiri dari berbagai etnis) menyatukan diri dalam 
berbagai organisasi rakyat dan jaringan. Keberhasilan mengumpulkan 50.000 lebih tanda 
tangan mendukung draft CFB versi mereka bisa menjadi contoh bagaimana rapinya 
pengorganisasian diri. Dukungan aktor di luar masyarakat lokal juga patut dicatat, khususnya 
kalangan LSM dan akademisi. 

Tetapi kelompok konservasionis, meskipun jumlahnya lebih sedikit, mempunyai akses 
politik yang lebih baik ke pusat-pusat kekuasaan. Hal ini terbukti dari keberhasilan mereka 
melobi Senat untuk membatalkan keputusan Parlemen yang telah menyetujui draft CFB versi 
pemerintah. 

Berbagai kerja politik telah dilakukan masyarakat lokal dengan dukungan LSM dan 
akademisi, diantaranya: mobilisasi suara pemilih, partisipasi langsung dalam proses legislasi, 
protes/demonstrasi, lobi, membangun wacana, dan memengaruhi negara donor (Regina Birner 
dan Heidi Wittmer, 2003). 

Upaya politik lain, seperti lobi ke politisi dan birokrat, membangun wacana, dan 
mempengaruhi negara donor dilakukan oleh LSM dan akademisi. Keterlibatan kaum akademisi 
penting mengingat status sosial mereka sebagai aajaan (guru) yang membuat pendapat dan 
opini mereka didengar masyarakat luas. 

Kesimpulan dari makalah ini, dan studi kasus yang diangkat, menegaskan bahwa 
masyarakat lokal dapat memengaruhi proses politik baik di tingkat lokal maupun di tingkat 
nasional dengan cara memanfaatkan modal sosial yang telah mereka miliki untuk mendukung 
upaya-upaya politik. 
 

B. Studi Kasus Buruh Pedesaan di Industri Minyak Columbia 

Kasus Columbia dipilih untuk menggambarkan penerapan kerangka modal politik 
(political capital) dalam konteks politik mikro. Kasus ini berhubungan dengan buruh pedesaan 
dan industri minyak di Casanare, Columbia. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi fokus di 
sini bukan pada kebijakan negara, tapi pada kebijakan perusahaan multinasional dalam yang 
berhubungan dengan populasi lokal. 

1. Banjir Minyak di Casanare 

Casanare adalah sebuah daerah potensial penghasil minyak yang terletak di sebelah 
timur kota Andes. Infrastruktur area tersebut tertinggal jauh dibandingkan daerah lain. 
Sebelum datangnya industri minyak di tahun 1980an, pendapatan utama penduduknya 
adalah bertani dan memproduksi minyak kelapa sawit. Sumber daya manusia dalam 
populasinya adalah petani miskin yang menjadi buruh di lahan pertanian besar. 

Populasi di daerah itu diatur oleh organisasi kemasyarakatan yang disebut juntas de 
accion communal yang dibentuk untuk mengurusi manajemen infrasturktur masyarakat. 
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Timbulnya hubungan kemasyarakatan semiformal seperti dipraktekkan juntas the accion 
communal terhambat karena tingginya perpindahan penduduk dan perubahan fluktuasi 
jumlah penduduk serta dipercepat ”Oil Boom”. 

Di kawasan eksploitasi minyak Casanare, pembangunan infrasturktur seperti 
jembatan, jalan dan konstruksi lainnya menyebabkan peningkatan jumlah permintaan 
tenaga buruh yang tidak terlatih dan yang semi terlatih. Dengan bekerja di perusahaan 
minyak, mereka mendapatkan bayaran lebih tinggi dibandingkan ketika masih bekerja di 
bidang pertanian atau di proyek-proyek pemerintah. 

Seiring pertumbuhan industri minyak, perusahaan membayar uang lembur dan uang 
pelayanan keamanan seperti yang terjadi di kawasan industri minyak yang lain di 
Columbia. Jarang terjadi konfrontasi antara organisasi pekerja dengan perusahaan.  

Karyawan di kawasan Casanare tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi modal 
politik, seperti yang terjadi di kawasan industri minyak lain, karena tidak ada ”pengaruh 
gangguan” dari dalam organisasi pekerjanya yang biasanya menjadi alat untuk 
memengaruhi perusahaan dalam menyikapi kebijakan buruh. 

Penduduk lokal memiliki pengaruh terhadap perusahaan dalam hal perjanjian 
dengan buruh. Penduduk lokal menuntut kesempatan kerja di perusahaan tersebut 
sebagai bentuk solidaritas. Menariknya, perusahaan pun berusaha untuk memenuhi 
permintaan penduduk lokal. 

 

2. Modal Sosial dan Modal Politik dalam kasus Casanare 

Dari sudut pandang publik, keberadaan organisasi kemasyarakatan (juntas de accion 
communal) mewakili ketersediaan struktur sosial. Dari sudut pandang pelaku (actor), 
keanggotaan dalam organisasi kemasyarakatan mewakili wadah (instrumental) modal 
sosial yang dapat diubah menjadi modal politik untuk menunjang keinginan masyarakat 
juga perusahaan minyak itu sendiri. 

Tipe modal politik yang bagaimana yang dapat memengaruhi kebijakan perusahaan 
minyak? Kemungkinan munculnya pengaruh via politisi terbatas karena bentangan jarak 
antarkawasan yang terpisah pisah sehingga sulit mengumpulkan suara mayoritas. Justru 
muncul kelompok-kelompok berpengaruh seperti mafia, disebut guirrela, yang justru 
memiliki power untuk memberikan perlindungan dan memengaruhi kebijakan. 

Berikut adalah tabel yang menunjukkan relevansi modal sosial dan modal kapital 
terhadap kebijakan perusahaan minyak. 

 Modal Struktur Modal Instrumen 

Modal 
Sosial 

• Organisasi Kemasyarakatan untuk 
pengelolaan sumber daya 
masyarakat. 

• Keanggotaan dalam organisasi 
kemasyarakatan yang menyuarakan 
keinginan kelompok masyarakat. 

Modal 
Politik 

• Rendahnya relevansi isu yang dapat 
mempengaruhi pendapatan daerah 

• Tidak adanya perlindungan atau 
jaminan negara untuk melindungi 
instalasi minyak 

• Pers nasional/internasional 
memberitakan perusahaan minyak, 

• Ketergantungan untuk dilindungi 
oleh guerilla 

• Kritik perusahaan multinasional 
dalam wacana publik 
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”perserve political capital” 

• Keberadaan guerilla 

 

Kontribusi Artikel dalam Ekonomi Politik 
Konversi Modal Sosial menuju Modal Politik 

 

Secara garis besar artikel “Converting Social Capital into Political Capital” menjelaskan 
pemanfaatan/penggunaan modal sosial untuk mencapai tujuan tertentu melalui langkah-
langkah pengubahan menjadi modal politis. 

Modal sosial muncul dan berkembang dalam masyarakat. Namun bukan berarti proses 
mengalihrupakan (konversi) modal sosial (menjadi modal politik) adalah proses sederhana 
yang bisa dikendalikan sepenuhnya oleh masyarakat bersangkutan. Karena modal sosial 
(seringnya berupa nilai) banyak bersentuhan dengan liyan/the other (non-anggota masyarakat 
bersangkutan), maka kelanggengan serta perkembangannya dipengaruhi pula oleh keberadaan 
non-anggota masyarakat. 

The other (dalam kosakata Indonesia mulai banyak diterjemahkan sebagai liyan) atau 
pihak berkepentingan adalah semua pihak yang berkepentingan atau setidaknya terkait 
dengan keberadaan modal sosial. Liyan ini berada di sekeliling kita, dengan atau tanpa kita 
sadari; baik yang berhubungan langsung maupun yang tidak langsung berhubungan. 

Konsep otherness dalam ilmu sosial mengalami evolusi yang panjang. Pada mulanya 
konsep ini terlalu sederhana karena menganggap bahwa pihak yang berkepentingan dengan 
suatu tindakan hanya ada dua, yaitu pelaku (pembuat tindakan) serta pihak yang secara 
langsung dikenai tindakan tersebut. 

Teori-teori sosial modern (terbaru) memandang lingkungan tempat liyan berada sebagai 
wilayah yang keluasannya tanpa batas. Keluasan dimaksud meliputi juga besaran jumlah liyan 
dalam konteks kuantitas, selain dalam konteks identitas. Dengan demikian liyan tidak lagi 
dimaknai sebagai (hanya) hubungan dua pihak diametral, melainkan hubungan dengan 
lingkungan luas, karena aksi pihak-pihak lain juga diakui memiliki kontribusi/pengaruh. 

Pemaknaan liyan secara sempit dapat dilihat dalam konsep hukum permintaan-
penawaran dalam ilmu ekonomi konvensional yang selalu menggunakan asumsi ceteris 
paribus. Ceteris paribus menyatakan bahwa hukum permintaan-penawaran hanya dipengaruhi 
secara bertimbal-balik oleh produsen (pelaku tindakan) dan konsumen (yang dikenai 
tindakan). Sehingga cara pembentukan kesetimbangan harga selalu sama dalam setiap kondisi 
pasar. Kesamaan ini ditarik dari asumsi bahwa kondisi yang menyertai setiap pasar adalah 
selalu sama dan sebangun, yaitu hanya dipengaruhi kuantitas produksi dan permintaan 
konsumen. 

Benarkah kondisi yang menyertai semua pasar adalah selalu sama dan sebangun? 
Ternyata tidak! Belakangan ini perkembangan ilmu ekonomi menunjukkan bahwa setiap pasar 
memiliki karakteristik unik yang membedakan dirinya dari pasar yang lain. Sehingga hukum 
permintaan-penawaran tidak selalu berlaku sama di berbagai tempat.3 

                                                 
3 Dalam perspektif ekonomi politik, hal ini bisa dikaitkan dengan perspektif Ekonomi Politik Baru ’The 
New Political Economy’ atau yang populer dengan sebutan Rational Choice dan Public Choice. Lihat 



Konversi Modal Sosial menuju Modal Politik 6

Beberapa hal dapat dicatat memiliki peran dalam menentukan keseimbangan kurva 
penawaran-permintaan, antara lain intervensi pemerintah, kepentingan kelompok tertentu, 
serta peran media dalam bentuk advertensi atau publikasi lainnya. Terpenting yang harus 
diperhatikan, bahwa hal-hal tersebut (variabel bebas dalam pembentukan kurva permintaan-
penawaran) ada di sekitar kita. 

Dengan kesamaan logika seperti dicontohkan di atas, kita bisa memahami konsep 
habitus yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu. Menurut sosiolog yang sekaligus antropolog 
ini, habitus melukiskan disposisi seseorang atau suatu kelas sosial yang menetukan arah 
orientasi sosial, cita-cita, selera, cara berpikir, etos, dan sebagainya. Disposisi itu sendiri 
adalah sikap, kecenderungan dalam mempersepsi, merasakan, melakukan, dan berpikir, yang 
diinternalisasikan oleh individu berkat kondisi obyektif eksistensi seseorang. Kemudian 
disposisi berfungsi sebagai prinsip tak sadar tindakan, persepsi, dan refleksi.4 

Sistem disposisi mengatur kapasitas individu untuk bertindak dengan (melakukan) 
internalisasi seperangkat kondisi material tertentu. Pengertian yang dimaksud oleh Bourdieu, 
seperti juga dianut oleh aliran ilmu-ilmu sosial saat ini: lingkungan (masyarakat) menciptakan 
standarisasi tata perilaku (bisa juga disebut nilai) dan mewariskannya turun-temurun. 
Sehingga pemikiran/tindakan generasi paling mutakhir (generasi terkini) tidak bisa dikatakan 
benar-benar terlepas dari pengaruh pemikiran/tindakan generasi sebelumnya. 

Pendekatan Bourdieu dalam menjelaskan habitus dikenal sebagai pendekatan 
strukturalisme genetik, yaitu analisis struktur-struktur obyektif yang tidak bisa dipisahkan dari 
analisis asal-usul struktur-struktur mental dalam individu-individu biologis yang sebagian 
merupakan produk penyatuan struktur-struktur sosial dan analisis asal-usul struktur sosial itu 
sendiri.5 

Mengenai dominasi, konsep yang nanti akan bersinggungan dengan studi kasus di 
Thailand dan Toba Samosir-Indonesia, bisa dipinjam penjelasan Bourdieu. Menurutnya 
dominasi (harus) tidak lagi diamati melulu dari akibat-akibat luar, tetapi juga akibat yang 
dibatinkan (habitus). Dengan demikian, perubahan politik dan sosial dipahami sebagai 
pertemuan antara upaya diri dan tindakan kolektif.6 

Ringkasnya, gagasan ini mengatakan bahwa lingkungan memengaruhi (internalisasi) nilai 
ke dalam individu. Kemudian pemikirian individu yang telah terinternalisasi oleh lingkungan 
mencoba memengaruhi lingkungannya secara bertimbal balik. Pola ini terjadi terus-menerus 
dan berulang-ulang (tetapi tentu dengan variasi pemikiran yang acapkali baru/berbeda).7 

                                                                                                                                               
Didik J. Rachbini, 2002. Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik, Jakarta: Ghalia, Bab 3 
tentang Teori Ekonomi Politik Baru (Kajian Negara, Masyarakat, dan Pasar). Sedikit pengantar perubahan 
paradigma ilmu ekonomi juga dapat dibaca tulisan mengenai teori sosial dan problem makroekonomi 
dalam Anthony Giddens, 1997. Social Theory and Modern Sociology, Oxford: Polity Press, hal. 183-202. 
4 Haryatmoko, 2003. ”Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa: Landasan Teoritis Gerakan Sosial 
Menurut Pierre Bourdieu” dalam Majalah BASIS Edisi Khusus Pierre Bourdieu, edisi November-Desember 
2003, hal. 10-11. 
5 Haryatmoko, Ibid., hal. 8-9. 
6 Haryatmoko, Ibid. 
7 Setidaknya terdapat tiga konsep (sosiologi) dasar yang terkait dengan hal ini, yaitu sosialisasi, 
internalisasi, dan institusionalisasi. Secara sederhana Peter Berger (1978) memberi definisi sosialisasi 
sebagai “a process by which a child learns to be a participant member of society”, yaitu proses seorang 
anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. 
Internalisasi diterangkan sebagai proses dimana individu memasukkan kedalam dirinya, nilai, norma, dan 
hal-hal yang dipelajarinya dari masyarakat. Proses internalisasi bukanlah suatu proses pasif, melainkan 
proses yang menuntut keaktifan dari pelakunya. Aktif dalam arti bahwa tindakan ini dilakukan secara 
sadar dan sengaja. 
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Berkenaan dengan itu, Bourdieu menyebutkan bahwa habitus individu dibentuk oleh 
atau dikaitkan pada keluarga, kelompok dan yang paling penting posisi kelas individu dalam 
masyarakat. 

Gagasan Bourdieu mengenai habitus mengantarkan kita pada pemahaman bahwa modal 
sosial bukanlah sesuatu yang bisa di-create tiba-tiba dengan waktu singkat. Menumbuhkan 
modal sosial memerlukan waktu yang lama, bahkan bisa lebih dari beberapa generasi. 

Habitus menjadi landasan terhadap setiap tindakan sosial, tak terkecuali tindakan 
terkait ekonomi politik. Mengenai ekonomi politik, Bustanul Arifin dan Didik J. Rachbini 
menjelaskannya sebagai pembahasan mengenai keterkaitan antara berbagai aspek, proses, 
dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi. Pembahasan ekonomi politik jelas tidak dapat 
dipisahkan dari suatu sistem kebijakan publik, mulai dari proses perancangan, perumusan, 
sistem organisasi dan implementasinya.8 

Ekonomi politik pada dasarnya berbicara mengenai hasrat-hasrat ekonomi manusia yang 
kemudian diraih melalui cara-cara politis. Atau pengertiannya bisa diperluas sebagai 
pertimbangan-pertimbangan ekonomi yang memengaruhi serta maujud dalam tindakan politis. 

Karena merupakan upaya pemenuhan kebutuhan pribadi, maka intrusi kepentingan 
pribadi ke dalam kepentingan publik pada hakekatnya bersifat negatif, yaitu suatu intrusi 
manipulatif. Pribadi/individu/kelompok melakukan manipulasi terhadap publik agar 
kepentingan mereka (individu) tercapai. 

Dalam politik kontemporer, cara yang lazim dilakukan adalah dengan membentuk partai 
politik yang seolah-olah menjadi artikulasi kepentingan rakyat/publik. Padahal sebenarnya 
partai politik tidak lepas (bahkan bisa dikatakan memiliki kecenderungan) narsistis dan egois. 
Partai politik lebih mengutamakan pemenuhan kepentingan diri sementara massa 
pendukungnya menjadi sekedar kendaraan tunggangan. 

Hal ini tidak hanya terjadi dalam hubungan antara partai politik dengan massa 
pendukungnya, hubungan intra kelompok kepentingan pun demikian. Organisatoris maupun 
(organisasi) lembaga kemasyarakatan memiliki kecenderungan untuk memanipulasi ”suara” 
publik yang dikelolanya dengan tujuan mencapai kepentingan pribadi. 

Kondisi serta pilihan untuk bersikap manipulatif bukan hal yang mudah dihilangkan, 
karena setidaknya hal tersebut telah mengalami dua hal: 

1. Kondisi manipulatif tersebut telah terlembagakan (institutionalized) dalam lembaga 
sosial-politik yang mapan, yang kemudian saling menguatkan dengan 

2. Kondisi manipulatif telah pula terinternalisasi ke dalam individu dan diterima 
sebagai perilaku normal sehari-hari (banalisasi).9 

Pemikiran Bourdieu (konsep habitus dan modal sosial) memberikan afirmasi terhadap 
ilmu ekonomi politik dengan melakukan penyangkalan terhadap klaim ilmu politik bahwa 
politik adalah bagaimana mengartikulasikan kepentingan masyarakat. Konsep habitus 

                                                                                                                                               
Sedangkan, institusionalisasi adalah proses menjadikan suatu nilai dan pola perilaku menjadi nilai dan 
pola perilaku yang mapan, terstruktur, dan relatif ajeg dalam masyarakat (komunitas) tertentu. 
8 Bustanul Arifin dan Didik J. Rachbini, 2001. Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik, Jakarta: INDEF dan 
FISIP UI. 
9 Dalam kaca mata sosiologis, internalisasi dan institusionalisasi saling berhubugan/memengaruhi dalam 
siklus lingkaran. Membicarakan siapa yang lebih dahulu memberi pengaruh adalah sama halnya dengan 
memperdebatkan lebih dahulu kemunculan telur atau ayam? Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa 
mengubah salah satu adalah mengubah semuanya. 
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Bourdieu menelanjangi klaim-klaim politik dengan menunjukkan bahwa politik sebenarnya 
tidak lebih dari pemenuhan hasrat pribadi (ekonomis) melalui tindakan 
manipulasi/penunggangan/free riding terhadap ”suara” publik sehingga partai politik seolah-
olah memperjuangkan kehendak publik, quad non.10 

Di sini muncul suatu kebulatan pendapat bahwa pencapaian kesejahteraan publik 
(bonum publicum) tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, melainkan 
harus ada campur tangan penguasa11 di dalamnya. Tetapi karena pemerintahan adalah organ 
politik, atau setidaknya terbentuk dari proses politik, maka diperlukan intervensi terhadap 
kebijakan-kebijakan yang dibangun penguasa. 

Lantas siapa yang bisa bertindak sebagai interventor terhadap negara? Dua pihak yang 
dapat melakukan intervensi adalah pasar (modal) dan masyarakat. Jika masyarakat tidak mau 
dikalahkan (didominasi) oleh pasar, maka masyarakat harus berani dan aktif melaklakukan 
intervensi terhadap pemerintah (negara). 

 

 

Hubungan ideal antara rakyat-pemerintah-pasar seharusnya adalah hubungan saling 
memengaruhi secara seimbang. Namun yang sering terjadi, terutama di negara-negara dengan 
sistem kapitalis, pasar menempati posisi dominan. Pasar (modal) menjadi pihak yang paling 
berpengaruh; pemerintah seringnya hanya menjadi kepanjangan tangan pasar; sementara 
rakyat yang seharusnya menempati posisi seimbang, justru hanya menjadi korban pasar, 
pemerintah, maupun selingkuh antara keduanya.12 

Intervensi terhadap penguasa salah satunya dilakukan dengan melakukan komunikasi 
yang dipadukan dengan tindakan/fisik. Langkah pertama yang diambil, anggota masyarakat 
menyuarakan kepentingan mereka yang tidak diperhatikan penguasa. 

Jika penguasa tetap tidak memedulikan tuntutan, maka langkah kedua adalah 
mengorganisir suara masyarakat sekepentingan. Dalam logika komunikasi, penggalangan 
massa (karena sifatnya yang tidak wajar atau lain dari keseharian) akan cenderung lebih 
menarik perhatian daripada aksi tunggal. 

                                                 
10 Miriam Budiardjo menegaskan bahwa politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat 
(public goals), dan bukan tujuan pribadi seseorang (private goals). Sementara tujuan-tujuan dicapai 
dengan menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan 
dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation) dari sumber-sumber dan resources yang ada. 
Lihat Miriam Budiardjo, 2001. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, hal. 8. 
11 Dalam konsep negara demokratis Indonesia, penguasa negara adalah gabungan yang disebut 
Montesquieu sebagai tria iuncta in uno (gabungan tiga menjadi satu) atau trias politica, yaitu lembaga 
legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. 
12 Mengapa pasar menjadi institusi yang sangat berkuasa? Menurut I. Wibowo, pasar sebenarnya bukan 
sesuatu yang telah ada sejak dulu. Pasar, dalam konteks hukum pemintaan dan penawaran, baru muncul 
semenjak dikenalnya sistem ekonomi kapitalisme. Sejak saat itu pasar menjadi menguasai masyarakat 
dengan melakukan komodifikasi terhadap segala hal. Bahkan, saat ini, pasar seolah-olah menjadi sosok 
hidup yang memiliki pikiran sendiri. Pdahal seharusnya pasar ada untuk kesejahteraan masyarakat, dan 
bukan sebaliknya. Ulasan selengkapnya mengenai kesejarahan ideologi pasar dapat disimak dalam I 
Wibowo, 2005. Tentang Pasar dalam Jurnal Filsafat Driyarkara, Tahun XXVIII, No. 2/2005. 
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Dicontohkan Regina Birner and Heidi Wittmer dalam artikel “Converting Social Capital 
into Political Capital” mengenai petisi 52.698 rakyat Thailand tahun 2000 dalam rangka 
mengajukan draft atau rancangan undang-undang Community Forestry Bill (CFB).13 Pengajuan 
petisi ini disebabkan karena rancangan CFB versi pemerintah yang diajukan tahun 1991 dirasa 
merugikan komunitas subsisten lokal. Delapan ribu komunitas subsisten hutan terancam 
kehilangan mata pencaharian karena adanya Draft CFB 1991 rancangan pemerintah. 

Setelah melalui beberapa kali revisi, akhirnya kepentingan masyarakat (yang diawali 
dari petisi) diakomodir dalam revisi draft CFB pemerintah dan disahkan parlemen. Hal ini 
membuktikan bahwa melalui tindakan yang tepat dan terorganisir, masyarakat mampu 
melakukan ”intervensi” terhadap keputusan penguasa. Meskipun akhirnya komunitas subsisten 
hutan mengalami kekalahan karena, atas lobi-lobi kelompok kepentingan lain, undang-undang 
CFB dibatalkan Senat tahun 2001. 

Pertarungan antara komunitas subsisten lokal dengan kelompok konservatif yang 
dimotori masyarakat kelas menengah di Thailand menunjukkan bahwa modal sosial adalah 
bebas nilai (netral). Modal sosial bisa dimiliki oleh kelompok mana saja; dan bisa 
dipergunakan untuk tujuan (relatif) baik atau buruk.14 

Komunitas subsisten lokal memiliki modal sosial dengan memercayai (trust) wakil-
wakilnya (lembaga swadaya masyarakat) agar mengartikulasikan suara mereka ke tingkat 
nasional. Kepercayaan penuh ini sangat penting agar di tingkat nasional hanya muncul satu 
suara. Aksi politik akan sangat kacau jika terlalu banyak kepentingan yang harus disuarakan. 

Sementara lawan mereka, yaitu kalangan koservatif kelas menengah juga menggunakan 
modal sosial untuk mengganjal komunitas subsisten lokal. Modal sosial ini dikembangkan 
menjadi modal politik berupa lobi-lobi politik dan keleluasaan ekonomi yang memperlancar 
lobi-lobi politik. Kelebihan kelas menengah konservatif Thailand terletak pada kemampuan 
mereka melakukan transformasi modal sosial menjadi modal politik. Mereka mempergunakan 
kekompakan serta pengetahuan politik mereka untuk melakukan lobi-lobi politik dan pada 
akhirnya ”mengendalikan” keputusan Senat Thailand. 

Terdapat beberapa sarana lain yang merupakan sarana/saluran pengubah modal sosial 
menjadi modal politik, yaitu: 

1. Pemilihan umum, 
2. Partisipasi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, 
3. Tekanan massa, 
4. Negosiasi puncak organisasi, 
5. Lobi, 
6. Memanfaatkan ilmu pengetahuan, 
7. Penggunaan (identitas) ideologis, 
8. Tekanan pihak internasional, dan 

                                                 
13 Regina Birner and Heidi Wittmer, tanpa tahun. Converting Social Capital into Political Capital dalam 
http://dlc.dlib.indiana.edu/archive/00000221/00/birnerr041300.pdf. Konstitusi Thailand mengijinkan 
pengajuan draft undang-undang dari masyarakat dengan syarat didukung (bukti) 50.000 tanda tangan. 
Sebagai perbandingan, pengajuan draft dari masyarakat semacam ini tidak dikenal dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia. Konstitusi Indonesia hanya mengakui dua sumber rancangan undang-undang, 
yaitu dari pemerintah atau dari dewan perwakilan. 
14 Seperti dikemukakan dalam resume artikel di bagian awsal makalah ini, Bourdieu mendefinisikan 
modal sosial sebagai “sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang yang berasal dari 
jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan 
perkenalan timbal balik (atau dengan kata lain: keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan 
berbagai bentuk dukungan kolektif bagi anggotanya”.  
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9. Intervensi pemegang otoritas. 
 

Apakah kemenangan kelas menengah Thailand ini ada hubungannya dengan tingkat 
pendidikan? Jawabannya tidak bisa tidak, mengingat perubahan modal sosial menjadi modal 
politik adalah pekerjaan yang membutuhkan tingkat pemahaman dan analisa yang cukup baik. 
 

 

Kemungkinan penerapan di Indonesia 
Analisa Penolakan Masyarakat Toba Samosir 

terhadap PT Inti Indorayon Utama 
 

Apakah sejarah Indonesia kontemporer pernah mencatat adanya ketidakpuasan 
masyarakat kepada penguasa? Pernah, bahkan banyak; mulai penolakan kecil-kecilan sampai 
penolakan yang melibatkan masyarakat regional; mulai penolakan sporadis sampai penolakan 
terorganisir. 

Contoh yang mirip dengan Community Forestry Bill (CFB) Thailand adalah kasus 
perlawanan masyarakat Toba Samosir, Sumatera Utara terhadap keberadaan PT Inti Indorayon 
Utama (PT IIU) yang bergerak di bidang pulp dan rayon. Penolakan masyarakat mulai muncul 
sekitar tahun 1999 karena PT IIU sejak berdirinya tahun 1986 banyak melakukan penyerobotan 
tanah meskipun telah memegang Hak Penguasaan Hutan (HPH) seluas 269.000 ha; 
menimbulkan pencemaran air, udara, dan tanah; serta menimbulkan ketegangan sosial.15 

Penolakan masyarakat 143 desa berhasil diorganisir oleh mereka sendiri, dan mendapat 
dukungan sepenuhnya dari pemuka-pemuka agama setempat. Penolakan-penolakan, yang 
diwarnai pula oleh penangkapan serta kekerasan aparat terhadap masyarakat, menghasilkan 
empat jenis keputusan penguasa dalam waktu dan dimensi berbeda, sebagai berikut: 

1. Masyarakat Toba Samosir mengadukan PT IIU kepada Mendagri Rudini pada 16 Mei 
1993. Isu PT IIU naik menjadi isu nasional, namun tidak mendapat tanggapan berarti 
dari pemerintah pusat. 

2. Perintah lisan dari Presiden BJ Habibie 19 Maret 1999 agar PT Indorayon Inti Utama 
menghentikan segala bentuk operasinya. Namun perintah lisan ini “dilanggar” oleh 
PT IIU. 

3. Presiden Abdurrahman Wahid pada Maret 1999 memerintahkan secara lisan 
penutupan PT IIU setelah melakukan audiensi dengan perwailan masyarakat Toba 
Samosir. 

4. Pada Maret 2000 Rapat Kabinet Bidang Ekuin di bawah pimpinan Wakil Presiden 
Megawati Soekarnoputri menyatakan PT IIU tetap diijinkan beroperasi terbatas 
dalam produksi pulp. 

 

Dari perspektif ekonomi politik terlihat dalam kasus perseteruan antara masyarakat 
Toba Samosir dengan PT IIU, kepentingan komunitas lokal (yang telah ada jauh sebelum PT IIU 
muncul) dikesampingkan begitu saja. Keputusan pemerintah pusat tidak didasarkan pada apa 

                                                 
15 Tulisan tentang penolakan masyarakat Toba Samosir terhadap PT Indorayon Inti Utama bersumber dari 
artikel berjudul ”Tapasadama Rohanta Menutup Indorayon” dalam Francis Wahono, dkk., 2003. 
Gelombang Perlawanan Rakyat: Kasus-kasus Gerakan Sosial di Indonesia, Yogyakarta: Insist, hal. 247-
281. 



Konversi Modal Sosial menuju Modal Politik 11

yang bisa diperoleh masyarakat setempat melainkan berdasar pertimbangan keuntungan 
maksimal bagi pemerintah pusat. 

Tentu saja masyarakat Toba Samosir dikalahkan karena memberikan kontribusi finansial 
relatif kecil (bahkan bisa dikatakan tidak ada) kepada pemerintah pusat. Sementara PT IIU 
menyumbang APBN dan APBD kepada pemerintah baik pusat maupun daerah, dan tentu saja 
sumbangan-sumbangan dana bersifat pribadi kepada pihak-pihak pemerintahan tertentu. 

Masyarakat Toba Samosir memiliki modal sosial tinggi berupa faktor-faktor primordial. 
Tetapi di tingkat nasional, masyarakat Toba Samosir tak cukup memiliki modal politik yang 
berwujud jejaring lobi-lobi kepada penguasa.16 Hal ini mengakibatkan penolakan masyarakat 
Toba Samosir hanya bertahan di tingkat lokal, sementara mereka mengalami kegagalan total 
ketika melakukan lobi-lobi di tingkat nasional. 

Situasi berkebalikan terjadi pada PT IIU. Modal sosial di tingkat lokal sangat rendah 
bahkan tidak ada, namun PT IIU memiliki modal politik yang cukup kuat di tingkat nasional. 
Hasil akhir berpihak pada PT IIU dengan tetap diijinkannya PT IIU beroperasi. 

 

 
(Tanda panah menunjukkan hubungan pengendalian/penguasaan.) 

 

Hubungan tiga pihak utama dalam kasus tersebut tampak dalam bagan di atas. 
Masyarakat Toba Samosir memiliki posisi yang bisa dibilang seimbang dengan PT IIU, tetapi 
tidak memiliki akses terhadap pemerintah pusat. Sementara PT IIU, dengan modal yang 
dimilikinya, memiliki akses kepada pemerintah pusat dan berhasil memanfaatkan (to 
influence the distribution of resources) kekuatan pemerintah untuk merepresi perlawanan, 
atau setidaknya membiarkan masyarakat Toba Samosir ditekan PT IIU. 

Hubungan ketiga pihak tersebut menguatkan tesis Bourdieu bahwa semua orang hidup 
dalam jejaring (network) yang disebut habitus; bahwa habitus tidak pernah bersifat lokal, 
melainkan mencakup banyak hal yang acapkali tidak disadari oleh pelaku di lapangan. 

Pertempuran modal sosial dan modal politik yang berujung pada kekalahan masyarakat 
Toba Samosir adalah contoh dari kecenderungan umum di Indonesia, yaitu modal politik hanya 
bisa di-create oleh kelompok yang mapan dari sisi finansial dan intelektual. 

                                                 
16 Cheryl Jacobs mendefinisikan modal politik atau political capital sebagai sesuatu yang memengaruhi 
pembuatan keputusan dalam suatu komunitas sekaligus memengaruhi sumber daya ddistribusikan. 
Menurutnya modal politik  bisa dimiliki siapa saja, baik individu maupun kelompok, selama mereka bisa 
melakukan pengorganisasian, memanfaatkan koneksi, penggalangan suara, serta kemampuan 
memengaruhi distribusi sumber daya. Selengkapnya bisa dibaca dalam Cheryl Jacobs, 2007. Community 
Capitals: Political Capital, USA: South Dakota State University. 
http://agbiopubs.sdstate.edu/articles/ExEx16010.pdf download November 2007. 
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Bagaimana mungkin masyarakat kecil mampu memenangkan pertempuran di ranah 
politik, jika mereka tidak punya cukup pemahaman mengenai praktek-praktek politik. Di 
sinilah letak fungsi strategis dari pendidikan. Pendidikan memampukan individu/kelompok 
untuk memahami apa yang terjadi di sekitarnya. Dengan pemahaman yang dimiliki, 
individu/kelompok akan mampu mengambil keputusan akurat serta merancang strategi untuk 
mempertahankan eksistensi dirinya. 

Kelompok-kelompok “penindas” biasanya melakukan “penjajahan” terhadap masyarakat 
lapis bawah dengan cara menghalangi akses pendidikan mereka. Ketidakseimbangan serta 
ketidakmerataan distribusi pendidikan dan ilmu membantu penguasa melanggengkan 
stratifikasi kekuasaan. 

Bourdieu seperti dikutip Haryatmoko mengatakan bahwa kebiasaan belajar karena 
sudah menjadi tradisi keluarga mempermudah peserta didik dari lingkungan sosial tertentu 
memenangi persaingan. Dari sini muncul ideologi bakat, seakan kemampuan dan keunggulan 
peserta didik adalah bakat bawaan. Padahal, keberhasilan itu berkat disposisi, hasil 
keterampilan dan pembiasaan, lalu menjadi bagian kesadaran praktis, kemudian diungkapkan 
dalam kemampuan yang kelihatannya alamiah, bisa berkembang lantaran lingkungan sosial 
tertentu.17 

Tengara Bourdieu, seperti dikutip Haryatmoko di atas, terlihat pada kelas menengah 
Thailand (dalam studi kasus CFB) dan PT IIU (dalam kasus PT IIU vs Masyarakat Toba Samosir) 
yang lebih unggul dalam lobi-lobi politik karena memiliki dan mampu memanfaatkan 
keunggulan intelektual mereka. Keunggulan intelektual yang tidak terbentuk dalam waktu 
singkat, melainkan dibangun secara turun-temurun. Hal tersebut menjelaskan bahwa 
stratifikasi cenderung dilanggengkan melalui kombinasi antara pengetahuan dan kekuasaan. 

Kembali kepada pembahasan mengenai modal politik, Cheryl Jacobs mengatakan 
“Individual actions can increase a community’s Political Capital. Activities such as voting, 
discussing politics with family and friends, and reading the newspaper all add to their 
awareness of how the power structures in the community and in the nation have an impact 
on what happens in their community.”18 

Tetapi sebelaum melakukan aktivitas seperti dikatakan Cheryl Jacobs di atas, satu hal 
yang harus dijawab adalah: bagaimana membangun sebuah kesadaran politik yang bersifat 
massif? 

Dalam membangun kesadaran politik akan ditemui banyak hambatan, namun secara 
teoritis konseptual bisa diikuti ideologi pendidikan conscientizacao (kesadaran tentang 
dominasi) yang dikembangkan Paulo Freire. Konsep Freire dibangun di atas harapan bahwa 
terdapat subyek (pendidik revolusioner) yang bersedia beriteraksi dengan subyek (kaum 
tertindas) untuk menemukan permasalahan yang secara riil dihadapi kaum tertindas. 
Penemuan permasalahan riil ini kemudian diubah bersama sampai mencapai harmoni. Namun 
perlu diingat, harmoni dalam konsep Freire bukanlah suatu capaian, melainkan suatu proses 
yang harus terus-menerus berjalan. Freire memberi nama teori ini sebagai Teori Dialog.19 

                                                 
17 Haryatmoko, ”Reproduksi Kesenjangan Sosial Melalui Sekolah” dalam Kompas, Senin, 21 Juli 2003. 
18 Cheryl Jacobs, Ibid. 
19 Pejelasan mengenai peikiran Paulo Freire secara ringkas namun jelas dapat dibaca dalam Majalah 
BASIS Edisi Khusus Paulo Freire, Edisi Januari-Februari 2001. 
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Persandingan Teori Dialog Freire dengan Teori Anti Dialog yang dilawannya terlihat 
dalam bagan di bawah.20 

 

 
 

Berkenaan dengan masyarakat dan pendidikan, Milton Freedman mengatakan, 

”A stable and democratic society is impossible without minimum degree of literacy and 
knowledge on the part of most citizens and without widespread acceptance of some 
common set of values. Education can contribute to both. In consequence, the gain from 
the education of a child accrues not only to the child or to his parents but also to other 
members of society. … There is therefore a significant neighborhood effect.”21 

 

Kesimpulan 

Dari perbandingan dua peristiwa, CFB Thailand dan masyarakat Toba Samosir, dapat 
ditarik kesimpulan sementara sebagai berikut: 

1. Kegagalan masyarakat dalam proses politik disebabkan karena masyarakat terpecah 
dalam kelompok-kelompok yang tidak solid (tidak memiliki modal sosial). 

2. Setelah masyarakat disatukan dalam organisasi yang solid, penyebab kegagalan 
mereka beralih pada salah satu dari dua hal berikut: 
a. Kelompok masyarakat tidak memiliki cukup pengetahuan untuk melakukan lobi-

lobi politik (tidak memiliki modal politik).  
b. Organisatoris (bisa individu, lembaga sosial, partai, atau apapun) menjadi free 

rider yang memanfaatkan suara masyarakat untuk meraup kepentingan pribadi. 
3. Kegagalan konversi modal sosial menjadi modal politik dimiliki oleh habitus yang 

”dimiliki” masyarakat bersangkutan. 
4. Selain dibentuk oleh faktor internal masyarakat bersangkutan, pembentukan 

habitus juga ditentukan oleh kondisi (atmosfer) yang diciptakan negara. 

                                                 
20 Bagan dikutip dari A. Sudiarja, 2001. ”Pendidikan Radikal Tapi Dialogal” dalam BASIS Edisi Januari-
Februari 2001. 
21 Milton Friedman, 1982. Capitalism and Freedom, Chicago and London: The University of Chicago 
Press, hal. 86. 
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Dalam konteks ekonomi politik, untuk menjamin kedudukan yang sama antaranggota 
masyarakat; serta untuk menjamin keseimbangan dalam hubungan antara negara-pasar-
masyarakat, maka pendidikan (informasi) harus dibebaskan dari praktek monopoli. 

Penguasaan pengetahuan di tangan sekelompok orang saja menciptakan ketimpangan 
sosial-ekonomi. Kesetimbangan antarunsur masyarakat terganggu karena salah satu pihak 
akan mudah dikenai tindakan manipulatif. Bahkan seperti dikatakan Joseph Stiglitz, ekonomi 
(politik) dewasa ini ditandai dengan economics of information.22 Kemenangan secara 
ekonomis lebih ditentukan oleh seberapa banyak pelaku menguasai informasi yang tidak 
dimiliki oleh pesaing/musuhnya. 
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