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ABSTRACT 

Sejak tahun 1986 masyarakat di tiga desa Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon 
Progo telah mengembangkan usahatani di lahan pasir pantai. Perkembangan antar waktu 
kegiatan pertanian tersebut telah mengangkat derajat masyarakat dari semula mayoritas 
berprofesi sebagai buruh tani dan tukang menjadi masyarakat petani yang sejahtera. 
Generasi muda yang pada awalnya merantau di lain daerah, tertarik pulang untuk turut 
serta mengembangkan kegiatan pertanian di kawasan pantai tersebut. Kesuksesan tersebut 
didukung oleh suasana kondusif hubungan sosial dalam bidang pertanian. Masing-masing 
petani sadar dan berprinsip senantiasa membutuhkan satu sama  lain sehingga munculah 
apa yang disebut sebagai modal sosial dalam komunitas petani lahan pasir pantai tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi modal sosial yang ada di komunitas petani 
lahan pasir pantai. Analisis penelitian dilakukan secara kualitatif menggunakan tiga jalur 
analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial telah 
memberikan dasar/asas bagi komunitas petani terhadap kemampuan mengendalikan 
pemanfaatan modal lingkungan, modal fisik, modal ekonomi, modal manusia, modal 
politik dan modal informasi yang ada. Komunitas petani mampu bekerjasama 
mengorganisasi lingkungan pasir pantai yang dimiliki menjadi lahan pertanian yang 
produktif, saling merelakan tenaga dan biaya untuk membangun bangunan fisik seperti 
jalan usahatani dan bangunan pasar lelang, terorganisasi secara harmonis dalam pasar 
lelang cabai merah, saling berbagi pengetahuan dari hasil kreatifitas yang diciptakan serta 
mampu mampu mengolah berbagai informasi yang diperoleh dari seluruh anggota 
komunitas pertanian lahan pasir pantai. 
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PENDAHULUAN 

Semakin berkembang luasnya usahatani lahan pasir pantai yang dilakukan sejak 
tahun 1986 mengangkat derajat masyarakat dari semula mayoritas berprofesi sebagai 
buruh tani dan tukang menjadi masyarakat petani yang sejahtera. Generasi muda yang 
pada awalnya merantau di lain daerah, tertarik pulang untuk turut serta mengembangkan 
kegiatan pertanian di kawasan pantai tersebut. Hasil usahatani yang cukup menjanjikan 
membuat semakin banyak kaum muda yang melirik usaha ini dan berkecimpung dan 
mengembangkan usahatani lahan pasir pantai.  

Kesuksesan tersebut didukung oleh suasana kondusif dalam hubungan sosial 
untuk bidang pertanian. Masing-masing petani sadar dan berprinsip senantiasa 



membutuhkan satu sama lain sehingga munculah apa yang disebut sebagai modal sosial 
dalam komunitas petani lahan pasir pantai tersebut. 

Pendapatan petani memang bergantung pada upaya pengembangan, namun 
sebaliknya usahatani lahan pasir pantai secara tidak langsung pendapatan usahatani juga 
mempengaruhi cara petani membawa diri dalam kehidupan bermasyarakat. Petani mampu 
mengembangkan usaha kemitraan kerjasama dengan pihak luar yang membutuhkan 
kejelian dalam setiap kesepakatan kerjasama yang disetujui. Perkembangan yang stabil 
maupun menjadi lebih meningkat ini merupakan suatu bentuk keberlanjutan dari 
usahatani yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan Untari (2007) mengenai 
implementasi prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan untuk pertanian di ekosistem lahan 
sawah dan ekosistem lahan pasir pantai menunjukkan bahwa prinsip diterima secara 
sosial. Keterbukaan wawasan petani diperoleh dari pengalaman sendiri dan hasil interaksi 
dari lingkungan luar misalnya dalam kegiatan organisasi. Petani aktif dalam berbagai 
organisasi seperti kelompok tani, kelompok ternak dan Paguyuban Petani ekosistem lahan 
pantai (PPLP). Aktifnya petani dalam organisasi membuka arus informasi menjadi lebih 
luas, misalnya dalam PPLP petani ekosistem lahan pantai dapat berkoordinasi dalam hal 
penawaran harga komoditas hortikultura dan bertukar informasi dalam teknik budidaya. 
Petani menciptakan fasilitas pemasaran berupa sistem lelang khusus untuk tanaman cabai 
yang dapat dinikmati oleh semua anggota kelompok tani di lokasi penelitian. 

Subejo dan Supriyanto (2004) memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai 
proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri 
secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan 
strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang. Masyarakat 
pertanian lahan pasir pantai dalam hal ini secara tidak langsung telah mampu 
memberdayakan kemampuan serta sumberdaya yang dimilikinya. Masyarakat telah 
melakukan perkembangan demi kelangsungan kehidupan mereka sendiri. Secara 
bersama-sama/kolektif, pemanfaatan lingkungan lahan pasir pantai digunakan untuk 
keberlanjutan usahatani yang tersistem dan mampu memberikan pendapatan yang 
memadai dalam jangka panjang. 

Perkembangan pertanian berkelanjutan tidak terlepas dari berbagai unsur dan 
modal yang dimiliki oleh masyarakat yang bekerja secara kolektif membentuk suatu 
sistem pertanian yang dijalaninya. Berbagai modal yang dimiliki masyarakat mencakup 
manusia sebagai unsur terkecil dari masyarakat, alam sebagai lingkungan tempat hidup 
manusia. Selengkapnya menurut Homan (2004), tiap masyarakat bergantung pada 
berbagai bentuk modal atau kekayaan yang berbeda untuk menjaga keberlanjutannya. 
Daniels (2002) dalam Homan (2004) mendefinisikan modal sebagai “stok kapasitas untuk 
melakukan sesuatu”. Sebuah masyarakat yang sehat membutuhkan penawaran yang 
cukup untuk bentuk modal. Pretty (2000) dalam Homan (2004) mengidentifikasi 
beberapa sumber modal meliputi alam atau lingkungan, fisik, finansial atau ekonomi, 
manusia dan sosial. Daniels (2002) dalam Homan (2004) menambahkan modal politik. 
Perkembangan dan pertukaran informasi merupakan tambahan sumber modal. Modal 
sosial adalah sistem dari norma masyarakat dan hubungan timbal balik yang 
menghasilkan kepercayaan, tindakan kolaboratif dan kesadaran masyarakat. Modal sosial 
merupakan bagian yang fundamental dalam membentuk kesadaran bersama untuk 
melakukan pengorganisasian pertanian lahan pasir pantai. 

 



METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Lokasi 

penelitian di kawasan pertanian lahan pasir pantai yang terletak di tiga desa yaitu Desa 
Bugel, Desa Pleret dan Desa Garongan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo. 
Penentuan secara purposif tiga desa lokasi penelitian  tersebut didasarkan pertimbangan 
bahwa di lahan pertanian pasir pantai terletak di desa-desa tersebut. Informan 
(narasumber) dipilih secara purposif dengan pertimbangan kapasitas penguasaan 
informasi mengenai keberadaan dan perkembangan kawasan pertanian pasir pantai. 
Analisis penelitian secara kualitatif menggunakan tiga jalur analisis data kualitatif 
menurut Miles & Huberman dalam Sitorus (1998), yakni reduksi data, penyajian data 
kasar dan penarikan kesimpulan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial telah memberikan dasar/asas 
bagi  komunitas petani dalam mengendalikan pemanfaatan modal lingkungan, modal 
fisik, modal ekonomi, modal manusia, modal politik dan modal informasi yang ada.  

Komunitas petani mampu bekerjasama mengorganisasi pemanfaatan lingkungan 
pasir pantai yang dimiliki menjadi lahan pertanian yang produktif, saling merelakan 
tenaga dan biaya untuk membangun bangunan fisik seperti jalan usahatani dan bangunan 
pasar lelang, terorganisasi secara harmonis dalam pasar lelang cabai merah, saling 
berbagi pengetahuan dari hasil kreatifitas yang diciptakan serta mampu mampu mengolah 
berbagai informasi yang diperoleh dari seluruh anggota komunitas pertanian lahan pasir 
pantai. Berikut disajikan modal sosial petani lahan pasir pantai sebagai frame dalam 
pemanfaatan modal lainnya. 
Modal sosial terkait modal lingkungan 

Modal lingkungan sudah terintegrasi di dalam pengorganisasian lingkungan di 
tingkat masyarakat petani. Hal tersebut tampak dari semakin bertambahnya jumlah luasan 
lahan pertanian serta tercatatnya luasan lahan pertanian masing-masing petani di tingkat 
kelompok tani. 

Kesepakatan-kesepakatan dalam pemanfaatan modal lingkungan banyak yang telah 
berlaku pada tingkatan penerapan kesepakatan antar desa. Hal tersebut tampak pada 
adanya kesepakatan pengorganisaisan penggunaan air, konsolidasi lahan, penanaman 
jenis/varietas komoditas tertentu, pembangunan pemukiman dan pemeliharaan vegetasi 
liar. 
Modal sosial terkait modal fisik  

Berbagai bangunan fisik pembangunannya direncanakan dan dikelola secara 
bersama oleh masyarakat. Sebagai contoh pembangunan jalan usahatani, warga yang 
wilayahnya dilewati rencana pembangunan jalan usahatani secara kolektif merelakan 
sebagian lahannya untuk dijadikan sarana umum. Hal tersebut memudahkan pihak 
pengelola pembangunan jalan usahatani tersebut yang juga warga masyarakat desa 
tersebut. Pelaksanaan pembangunan juga dilakukan secara gotong-royong oleh para 
petani. 

Diantara kesepakatan-kesepakatan yang berlaku di tingkat desa adalah adanya 
kesepakatan membangun jalan usahatani dan pemukiman, pembangunan pasar lelang dan 
perumahan, pembangunan sumur renteng dan sumur pantek, pembangunan wind breaker 
serta pembangunan kandang ternak. 



Modal sosial terkait modal ekonomi 
Petani menjalankan usahatani benar-benar diupayakan untuk meningkatkan 

kemakmuran bersama. Hal tersebut tampak dari adanya kegiatan kemitraan pasar lelang 
dan jaringan pasar pada tataran nasional yang telah kuat. Adanya dua modal ekonomi 
tersebut merupakan wujud dari kerjasaman kolektif yang kuat diantara petani.   

Para petani telah memiliki kesepakatan yang berlaku di tingkat desa untuk 
kesepakatan mengusahakan komoditas pertanian lahan pasir pantai, penjualan produk 
satu pintu yakni melalui pasar lelang,  kemitraan untuk penyediaan saprodi dan 
pemanfaatan lembaga keuangan. Sedangkan kesepakatan untuk perluasan pasar dan 
pengembangan jaringan pasar nasional telah berlaku pada tingkatan kesepakatan antar 
desa. Kesepakatan tentang pilihan varietas cabai merah (Helix dan Lado) merupakan asas 
penting untuk mengatur perilaku petani dalam memenuhi tuntutan pasar dan adaptasi 
iklim. 
Modal sosial terkait modal politik 

Petani telah menyatu dengan perangkat desa dalam kehidupan desa misalnya dalam 
setiap rembug dusun, perangkat desa senantiasa memfasilitasi dan selanjutnya membawa 
aspirasi masyarakat ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam setiap rembug dusun semua 
warga memiliki hak untuk hadir dan memberikan usulan. Dengan demikian modal politik 
sebenarnya telah berkembang tanpa disadari telah berlaku dalam kehidupan masyarakat.   

Kesepakatan rembug dusun tentang penguasaan lahan, penentuan sikap terhadap 
pemerintah dan penyatuan pendapat dengan tokoh masyarakat telah berlaku di tingkat 
desa. Sedangkan kohesivitas kelompok ada pada kelompok itu sendiri ataupun antar 
kelompok. 
Modal sosial terkait modal informasi 

Petani banyak melihat dan mengamati keberhasilan petani lain, selain itu petani 
saling bertukar informasi mengenai berbagai hal yang menyangkut usahataninya. 
Jaringan informasi tersebut amat mendukung usahatani dan telah terorganisasi dalam 
kehidupan masyarakat tani. 

Keterorganisasian kesepakatan untuk menggunakan jaringan informasi teknologi 
pertanian baru, perluasan jaringan informasi pedagang dan mitra penyedia saprodi telah 
berlaku di tingkat desa. Bahkan tak jarang beberapa pertukaran informasi juga terjadi 
antar desa. Perkembangan informasi harga komoditas pada tataran regional dan nasional 
dapat diikuti melalui jaringan informasi yang telah dikembangkan. 

Selengkapnya kaitan modal sosial petani d modal lingkungan, modal fisik, modal 
ekonomi, modal politik dan modal informasi petani lahan pasir pantai di Kecamatan 
Panjatan pada tabel 1.  

 



Tabel 1. Modal Sosial Petani Lahan Pasir Pantai di Kecamatan Panjatan 

No 
Modal 

Komuni-
tas 

Wujud Modal Modal Sosial (kesepakatan tentang tatanan) Keberla-
kuan 

1. Modal 
Lingkun
gan 

1.       Ketersediaan air Kesepakatan pengorganisasian penggunaan air Antar desa 
2.       Lahan pasir pantai Kesepakatan konsolidasi lahan Antar desa 
3.       Lahan pertanian Kesepakatan penanaman komoditas tertentu Antar desa 
4.       Lahan pemukiman Kesepakatan membangun pemukiman Antar desa 
5.       Iklim Kesepakatan pranata mangsa Desa 
6.       Vegetasi liar Kesepakatan memelihara vegetasi liar Antar desa 
7.       Manusia Kesepakatan tergabung dalam kelompok tani Klp. Tani 
8.       Ternak Kesepakatan memelihara ternak & slg menjaga keamanan Antar desa 

2. Modal 
Fisik 

1.       Jalan Daendels Kspktn memanf. Jl Daendels u rumah tangga & usahatani Antar desa 
2.       Jalan usahatani Kesepakatan pembangunan jalan usahatani Desa 
3.       Jalan pemukiman Kesepakatan pembangunan jalan pemukiman Desa 
4.       Kantor Desa Kesepakatan memanfaatkan kantor desa Antar desa 
5.       Rumah  Kesepakatan pembangunan rumah Desa 
6.       Tempat lelang Kesepakatan mendirikan pasar lelang dengan aturannya Desa 
7.       Sumur renteng Kesepakatan pemanfaatan sumur renteng Desa 
8.       Sumur pantek Kesepakatan menggunakan sumur pantek Desa 
9.       Embung Kesepakatan pemanfaatan irigasi embung Antar desa 
10.    Wind breaker Kesepakatan membuat wind breaker Desa 
11.    Kandang ternak Kesepakatan membangun kandang ternak Desa 

3. Modal 
Manusia 

1.       Lingkungan Kesepakatan kelompok mengelola  lahan pasir pantai Desa 
2.       Fisik Kesepakatan kelompok mengelola jalan, pasar lelang, 

sumur pantek, wind breaker, kandang ternak 
Desa 

3.       Ekonomi Kesepakatan kelompok membentuk pasar lelang Antar desa 
4.       Politik Kesepakatan kelompok memanfaatkan rembug dusun dan 

dukungan pemerintah 
Antar desa 

5.       Informasi Kesepakatan kelompok menggunakan informasi teknologi 
baru, memperluas jaringan pasar dan kemitraan 

Antar Desa 

3. Modal 
Ekonomi 

1.       Usahatani Kesepakatan mengusahakan komoditas pertanian Desa 
2.       Pasar lelang Kesepakatan penjualan satu pintu Desa 
3.       Pedagang Kesepakatan memperluas pasar Antar desa 
4.       Pangsa pasar nasional Kesepakatan mengembangkan jaringan pasar nasional Antar desa 
5.       Kemitraan Kesepakatan bermitra untuk saprodi Desa 
6.       Lembaga keuangan Kesepakatan memanfaatkan lembaga keuangan Desa 

4. 
 
 

Modal 
Politik 
 
 

1.       Rembug Dusun Kesepakatan mengandalkan rembug dusun Desa 
2.       Akses pemanf. lahan Kesepakatan penguasaan lahan Desa 
3.       Dukungan pemerintah Kesepakatan sikap terhadap pemerintah Desa 
4.       Organisasi Klp. Tani Kesepakatan kohesivitas kelompok tani Klp. Tani 
5.       Tokoh masyarakat Kesepakatan menyatukan pendapat dg tokoh masy. Desa 

5. Modal 
Informa-
si 

1.      Jaringan inf. tek. baru Kesepakatan penggunaan informasi teknologi baru Desa 
2.       Jar. pedgg pasar lelang Kesepakatan memperluas jaringan pedagang Desa 
3.       Jaringan kemitraan Kesepakatan memperluas jaringan kemitraan Desa 

  
Sumber: Analisis Data Primer, 2010  



 
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 
Kesimpulan 
1. Modal sosial telah membawa komunitas petani mampu mengendalikan modal 

lingkungan, modal fisik, modal ekonomi, modal manusia, modal politik dan modal 
informasi yang ada. 

2. Kesadaran  sebagai bagian dari kehidupan bersama, modal sosial yang ada telah 
menjadi dasar pemantapan keterorganisasian di tingkat komunitas petani lahan pantai 
di seluruh kelompok tani lahan pasir pantai di Kecamatan Panjatan. 

 
Implikasi Kebijakan 
1. Dukungan pemerintah berupa bantuan penyelenggaraan usahatani berikut mekanisme 

yang telah berkembang diperlukan untuk menjaga dan melanggengkan modal sosial 
petani lahan pasir pantai. 

2. Masyarakat perlu terus mengembangkan dan menyosialisasikan modal komunitas 
yang telah terbentuk untuk generasi penerus agar tidak terjadi keterputusan 
mekanisme modal sosial yang telah ada. 

 
Referensi 
Daniels (2002) dalam Homan, M. S. 2004. Promoting Community Change; Making It 

Happen in The Real World. Thomson Brooks/Cole. Kanada  
Homan, M. S. 2004. Promoting Community Change; Making It Happen in The Real 

World. Thomson Brooks/Cole. Kanada  
Pretty (2000) dalam Homan, M. S. 2004. Promoting Community Change; Making It 

Happen in The Real World. Thomson Brooks/Cole. Kanada  
Miles & Huberman dalam Sitorus, M. T. F. 1998. Penelitian Kualitatif Suatu 

Perkembangan. Kelompok Dokumentasi Ilmu Sosial. Bogor 
Subejo & Supriyanto. 2004. Harmonisasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan 

Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Ekstensia. Pusat Pengembangan 
Penyuluhan Pertanian, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, 
Departemen Pertanian (accepted-in press) 

Untari, D. W. 2007. Implementasi Prinsip-prinsip Pertanian Berkelanjutan oleh Petani di 
Kabupaten Kulon Progo. Tesis. Sekolah Pascasarjana UGM. Yogyakarta 

 
 
 


