
 

Indonesian Journal of Sociology and Education Policy | 79  

 

Konstruksi Interaksi Sosial Dalam Regionalisasi 
Kebudayaan Pada Masyarakat di Wilayah Nodal  
 
 

Muhammad Zid; dan Syaifudin 
Program Studi Pendidikan Geografi dan Program Studi 
Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta 
Email: zidmuhammad@yahoo.com; dan syaifudin@unj.ac.id 

 
 

Abstrak 
 

Jabodetabek merupakan wilayah nodal. Perkembangan 
disetiap wilayah nodal memiliki konsekuensi diberbagai bidang 
kehidupan, misalnya saja budaya dan sosial. Maka untuk itu 
penelitian ini berusaha melihat konstruksi interaksi sosial dalam 
regionalisasi kebudayaan pada masyarakat di wilayah nodal, yaitu: 
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Adapun 
pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 
kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Informan dalam 
penelitian ini terdiri dari pemerintah setempat, tokoh masyarakat, 
anggota masyarakat, dan akademisi. Adapun teknik pengumpulan 
data dalam penelitian ini menggunakan kajian literatur, observasi 
lapangan, dan wawancara. 

Berdasarkan kajian dilapangan diketahui bahwa dari masing – 
masing wilayah nodal ini memiliki nilai – nilai kebudayaan dan 
sosial yang heterogen. Hal ini karena masyarakat di wilayah nodal 
sudah mengalami proses akulturasi dan asimilasi dari adanya 
berbagai pendatang di wilayah tersebut untuk bermukim dan 
mencari pekerjaan. Bentuk kebudayaan yang dimiliki oleh setiap 
wilayah nodal menjadi identitas bagi masyarakatnya. Namun 
identitas itu tidak ditempatkan dalam tatanan yang negatif, yang 
dapat memicu terjadinya konflik sosial antar masyarakat wilayah 
nodal.  Justru identitas ke wilayahan itu saling beradaptasi dan 
menghormati satu sama lain masyarakat di wilayah nodal. Hal itu 
terjadi karena sudah terbentuknya modal sosial dalam jaring 
masyarakat wilayah nodal.  

Bentuk interaksi sosial yang tercipta secara sosiologis yaitu 
bersifat asosiatif dalam bentuk kerja sama (seperti gotong royong, 
dan tolong menolong) dan akomodasi. Jakarta sebagai daerah inti 
dan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) sebagai 
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daerah penyangga (hinterland), walaupun secara identitas 
kebudayaan antar wilayah nodal ini berbeda, namun rupanya ini 
melahirkan sebuah modal sosial dalam jaring wilayah nodal. Hal 
tersebut kemudian dimanifestasikan dalam interaksi sosial 
masyarakatnya. Masyarakat dalam jaring wilayah nodal ini 
membentuk interaksi sosial yang sifatnya positif berupa: (1) 
Keaktifan dalam jaringan; (2) Hubungan timbal – balik; dan (3) 
Rasa saling percaya. Interaksi sosial tersebut kemudian 
dimapankan melalui habitusisasi yang dibentuk melalui mekanisme 
internalisasi, objektivasi, dan eksternalisasi dalam setiap generasi 
masyarakat di wilayah nodal. 
 
Kata kunci: regionalisasi kebudayaan, wilayah nodal, dan interaksi sosial 
 
 
PENDAHULUAN 
 

Keadaan manusia sebagai kesadaran biasa dikenal sebagai 
eksistensi, artinya sebuah keadaan yang berkat kesadarannya, 
manusia mampu melampaui situasi-situasi yang melingkarinya. 
Dalam proses transendensi memungkinkan manusia disebut 
sebagai subjek yang ada. Ia menjadi buah-buah kesadaran 
sehingga mampu bersikap pada situasi yang meliputi 
kehidupannya. Tindakan manusia sebagai perwujudan 
kesadarannya terhadap lingkungan yang meliputinya itu akan 
membentuk jaringan-jaringan yang disebut kultur atau budaya. 
Menurut Bakker (1984: 37), budaya merupakan penciptaan dan 
perkembangan nilai yang meliputi segala apa yang ada dalam alam 
fisik, personal, dan sosial yang disempurnakan untuk realisasi 
tenaga manusia dan masyarakat. 

Maka untuk itu yang membedakan manusia dari spesies 
hewan ialah karena pada manusia terdapat sebuah bidang bernama 
kebudayaan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh 
Arybowo, bahwa pada hakikatnya manusia secara filosofis 
dikonstruksi melalui realitas budayanya (2010: 209 – 229). 
Kebudayaan dengan segala dinamikanya tidak lepas atas dimensi 
kesadaran manusia maupun masyarakat (Geertz, 1992). Dengan 
pertimbangan kesadaran dalam kebudayaan inilah setiap manusia 
maupun masyarakat mencapai makna humanisasi. Dimana ia tidak 
hanya menjalani hidup berdasarkan ukuran enak atau tidak enak, 
senang atau benci, untung atau rugi, adil atau tidak adil. Dimensi 
inilah yang dikenal sebagai dimensi kesadaran nurani manusia 
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dalam kebudayaan. Maksudnya adalah sikap dan penghayatan 
terhadap hidup yang disumberkan pada keseluruhan 
pertimbangan rasional, rasa, dan intuisi manusia maupun 
masyarakat dalam keutuhan hidupnya. 

Kebudayaan dalam kaitan dengan dimensi-dimensi manusia 
disini dapat dilihat dalam dua sudut, yaitu sebagai kata benda dan 
sebagai kata kerja. Kata benda disini berarti kebudayaan dilihat 
sebagai hasil produksi kreativitas manusia sebagai sesuatu yang 
sudah jadi, beku, dan mati (meskipun merupakan hasil dari 
kesadaran, kehendak, dimensi rohani dan jasmani). Sedangkan 
sebagai kata kerja berarti kebudayaan dilihat sebagai proses yang 
tumbuh, berkembang terus, sebagai ekspresi tindakan sadar 
manusia dalam mengolah lingkungannya. Jadi kebudayaan pada 
dasarnya merupakan segala perwujudan daya kreasi manusia, baik 
yang spiritual, mental, maupun material. Penempatan kebudayaan 
sebagai kata kerja membawa konsekuansi logis, yaitu manusia 
sebagai subjek sadar diri dan aktor dari tindakan-tindakannya.  

Berdasarkan uraian di atas, dalam hal ini kebudayaan pada 
hakikatnya menjadi pengikat dalam kehidupan manusia. 
Kebudayaan menjadi identitas dalam suatu kehidupan manusia 
maupun masyarakat. Disinilah dapat ditarik garis penegas bahwa 
kebudayaan memiliki relasi dengan kehidupan sosial, ekonomi, 
maupun politik. Karena adanya relasi inilah yang membuat pola 
regionalisasi kebudayaan dalam setiap masyarakat sebagai identitas 
yang khas pada dirinya. 

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Taylor (2010), 
bahwa dimensi kebudayaan mencakup kompleksitas pengetahuan, 
pendidikan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, 
serta kemampuan-kemampuan lainnya yang didapatkan manusia 
sebagai bagian dari keterlibatannya di dalam masyarakat. 
Sementara itu Berger dan Luckmann (1990) menyebutkan bahwa 
kebudayaan merupakan proses transmisi pengetahuan, maksudnya 
adalah kompleksitas pengetahuan yang ada pada satu generasi 
datang melalui jalur kebudayaan. Oleh karena itu kebudayaan 
merupakan media yang digunakan generasi sebelumnya untuk 
menyampaikan pengetahuan-pengetahuan kepada generasi yang 
baru. 

Dari uraian di atas, penelitian ini bermaksud melakukan 
penelitian mengenai regionalisasi kebudayaan dalam lingkup 
wilayah nodal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau 
dikenal dengan istilah Jabodetabek pada konstruksi interaksi 
sosial. Sebelumnya, peneliti sudah melakukan penelitian awal di 
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tahun 2014 mengenai bentuk kebudayaan masyarakat yang ada 
pada wilayah nodal dalam konteks regionalisasi kebudayaan, dan 
dinamika relasi regionalisasi kebudayaan dalam praktik sosial 
masyarakat di wilayah nodal. Dan untuk penelitian kedua ini, 
peneliti memfokuskan pada kajian konstruksi interaksi sosial pada 
konteks regionalisasi kebudayaan di wilayah nodal tersebut. Selain 
penelitian peneliti di tahun 2014 lalu, peneliti juga mencari 
beberapa hasil penelitian yang dapat menjadi state of the art atau 
penelitian yang mendukung penelitian ini dan menentukan posisi 
dalam penelitian ini.  

Berdasarkan uraian studi pustaka terhadap penelitian – 
penelitian sejenis, diketahui masih sedikit bahkan jarang yang 
mengulas mengenai relasi regionalisasi kebudayaan yang ada pada 
suatu wilayah nodal yang kemudian mempengaruhi dinamika 
relasi kebudayaan-sosial dan konstruksi interaksi sosial di 
masyarakat. Maka untuk itulah dalam rangka memberikan kajian 
ilmiah terkait dengan regionalisasi kebudayaan, peneliti bermaksud 
melakukan penelitian mengenai regionalisasi kebudayaan di 
wilayah nodal yang kemudian mempengaruhi dinamika relasi 
kebudayaan-sosial dan konstruksi interaksi sosial di masyarakat. 
Di sinilah posisi novelty penelitian ini dalam melakukan penelitian 
mengenai relasi regionalisasi kebudayaan yang ada pada suatu 
wilayah nodal yang kemudian mempengaruhi dinamika relasi 
kebudayaan-sosial dan konstruksi interaksi sosial di masyarakat. 
Adapun wilayah nodal yang menjadi kajian penelitian ini yaitu 
wilayah Jabodetabek. Pentingnya penelitian ini antara lain karena 
dengan memetakan konstruksi sosial masyarakat Jabodetabek, 
maka dapat membantu meminimalisir potensi konflik di daerah 
Jabodetabek yang memiliki heterogenitas dalam kebudayaan 
maupun kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, rumusan dalam 
penelitian ini yaitu: 
a. Bagaimana dinamika relasi kebudayaan-sosial pada wilayah 

nodal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi 
(Jabodetabek) dalam konteks regionalisasi kebudayaan?  

b. Bagaimana konstruksi interaksi sosial yang terjadi di 
masyarakat pada wilayah nodal Jakarta, Bogor, Depok, 
Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dalam konteks 
regionalisasi kebudayaan?  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Jabodetabek Dalam Jaring Wilayah Nodal 

 
Terkonstruksinya sebuah peradaban manusia tidak lepas atas 

dialektika berbagai aspek kehidupan, khususnya aspek kebudayaan 
– sosial. Dimana Indonesia yang memiliki berbagai kehidupan 
multikulturalnya kemudian menjadi modal untuk proses 
perkembangan peradaban manusia, yang dimana daya kreatif 
kemajemukan, daya relijiusitas, daya budaya, daya sosial-ekonomi 
dan local wisdom memberikan sumbangan terbaik bagi proses ke-
Indonesia-an. Maka untuk itulah proses meng-Indonesia 
merupakan proses budaya kebhinekaan yang sering kali dalam 
sejarah menyumbangkan konsensus yang menghidupi Indonesia 
dengan perekat kemauan merdeka, kemauan untuk menjadi yang 
beradab, kemauan untuk kesejahteraan, kemauan untuk hidup 
saling harmonis, dan kemauan untuk dapat maju secara bersama 
sebagai sebuah bangsa. 

Secara mikro, kondisi ke Indonesia tersebut dapat kita lihat 
dalam aspek pada kehidupan di wilayah nodal Jabodetabek. 
Dimana wilayah nodal ini menjadi wilayah yang secara fungsional 
memiliki sifat saling ketergantungan antara pusat yakni Jakarta dan 
daerah dibelakangnya (hinterland) yaitu Bogor, Depok, Tagerang, 
Bekasi. Ketergantungan antara pusat dan daerah dibelakangnya ini 
dapat dilihat dari berbagai kegiatan produksi barang dan jasa, 
interaksi sosial, komunikasi, kebudayaan, pendidikan, transportasi 
serta perhubungan di antara keduanya. Struktur dari wilayah nodal 
ini setidaknya dapat dianalogikan seperti sebuah sel hidup dengan 
adanya inti dan plasma yang saling melengkapi. Dimana intergrasi 
fungsional menjadi dasar hubungan ketergantungan atas dasar 
kepentingan masyarakat di wilayah tersebut. Kondisi itulah yang 
kemudian menjadi ciri khas suatu wilayah nodal. 

Pada konteks Jabodetabek, rupanya konsep wilayah nodal 
yang terbangun tidak lepas karena adanya berbagai faktor yang 
melatarbelakanginya. Dimana mekanisme kehidupan kebudayaan 
– sosial yang sudah berlangsung lama, menjadi perekat dalam 
jaring – jaring simbiosis mutualisme. Interaksi dan kerjasama yang 
sudah terbangun ini, pada akhirnya membuat antar wilayah saling 
mendukung dalam proses kemajuan kesejahteraan masyarakatnya 
maupun perkembangan wilayahnya. Dengan demikian 
Jabodetabek sebagai wilayah nodal, sebenarnya dapat menjadi role 
model bagi wilayah nodal lain. Apalagi mengingat adanya 
Kebijaksanaan Pengembangan Wilayah Jabotabek yang disepakati 
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oleh masing – masing pemerintah daerah dan pusat, yaitu sebagai 
berikut:  
1) Meringankan tekanan penduduk di wilayah DKI Jakarta, 

sehingga kehidupan sosial ekonomi dan budaya dapat 
berlangsung serasi.  

2) Mengusahakan agar kegiatan industri dan perdagangan yang 
terdapat di wilayah DKI. Jakarta dapat lebih mendorong 
kegiatan-kegiatan yang berkaitan di daerah lain, terutama di 
daerah yang berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta.  

3) Menyerasikan perkembangan pada daerah-daerah perbatasan 
antara wilayah DKI. Jakarta dengan wilayah Botabek (Bogor-
Tangerang-Bekasi).  

4) Mengembangkan pusat-pusat permukiman di wilayah 
Botabek dengan bentuk-bentuk permukiman baru.  
Dengan adanya kebijakan tersebut, setidaknya dapat 

mendukung berbagai aktivitas sosial – budaya pada masyarakat di 
wilayah nodal, yakni Jabodetabek. Namun dalam perkembangan 
kehidupan masyarakat di wilayah nodal ini, banyak berbagai 
tantangan yang terjadi, seperti dalam konteks pembangunan. 
Dimana sebeanrnya nilai-nilai budaya yang bersemayam dalam 
keyakinan hidup masyarakat wilayah nodal ini dapat menjadi 
potensi dan kekuatan utama dalam merencanakan kebijaksanaan 
pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. Keberhasilan pemberdayaan nilai-nilai budaya sangat 
erat kaitannya dengan implikasi dorongan sumber daya manusia 
yang meliputi sikap, konsekuensi nilai, cara berpikir dan etos kerja. 
Suatu kebijaksanaan yang ideal harus memuat berbagai strategi 
yang dapat membantu masyarakat keluar dari kesulitan, baik 
kesulitan waktu kini maupun kesulitan penataan masa depannya. 
Khususnya penataan kehidupan masa depan masyarakat, terutama 
dalam menggali dan memberdayakan potensi sikap mental 
masyarakat.  

Dalam kenyataan lain diketahui banyak terjadi erosi nilai-nilai 
budaya, ketimpangan sosial dan pelanggaran norma sosial dan 
hukum. Hal ini dapat dilihat dari gelaja kemiskinan, frustasi, 
apatisme, kenakalan remaja, pelacuran, pengangguran dan 
kejahatan yang terjadi di masing – masing wilayah nodal. Oleh 
karena itu perlu adanya kehati-hatian dalam mengadakan 
pendekatan pada sektor budaya masyarakat supaya tidak timbul 
prasangka buruk terhadap kebijaksanaan yang telah dan akan 
diambil. Dan jika kebijaksanaan yang didasarkan atas nilai-nilai 
budaya itu tepat, artinya mendapat pengakuan positif dari sebagian 
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besar masyarakat, maka pengakuan ini dapat dijadikan suatu 
kekuatan pemacu dalam memperlancar proses pembangunan 
secara nasional. 

Untuk menghidar dari ketergantungan terhadap budaya-
budaya asing, maka perlu juga upaya penilaian terhadap sumber 
daya kebudayaan sendiri, yaitu dengan merasionalisasikan nilai-
nilai kekerabatan, kekeluargaan dan nilai kegotongroyongan 
masyarakat. Dalam merasionalisasikan budaya gotong-royong, 
hendaknya tidak terpaku dengan konsep cara kerja, kuantitas 
produk pembangunan fisik, dan kuantitas ekonomis, melainkan 
juga diimbangi dengan kualitas sikap mental dan tanggung jawab 
bersama dalam gotong royong tersebut.  

Penanaman kesadaran terhadap nilai-nilai kekeluargaan ini 
dimaksudkan sebagai wadah pelestarian asas musyawarah yang 
lebih terbuka, persuasif, tenggang rasa dan hubungan aspiratif 
antar golongan masyarakat. Kesadaran nilai kekeluargaan ini 
merupakan sumber kekuatan dalam rangka mengantisipasi 
timbulnya kerawanan-kerawanan sosial, memperkecil hambatan-
hambatan pembangunan dan menjamin stabilitas kehidupan 
masyarakat baik didalam wilayah nodal, maupun interaksi sosial 
antar masyarakat di wilayah nodal. 
 
 
Mengurai Identitas Sosial – Budaya Wilayah Nodal 
 

Pada hakikatnya disetiap wilayah memiliki karakteristik 
kebudayaan – sosial yang berbeda dengan wilayah lain. Dengan 
karakteristik itu kemudian setiap wilayah memiliki identitasnya 
masing – masing. Namun bagi wilayah yang sudah mengalami 
proses perkembangan di berbagai aspek kehidupan dan tingginya 
laju pertumbuhan penduduk dari luar wilayah, tentu ini membuka 
celah adanya pengaruh bagi kebudayaan – sosial di wilayah 
tersebut. Oleh karena itulah hal yang wajar bilamana dalam suatu 
wilayah mengalami perpaduan budaya, baik akulturasi maupun 
asimilasi. Dan wilayah yang termasuk mengalami pengaruh 
kebudayaan-sosial antara lain wilayah nodal yang terdiri dari 
wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dan dalam 
fase dari perkembangan kebudayaan – sosial pada masing – 
masing wilayah nodal ini tidak lepas dari pengaruh kebudayaan – 
sosial dari luar. Hal tersebut tentu tidak lepas dari kedatangan 
berbagai penduduk diluar wilayah nodal yang kemudian singgah 
sementara atau menetap tinggal dan kemudian menjadi bagian dari 
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penduduk tersebut. Kondisi singgah sementara atau menetap, 
kemudian secara tidak langsung memberikan pengaruh bagi 
kehidupan kebudayaan – sosial masyarakat setempat. Oleh karena 
itulah menurut Lombard (2005) bahwa pada hakikatnya kehidupan 
kebudayaan pada masyarakat di Indonesia tidak ada yang murni 
kebudayaannya, tetapi kebudayaan itu sudah tersentuh oleh 
berbagai pengaruh kebudayaan luar. Hal ini jugalah yang terjadi 
pada wilayah nodal, dimana terjadi interaksi kebudayaan – sosial. 

Kemudian dengan adanya proses interaksi kebudayaan – 
sosial  di dalam wilayah nodal, lalu membentuk identitas ke 
wilayahan dari hasil produk interaksi tersebut. Namun identitas 
kewilayahan yang terjadi pada wilayah nodal, tidak menjadi pemicu 
untuk terciptanya kerawanan atau konflik sosial di masyarakat 
wilayah nodal. Justru identitas itu menjadi positif karena 
menciptakan ikatan emosional untuk saling membantu satu sama 
lain dalam proses perkembangan kehidupan. Proses relasi antara 
struktur yang ada dan aktor masyarakatnya dapat dilihat pada 
gambar dibawah ini:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konstruksi Interaksi Sosial di Wilayah Nodal 
 

Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia 
membutuhkan orang lain dan lingkungan sosialnya sebagai sarana 
untuk bersosialisasi. Bersosialisasi disini berarti membutuhkan 
lingkungan sosial sebagai salah satu habitatnya, maksudnya tiap 
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manusia saling membutuhkan satu sama lainnya untuk 
bersosialisasi dan berinteraksi.  Interaksi sosial merupakan kunci 
dari semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial tak akan 
mungkin ada kehidupan bersama. Manusia merupakan makhluk 
sosial yang membutuhkan manusia lain untuk saling membantu 
satu sama lain. Karena di dunia ini manusia saling membutuhkan 
satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dan untuk 
itu terjadilah interaksi sosial sesama manusia atau masyarakat.  

Proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dilihat 
apabila orang-perorangan dan kelompok-kelompok sosial saling 
bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan 
tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-
perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan 
yang telah ada. Proses sosial dapat diartikan sebagai pengaruh 
timbal-balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Interaksi 
sosial antara kelompok-kelompok manusia terjadi pula di dalam 
masyarakat. Interaksi tersebut lebih mencolok ketika terjadi 
benturan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan 
kelompok. Interaksi sosial hanya berlangsung antara pihak-pihak 
apabila terjadi reaksi terhadap dua belah pihak atau lebih. 

Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial, karena 
interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-
aktivitas sosial lainnya. Interaksi sosial merupakan hubungan-
hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara 
orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, 
maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. 
Interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusia terjadi antara 
kelompok tersebut sebagai suatu kesatuan dan biasanya tidak 
menyangkut pribadi anggota-anggotanya.  

Berdasarkan uraian singkat di atas dari konstruksi interaksi 
sosial yang terjadi di berbagai wilayah nodal Jabodetabek, pada 
umumnya interaksi sosial yang berjalan dalam kehidupan 
masyarakat masih berjalan dengan baik. Walaupun di dilayah 
Jabodetabek terjadi heterogenitas suku, dan agama, baik dari 
masyarakat pribumi maupun pendatang, hal itu tidak menjadi 
gangguan yang berarti dalam proses berinteraksi antar masyarakat.  

Adapun bentuk interaksi sosial yang tercipta di wilayah nodal 
dengan berdasarkan observasi dan hasil wawancara dengan 
informan, maka bentuk interaksi sosial di wilayah nodal lebih 
bersifat asosiatif. Interaksi sosial yang bersifat asosiatif ini lebih 
banyak mengarah kepada interaksi kerja sama dan akomodasi. 
Kerja sama di sini dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama 
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antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai 
satu atau beberapa tujuan bersama. Sedangkan akomodasi disini 
menunjuk pada suatu keadaan, berarti adanya suatu keseimbangan 
(equilibrium) dalam interaksi antara orang-peorangan atau 
kelompok-kelompok manusia dalam kaitannya dengan norma - 
norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam 
masyarakat. 

 
 

Transformasi Sosial – Budaya: Modal Sosial, dan Interaksi Sosial 
 

Wilayah nodal Jabodetabek pada hakikatnya saling memiliki 
keterkaitan satu sama lain, baik dalam hal lapangan pekerjaan, 
keterkaitan sanak – saudara, lingkungan, budaya dan lain 
sebagainya. Terkait dengan aspek kebudayaan – sosial yang 
dimiliki oleh masing – masing di wilayah nodal ini, dari hasil 
observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, 
rupanya hasil kebudayaan di setiap wilayah nodal saat berinteraksi 
dengan kebudayaan wilayah nodal yang lain tidak terjadi negasi 
kebudayaan. Justru sebaliknya yang terjadi adalah bentuk adaptasi 
kebudayaan melalui mekanisme transformasi sosial – budaya.  

Terkait dengan transformasi sosial – budaya, jika 
dikontekstualisasikan pada kasus penelitian ini, maka yang 
dimaksud transformasi sosial – budaya disini yaitu bahwa 
kebudayaan yang ada pada setiap wilayah nodal pada akhirnya 
memiliki kaitan saling bersimbiosis antar satu sama lain dan 
kemudian mengalami sebuah perubahan pada nilai – nilai sosial – 
budaya di masyarakat. Transformasi sosial – budaya inilah yang 
kemudian secara tidak langsung membentuk semacam modal 
sosial dalam interaksi sosial di antara masyarakat wilayah nodal. 
Bentuk modal sosial yang ada pada masyarakat wilayah nodal ini 
dapat dilihat dalam berbagai interaksi sosial di ruang – ruang 
kehidupan masyarakat, seperti sosial, ekonomi, bahkan kerjasama 
kebijakan antar pemerintah daerah. 

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa modal sosial 
merupakan sesuatu yang merujuk ke dimensi institusional, 
hubungan-hubungan yang tercipta, dan norma-norma yang 
membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam suatu 
masyarakat. Hal itu seperti yang dikemukakan oleh Cox (1995), 
bahwa modal sosial sebagai suatu rangkaian proses hubungan 
antar manusia yang di dukung oleh jaringan norma-norma dan 
kepercayan sosial yang memungkinkan efisiensi dan efektifitas 
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koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan bersama. Sementara 
Fukuyama (2002) lebih menekankan modal sosial pada dimensi 
yang lebih luas yaitu segala sesuatu yang membuat masyarakat 
bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar 
kebersamaan, dan di dalamnya diikat nilai-nilai dan norma-norma 
yang tumbuh dan dipatuhi.  Hal tersebut tanpa rupanya 
terinternalisasi dalam interaksi sosial yang terjadi pada masyarakat 
di wilayah nodal.  

Jika dilihat secara interaksi sosial dari modal sosial yang 
terkonstruksi di wilayah nodal ini, terlihat kemampuan masyarakat 
terbangun untuk saling bekerja sama membangun suatu jaringan. 
Kerjasama tersebut diwarnai oleh suatu pola interelasi yang saling 
timbal balik dan saling menguntungkan, dan dibangun di atas 
kepercayaan yang ditopang oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial 
yang positif dan kuat. Kekuatan tersebut kemudian semakin 
maksimal karena didukung oleh semangat proaktif  masyarakat 
antar wilayah nodal untuk saling membentuk kohesi sosial dalam 
hal saling membutuhkan satu sama lain untuk tujuan tertentu, 
khususnya tujuan ekonomi.  

Adapun modal sosial yang ada tersebut kemudian 
termanifestasikan dalam interaksi sosial masyarakat dalam jaring 
wilayah nodal ini. Setidaknya terdapat tiga hal sebagai manifestasi 
dari interaksi sosial tersebut, yakni sebagai berikut:    
1) Keaktifan masyarakat dalam suatu jaringan 

Adanya modal sosial yang termanifestasikan dalam 
interaksi sosial masyarakat di wilayah nodal ini, setidaknya 
bukan hanya dibangun oleh satu individu atau pemerintah 
daerah. Justru hal tersebut tumbuh dalam suatu lingkaran 
interaksi sosial masyarakat karena adanya kekuatan antar 
masyarakat untuk aktif dalam membangun sejumlah asosiasi 
dan jaringan. Dimana fungsi dan manfaat dari membangun 
asosiasi dan atau jaringan ini yakni untuk menyatukan segala 
persamaan maupun perbedaan, seperti hobi, profesi, status 
sosial, dan lain sebagainya, dan memperluas relasi sosial. 
Bentuk membangun asosiasi dan atau jaringan ini yaitu 
dengan membentuk kelompok sosial, atau komunitas, atau 
paguyuban, atau organisasi sosial. 

Membangun asosiasi dan jaringan, dapat dilihat pada 
contoh dibentuknya Paguyuban Kenari Jabodetabek. 
Paguyuban ini merupakan wadah untuk memayungi para 
penggemar burung kenari yang bermukim di Jakarta, Bogor, 
Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek); Kemudian ada 
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Paguyuban Pedagang Asongan Jabodetabek. Paguyuban ini 
bukanlah sekedar perkumpulan yang melancarkan 
kepentingan sesaat. Akan tetapi menjadi medium bersama 
dalam menyikapi problem kesejahteraan, perlindungan hak, 
serta kebijakan pemerintah yang cenderung memarjinalkan 
keberadaan para pedagang asongan; lalu ada Paguguyuban 
Warteg Jabodetabek. Paguyuban ini menjadi sarana bagi para 
pengusaha warteg yang berada di Jabodetabek untuk menjalin 
komunikasi dan silaturahim; Dan ada DMC Jabodetabek 
merupakan singkatan dari Difable Motorcycle Community wilayah 
Jabodetabek, yaitu komunitas pemilik dan penggemar Motor 
yang dikhususkan untuk Penyandang disabilitas yang 
bermukim di wilayah Jabodetabek. 

 
2) Adanya hubungan timbal balik (reciprocal) 

Interaksi sosial yang terjalin di antara masyarakat nodal 
senantiasa diwarnai oleh kecenderungan untuk saling 
bertukar sesuatu hal antar individu dalam suatu kelompok 
atau antar kelompok itu sendiri. Pola pertukaran ini bukanlah 
sesuatu yang dilakukan secara resiprokal seketika seperti 
dalam proses jual beli, melainkan suatu kombinasi jangka 
pendek dan jangka panjang dalam nuansa altruisme 
kebudayaan – sosial yang sudah terbangun sekian puluh 
tahun lamanya. Bentuk nyata dari contoh tersebut yakni pola 
pertukaran dalam ruang – ruang ekonomi, seperti adanya 
kerjasama perdagangan antara produsen yang berlokasi di 
Bogor, Bekasi, dan Tangerang dengan para distributor atau 
penjual yang berada di Jakarta, dan Depok; atau dibentuknya 
Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jabodetabek yang 
merupakan sebuah badan kerjasama yang dibentuk dalam 
menangani pembangunan dan pengelolaan kawasan di 
Jabodetabek.  

 
3) Rasa saling percaya (trust) 

Keaktifan masyarakat dan terciptanya hubungan timbal 
balik di wilayah nodal, tentu tidak lepas karena adanya rasa 
kepercayaan antar pihak. Rasa saling mempercayai ini 
merupakan suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko 
dalam hubungan-hubungan sosial 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 
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akan bertindak merugikan dari dan kelompoknya (Lawang, 
2004). Hal ini juga yang dikemukakan oleh Fukuyama (2002), 
bahwa rasa saling mempercayai dalam kehidupan sosial 
merupakan sikap saling mempercayai di masyarakat yang 
memungkinkan masyarakat tersebut saling bersatu dengan 
yang lain dan memberikan kontribusi pada peningkatan 
modal sosialnya.  

Oleh karena itulah jika tindakan masyarakat yang di 
dasari oleh rasa saling mempercayai yang tinggi akan 
meningkatkan keaktifan masyarakat dalam berbagai ragam 
bentuk dan dimensi, terutama dalam konteks membangun 
kemajuan bersama. Sementara kehancuran rasa saling percaya 
dalam masyarakat akan mengundang hadirnya berbagai 
problematik sosial yang serius. Masyarakat yang kurang 
memiliki perasaan saling mempercayai akan sulit menghindari 
berbagai situasi kerawanan dan ketidakteraturan sosial. Jika 
hal itu terjadi, maka akan mendatangkan biaya tinggi bagi 
proses pembangunan karena masyarakat cenderung bersikap 
apatis dan hanya menunggu apa yang diberikan oleh 
pemerintah. 

Kondisi rasa saling percaya itu justru pada masyarakat 
di wilayah nodal terbangun dengan baik. Hal ini sebagaimana 
yang terungkap dalam hasil penelitian dilapangan. Dari hasil 
wawancara peneliti ke beberapa perwakilan subjek informan 
di wilayah nodal, mereka secara umum mengungkapkan 
bahwa pada hakikatnya wilayah Jabodetabek itu memiliki 
ikatan sejarah yang saling berkaitan dan memiliki hubungan 
emosional dalam berbagai aspek, antara lain aspek budaya, 
sosial, ekonomi, dan lingkungan. Misalnya saja dalam level 
pemerintahan dibentuk Badan Kerja Sama Antarprovinsi 
yang terdiri dari Pemprov DKI Jakarta, Banten, dan Jawa 
Barat. Lembaga ini diharapkan mampu menyelesaikan 
persoalan Jakarta dan sekitarnya, seperti banjir dan 
kemacetan. Terbentuknya dan berjalannya lembaga ini, tentu 
tidak lepas karena adanya rasa saling percaya antar elemen 
pemerintah untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang 
ada secara bersama; kemudian untuk contoh pada level 
masyarakatnya yaitu terbentuknya komunitas Kereta Rel 
Listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek. Salah satu 
kegiatannya yaitu “arisan”. Kegiatan itu berjalan tentu tidak 
lepas karena adanya rasa saling percaya antar anggotanya. 
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Berdasarkan uraian di atas, dari ketiga hal tersebut kemudian 
mengkontruksi transformasi sosial – budaya disetiap generasi 
masyarakatnya melalui mekanisme internalisasi, objektivasi, dan 
eksternalisasi. Sehingga modal sosial yang sudah terbangun antar 
wilayah nodal ini terus terkokohkan, karena dimapankan melalui 
interaksi sosial antar masyarakat.   
 
KESIMPULAN 
 

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat 
disimpulkan dari hasil penelitian awal ini yaitu sebagai berikut: 
a. Adapun bentuk kebudayaan masyarakat di wilayah nodal 

yang mengalami interaksi kebudayaan – sosial antara 
kebudayaan dan penduduk asli dengan kebudayaan dan 
penduduk pendatang, melahirkan suatu pengaruh yang 
berbentuk akulturasi dalam kehidupan sosial – budaya, 
bahkan asimilasi dalam kehidupan sosial – budaya. Hal ini 
dapat dilihat dari transformasi sosial – budaya masyarakat di 
wilayah nodal.  

b. Bentuk kebudayaan yang dimiliki oleh setiap wilayah nodal 
menjadi identitas bagi masyarakatnya. Namun identitas itu 
tidak ditempatkan dalam tatanan yang negatif, yang dimana 
dapat memicu terjadinya konflik sosial antar masyarakat 
wilayah nodal.  Justru identitas ke wilayahan itu saling 
beradaptasi dan menghormati satu sama lain masyarakat di 
wilayah nodal. Hal itu terjadi karena sudah terbentuknya 
modal sosial dalam jaring masyarakat wilayah nodal. Sehingga 
hal ini sebenarnya dapat menjadi modal bagi pemerintah 
daerah untuk menjalin berbagai kerjasama yang mendukung 
proses kemajuan bersama antar wilayah nodal. 

c. Wilayah – wilayah nodal yang semakin berkembang di 
berbagai sektor kehidupan, tidak lantas membuat interaksi 
sosial masyarakatnya mengalami gangguan. Akan tetapi 
interaksi sosial antar masyarakat yang terjalin masih tetap 
berjalan dengan baik dan tidak tercipta berbagai konflik sosial 
yang besar. 

d. Bentuk interaksi sosial yang tercipta secara sosiologis yaitu 
bersifat asosiatif dalam bentuk kerja sama (seperti gotong 
royong, dan tolong menolong) dan akomodasi. 

e. Jakarta sebagai daerah inti dan Bogor, Depok, Tangerang, 
dan Bekasi sebagai daerah dibelakangnya, walaupun secara 
identitas kebudayaan antar wilayah nodal ini berbeda, namun 
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rupanya ini melahirkan sebuah modal sosial dalam jaring 
wilayah nodal. Hal tersebut kemudian dimanifestasikan dalam 
interaksi sosial masyarakatnya. Masyarakat dalam jaring 
wilayah nodal ini membentuk interaksi sosial yang sifatnya 
positif berupa: (1) Keaktifan dalam jaringan; (2) Hubungan 
timbal – balik; dan (3) Rasa saling percaya. Interaksi sosial 
tersebut kemudian dimapankan melalui habitusisasi yang 
dibentuk melalui mekanisme internalisasi, objektivasi, dan 
eksternalisasi dalam setiap generasi masyarakat di wilayah 
nodal. 
 
 

SARAN 
 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dari penelitian ini 
peneliti memberikan saran sesuai dengan kajian dan temuan data 
dilapangan, yaitu sebagai berikut:  
a. Bagi pemerintah daerah 

 Dapat memperkuat jaring – jaring kebudayaan di wilayah 
nodal Jabodetabek dalam bentuk penciptaan lembaga 
kebudayaan sebagai essential outsider, yakni lembaga yang 
mampu merangkul semua perbedaan budaya. Kemudian 
memperkuat kerjasama kebudayaan antar wilayah, berupa 
pelaksanaan kegiatan festival ataupun pameran kebudayaan.  

 
b. Tokoh masyarakat 

 Dapat meningkatkan perannya sebagai tokoh masyarakat 
secara positif dengan selalu menciptakan suasana sosial yang 
rukun dan harmonis dan menjadi mobilisator dari berbagai 
kegiatan yang dapat meningkatkan partisipasi dan interaksi 
sosial antar masyarakat. 

 
c. Bagi masyarakat 

 Dengan interaksi sosial yang sudah terbentuk, maka harus 
dijaga dan dirawat dengan baik. Hal tersebut setidaknya dapat 
diwujudkan dalam keterlibatan atau partisipasi yang 
memberikan manfaat positif bagi terciptanya harmonisasi dan 
simbiosis mutualisme disegala bidang kehidupan antar 
wilayah nodal. 
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