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Pendahuluan
 Masyarakat memiliki aset-aset penghidupan diantaranya modal 

sumber daya manusia, modal sumber daya alam, modal fisik, 

modal finansial dan modal sosial.

 Modal sosial berkaitan dengan upaya mengelola, meningkatkan dan 

mendayagunakan relasi-relasi sosial sebagai sumber daya yang 

diinvestasikan untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau 

manfaat sosial. 

 Modal sosial merupakan kemampuan masyarakat terkait dengan 

jaringan, norma, dan kepercayaan dalam suatu hubungan sosial.

 Modal sosial mempengaruhi cara masyarakat dalam mengelola 

hutan secara partisipatif.



 Tujuan 

Mengetahui modal sosial dalam pengelolaan hutan rakyat di 

Desa Malleleng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba



Metode 

Lokasi :

Desa Malleleng 

Kecamatan Kajang

Kabupaten Bulukumba 

Sumber : 

Aplikasi SW map

dengan citra google 



Metode

 FGD (Focus Group Discussion)

• Penentuan indikator 
kesejahteraan 

• Penentuan ranking tingkat 
pengaruh variabel modal 
penghidupan

Wawancara kepada responden

• Responden dipilih secara 
purposif berdasarkan tingkat 
kesejehteraan. 

• Responden adalah petani
pengelola hutan rakyat

• Wawancara terstruktur
menggunakan kuesioner

Analisis Data 

 Metode statistik deskriptif . 
Perangkingan dan teknik 
skoring.



Kondisi Sosial Masyarakat

 Hasil FGD :

Masyarakat terbagi menjadi 3 kelompok yaitu mampu, 

sedang dan tidak mampu.

 Indikator kesejahteraan berdasarkan pada kondisi lahan, 

rumah, ternak, kendaraan, usaha, tanaman, tabungan, 

pendidikan, keberhasilan anak, pekerjaan dan status sosial.



Modal Penghidupan Petani Hutan Rakyat

Hasil FGD : urutan pengaruh variabel modal (besar ke kecil)

 SDA : Kepemilikan lahan, Tipe penggunaan lahan, Akses 

pemanfaatan SDA, Konflik pemanfaatan SDA 

 SDM : Kesehatan, Tenaga kerja keluarga, Pendidikan, 

Pengetahuan dan keterampilan

 Fisik : Kepemilikan rumah, alat produksi, Tingkat jangkauan 

lahan, Kepemilikan kendaraan

 Finansial : Pendapatan, Tingkat kecukupan keuangan, 

Tabungan keluarga, Akses kredit

 Sosial : Kepercayaan, Jaringan, Norma dan peraturan, Sanksi



Modal Sosial dalam Pengelolaan Hutan Rakyat

 Kepercayaan petani bersifat kekerabatan.

 Jaringan atau relasi yang terjalin antar petani cenderung 
melalui ikatan keluarga.

 Norma maupun aturan adat tidak terlalu ketat dan tidak 
bersifat mengikat.

 Sanksi tertuang dalam keputusan desa. 

 Modal sosial masyarakat tidak mampu dan masyarakat sedang 
menunjukkan skor tertinggi. 

 Modal sosial dalam masyarakat Malleleng bersifat bonding, 
berasal dari ikatan kekeluargaan, kekerabatan dan kehidupan 
bertetangga.



Kesimpulan

 Masyarakat kategori mampu lebih mengutamakan modal 

fisik, sedangkan masyarakat kategori sedang dan tidak mampu 

lebih mengutamakan modal sosial. Modal sosial dalam 

masyarakat Malleleng bersifat bonding, berasal dari ikatan 

kekeluargaan, kekerabatan dan kehidupan bertetangga. Petani 

hutan rakyat lebih mengutamakan relasi sosial yang terjalin 

daripada finansial. Petani hutan rakyat lebih memilih 

melakukan pertukaran sosial daripada pertukaran ekonomi.  
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