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Intisari — Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan 

hutan sesuai dengan fungsi hutan. Dalam pengelolaannya, petani menggunakan modal manusia dan modal sosial untuk mencapai penghidupan 

yang lestari. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi modal manusia dan modal sosial petani anggota kelompok HKm. Penelitian ini 

dilakukan bulan November 2019 hingga Januari 2020 pada anggota Gabungan Kelompok Tani Wira Karya Sejahtera yang mempunyai areal 

kerja di Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Pematang Neba Kabupaten Tanggamus. Responden dipilih secara acak sederhana sebanyak 96 

anggota tani dari 2055 anggota. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara terstruktur dan studi pustaka. Modal manusia terdiri dari 

pendidikan, umur, kesehatan, pengetahuan dan keterampilan. Modal sosial dibagi ke dalam tiga unsur yaitu kepercayaan, jaringan, dan norma. 

Data diolah menggunakan analisis deskriptif menggunakan tabulasi silang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada modal manusia berupa 

pendidikan didominasi pada tingkat SD, umur pada kelas produktif, kesehatan dalam kondisi sehat, dan pengetahuan dan keterampilan dalam 

kategori sedang. Modal sosial didominasi unsur kepercayaan dan jaringan pada tingkat sedang, dan norma pada tingkat tinggi. Tingkat 

pendidikan, umur, dan kesehatan pada modal manusia tidak berhubungan dengan perubahan pada unsur kepercayaan pada modal sosial, 

sedangkan pengetahuan dan keterampilan berhubungan terhadap unsur kepercayaan. Tingkat pendidikan, umur, kesehatan, pengetahuan, dan 

keterampilan tidak berhubungan dengan jaringan dan norma pada modal sosial. 

 

Kata kunci — Hutan kemasyarakatan, jaringan, kepercayaan, norma, pengelolaan hutan. 

 
Abstract — Community Forestry (CF) is a community empowerment program that involves communities in managing forests 

by forest functions. In its management, farmers use human and social capital to achieve sustainable livelihoods. This study 

aims to identify the human and social capital of farmers who are members of the CF group. This research was conducted 

from November 2019 to January 2020 at members of the Wira Karya Sejahtera Farmers Association who have a working 

area in the Pematang Neba Forest Management Unit in Tanggamus Regency. The 96 farmer members randomly selected 

respondents from 2055 members. The data was collected by structured interviews and literature study. Human capital 

consisted of education, age, health, knowledge, and skills. Social capital was divided into three elements; trust, network, and 

norms. Data were analized using descriptive analysis using cross-tabulation. The results showed that human capital in the 

form of education was dominated at the elementary level, age at productive class, health in a healthy condition, and 

knowledge and skills in the medium category. Social capital is dominated by elements of trust and networking at a moderate 

level and norms at a high level. The level of education, age, and health in human capital does not affect the element of trust in 

social capital, while knowledge and skills affect the element of trust. The level of education, age, health, knowledge, and skills 

does not affect networks and norms on social capital. 

. 
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I. PENDAHULUAN 
 

Perhutanan sosial sudah berjalan selama 

empat dekade di seluruh dunia dan dibentuk pada 

tahun 1978 [12]. Munculnya konsep perhutanan 

sosial salah satunya disebabkan oleh keterbatasan 

akses lahan masyarakat di sekitar hutan [29]. 

Bentuk perhutanan sosial sebagai program dari 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

yaitu pemberdayaan masyarakat dalam bentuk 

Hutan Kemasyarakatan (HKm) [21]. HKm 

merupakan hutan milik negara yang manfaat 

utamanya untuk memberdayakan masyarakat 

setempat. Program HKm bertujuan untuk 

mengatasi degradasi hutan akibat pembukaan 

lahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dan menjaga kelestarian hutan [35]. HKm 

diterapkan untuk meminimalisir masalah 

masyarakat di sekitar hutan [32]. HKm 

merupakan bentuk kerjasama antara kegiatan 

perlindungan, produksi hutan serta kesejahteraan 

masyarakat sekitar hutan [3]. 

Pada pengelolaan hutan berbasis masyarakat, 

masyarakat mengambil peran besar dalam 

mengelola sumber daya hutan [10]. Lahan hutan 

yang dikelola masyarakat dapat meminimalkan 

konflik penggunaan lahan. Menurut referensi [27], 

bahwa masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam 

pengelolaan hutan dapat meminimalisir konflik 

penggunaan lahan. Hal ini sejalan dengan 

referensi [46], menyatakan bahwa partisipasi 

masyarakat berhubungan terhadap kelestarian 

hutan dan peningkatan konservasi hutan. Berbeda 

dengan referensi [6], di beberapa negara 

masyarakat berpikir bahwa dalam mengelola 

lahan hutan masyarakat memiliki otoritas lebih. 

Dalam mengelola lahan hutan diperlukan kerja 

sama yang baik antar masyarakat. Untuk itu perlu 

adanya modal sosial. 

Modal sosial adalah sekumpulan nilai 

informal atau norma yang menyebar di antara 

anggota kelompok yang memungkinkan kerja 

sama [17]. Kerja sama tersebut terjadi apabila 

antar anggota kelompok masyarakat saling 

memenuhi harapan. Kerja sama ini nantinya 

diharapkan dapat menjadi perubahan yang lebih 

baik, seperti adanya kepercayaan antara ketua 

Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan anggota 

tani sehingga tidak ada perselisihan [42]. 

Kepercayaan antara kedua belah pihak dalam 

suatu organisasi dapat memudahkan modal 

manusia dalam menyesuaikan diri dengan 

tuntutan lingkungan yang terus berubah. Menurut 

referensi [48], bahwa modal manusia dapat 

ditingkatkan melalui kemauan dan niat baik yang 

dibangun dengan sederet hubungan-hubungan 

sosial yang dapat dilakukan untuk memudahkan 

tindakan kolektif.  

Modal manusia dilihat berdasarkan 

pendidikan, umur, kesehatan, dan pengetahuan 

dan keterampilan yang dimiliki. Kualitas manusia 

dalam pengembangan sumber daya manusia 

sangat menentukan dikarenakan manusia yang 

akan mengelola modal lainnya untuk 

mendayagunakan supaya menjadi lebih baik.  

Penelitian ini menjadikan anggota tani 

sebagai obyek penelitian dalam upaya 

peningkatan pengelolaan HKm melalui modal 

manusia dan modal sosial. Tujuan dari penelitian 

ini adalah mengidentifikasi modal manusia dan 

modal sosial anggota Gapoktan dan keterkaitan 

dari kedua modal tersebut pada pengelolaan HKm 

di KPH Pematang Neba. 

 

II. METODE PENELITIAN 
 

Penelitian dilaksanakan pada bulan 

November 2019 hingga Januari 2020 di Gapoktan 

Wira Karya Sejahtera KPH Pematang Neba 

Register 28 Desa Gisting Atas, Kecamatan 

Gisting, Kabupaten Tanggamus. Gapoktan Wira 

Karya Sejahtera dipilih karena gapoktan ini 

mampu mengganti lahan HKm yang digunakan 

sebagai pemukiman di Dusun Way Tebu seluas 

102 ha ke daerah Lampung Barat dengan luas 

yang sama dan dana dari masyarakatnya sendiri. 

Selain itu, Gapoktan Wira Karya Sejahtera 

merupakan salah satu gapoktan yang telah 

mendapatkan surat keputusan Menteri Kehutanan 

tentang penetapan areal kerja dan izin usaha 

pemanfaatan hutan kemasyarakatan Pemda 

Tanggamus pada tahun 2008 [28]. Gapoktan Wira 

Karya Sejahtera juga dianggap sebagai gapoktan 

unggulan oleh KPH Pematang Neba dan gapoktan 

ini pernah mendapatkan juara pertama dalam 

Lomba Wana Lestari tingkat nasional pada tahun 

2018. Lokasi penelitian dapat dilihat pada 

Gambar 1.  

Objek penelitian ini adalah anggota 

Gapoktan Wira Karya Sejahtera yang pendapatan 

masyarakatnya berasal dari lahan HKm di KPH 

Pematang Neba Unit XI Register 28 di Desa 

Gisting Atas, Kecamatan Gisting, Kabupaten 

Tanggamus dengan luas lahan garapan sebesar 

4305 ha. Gapoktan bekerja sama dengan 

pemerintah untuk memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan guna menambah penghasilan. Alat 

yang digunakan dalam penelitian adalah alat tulis 

dan buku tulis, tape recorder, kamera, kuesioner, 

dan laptop. 

Data yang diambil berupa data primer dan 

data sekunder. Data primer yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini berupa modal manusia dan 

modal sosial anggota gapoktan dalam pengelolaan 

lahan HKm. Data primer dikumpulkan melalui 

wawancara menggunakan kuesioner untuk 

mendapatkan data yang akurat dan jawaban tidak 

menyimpang jauh dari topik. 
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Data sekunder dikumpulkan untuk membantu 

penelitian pada proses analisis. Data sekunder 

diperoleh dari beberapa instansi seperti Dinas 

Kehutanan, Badan Perencana Pembangunan 

Daerah (Bappeda) dan Badan Pusat Statistik 

(BPS). Data sekunder yang dibutuhkan penelitian 

berupa profil desa dan profil gapoktan Wira 

Karya Sejahtera.  

 

 
Gbr. 1 Lokasi penelitian (Research location) 

 

Pengambilan sampel dilakukan 

menggunakan simple random sampling 

pada anggota kelompok tani agar setiap 

anggota tani mempunyai peluang yang 

sama untuk diambil sebagai sampel. Jumlah 

anggota Gapoktan Wira Karya Sejahtera 

sebanyak 2055 orang, sehingga dapat 

dihitung menggunakan rumus slovin:  

n  =      N 

 1 + Ne2 

n =  2055  =95,36 ≈ 96 responden 

1+2055(0,10)2 

Jumlah sampel dilambangkan dengan n, 

jumlah populasi dilambangkan dengan N, 

dan batas toleransi kesalahan (error 

tolerance) (10%) dilambangkan dengan e. 

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh 

jumlah responden sebanyak 96.  

Data yang telah terkumpul dianalisis 

menggunakan analisis deskriptif 

menggunakan tabulasi silang. Analisis 

deskriptif bertujuan untuk mengubah 

sekumpulan data mentah menjadi bentuk 

yang lebih mudah dipahami yang berbentuk 

informasi yang lebih ringkas. Analisis 

deskriptif digunakan untuk 

mengidentifikasi modal manusia dan modal 

sosial dengan cara mencermati jawaban 

responden pada masing-masing butir 

pertanyaan.  

Tabulasi silang digunakan untuk 

menghitung frekuensi dan persentase dua 

atau lebih variabel secara bersamaan 

dengan cara menyilangkan variabel-

variabel yang dianggap berhubungan. Data 

input yang digunakan dalam tabulasi silang 

yaitu data nominal atau ordinal sehingga 

akan menghasilkan output yang dapat 

dijelaskan secara deskriptif. Tabulasi silang 

pada penelitian ini yaitu persilangan antara 

aset manusia dengan modal sosial dengan 

tiga jenis unsur modal sosial yaitu jaringan, 

norma, dan kepercayaan.  

Tingkatan modal sosial terbagi dalam 

kategori rendah, sedang, dan tinggi. Sebagai 

contoh, jika jumlah organisasi yang diikuti 

nol (0) masuk ke dalam kategori rendah, 

jika jumlah organisasi yang diikuti satu (1) 

masuk ke dalam kategori sedang, dan jika 

jumlah organisasi yang diikuti lebih atau 

sama dengan 2 masuk ke dalam kategori 

tinggi. Setelah data selesai ditabulasi, maka 

data diubah dalam bentuk persen. 
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Tabel 1.  Variabel Pengukur Aset Masyarakat dalam 

Mengelola HKm 

Jenis 

Aset 

Variabel Pengukur Indikator 

Manusia • Umur 

 

 

 

• Pendidikan  

 

 

 

• Keterampilan  

 

 

• Kesehatan keluarga 

• Jumlah umur 

produktif dan tidak 

produktif dalam 

keluarga 

• Latar belakang 

pendidikan kepala 

keluarga, anggota 

keluarga yang 

minimal lulus SMA 

• Pengetahuan dan 

keterampilan 

kehutanan yang 

dimiliki 

• Jumlah dan 

frekuensi anggota 

keluarga yang sakit 

berat 

Sosial • Jaringan  

 

 

• Tingkat 

kepercayaan 

 

 

• Norma-norma 

 

 

• Jumlah organisasi 

kehutanan yang 

diikuti, tingkat 

kehadiran dan 

partisipasi 

• Tingkat kepercayaan 

pada organisasi, 

jumlah lembaga 

yang memberikan 

pinjaman 

• Tingkat kepatuhan 

terhadap norma dan 

peraturan 

• Tingkat kepatuhan 

terhadap sanksi 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

  Manusia dalam meningkatkan 

penghidupannya membutuhkan modal. Sumber 

penghidupan dapat dilihat sebagai modal dasar dari 

berbagai sumber penghidupan yang akan dibangun 

oleh setiap individu [33]. Oleh karena itu, skala 

prioritas ketersediaan sumber daya antar modal akan 

berbeda. Modal satu dengan modal yang lainnya 

akan saling berkesinambungan untuk mendapatkan 

hasil yang lebih baik. Modal sosial dan modal 

manusia memiliki keterkaitan satu sama lain. 

Interaksi antar individu (modal manusia) yang baik 

dapat meningkatkan modal sosial. Modal sosial 

mampu menciptakan kondisi masyarakat yang 

mendukung bagi berkembangnya lingkungan 

masyarakat yang positif. Modal sosial dapat 

berfungsi dengan baik apabila unsur-unsur modal 

sosial dapat terpenuhi. Modal sosial dapat 

mengurangi permasalahan kepemilikan barang-

barang publik karena adanya jaringan dan 

kepercayaan. Jaringan sosial yang merupakan 

komponen dari modal sosial dapat memfasilitasi 

kreativitas dan pengembangan dan penyebaran 

pengetahuan. Komunikasi, pengetahuan dan dukungan 

bagi petani dalam mengelola hutan sangat diperlukan 

karena menentukan persepsi petani terhadap hutan. 

Persepsi masyarakat terhadap hutan akan 

menghubungkan bentuk-bentuk interaksi yang 

mempunyai dampak positif maupun negatif terhadap 

hutan [25],[40].  

 

a. Modal manusia dan sosial pada unsur kepercayaan 

 

Keberadaan aset sosial tergantung pada partisipasi 

individu dan anggota kelompok dalam jaringan sosial 

melalui komunikasi, pengetahuan dan dukungan yang 

diberikan [33]. Modal manusia dengan modal sosial 

pada kepercayaan tingkat kehadiran dan partisipasi 

dapat dilihat pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Modal Manusia dengan Modal Sosial pada 

Aspek Kepercayaan Tingkat Kehadiran dan 

Partisipasi 

 

Partisipasi masyarakat dalam mengembangkan 

jaringan sosial perlu terus dikembangkan melalui 

kebijakan pemerintah dan sosialisasi pada masyarakat 

[39]. Tingkat kehadiran dan partisipasi didominasi 

pada masyarakat yang berpendidikan SD, umur yang 

produktif, dan status kesehatan yang baik. Pengetahuan 

dan keterampilan masyarakat didominasi pada kelas 

sedang dengan tingkat kehadiran dan partisipasi yang 

rendah. Hasil wawancara bahwa masyarakat tidak 

hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan dari 

penyuluh, tetapi masyarakat belajar dari teman dan 

pengalaman. Menurut referensi [41], partisipasi 

seseorang yang masuk ke dalam kategori tinggi ialah 

adanya partisipasi yang aktif dalam perencanaan 

kegiatan,  pelaksanaan kegiatan, dan dapat merasakan 

manfaat dari berpartisipasi pada kegiatan tersebut. 

Berbeda dengan tingkat partisipasi anggota kelompok 

Modal Manusia 

Kepercayaan 

Tingkat 

Kehadiran (%) 

Tingkat 

Partisipasi (%) 

Variabel 
Indikator R S T 

Total 

R S T 

Tota

l 

Pendidikan 

Tidak 

Sekolah 33 0  66 3 33 0  66 3 

SD 46 16 37 45 46 9 44 45 

SMP 46 23 30 27 46 23 30 27 

SMA 37 16 45 25 37 16 45 25 

Umur 
Produktif 43 18 38 98 43 14 41 98 

Tidak 

Produktif 0  50 50 2 50 0  50 2 

Kesehatan 
Sehat 45 18 36 97 45 15 39 97 

Sakit 0  0  100 3 0  0  100 3 

Keterampilan 

Rendah 12 37 50 8 12 37 50 8 

Sedang 50 10 39 67 50 10 39 67 

Tinggi 37 29 33 25 37 16 45 25 
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tani di Gapoktan Wira Karya Sejahtera yang 

termasuk ke dalam kategori rendah dikarenakan 

kurangnya keterlibatan anggota kelompok tani 

dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. 

Tingkat kepercayaan yang terus meningkat akan 

berakibat pada modal manusia. Karena menurut 

referensi [43], apabila tingkat kepercayaan 

masyarakat meningkat, maka akan berakibat pada 

peningkatan keterampilan dan pengetahuan 

masyarakat itu sendiri. Dari hasil wawancara 

didapatkan bahwa setiap pengurus setelah 

melakukan pelatihan, hasilnya akan disampaikan 

kepada anggota tani lainnya sehingga pengetahuan 

anggota tani meningkat. Hal ini dapat dilihat pada 

Tabel 3 bahwa variabel pendidikan tidak 

berhubungan dengan modal sosial pada tingkat 

kepercayaan. Menurut referensi [47], modal manusia 

merupakan sebuah kekuatan yang sangat penting 

dalam membangun kekayaan. Modal manusia yang 

unggul akan menjadi solusi luar biasa dalam 

meningkatkan keterampilan dan pengetahuan untuk 

daya saing di masa yang akan datang. 

 
Tabel 3. Modal Manusia dengan Modal Sosial pada 

Aspek Kepercayaan Pengurus Gapoktan dan 

Kelompok 

 

Kepercayaan masyarakat terhadap pengurus 

gapoktan dan pengurus kelompok merupakan modal 

sosial yang berhubungan dalam pembentukan 

masyarakat dan pembentukan pola penggunaan 

lahan garapan di Gapoktan Wira Karya Sejahtera. 

Ketua gapoktan menentukan arah kebijakan tentang 

pengelolaan hutan, melalui pemberian pelatihan dan 

penyuluhan kepada anggota tani. Tingkat 

kepercayaan pengurus gapoktan dan pengurus 

kelompok didominasi pada tingkat pendidikan SD, 

umur produktif, status kesehatan yang sehat, dan 

memiliki pengetahuan dan keterampilan sedang. 

Masyarakat yang tidak sekolah memiliki tingkat 

kepercayaan yang rendah. Hal ini dikarenakan 

masyarakat merasa dapat mengelola lahannya sendiri. 

Dari hasil keterangan petani responden, petani 

mengakui bahwa dengan bergabung dikelompok tani 

ini pengetahuan tentang pertanian meningkat. Selain 

itu, informasi yang didapatkan juga banyak dan lebih 

cepat. Mulai dari perkembangan pertanian kekinian 

sampai pada teknologi terbaru. Tidak semua teknologi 

maupun informasi yang didapatkan oleh anggota tani 

direalisasikan secara langsung. Semangat awal bagi 

para anggota kelompok tetap bergabung dengan 

kelompok tani adalah adanya bantuan pemerintah. 

Pada akhirnya anggota mulai menyadari bahwa 

kelompok tani memang dibutuhkan untuk 

mengembangkan usaha taninya. 

Kepercayaan anggota sebagai suatu keadaan 

dimana petani merupakan anggota kelompok tani yang 

memiliki kemauan, motivasi kerja sama, dan kejujuran 

yang lebih baik untuk memenuhi perannya di dalam 

kelompok tani [17]. Modal manusia dengan modal 

sosial pada kepercayaan anggota gapoktan dan anggota 

kelompok di daerah penelitian dapat dilihat pada Tabel 

4. 

 
Tabel 4. Modal Manusia dengan Modal Sosial pada Aspek 

Kepercayaan Anggota Gapoktan dan Kelompok 

 

Program HKm membantu petani dalam 

meningkatkan interaksi sosial antara satu dengan yang 

lainnya dalam membentuk gapoktan dan pertemuan 

anggota gapoktan (kelompok tani). Hal ini sejalan 

dengan referensi [51], bahwa organisasi yang banyak 

diikuti adalah kelompok tani. Adanya kelompok tani 

bermanfaat atas akses sarana terhadap segala bentuk 

bantuan terkait usaha tani. Anggota mengungkapkan 

adanya peningkatan pengetahuan mengenai usaha tani 

selama bergabung dengan kelompok tani. Peningkatan 

pengetahuan ini belum diikuti dengan penerapan pada 

usaha tani yang dilakukan para anggota. Agar terjalin 

usaha tani yang baik perlu memperkuat modal sosial 

dalam peningkatan kelompok. Menurut referensi [33], 

bahwa beberapa cara yang dapat dilakukan untuk 

Modal Manusia 

Kepercayaan 

Pengurus 

Gapoktan (%) 

Pengurus 

Kelompok (%) 

Variabel Indikator R S  T  Total  R  S  T  Total 

Pendidikan 

Tidak 

Sekolah 0  33 66 3 0 0  

10

0 3 

SD 4 65 30 45 4 58 37 45 

SMP 3 88 7 27 3 84 11 27 

SMA 0  91 8 25 0  70 29 25 

Umur 
Produktif 3  77 19 97 3  67 29 97 

Tidak 

Produktif 0  33 66 3 0  33 66 3 

Kesehatan 

Sehat 3  76 20 97 3  65 31 97 

Sakit 0  

10

0 0  3 0  

10

0 0  3 

Keterampilan 
Rendah 0  

10

0 0 8 0  75 25 8 

Sedang 3 84 12 67 3 68 28 67 

Tinggi 4 50 45 25 4 58 37 25 

Modal Manusia 

Kepercayaan 

Anggota 

Gapoktan (%) 

Anggota 

Kelompok (%) 

Variabel Indikator R  S  T  Total R  S  T  Total 

Keterampilan 

Rendah 0 50 50 3 0  50 50 3 

Sedang 3 67 29 45 3 67 29 45 

Tinggi 0 18 25 27 0 75 25 27 

Pendidikan 

Tidak 

Sekolah 0  100 0  25 0  100 0  25 

SD 2 72 25 98 2 72 25 98 

SMP 3 57 38 2 3 57 38 2 

SMA 0 66 33 97 0  66 33 98 

Umur 

Produktif 2 67 30 3 2 67 30 2 

Tidak 

Produktif 0  100 0 8 0 100 0  8 

Kesehatan 
Sehat 2 67 30 67 2  67 30 67 

Sakit 0  66 33 25 0  40 60 25 
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memperkuat modal sosial adalah dengan 

pemberdayaan kelompok/organisasi, dan meningkat-

kan fungsi kelompok melalui kemampuan 

kepemimpinan maupun manajemen. Dalam 

penelitian ini anggota gapoktan dan anggota 

kelompok didominasi pada tingkat pendidikan SD, 

umur produktif, kesehatan yang sehat, dan 

pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki pada 

indikator sedang. Kerja sama yang terjalin di antara 

semua komponen kelompok tani dirasakan membaik 

dengan seiring berkembangnya kelompok tani. 

Hubungan antara pengurus maupun anggota terjalin 

dengan baik, pengurus dianggap mampu 

menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam 

kelompok tani dengan baik, meskipun diperlukan 

waktu untuk menyelesaikan permasalahan dan 

terkadang ada anggota yang merasa tidak puas 

dengan keputusan yang dihasilkan. Pengurus selalu 

berbagi setiap informasi yang ada kepada anggota, 

terutama informasi dari ketua gapoktan maupun 

informasi lain yang berhubungan dengan kelompok 

tani. Pengurus berusaha dengan baik agar apa yang 

diputuskan dalam musyawarah kelompok tani dapat 

dijalankan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai 

pengurus, pengurus kelompok tani harus 

mengedepankan kepentingan anggota dan kelompok 

tani. Kenyataannya pengurus melakukan tugas 

dengan sebaik mungkin dan anggota juga 

mendukung setiap kegiatan kelompok tani yang 

diputuskan secara bersama. Referensi [4] 

menunjukkan bahwa semakin baik fungsi yang 

berjalan dikelompok tani akan semakin 

meningkatkan efektivitas kelompok tani tersebut. 

 Petani dalam mengelola hutan 

membutuhkan modal sosial termasuk didalamnya 

adalah kelembagaan kelompok tani yang menjadi 

wadah bagi para petani dalam berorganisasi. 

Kelembagaan adalah kumpulan nilai, norma, 

peraturan dalam suatu kumpulan orang yang 

digunakan untuk mencapai tujuan tertentu [5]. 

Modal manusia dengan modal sosial pada aspek 

kepercayaan aparat desa dan penduduk desa dapat 

dilihat pada Tabel 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel5. Modal Manusia dengan Modal Sosial pada Aspek 

Kepercayaan Aparat Desa dan Penduduk Desa 

 

Modal Manusia 

Kepercayaan 

Aparat Desa (%) 
Penduduk Desa 

(%) 

Variabel Indikator R  S  T  Total R  S  T  Total 

Pendidikan 

Tidak 

Sekolah 0 66 33 3 0 66 33 3 

SD 0 25 74 45 11 48 39 45 

SMP 0 11 88 27 19 53 26 27 

SMA 0 8 91 25 16 45 37 25 

Umur 

Produktif 0 19 80 98 14 48 36 98 

Tidak 

Produktif 

0 

0 100 2 0 100 0 2 

Kesehatan 
Sehat 0 19 80 97 15 51 33 97 

Sakit 0 0 100 3 0 0 100 3 

Keterampilan 

Rendah 0 25 75 8 12 25 62 8 

Sedang 0 23 76 67 15 53 31 67 

Tinggi 0 4 95 25 12 50 37 25 

 

Wilayah Gisting Atas mempunyai karakter daerah 

pedesaan. Daerah pedesaan mempunyai sifat-sifat yang 

mengutamakan kepentingan umum dibandingkan 

kepentingan pribadi [33]. Peran penting terdapat pada 

modal sosial guna menjaga sumber daya alam untuk 

kelestarian penghidupan [24]. Masyarakat di Wilayah 

Gisting Atas mempunyai rasa percaya yang tinggi 

terhadap aparat desa dan pemerintahannya. Hal ini 

dikarenakan sebelum adanya HKm, masyarakat sudah 

lebih dulu tinggal di daerah tersebut sehingga rasa 

percaya pada aparat dan penduduk desa tinggi. 

Pendidikan didominasi pada tingkat SD dengan 

kepercayaan yang tinggi pada aparat desa dan 

kepercayaan penduduk desa tingkat sedang. Umur 

produktif mendominasi pada modal manusia dan 

kepercayaan anggota tani kepada aparat desa 

dikategorikan tingkat tinggi dan kepercayaan kepada 

penduduk desa dalam kategori sedang. Begitu pula 

dengan kesehatan didominasi oleh anggota tani yang 

sehat dan anggota yang memiliki pengetahuan dan 

keterampilan sedang dengan tingkat kepercayaan pada 

aparat desa yang tinggi dan kepercayaan pada 

penduduk desa tingkat sedang. 

 

b. Modal manusia dan sosial pada unsur jaringan 

 

Penguatan modal sosial secara tidak langsung 

dapat dilakukan dengan membangun dan 

meningkatkan jaringan dengan pihak luar. Keberadaan 

modal sosial tergantung pada partisipasi individu dan 

anggota kelompok dalam jaringan sosial melalui 

komunikasi, pengetahuan dan dukungan yang 

diberikan. Modal manusia dan modal sosial pada aspek 

jaringan terdapat pada Tabel 6. 
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Tabel 6.  Modal Manusia dengan Modal Sosial pada 

Aspek Jaringan Organisasi 

 

 

Masyarakat yang paling banyak mengikuti 

organisasi adalah yang berpendidikan SD dengan 

rata-rata jumlah organisasi yang diikuti hanya 1 

organisasi. Hal ini berarti tingkat pendidikan tidak 

berhubungan dengan keikutsertaan dalam organisasi. 

Satu organisasi yang diikuti petani adalah gapoktan. 

Motivasi masyarakat untuk ikut bergabung dalam 

gapoktan adalah untuk meningkatkan ekonominya 

melalui peningkatan hasil Hkmnya.  Motivasi ini 

perlu ditunjang dengan penyuluhan agar tujuan 

pengelolaan HKm tidak hanya untuk ekonomi saja 

namun berimbang dengan motivasi untuk 

melestarikan hutannya juga. Sejalan dengan 

referensi [38] yang menyatakan bahwa pendidikan 

formal yang rendah perlu ditunjang dengan 

pendidikan non formal, seperti penyuluhan dan 

pelatihan agar dapat memanfaatkan hasil hutan 

secara maksimal.  

Umur didominasi pada kelas umur produktif 

dengan tingkat organisasi sedang. Umur merupakan 

karakteristik individu yang sangat berperan dalam 

menentukan kemampuan kerja dan produktivitas 

kerja [19], [26]. Manusia dikatakan produktif apabila 

memiliki umur 15-64 tahun [8]. Umur petani akan 

mempengaruhi kemampuan fisik dan pola berpikir, 

dimana petani berusia muda lebih dinamis, berani 

menanggung risiko, dan lebih mudah menerima ide-

ide baru yang diajarkan. Petani mempunyai umur 

lebih muda akan lebih inovatif dan lebih terbuka 

terhadap teknologi baru. Menurut referensi [2], 

bahwa umur seseorang akan berbanding terbalik 

dengan tingkat adopsi terhadap suatu inovasi 

teknologi. Pada usia produktif ini diharapkan 

anggota kelompok tani memiliki tingkat kemauan, 

semangat dan kemampuan untuk dapat 

melaksanakan kegiatan usaha tani yang dijalaninya. 

Kesehatan masyarakat di dominasi dengan 

masyarakat yang sehat. Anggota yang sakit berat 

mengalami sakit komplikasi dan asma.  

Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki 

masyarakat didominasi pada tingkat sedang. Hal ini 

berarti pada pengetahuan dan keterampilan tidak 

berhubungan dengan modal sosial. Jenis keterampilan 

dan pengetahuan didapatkan dari teman dan 

penyuluhan. Penyuluhan dilakukan oleh tim penyuluh 

dari KPH Pematang Neba. Penyuluhan dilakukan 

dengan tema yang berbeda-beda. Tahun 2015 terdapat 

pembuatan persemaian tanaman, penyemaian dan 

perawatan bibit cengkeh dan pala, dan penanaman bibit 

durian, pala, cengkeh, kemiri dan aren. Tahun 2016 

terdapat perawatan bibit cengkeh dan pala. Tahun 2017 

terdapat penyemaian dan perawatan bibit cengkeh, 

pala, dan durian. Tahun 2018 terdapat penyemaian dan 

perawatan bibit alpukat. Menurut referensi [37], bahwa 

adanya penyuluhan dapat meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilan masyarakat. Modal sosial 

mempunyai peran penting dalam menjaga sumber daya 

alam untuk kelestarian penghidupan. Rata-rata 

masyarakat yang hadir dan ikut berpartisipasi adalah 

masyarakat yang bertempat tinggal di daerah Way 

Tebu. Hal ini dikarenakan tempat berkumpul berada di 

Dusun Way Tebu dan sebagian besar masyarakat Way 

Tebu ikut dalam anggota tani. Sedangkan masyarakat 

lainnya kurang ikut aktif dalam kegiatan gapoktan 

dikarenakan jarak tempat tinggalnya yang cukup jauh 

dan setiap KTH di luar wilayah Way Tebu kebanyakan 

anggota tinggal pada desa yang berbeda dengan ketua 

KTH, sehingga komunikasi antar anggota kurang dan 

petani lebih mengutamakan ke kebun dari pada ikut 

hadir dalam kegiatan yang diadakan gapoktan. Hal ini 

sejalan dengan penelitian [44], bahwa kehadiran 

responden tergolong rendah karena masing-masing 

responden memiliki kesibukan diluar kegiatan 

pertemuan tersebut, biasanya responden yang tidak 

hadir mendapat informasi dari responden yang 

mengikuti pertemuan. Menurut refrensi [33], bahwa 

beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperkuat 

modal sosial adalah dengan pemberdayaan 

kelompok/organisasi, meningkatkan fungsi kelompok 

melalui kemampuan kepemimpinan maupun 

manajemen. Penguatan aset sosial secara tidak 

langsung dapat dilakukan dengan membangun dan 

meningkatkan jaringan dengan pihak luar. Keberadaan 

aset sosial tergantung pada partisipasi individu dan 

anggota kelompok dalam jaringan sosial melalui 

komunikasi, pengetahuan dan dukungan yang 

diberikan. 

 

c. Modal manusia dan sosial pada unsur norma dan 

sanksi 

 

Modal sosial dapat menjadi sarana peningkatan 

kemampuan [49]. Berdasarkan referensi [15], modal 

sosial berperan sebagai pengorganisasian masa untuk 

dapat memulihkan diri dari ketidakseimbangan yang 

terjadi dan sebagai sarana untuk dapat 

Modal Manusia 

Jaringan 

Total (%) 
Jumlah 

Organisasi (%) 

Variabel Indikator R  S  T  

Pendidikan 

Tidak 

Sekolah 0 100 0 3 

SD 2 88 9 45 

SMP 0 0 100 27 

SMA 4 87 8 25 

Umur 

Produktif 3 89 7 98 

Tidak 

Produktif 0 50 50 2 

Kesehatan 
Sehat 3 88 8 97 

Sakit 0  100 0  3 

Keterampilan 

Rendah 0  100 0  8 

Sedang 18 50 31 67 

Tinggi 0  72 27 25 
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mengembangkan berbagai pengetahuan dan sarana 

organisasi [50]. Keberadaan modal sosial berfungsi 

sebagai pengawas dalam setiap kegiatan agar selalu 

terjaga pada kegiatan-kegiatan yang positif [30]. 

Modal sosial juga dapat menjadi sarana untuk 

mempersatukan masyarakat agar memiliki persepsi 

yang sama untuk mematuhi norma dan sanksi yang 

ada. Modal manusia dengan modal sosial pada unsur 

norma dapat dilihat pada Tabel 7. 

 
Tabel 7. Modal Manusia dengan Modal Sosial pada 

Aspek Norma 

 

 

Ketika norma yang efektif terbentuk, norma 

tersebut menjadi modal sosial yang kuat bagi suatu 

kelompok [22]. Norma–norma yang efektif 

mencegah munculnya kejahatan, hal ini akan 

menciptakan kebebasan seseorang dalam 

beraktivitas sehari-hari. Keberadaan norma di suatu 

lingkungan sosial mampu menciptakan rasa damai 

dan ketenangan dalam kehidupan. Norma dan sanksi 

pada tingkatan tingkat didominasi oleh masyarakat 

yang berpendidikan SD. Menurut referensi [31], 

Tingkat pendidikan SD merupakan pendidikan yang 

tergolong rendah. Hal ini berarti tingkat pendidikan 

tidak berhubungan dengan norma dan sanksi. Norma 

mengikuti peraturan terkait HKm. Menurut referensi 

[1], norma yang dipatuhi bersama terjadi karena ada 

keuntungan yang didapatkan dari norma tersebut. 

Sanksi merupakan hukuman yang diberikan pada 

seseorang yang melakukan pelanggaran norma. 

Sanksi yang diterapkan dalam gapoktan berupa 

pemberian Surat Peringatan I, II, dan III kepada 

setiap pelanggar. Ketika ada yang melakukan 

pelanggaran lebih dari tiga kali, maka akan 

dikeluarkan dari keanggotaan KTH maupun 

gapoktan. Pembuatan sanksi ini berdasarkan 

keputusan pengurus gapoktan. 

Umur yang dominan mematuhi norma dan sanksi 

adalah umur produktif. Karena anggota gapoktan 

juga didominasi oleh umur produktif sehingga 

penyampaian terkait peraturan dan sanksi yang 

disampaikan pengurus gapoktan ke anggotanya dapat 

dilaksanakan dengan baik.  

Kesehatan didominasi pada keluarga yang sehat. 

Status kesehatan yang baik ini tidak berkaitan dengan 

tingkat norma dan sanksi. 

Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki 

didominasi pada kategori sedang. Hal ini berarti 

pengetahuan dan keterampilan tidak berhubungan 

dengan modal sosial pada unsur norma. Pengetahuan 

dan keterampilan yang dimiliki masyarakat diperoleh 

dari teman. Kurangnya pengetahuan dan kebutuhan 

masyarakat yang terus meningkat dapat mendorongn 

masyarakat melanggar norma. Jumlah masyarakat yang 

terus bertambah sementara lahan yang tersedia tetap 

menyebabkan tekanan terhadap hutan semakin tinggi. 

Masyarakat membuka hutan dan menjadikannya lahan 

untuk bercocok tanam/berkebun, namun di sisi lain 

karena pengetahuan dan keterampilan yang rendah 

maka masyarakat tetap saja miskin dan terus 

menggantungkan hidupnya pada kawasan hutan [36]. 

Menurut referensi [23], konflik yang terjadi antara 

kepentingan masyarakat dan konservasi tetap sama 

selama empat puluh tahun, walaupun peraturan dan 

kebijakan pemerintah telah berubah. Setelah adanya 

HKm, tingkat frekuensi konflik mulai menurun. Hal ini 

dikarenakan adanya peraturan yang berlaku dalam 

pengelolaan HKm. Pemerintah sebagai otoritas dalam 

pengelolaan kehutanan memastikan hutan lindung 

berfungsi sebagaimana yang tertuang pada UU No 41 

tahun 1999 yaitu hutan lindung merupakan kawasan 

hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai 

perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk 

mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan 

erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara 

kesuburan tanah. Dalam hal ini pemerintah berhak 

memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang 

melakukan pelanggaran atas penggunaan sebagian 

kawasan hutan lindung.  

 

IV. PENUTUP 
 

Modal manusia ayang dimiliki anggota gapoktan 

terdiri dari pendidikan yang didominasi pada tingkat 

SD, umur pada kelas umur produktif, kesehatan dalam 

kondisi sehat, pengetahuan dan keterampilan dalam 

kategori sedang. Modal manusia pada aspek pendidikan, 

umur, dan kesehatan tidak berkaitan dengan unsur 

kepercayaan pada modal sosial, sedangkan pengetahuan dan 

keterampilan berkaiatan. Modal manusia pada tingkat 

pendidikan, umur, kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan 

tidak berkaitan dengan jaringan dan norma pada modal sosial. 
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