
 

 

 

 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Dunia saat ini mengalami peningkatan hilangnya sumber daya mangrove, begitu 

pula di Indonesia.  Data dua puluh terakhir mengindikasikan total luas mangrove 

Indonesia telah berkurang hampir 1,1 juta hektar atau sekitar 75% akibat konversi.  

Hal ini menunjukan ekosistem mangrove mengalami tekanan-tekanan 

pembangunan baik secara langsung maupun tidak langsung (Tim Koordinasi 

Nasional, 2013).  Ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang produktif.  

Berbagai produk dan manfaat mangrove dapat dihasilkan baik secara langsung 

maupun tidak langsung (Noor,  dkk, 2006).  Melihat beragamnya manfaat dan 

peran penting mangrove, maka pengelolaan ekosistem mangrove perlu dilakukan 

secara tepat dan terpadu. 

 

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan (2011), kebijakan nasional dibidang 

pengelolaan ekosistem mangrove berbasis masyarakat, dapat mencegah ancaman 

hilangnya areal mangrove.  Pengelolaan berbasis masyarakat juga dianggap 

mampu dilakukan secara terpadu, dengan dibentuknya suatu kelompok 

masyarakat.  Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kelompok masyarakat 

dapat membuktikan kemampuannya dalam mengelola ekosistem mangrove secara 
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lestari.  Keberhasilan kelompok masyarakat dalam mengelola ekosistem tersebut 

dapat dilihat dari kuatnya modal sosial (Hartoyo, dkk, 2012). 

 

Banyak pengertian modal sosial seperti dari Bourdieu (1986), Coleman (1988), 

Ostrom (1992), Putnam (1995), dan Fukuyama (2001) namun, hingga sekarang 

tidak ada definisi yang pasti karena konsep modal sosial yang semakin luas.  

Mengacu pada Jones dan Woolcock (2007) serta pengertian modal sosial dari para 

ahli lainnya unsur penting dalam modal sosial yang ada dapat difahami sebagai 

aksi kolektif dan kerjasama dalam kelompok.  Sehingga pada penelitian ini modal 

sosial diukur dari aksi kolektif kelompok peduli mangrove.  Agar terhindar dari 

berbagai ancaman hilangnya mangrove aksi kolektif kelompok harus dilakukan.  

Namun, belum banyak penelitian yang mengkaji tentang peranan aksi kolektif 

khususnya dikaitkan dengan upaya konservasi hutan mangrove. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

1. Bagaimana tingkat modal sosial (aksi kolektif) dalam kelompok peduli 

mangrove. 

2. Apakah faktor karakteristik individu berpengaruh dengan aksi kolektif dalam 

kelompok peduli mangrove.  

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 

1. Mendeskripsikan karakteristik individu anggota kelompok peduli mangrove. 

2. Mendeskripsikan modal sosial (aksi kolektif) pada kelompok peduli 

mangrove.  
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3. Menentukan pengaruh karakteristik individu terhadap aksi kolektif kelompok 

peduli mangrove.  

 

D. Manfaat Penelitian 

 

 

1. Sebagai informasi mengenai gambaran umum karakteristik individu dan 

modal sosial bagi kelompok peduli mangrove. 

2. Sebagai referensi dalam pengetahuan dan wawasan kajian ilmu sosial 

kehutanan mengenai peran modal sosial bagi peneliti yang akan datang. 

3. Bagi pemerintah sebagai pertimbangan pengambilan keputusan mengenai 

kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan hutan mangrove. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

 

 

Desa Sidodadi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi 

Lampung merupakan wilayah pesisir yang pernah mengalami kerusakan 

ekosistem mangrove.  Berdasarkan data Monografi Desa Sidodadi tahun 2007 

luas hutan mangrove 75 ha, dan lebih dari setengahnya mengalami kerusakan. 

Kerusakan hutan mangrove di Sidodadi disebabkan oleh pembukaan lahan untuk 

tambak, pencarian cacing laut, konversi menjadi lahan pertanian, dan penebangan 

liar. 

 

Sejalan dengan adanya kerusakan mangrove, akhirnya secara inisiatif masyarakat 

lokal melakukan upaya perbaikan kondisi hutan mangrove (Rahmayanti, 2009). 

Masyarakat Desa Sidodadi kemudian membentuk suatu kelompok petani nelayan 

peduli mangrove (PAPELING).  Sejak adanya kelompok PAPELING luasan 

mangrove bertambah dan kegiatan kelompok berkembang menjadi pusat 
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pembibitan untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan.  Keberhasilan tersebut tak 

lepas dari anggota masyarakat yang bergabung. 

 

Banyaknya masyarakat yang bergabung dalam kelompok menunjukan banyak 

pula karakteristik individu dalam kelompok.  Karakteristik individu merupakan 

keadaan atau sifat bawaan maupun yang diperoleh dari pengaruh lingkungan yang 

mendorong individu untuk berpartisipasi dalam suatu kelompok masyarakat 

(Prasetia, 2013).  Terbentuknya kelompok masyarakat menunjukan adanya 

jaringan sosial yang terbentuk yang merupakan unsur dari modal sosial. Sesuai 

dengan pengertian dari Woolcock (2007) dan berbagai ahli mengenai modal 

sosial, bentuk nyata modal sosial kelompok diwujudkan dalam bentuk aksi 

kolektif dan kerjasama kelompok.  

 

Variabel karakteristik individu yang diduga berpengaruh terhadap aksi kolektif 

adalah umur, pendidikan formal, pendidikan non formal, tingkat pendapatan, 

tingkat kesehatan, lama tinggal, jumlah organisasi, jumlah teman dekat, sumber 

informasi, pengecualian anggota, kepuasan, dan status keanggotaan (Marwoto, 

2012).  Data karakteristik individu dan modal sosial discoring dan untuk modal 

sosial dianalisis tingkatannya berdasarkan selang nilai.  Kemudian, untuk 

mengetahui pengaruh antara karakteristik individu dengan aksi kolektif 

menggunakan persamaan regresi logistik ordinal.  

 

Hasil akhir dari penelitian yaitu akan diketahuinya tingkat modal sosial yang 

diperoleh dari persepsi tentang aksi kolektif pada kelompok.  Dengan 

diketahuinya pengaruh antara karakteristik individu dengan aksi kolektif maka 

diharapkan dapat dijadikan acuan untuk peningakatan pengelolaan hutan 
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mangrove yang dilakukan oleh kelompok PAPELING sehingga kondisi ekosistem 

mangrove di Desa Sidodadi akan lestari.  
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Skema kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pemikiran penelitian. 
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