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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kawasan penyangga hutan lindung pada dasarnya dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat untuk kepentingan pembangunan pertanian dan pedesaan dengan 

catatan tidak merusak zona penyangga yang sangat penting bagi ekosistem hutan. 

Didalam UU No 5 Tahun 1990 pada Penjelasan Pasal 8 ayat 1 menyatakan bahwa 

perlindungan sistem penyangga kehidupan dilaksanakan dengan cara menetapkan 

suatu wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan. Guna pengaturannya 

Pemerintah menetapkan pola dasar pembinaan pemanfaatan wilayah tersebut 

sehingga fungsi perlindungan dan pelestariannya tetap terjamin. Wilayah 

perlindungan sistem penyangga kehidupan ini meliputi antara lain hutan lindung, 

daerah aliran sungai, areal tepi sungai, daerah pantai, bagian tertentu dari zona 

ekonomi eksklusif Indonesia, daerah pasang surut, jurang, dan areal berpolusi 

berat.  

Pemanfaatan areal atau wilayah tersebut tetap pada subyek yang diberi hak, 

tetapi pemanfaatan itu harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan Pemerintah. 

Dalam menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah sistem penyangga 

kehidupan, perlu diadakan penelitian dan inventarisasi, baik terhadap wilayah 

yang sudah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan. Sehingga dengan demikian 

kawasan penyangga berfungsi untuk melindungi kawasan konservasi terhadap 

gangguan dari luar dan melindungi kawasan konservasi terhadap gangguan 

kawasan pemukiman. 

Pendekatan pembangunan pertanian dalam rangka mendorong pertumbuhan 

ekonomi dapat ditempuh melalui pendayagunaan keunggulan komparatif menjadi 

keunggulan bersaing dengan merancang pembangunan pertanian yang berorientasi 

pada pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri dan sistem agribisnis dimana 

pertanian, industri hulu pertanian, industri hilir pertanian serta sektor yang 

menyediakan jasa yang diperlukan, dikembangkan secara simultan dan harmonis. 

(Rahmadi dan Santoso, 2016). Pembangunan pertanian sebagai penggerak utama 
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pembangunan ekonomi nasional (agricultural-led development) maka persoalan 

ekonomi Indonesia saat ini seperti pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan 

kerja dan berusaha, peningkatan devisa, pemerataan, percepatan pembangunan 

ekonomi daerah, membangun ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan 

hidup, akan dapat dipecahkan sekaligus dan berkelanjutan. 

Pembangunan pedesaan ini merupakan suatu kegiatan agribisnis dan 

agroindustri yang tentunya membawa dampak baik bagi peningkatan ekonomi 

masyarakat. Agribisnis merupakan salah satu sistem strategis, yang mampu 

mendorong industrialisasi di pedesaan, yang pengembangannya diharapkan 

mendorong peningkatan nilai tambah hasil pertanian melalui pemanfaatan, 

pengembangan dan penguasaan teknologi pengolahan. Sub sistem pengolahan 

dapat dipandang sebagai langkah awal menuju industrialisasi dengan tujuan untuk 

meningkatkan pendapatan dan peningkatan kapasitas produksi berbagai 

pengolahan hasil pertanian. (Krisnamurthi dan Harianto, 2017). 

Pengembangan usaha agroindustri di perdesaan merupakan salah satu 

pilihan usaha yang sangat penting dan sangat strategis untuk dikembangkan di 

perdesaan mulai dari skala kecil hingga skala menengah secara bertahap yang 

akan mendorong mata rantai agribisnis di daerah yang semakin mantap, karena 

tidak saja mampu meningkatkan nilai tambah tetapi juga mampu menyerap tenaga 

kerja dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. (Wardanu dan 

Anhar, 2013) 

Kabupaten Bone Bolango memiliki beragam usaha atau perusahaan baik 

kecil maupun besar yang menunjang perekonomian di kabupaten ini. Salah satu 

pengembangan usaha kecil yang ada di Kabupaten Bone Bolango di dalam bidang 

agroindustri adalah proses pengolahan gula aren. Daerah yang merupakan sentra 

produksi gula aren ada di Kecamatan Bulango Ulu, yang sebagian penduduknya 

bermata pencaharian tetap sebagai petani sekaligus pengrajin gula aren yang 

bersifat industri rumah tangga (home industry) yang turun temurun. (BPS Kab. 

Bone Bolango, 2018) 

Selama ini pengembangan usaha gula aren atau yang lebih dikenal dengan 

nama gula merah, belum diupayakan secara optimal dikarenakan berbagai kendala 
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teknis dan nonteknis. Karakteristik agroindustri gula aren yang menonjol 

sebenarnya adalah adanya ketergantungan antar elemen-elemen agroindustri, yaitu 

mulai pengadaan bahan baku, proses pengolahan gula aren dan pemasaran gula 

aren. Agroindustri gula aren bahan bakunya berasal dari tanaman aren, jadi proses 

pengolahan gula merah aren sangat tergantung dari berapa besar nira yang mampu 

disadap oleh petani. Sebagian petani aren ada yang mengelola pohon aren milik 

orang lain, dengan sisitem bagi hasil. Berkembangnya sistem bagi hasil dapat di 

maknai bahwa dalam masyarakat tersebut telah terdapat nilai-nilai kerjasama, 

saling berbagi dan kebersamaan, yang merupakan sisi positif dari kultur 

masyarakat petani aren. Kemudian nira segar yang telah disadap tadi, diolah 

menjadi gula merah dengan cara memasaknya diwajan. Proses memasaknya 

membutuhkan waktu sekitar 2 sampai 3 jam, kemudian dicetak dengan 

menggunakan alat cetak yang berbentuk kerucut.(Ummung, 2014) 

Untuk pemasaran gula merah aren ini, biasanya para pedagang langsung 

membeli dari pembuat/pengrajin gula aren, dan ada pula pengrajin yang langsung 

ke ibukota kabupaten memasarkan gula arennya. Kendala pemasaran yang masih 

dihadapi oleh pengrajin gula aren antara lain kurangnya akses terhadap informasi 

pasar, terutama tentang harga sehingga pengrajin sangat tergantung pada harga 

yang diberikan oleh pengumpul (posisi tawar pengrajin rendah). Sehingga dengan 

keadaan ini tidak akan memberikan pengembangan pada industri kecil menengah 

gula aren di Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango. 

Perkembangan dari industri kecil menangah khususnya Gula aren masih 

memperoleh banyak kendala diantaranya kurangnya literasi mengenai keuangan 

dan penggunaan teknologi baik untuk operasional maupun pemasaran. Berbagai 

pelatihan teknis dan workshop yang dilakukan bahkan bukan menyentuh berbagai 

aspek vital dalam pengembangan suatu usaha kecil menengah dimana diketahui 

bahwa literasi keuangan bagi IKM sangat penting namun jarang dilakukan 

sehingga dengan pengetahuan keuangan ini membuat IKM mengalami kendala 

dalam memperoleh modal untuk ekspansi usaha dari perbankan. Untuk itu solusi 

yang penting dilakukan yakni program pelatihan peningkatan kapasitas 
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kelembagaan bagi pelaku idnustri kecil menengah. Berbagai hal ini dapat lebih 

dimaksimalkan dengan dengan mengoptimalkan modal sosial pada masyarakat. 

Permasalahan pokok selama ini pengetahuan yang masih terbatas pada 

pengelolaan gula aren, dengan demikian disadari bahwa pengelolaan gula aren 

perlu ditinjau tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga dari aspek sosial dan 

lingkungannya. Keberlangsungan usaha industri rumah tangga membutuhkan 

adanya modal (capital) yang merupakan pondasi suatu usaha. Hal tersebut 

dibuktikan dengan sering dibahasnya modal (capital) oleh para ekonom, 

khususnya modal ekonomi atau finansial (financial capital). Selain modal 

finansial, modal yang dapat dijadikan untuk investasi dimasa depan adalah modal 

sosial (Suharto dalam Ashari dan Mawardi (2018)).  

Tingginya nilai modal sosial yang dimiliki suatu daerah dapat membantu 

petani dalam hal produksi, distribusi dan inovasi (Sawitri dan Soepriadi, 2014). 

Sebagai contoh bila petani mengikuti kelompok tani, kemudian ketika kelompok 

tersebut mempunyai alat bajak untuk kepentingan kelompok, petani tersebut dapat 

memanfaatkan uang sewa alat bajak untuk keperluan lain, hal tersebut 

menyatakan bahwa modal sosial dapat mengurangi biaya tetap (fixed cost). Tidak 

hanya itu modal sosial yang ditandai dengan banyaknya jumlah kelompok tani di 

pedesaan akan berguna untuk lebih cepat tersalurkannya aspirasi petani kepada 

pemerintah. 

Fukuyama (2002) dalam Kholifah (2016), menyatakan bahwa modal 

sosial yang tumbuh pada suatu komunitas yang didasarkan atas norma-norma 

bersama akan sangat membantu dalam memperkuat entitas masyarakat tersebut. 

Modal sosial berbeda dengan bentuk modal-modal yang lain, salah satunya adalah 

kemampuan untuk menciptakan dan mentransfer ide, pemikiran, dan sejenisnya. 

Putnam (2002) menyatakan bahwa modal sosial yang tinggi akan membawa 

dampak pada tingginya partisipasi masyarakat sipil dalam berbagai bentuk. 

Kondisi modal sosial di daerah pedesaaan berbeda dengan modal sosial di daerah 

perkotaan. Perbedaan tersebut dicirikan dengan masyarakat pedesaan yang sistem 

kehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan berbeda dengan 
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mayarakat perkotaan yang pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa 

harus bergantung kepada orang lain. 

Beberapa penelitian yang menghasilkan kesimpulan positif terkait dengan 

pengaruh modal sosial terhadap produktivitas petani adalah seperti penelitian 

yang dilakukan Kunto Widodo (2015) bahwa variabel modal berpengaruh positif 

terhadap produktivitas lahan jagung. Kemudian Rahmi dan Santoso (2016), 

menyatakan dengan modal sosial petani sawah berlahan sempit mampu 

menjalankan alternatif pendapatan lain diluar aktifitas bertani, dengan begitu 

mampu mengurangi kesukaran hidup dalam upaya pemenuhan nafkah rumah 

tangga. Sementara itu penelitian Widodo (2016) menyatakan peran modal sosial 

yang ditemukan pada sentra industri tas dan koper adalah jaringan informal dari 

jaringan kekeluargaan dan pertemanan, kemudian jaringan formal kaitannya 

kerjasmama, jaringan ini berperan pada proses distribusi dan pemasaran produk 

hasil kerajinan, selain itu juga berperan dalam pengembangan usahanya. 

Kepercayaan dibangun dengan keajegan kualitas serta Norma nilai-nilai budaya 

dan kearifan lokal masyarakat sebagai sarana yang efektif untuk menumbuh 

kembangkan aturan tidak tertulis yang mengatur kehidupan bersosialisasi. 

Manfaat modal sosial ditemukan dengan bentuk gotong royong dan membentuk 

sebuah kerjasama yang menguntungkan. 

Untuk meningkatkan posisi tawar petani dan pengrajin gula aren di dalam 

pengembangan usahanya yaitu dengan menggali potensi yang ada dalam diri 

pengrajin gula aren tentang perilaku hidup keseharian mereka berkaitan dengan 

pengembangan usaha agroindustri gula aren dengan memanfaatkan dimensi-

dimensi modal sosial yang terdiri dari adanya rasa kepercayaan, norma dan 

jaringan kerjasama yang ada di daerah tersebut, sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan pengrajin gula aren 

pada khususnya, yang pada akhirnya akan dapat dicapai keseinambungan usaha 

dan kemandirian usaha agroindustri gula aren di wilayah tersebut.  

Pengembangan usaha gula aren yang ada di Kabupaten Bone Bolango ini, 

diharapkan mampu meningkatkan kemandirian dan pendapatan pengrajin di 

dalam mengelolah usaha gula aren sebagai bentuk pengembangan industri kecil 
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menengah gula aren dengan memanfaatkan potensi modal sosial yang terdiri dari 

kepercayaan, norma, dan jaringan yang ada di daerah tersebut. Penelitian ini 

dipandang perlu mengingat bahwa agroindustri gula aren harus tetap 

dipertahankan dan dikembangkan karena industri kecil ini mampu menopang 

perekonomian masyarakat di pedesaan. Sementara itu, modal sosial dalam 

konteks peningkatan produktivitas dan daya saing usaha, menduduki posisi dan 

peran setara dengan modal-modal yang lain (modal ekonomi dan modal manusia). 

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimaana gambaran mengenai modal sosial pelaku usaha agroindustri gula 

aren di kawasan penyangga hutan lindung Kecamatan Bulango Ulu 

Kabupaten Bone Bolango? 

2. Bagaimana gambaran mengenai pengembangan usaha agroindustri gula aren 

di kawasan penyangga hutan lindung Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten 

Bone Bolango? 

3. Bagaimana peran modal sosial yang terdiri atas kepercayaan sosial, norma 

sosial, jaringan sosial dan kearifan lokal terhadap pengembangan usaha 

agroindustri gula aren di kawasan penyangga hutan lindung Kecamatan 

Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 

1. Mengetahui dan menganalisis keadaan modal sosial pelaku usaha agroindustri 

gula aren di kawasan penyangga hutan lindung Kecamatan Bulango Ulu 

Kabupaten Bone Bolango 

2. Mengetahui dan menganalisis keadaan pengembangan usaha agroindustri 

gula aren di kawasan penyangga hutan lindung Kecamatan Bulango Ulu 

Kabupaten Bone Bolango. 

3. Mengetahui dan menganalisis peran modal sosial yang terdiri atas 

kepercayaan sosial, norma sosial, jaringan sosial dan kearifan lokal terhadap 
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pengembangan usaha agroindustri gula aren di kawasan penyangga hutan 

lindung Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dari pelaksanaan penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat memperdalam konsep atau teori yang mendukung 

perkembangan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh modal sosial 

terhadap pengembangan industri kecil menengah gula aren 

b. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya terkait dengan 

modal sosial dengan pengembangan usaha agroindustri. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah setempat, dalam membuat kebijakan 

bagi pengembangan industri kecil menengah gula aren agar dapat menjadi 

komoditi unggulan di Kabupaten Bone Bolango.  

 

 

 

 

 

 


