
 

 

 

 

IV. SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA 

A. Sosial Ekonomi 

1. Mata pencaharian 

Mata Pencaharian merupakan faktor utama dalam meningkatkan taraf hidup 

masyarakat, dengan mempunyai mata pencaharian yang tetap masyarakat 

berharap dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Secara umum Kondisi 

sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan KPHP Maria 

Donggomassa wilayah Donggomassa sudah cukup bagus, sebagian besar 

masyarakat bekerja di sektor pertanian dengan berbudi daya tanaman padi dan 

palawija, selain itu masyarakat juga bekerja di sektor non pertanian seperti 

perdagangan, industri, transportasi dan sebagian juga ada yang bekerja di sektor 

pemerintahan seperti PNS, Guru, TNI/Polri dan bidang perbankan.  

2. Sarana penunjang ekonomi 

Sarana penunjang kegiatan ekonomi di sekitar kawasan KPHP Maria 

Donggomassa wilayah Donggomassa seperti jalan, transportasi, kios pertokoan 

yang ada juga sudah cukup memadai. Sebagian besar jalan penghubung antar 

kecamatan dan antar desa merupakan jalan beraspal. Kendaraan sebagai sarana 

transportasi yang sangat penting bagi masyarakat sudah banyak dimiliki oleh 

warga masyarakat.  

3. Sarana pendidikan. 

Sarana pendidikan yang sangat penting dalam meningkatkan kecerdasan 

masyarakat adalah sekolah, sarana sekolah yang terdapat di sekitar KPHP Maria 

Donggomassa wilayah Donggomassa sudah memadai, hampir tiap desa dan 

kecamatan yang ada di sekitar wilayah KPHP tersebut sudah menyediakan sarana 

sekolah. Sarana sekolah yang tersedia mulai dari tingkat TK sampai dengan SLTA. 

4. Sarana Kesehatan 

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, untuk 

memudahkan masyarakat dalam berobat maupun memeriksakan kesehatan perlu 

ditunjang dengan sarana kesehatan yang memadai, sarana kesehatan seperti 

puskesmas sudah ada di tingkat kecamatan sedangkan di tingkat desa terdapat 

polindes, posyandu dan sebagian juga ada puskesmas pembantu. Dengan 

terdapatnya sarana kesehatan yang ada di desa dan kecamatan di sekitar wilayah 
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KPHP Maria Donggomassa wilayah Donggomassa membuat masyarakat tidak 

mengalami kesulitan jika ingin berobat. 

5. Sarana Pemukiman 

Sarana pemukiman merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat, Kondisi 

perumahan masyarakat dapat dijadikan salah satu indikator tingkat 

kesejahteraan masyarakat. Kondisi dan keadaan rumah juga dapat 

digunakan untuk mengetahui status sosial masyarakat. Secara umum 

masyarakat di sekitar kawasan KPHP Maria Donggomassa wilayah 

Donggomassa sudah mempunyai rumah sendiri, sebagian besar rumah 

masyarakat terbuat dari bahan kayu dan sebagian sudah menggunakan 

bahan batu bata. 

 

B. Sosial Budaya 

Masyarakat yang bermukim di sekitar KPHP Maria Donggomassa wilayah 

Donggomassa sebagian besar merupakan masyarakat lokal yang telah menetap 

secara turun temurun dalam jangka waktu yang lama, masyarakat tersebut 

sebagain besar merupakan masyarakat asli suku bima, namun dengan semakin 

memadainya sarana transportasi dan meningkatnya kondisi ekonomi maka ada 

juga masyarakat dari suku lain yang datang dan menetap di wilayah yang ada di 

sekitar KPHP Maria Donggomassa wilayah Donggomassa dalam jumlah yang 

relatif kecil. Masyarakat di sekitar wilayah KPHP Maria Donggomassa wilayah 

Donggomassa merupakan masyarakat religius, hampir seluruh warganya 

memeluk agama islam. Dalam menjalin komunikasi antar warga, umumnya 

masyarakat menggunakan bahasa bima dalam kehidupan sehari hari.  

Sebagai masyarakat desa yang bermukim di sekitar hutan, masyarakat setempat 

mempunyai budaya lokal yang terus dipertahankan secara turun temurun. Budaya 

gotong royong, saling tolong menolong  dan budaya musyawarah untuk mufakat 

dalam mengambil suatu keputusan masih sangat melekat dalam kehidupan 

masyarakat setempat.  

 

 

 

 

 


