
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Sejak tahun 2007 Kementerian Kehutanan menggulirkan kebijakan pemanfaatan 

hutan produksi berbasis masyarakat melalui Peraturan Menteri Kehutanan 

(Permenhut) Nomor. P.23/Menhut-II/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Tata Cara 

Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman 

Rakyat dalam Hutan Tanaman, yang kemudian digantikan dengan Permenhut 

Nomor.P.55/Menhut-II/2011. Kebijakan pembangunan HTR ini membuka akses 

kepada masyarakat untuk mengelola hutan produksi secara legal.  Dalam 

Permenhut Nomor P.55/Menhut-II/2011, HTR didefinisikan sebagai hutan 

tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat atau 

koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan 

penetapan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya hutan 

(Dewi dkk, 2012). 

 

Kawasan kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) Gedong Wani berada 

dibawah dua otoritas Kabupaten Lampung Selatan sehingga pengelolahan 

hutannya menjadi kewenangan  Provinsi Lampung sekalipun pengelolaan 

masyarakatnya berada dalam otoritas kedua Kabupaten tersebut.   
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Berbagai pendekatan dan penyuluhan untuk penyadaran akan imposibilitas 

pelepasan kawasan tersebut sudah tidak ada untuk dilakukan agar skema HTR 

dapat diterima sebagai inovasi yang sekaligus juga merupakan salah satu bentuk 

reformasi di sektor kehutanan secara damai.   

 

Dengan adanya pengembangan HTR pada kawasan-kawasan hutan produksi 

menjadi strategi yang paling mungkin mengingat perambahan hutan dan okupasi 

oleh masyarakat, sementara mengusir dan kemudian untuk menjaga agar tidak 

kembali dirambah  memerlukan biaya yang hampir tidak mungkin dipenuhi untuk 

jangka waktu rotasi tanaman hutan yang paling pendek lima tahun (Bakri, 2013). 

 

Kesatuan Pengelolahan Hutan Produksi Gedong Wani telah ditetapkan sebagai 

KPHP model XVI yang terletak di wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan 

Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung sesuai Keputusan Menteri 

Kehutanan NO SK 427/Menhut-II/2011 tanggal 27 Juli 2011.  KPHP Gedong 

Wani memiliki kawasan hutan produksi seluas 30.243 Ha.  Berdasarkan  surat 

Keputusan Menteri Kehutanan diatas, maka KPHP dapat melakukan program 

pengembangan HTR.  Program ini diharapkan akan mampu mengubah hutan tidak 

produktif menjadi produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar 

hutan sesuai dengan program pembangunan khususnya di sektor Kehutanan.   

 

Untuk itu maka perlu dilakukan penelitian tentang telaah faktor sosial demografi 

masyarakat yang berdomisili di empat desa hutan dalam kawasan KPHP Gedong 

Wani Provinsi Lampung yang berperan terhadap kesetujuan rencana 

pengembangan HTR. 
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1.2  Rumusan Masalah 

 

1. Perlu mengkaji faktor sosial demografi masyarakat dikawasan KPHP Gedong 

Wani Propinsi Lampung berkaitan dengan rencana pengembangan HTR. 

2. Perlu menentukan pengaruh peran faktor sosial demografi masyarakat 

terhadap kesetujuan rencana pengembangan HTR dikawasan pengelola KPHP 

Gedong Wani. 

 

1.3  Tujuan Penelitian  

 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh faktor demografi, 

faktor sosial budaya dan aksesbilitas terhadap program HTR (demografis, sosial 

budaya, properti dan aksesbilitas) 

 

1.4  Manfaat Penelitian  

 

1. Mampu  memperkaya keilmuan dibidang pengembangan HTR bagi kelompok 

tani yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan  pengelolaan 

kawasan hutan yang lestari. 

2. Di harapkan  menjadi pedoman bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan 

dalam rangka perencanaan dan pengelolaan wilayah kerja KPHP Gedong 

Wani. 

3. Di harapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk peneliti dan mahasiswa 

untuk penelitian selanjutnya. 
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1.5  Kerangka Pemikiran  

 

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi  Gedong Wani merupakan KPHP model 

XVI yang terletak di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten 

Lampung Timur Provinsi Lampung. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Kehutanan diatas, maka KPHP dapat melakukan program pengembangan HTR.  

Program ini diharapkan akan mampu mengubah hutan tidak produktif menjadi 

produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan sesuai dengan 

program pembangunan khususnya di sektor sehutanan.   

 

Pengusahaan HTR merupakan pengelolaan hutan produksi dengan melibatkan 

masyarakat untuk mewujudkan terbentuknya hutan tanaman.  Dari hal di atas 

maka dibentuklah sebuah pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat salah 

satunya adalah HTR.   

 

HTR merupakan suatu lahan yang diberikan kepada perorangan atau kelompok 

untuk produksi dengan luasan tertentu.  HTR memiliki peranan antara lain, 

meningkatkan pendapatan petani, memanfaatkan secara maksimal dan lestari 

lahan-lahan yang tidak produktif, menghasilkan kayu bakar, menghasilkan kayu 

bahan bangunan  dan bahan baku industri, mempercepat usaha rehabilitasi lahan, 

menghasilkan buah-buahan, umbi-umbian, obat-obatan, sayuran, dan pakan 

ternak.   

 

Dengan adanya suatu pengelolaan HTR yang baik, maka dapat dijadikan suatu 

awal pembangunan hutan di Indonesia, mengingat pentingnya HTR ini, maka 

diperlukan sebuah konsep tentang HTR agar hal ini dapat diantarkan dengan 
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mudah kepada masyarakat.  Pengelolaan HTR diharapkan sebagai awal 

peningkatan pembangunan hutan di Indonesia (Amrullah, 2013). 

 

Hutan Rakyat sangat penting, sehingga diperlukan konsep yang baik agar HTR 

dapat dilaksanakan dengan mudah oleh masyarakat.  Ini merupakan salah satu 

faktor yang berperan penting terhadap keberhasilan pembangunan HTR (Gadas, 

2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Kerangka Pemikiran Penelitian Pada Skema Pengembangan HTR. 

 

Kondisi Demografi 

Masyarakat: 

- Demografis 

- Sosial Budaya 

- Property  

- Aksesbilitas  

Sinar Rejeki 

Masyarakat disekitar 

KPHP Gedong Wani 

Karang Rejo Tri Mulyo Budi Lestari 

Kesetujuan rencana 

Pengembangan 

Hutan Tanaman 

Rakyat (HTR) 


