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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1.  Latar Belakang dan Masalah 

 

 

Hutan rakyat adalah hutan yang dibangun dan dikelola oleh rakyat, kebanyakan 

berada di atas tanah milik atau tanah adat, yang ditanami pohon-pohonan yang 

terdiri dari berbagai jenis tanaman (Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor, 

1990). Luas hutan rakyat di Indonesia kurang lebih mencapai 1.560.229 ha atau 

1,13% dari total kawasan hutan di Indonesia (133,69 juta ha) (Departemen 

Kehutanan, 2011). 

 

Provinsi Lampung memiliki potensi sumber daya alam yang sangat beraneka 

ragam prospektif, dan dapat diandalkan salah satunya sektor kehutanan. Kawasan 

hutan Provinsi Lampung mencapai 1.004.735 ha atau sekitar 30,43 % dari luas 

wilayah provinsi, terdiri atas hutan lindung 317.615 ha, hutan suaka alam dan 

hutan wisata/taman nasional 462.030 ha hutan produksi terbatas 33.358 ha dan 

hutan produksi tetap 91.732 ha. Luas Hutan Rakyat di Provinsi Lampung seluas 

74.750 ha (Dinas Kehutanan, 2012). 

 

Hutan bagi masyarakat yang tinggal disekitarnya merupakan sumber ketahanan 

pangan, karena masyarakat bisa memanfaatkan hasil hutan dengan menanam 

berbagai jenis tanaman kehutanan, pertanian, dan perkebunan untuk memenuhi 

kebutuhan (Supratman, 2007). Desa Buana Sakti merupakan salah satu desa di 
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Kabupaten Lampung Timur yang memiliki luas wilayah 950,18 ha dan memiliki 

kondisi alam berupa dataran rendah dengan luas areal hutan rakyat di desa ini 

mencapai 137,5 ha (14,47%). Kondisi lahan di desa ini umumnya adalah lahan 

kering, areal tersebut dimanfaatkan dengan ditanami jenis kayu-kayuan, hasil 

yang diperoleh masyarakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Desa 

Buana Sakti memiliki 725 KK dan hanya 373 kepala keluarga (51,4%) yang 

memiliki lahan hutan rakyat (Pemerintah Daerah Lampung Timur, 2014).  

 

Karakteristik petani dalam mengembangkan hutan rakyat menentukan tingkat 

prestasi kerja petani, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi produktivitas 

kerja dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.  Karakteristik adalah ciri khas 

seseorang dalam meyakini, bertindak ataupun merasakan (Boeree, 2008). 

Karakteristik akan dapat mempengaruhi tindakan seseorang dalam melakukan 

suatu kegiatan. Dalam hal ini kegiatan yang dimaksud adalah partisipasi petani 

dalam mengembangkan hutan rakyat, dengan adanya karakteristik petani ini 

diharapkan dapat mempengaruhi produktivitas kerja petani dan pencapaian tujuan 

yang telah ditetapkan dalam mengembangkan hutan rakyat (Riyanto, 2012). 

 
 

Setiap petani memiliki karakteristik yang berbeda sebagai pendorong dalam 

melakukan suatu tindakan, seperti halnya petani hutan rakyat yang memiliki 

keteguhan, untuk tetap memilih mengembangkan hutan rakyat untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. Sehingga akan berdampak pada pendapatan yang diterima oleh 

petani. Penurunan jumlah pendapatan keluarga kemudian akan mempengaruhi 

petani dalam pembiayaan usahatani selanjutnya (Asih, 2009).  

 



3 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik petani terdiri dari, pendidikan 

formal, pendidikan non formal, ketersediaan kredit hutan rakyat, ketersediaan 

sarana produksi, pendapatan petani dari hutan rakyat, dan interaksi petani 

(Kuningan, 2010). Untuk mengetahui keberhasilan petani dalam mengembangkan 

hutan rakyat maka perlu dilakukan penelitian yang menganalisis karakteristik 

petani dalam mengembangkan hutan rakyat di Desa Buana Sakti Kecamatan 

Batanghari Lampung Timur tahun 2014, dengan melihat pendidikan formal, 

pendidikan non formal, ketersediaan kredit hutan rakyat, ketersediaan sarana 

produksi, pendapatan petani dari hutan rakyat, dan interaksi petani.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

 

Bagaimana karakteristik petani dalam mengembangkan hutan rakyat di Desa 

Buana Sakti Kecamatan Batanghari Lampung Timur? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

 

1. Mendeskripsikan karakteristik petani dalam mengembangkan hutan rakyat di 

Desa Buana Sakti Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.  

2. Tingkat pendapatan petani dalam mengembangkan hutan rakyat di Desa Buana 

Sakti Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 

1. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi petani khususnya karakteristik 

petani dalam mengembangkan hutan rakyat di masa mendatang.   
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2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki 

kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan rakyat.  

3. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.   

 

1.5. Kerangka Pemikiran 

 

 

Hutan rakyat merupakan hutan yang dikelola oleh masyarakat dengan 

memanfaatkan tanah milik sendiri yang akan ditanami dan hasilnya dimanfaatkan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup (Darusman dan Hardjanto, 2006). Manfaat 

yang diperoleh dari hasil hutan rakyat dapat mendorong petani di Desa Buana 

Sakti untuk mengembangkan hutan rakyat. Tujuan utama petani dalam 

mengembangkan hutan rakyat adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup petani 

dan anggota keluarganya.  

 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis karakteristik petani dalam 

mengembangkan hutan rakyat miliknya, sehingga penelitian ini bermanfaat untuk 

kelangsungan lestarinya hutan rakyat di Desa Buana Sakti dan meningkatkan 

kembali partisipasi masyarakat yang semakin menurun.  Karakteristik petani 

dalam mengelola hutan rakyat akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

pengelolaan hutan rakyat itu sendiri (Riyanto, 2012). 

 

Setiap petani mempunyai karakteristik yang berbeda dalam melakukan suatu 

tindakan.  Faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik petani terdiri dari, 

pendidikan formal, pendidikan non formal, ketersediaan kredit hutan rakyat, 

ketersediaan sarana produksi, tingkat ekonomi petani, dan tingkat sosiologi petani 

(Kuningan, 2010). 
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Penelitian ini dilakukan untuk melihat karakteristik petani dalam mengembangkan 

hutan rakyat, sehingga penelitian ini bermanfaat untuk kelangsungan fungsi hutan 

rakyat dan meningkatkan kembali partisipasi masyarakat untuk mengembangkan 

hutan rakyat.  Berdasarkan uraian di atas dapat dibuat suatu hubungan antara 

variabel-variabel dalam penelitian ini, yang dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.   Kerangka Pemikiran Penelitian. 
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