
I.  PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Luas hutan di Indonesia saat ini telah mengalami penurunan yang cukup besar.

Menurut Forest Watch Indonesia (2014), laju deforestasi pada periode 2009–2013

mencapai 1,13 juta hektare per tahun. Hal ini, antara lain disebabkan semakin

bertambahnya jumlah penduduk sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup

masyarakat mulai merambah hutan, baik dengan melakukan perladangan

berpindah, pencurian hasil hutan kayu, maupun membangun rumah di kawasan

hutan. Perambahan yang terjadi secara terus-menerus menyebabkan hutan tidak

lagi mampu memberikan manfaat yang optimal dan juga berakibat pada kerusakan

dan turunnya produktivitas sumberdaya hutan. Salah satu alternatif pemecahan

masalah tekanan terhadap sumber daya hutan adalah pembangunan hutan rakyat

(Alviya dkk, 2007).

Menurut Departemen Kehutanan (1999), hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh

di atas tanah yang telah dibebani hak milik artinya hutan tersebut tidak pada tanah

negara. Hutan rakyat merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat

diperbaharui, yang memberikan penyediaan kayu dimasa yang akan datang.

Potensi kayu rakyat yang cukup besar ini perlu mendapat perhatian cukup dari

pemerintah.  Mengingat banyaknya manfaat yang bisa kita peroleh dari
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pengembangan dan pembangunan hutan rakyat, maka sudah saatnya pengelolaan

hutan rakyat mendapatkan perhatian yang lebih besar agar diperoleh hasil

produksi yang optimal.

Pengelolaan hutan rakyat pada umumnya dilakukan secara sederhana dan

tradisional oleh masyarakat setempat, biasanya ditanami tumbuhan berkayu dan

juga tanaman pangan. Pengelolaan tersebut diantaranya secara campuran atau

kombinasi, penanaman tanaman kehutanan dengan tanaman semusim maupun

dengan pola monokultur yang hanya mengkonsentrasikan pada satu tanaman saja

tanpa pencampuran dengan tanaman lain (Sudiana, dkk, 2009).  Tanaman hutan

rakyat memerlukan pengelolaan yang baik agar pemiliknya bisa mendapatkan

manfaat yang optimal. Sistem pengelolaan lahan yang kurang baik dapat

berakibat pada kerusakan hutan rakyat dan menimbulkan berbagai macam

bencana seperti erosi, kekeringan, dan berkurangnya pendapatan masyarakat.

Hutan rakyat di Desa Bandar Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung

Selatan telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Hutan rakyat di

Desa Bandar Dalam bahkan sudah ada sejak tahun 1970an. Hutan rakyat tersebut

memiliki pola agroforestry dan ada juga pola tanam monokultur di sebagian lahan

masyarakat.  Tanaman yang ditanam jenis kayu-kayuan seperti: jati (Tectona

grandis), sengon (Albazia falcataria), mahoni (Swetenia mahagoni), waru

(Hibiscus tiliaceus), bayur (Pterospermum javanicum), akasia mangium (Acacia

mangium), medang (Cinnamomum spp), jabon (Anthocephalus cadamba),

cempaka (Michelia champaca), buah-buahan: petai (Parkia speciosa), kakao

(Theobroma cacao), kopi (Coffea spp.), melinjo (Gnetum gnemon), jengkol
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(Pithecelobium labatum), durian (Durio zibethinus), duku (Lansium domesticum),

manggis (Garcinia mangostana), rambutan (Nephelium lappaceum), dan tanaman

pangan seperti: jagung (Zea mays) dan padi gogo (Oryza sativa). Dalam

pengelolaan hutan rakyat diperlukan perencanaan yang tepat agar kelestarian

hutan rakyat tetap terjaga, selain itu organisasi berperan penting sebagai

pengambil keputusan setelah rencana pada pengelolaan hutan sudah dirancang

dengan baik.  Pemerintah daerah juga perlu melakukan penyuluhan dan

monitoring kepada masyarakat sehingga dalam pengelolaan hutan rakyat dapat

menerapkan teknik-teknik atau sistem pengelolaan yang baik. Bertolak dari hal

tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai bagaimana pengelolaan yang

dilakukan di sana mulai dari perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan evaluasi

monitoringnya sehingga dapat diketahui tingkat pengelolaan hutan rakyat di

daerah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah: “Bagaimanakah tingkat pengelolaan hutan rakyat yang dilakukan oleh

kelompok pemilik hutan rakyat di Desa Bandar Dalam Kecamatan Sidomulyo

Kabupaten Lampung Selatan mulai dari perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan

evaluasi monitoringnya?”
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat Desa Bandar

Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan yang turut

berpartisipasi dalam mengelola hutan rakyat.

2. Untuk mengetahui tingkat pengelolaan hutan rakyat di Desa Bandar Dalam

Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan meliputi aspek

perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

D.  Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan

dan Dinas Kehutanan Lampung Selatan untuk pengembangan pengelolaan dan

pemanfaatan hutan rakyat di Desa Bandar Dalam Kecamatan Sidomulyo

Kabupaten Lampung Selatan.

2. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi masyarakat atau kelompok

pemilik hutan rakyat untuk mengembangkan hutan rakyat sebagai salah satu

sumber pendapatan rumah tangga pemilik hutan rakyat di Desa Bandar Dalam

Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

3. Sebagai bahan acuan bagi penelitian lain yang berkaitan dengan hutan rakyat

di Desa Bandar Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.



5

E. Kerangka Pemikiran

Hutan rakyat di Desa Bandar Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung

Selatan merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang

memberikan penyediaan kayu untuk masa yang akan datang. Selain sebagai

penyedia kayu, hutan rakyat dengan sistem agroforestry juga mampu memberikan

tambahan pendapatan maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari (Fandeli, 1985).

Hutan rakyat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologi. Manfaat

ekonomi berupa peningkatan pendapatan masyarakat terutama pemilik hutan

rakyat. Manfaat sosial berupa lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Manfaat

ekologi berupa perbaikan kondisi lingkungan dengan menciptakan iklim mikro

yang baik, menyimpan cadangan air untuk di musim kemarau, dan mencegah

erosi tanah (Zain, 1998). Ketiga manfaat (ekonomi, sosial, dan ekologi)

tersebutlah yang dirasakan oleh kelompok pemilik hutan rakyat di Desa Bandar

Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.  Itulah yang

mendorong kelompok pemilik hutan rakyat untuk melakukan pengelolaan hutan

rakyat.

Pengelolaan hutan rakyat yang kurang baik dapat mengakibatkan kerusakan hutan

maupun rendahnya pendapatan masyarakat terutama kelompok pemilik hutan

rakyat.  Dalam melakukan pengelolaan hutan rakyat perlu adanya perencanaan

dan pelaksanaan yang baik agar hutan rakyat dapat terjaga kelestariannya.  Selain

itu juga perlu adanya penyuluhan dan monitoring dari pemerintah daerah sehingga

dalam pengelolaan hutan rakyat, masyarakat mampu menerapkan teknik-teknik
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dan sistem pengelolaan yang baik. Sistem pengelolaan yang baik maka kelestarian

hutan rakyat mampu terjaga sesuai dengan fungsinya.

Untuk mengetahui apakah sistem pengelolaan yang dilakukan masyarakat  di

Desa Bandar Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan telah

melakukan teknik-teknik atau sistem pengelolaan yang baik, maka perlu

dilakukan penelitian mulai dari kegiatan perencanaan, organisasi, pelaksanaan,

dan evaluasi monitoring yang telah dilakukan masyarakat. Adanya penelitian ini

diharapkan pengelolaan di hutan rakyat Desa Bandar Dalam dapat lebih baik

sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat sekitar

hutan.

Gambar 1.  Bagan alir kerangka pemikiran.
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