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Abstract 

This research was intended to: (1) Identify the types of HHBK (Non-Timber Forest Product) 
which is utilisation in Karamabura Community Forest. :(2) Analysis value profit of (Non-
Timber Forest Product) in Karamabura. The research location is  Karamabura Village, 
Dompu District, Dompu Regency, West Nusa Tenggara Province. This study used interview 
technique with questionnaire tool to 57 respondents taken using  Purposive Sampling, which 
was executed in November to December 2017. The results showed that the type of utilisation 
just one products  that is candlenut. Utilisation in Karamabura is not optimal because income 
just from Candlenut. From utilisation candlenut the respondents can get profit 
Rp.4.666.649/year and give income countribution 23% to household income. 
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Ringkasan 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengidentifikasi jenis HHBK yang dimanfaatkan di 

HKm Karamabura. :(2) Menganalisis besarnya nilai pemanfaatan HHBK di HKm 
Karamabura. Lokasi penelitian terletak di Desa Karamabura Kecamatan Dompu Kabupaten 
Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara 
dengan alat bantu kuesioner terhadap 57 responden yang diambil menggunakan metode 
Purposive Sampling, yang dilaksanakan pada bulan November sampai bulan Desember 
2017. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa jenis yang dimanfaatkan hanya satu produk 
HHBK yaitu Kemiri. Pemanfaatan di HKm Karamabura belum optimal karena pendapatan 
hanya di dapat dari satu jenis HHBK yaitu Kemiri. Dari pemanfaatan HHBK Kemiri ini 
responden mendapatkan pendapatan bersih yaitu Rp.4.666.649/Thn dan memberikan 
kontribusi pendapatan 23% terhadap pendapatan rumah tangga responden. 

 
Kata Kunci: Hutan Kemasyarakatan, Hasil hutan bukan kayu, Pemanfaatan 
 

Pendahuluan 
 

Pada hakikatnya ketergantungan manusia terhadap alam khususnya ketergantungan 
manusia terhadap hutan sudah terjadi sejak lama, oleh karena itu hutan memiliki peran 
penting dan memberikan banyak manfaat dalam berbagai aspek kehidupan manusia baik 
manfaat sosial, ekonomi maupun ekologi, namun demikian sumberdaya hutan pada 
kenyataanya sangat rentan mengalami perubahan baik secara alami maupun sebagai akibat 
dari kegiatan manusia yang memanfaatkan sumberdaya hutan, sehingga peran pengelolaan 
hutan dalam berbagai aspek merupakan suatu hal yang sangat perlu diperhatikan. 
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Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 (Pasal 21), Pengelolaan hutan meliputi tata hutan dan 
penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan dengan penggunaan kawasan hutan, 
rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam. 

Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2016), Hutan Kemasyarakatan 
(HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya untuk memberdayakan 
masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Pemberdayaan masyarakat dilihat sebagai 
upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar mereka mendapat 
manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan 
pemberian akses dalam rangka kesejahteraan masyarakat (Prasetyo, 2013). Hutan 
Kemasyarakatan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan, yang 
meliputi seluruh pengelolaan secara komprehensif meliputi menanam, memelihara dan 
memanfaatkan (Sholihah,2015). Menurut Permenhut No. P 37/Menhut/2007, pembangunan 
Hutan Kemasyarakatan (HKm) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil, dan berkelanjutan 
dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.  

Salah satu contoh HKm yang berada di Indonesia adalah HKm Karamabura yang 
berada di Desa Karamabura Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat. HKm 
Karamubura adalah salah satu HKM yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang 
bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat yang berada pada sekitar kawasan HKm yang 
saat ini di kelola oleh masyarakat dan KPHL Ampang Riwo Soromandi sebagai pendamping 
yang merencanakan segala sesuatu terkait pengelolaan di kawasan HKm Karamabura. 
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI No SK 486/Menhut-II/2014  tentang 
‘’Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan Seluas 1983 (Seribu Sembilan Ratus 
Delapan Puluh Tiga) Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas di 
Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat’’ HKm Karamabura di tetapkan bersamaan 
dengan 4 (Empat) Hkm lainya. HKm Karamabura mempunyai luas wilayah sebesar 223 
Hektar dan berada pada kawasan hutan produksi. 

 

Pada HKm Karamabura ini dimanfaatkan dan dikelola oleh Gabungan Kelompok Tani 
Monggo Lenggo yang berjumlah sebanyak 157 orang. Pada kawasan HKm Karamabura 
menyimpan berbagai potensi Hasil Hutan Kayu (HHK) seperti Sonokeling (Dalbergia latifolia) 
dan Jati (Tectona grandis) serta Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti Kemiri (Aleurites 
moluccanus) dan Madu. Namun dikarenakan pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang sangat 
susah untuk mendapat ijin pemanfaatan dikarenakan dapat merusak ekosistem dari suatu 
kawasan, maka dari itu pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu merupakan pilihan yang tepat 
dalam upaya pemanfaatan sumberdaya hutan di karenakan apabila dilihat dari efisiensi 
waktu petani dapat memenuhi seluruh kebutuhan jangka pendek, jangka menengah, 
maupun jangka panjang dikarenakan waktu yang diperlukan dalam  pemanfaatan HHBK 
yang relatif singkat dibanding pemanfaatan dari Hasil Hutan Kayu (HHK), selain dilihat dari 
efisiensi waktu, pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) tidak akan merubah fungsi 
dari suatu kawasan atau tidak merusak ekosistem yang terdapat di dalam suatu kawasan di 
bandingkan dengan pemanfaatan dari Hasil Hutan Kayu (HHK) yang dapat merubah fungsi 
dan merusak ekosistem yang terdapat pada suatu kawasan hutan. Pengelolaan HHBK 
merupakan usaha yang sangat mendukung kepada upaya pengelolaan hutan yang lestari 
karena pada umumnya pemanenan jenis-jenis tanaman HHBK ini tidak bersifat merusak 
(non detructive harvesting) (Setiawan, Tjah & Amir, 2013). 

Menurut Permenhut 35/Menhut-II/2007 Hasil Hutan Bukan Kayu adalah hasil hutan 
hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunannya dan budidayanya kecuali 
kayu. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) merupakan hasil hutan yang dapat dimanfaatkan 



 

 

3 

 

oleh manusia yang berasal dari hutan berupa buah-buahan, getah, daun, jamur dan hasil 
lain selain kayu. Produk HHBK dapat diperoleh dari dalam hutan tanpa harus menebang 
pohon. 

Pemanfaatan HHBK yang lebih optimal didapatkan dengan jenis HHBK yang lebih 
beragam, sehingga lebih banyak produk yang akan dipasarkan. Penelitian ini dimaksudkan 
untuk mengetahui jenis-jenis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dimanfaatkan oleh 
masyarakat di karenakan belum tersedianya data yang jelas mengenai jenis-jenis HHBK 
yang dimanfaatkan oleh masyrakat dan  berapa besar nilai pemanfaatan yang didapatkan 
oleh masyarakat dari pemanfaatan HHBK yang di budidayakan di HKm Karamabura 

 
 

Metode  
 

Penelitian ini dilaksanakan di HKm Karamabura yang terletak di Desa Karamabura, 
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 
sampai Bulan Desamber 2017. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Data yang 
diperlukan dalam penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari 
pengamatan langsung ke lokasi dengan melakukan wawancara terbuka dengan 
menggunakan serangkaian pertanyaan dalam bentuk kuesioner. Sedangkan data sekunder 
digunakan sebagai data penunjang data primer yang diperoleh dari studi kepustakaan dan 
lembaga-lembaga terkait yang mendukung penelitian ini. 

Penentuan daerah sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Non probability 
sampling yaitu Purposive sampling. Menurut Sugiyono (2014) Purposive sampling 
merupakan teknik penentuan daerah sampel dengan pertimbangan tertentu. HKm 
Karamabura dipilih sebagai tempat penelitian dengan pertimbangan bahwa pada HK mini 
belum tersedia data jenis HHBK yang dimanfaatkan dan berapa nilai manfaat yang didapat 
dari pemanfaatan HHBK tersebut.). Pengambilan sampel kelompok tani dilakukan secara 
purposive sampling. Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel yang dilakukan 
dengan sengaja atas berbagai pertimbangan (Wahyudi, 2017 cit. Sugiyono 2012). 
Berdasarkan data sekunder jumlah anggota dari Gabungan Kelompok tani yang terdapat di 
Desa Karamabura yaitu 135 petani yang tersebar pada 7 kelompok tani. Untuk menentukan 
jumlah responden menggunakan pendekatan Rumus Slovin. Rumus Slovin menurut 
(Arikunto,2010) sebagai berikut : 
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푛 =
N

N(푒2) + 1
 

 
Keterangan : 
n = jumlah sampel responden yang dambil dalam penelitian 
N= jumlah populasi petani anggota kelompok yang ada di lokasi penelitian 
e = presisi/batas eror (10%) 
1 = bilangan konstanta 

푛 =
135

(135푥0, 10 ) + 1
 

푛 =
135

(135푥0,01) + 1
 

푛 =
135

(135푥0,01) + 1
 

푛 =
135

(1.35) + 1 = 2,35
 

푛 =
135
2,35

= 

푛 = 57,44 = 57	responden 
 

Metode analisis data untuk menganalisis Jenis-jenis Hasil Hutan Bukan Kayu yang 
dimanafaatkan oleh petani pada Hutan Kemasyarakatan dianalisis menggunakan analisis 
deskriptif, yaitu dengan menggambarkan atau mendeskripsikan kumpulan data atau hasil 
pengamatan yang telah dilakukan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain adalah kegiatan 
pengumpulan data, pengelompokan data, penetuan nilai, serta pembuatan grafik, diagram 
dan gambar. Sedangkan untuk menganalisis besarnya nilai pemanfaatan Hasil Hutan Bukan 
Kayu yang peroleh petani dari hasil Hutan Kemasyarakatan diukur dengan jumlah 
pendapatan dari lahan HKm. Besarnya pendapatan dianalisis menggunakan rumus analisis 
biaya dan pendapatan (Muhsin, 2013 cit. Bisho & Toussaint, 1979). Rumus analisis biaya 
dan pendapatan adalah 
 
A .Pendapatan Kotor (TR) 
TR = TP x P 
Keterangan :  
TP = Total Produksi 
 P  = Tingkat Harga 
 
B .Biaya Total (TC) 
TC = Fc + Vc 
Keterangan :  
Fc = Biaya Tetap 
Vc = Biaya Variable 
 
C .Pendapatan Bersih (NR) 
NR = TR – TC 
Keterangan : 
NR   = Net Revenue atau Pendapatan Bersih 
TR =Total Revenue atau Pendapatan kotor dari sumber pendapatan 
TC = Total Cost atau Total biaya yang dikeluarkan dari sumber pendapatan 
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Hasil dan Pembahasan 
 

Karakteristik Responden 
 Karakteristik responden merupakan gambaran umum mengenai latar  belakang dan 

keadaan petani, berdasarkan hasil penelitian dan wawancara terhadap 57 responden di 
HKm Karamabura menunjukan bahwa rata-rata responden atau anggota kelompok tani yang 
memanfaatkan hasil hutan bukan kayu pada Hkm desa karamabura merupakan angkatan 
kerja yang tergolong optimum dan produktif dalam mencara nafkah hidup bagi keluarganya. 
Umur mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memanfaatkan atau mengambil hasil 
hutan bukan kayu karena kemampuan kerja produktif seseorang akan rendah jika semakin 
lanjutnya atau semakin tuanya usia seseorang. Sedangkan dalam bidang pendidikan dari 
hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang bermukim atau bertempat 
tinggal sekitar kawasan hutan sebagian besar tidak melanjutkan pendidikan mereka ke 
tingkat yang lebih tinggi, ini dapat dilihat bahwa sebagian besar petani yang menjadi 
responden pada HKm Karamabura hanya merasakan tingkat pendidikan sampai Sekolah 
Dasar (SD). Pendidikan berpengaruh terhadap kemampuan petani dalam menerima sesuatu 
yang baru dan menerapkan didalam kehidupannya. Dalam suatu usaha, tingkat pendidikan 
petani akan berpengaruh terhadap pola pikir, kemampuan menyerap informasi, inovasi atau 
teknologi baru dan kemampuan memanajemen usaha yang lebih baik. Penerapan ilmu 
pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan usaha akan mudah dilaksanakan dengan 
memiliki katerampilan yang tinggi sehingga nilai keuntungan suatu usaha akan bertambah. 
Rata-rata luas lahan garapan yang dimiliki oleh petani adalah 2,6 hektar. 

 
Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu 
1. Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu yang dimanfaatkan 
  Berdasarkan hasil wawancara, jenis HHBK yang dimanfaatkan oleh responden atau 
kelompok tani pada lahan HKm desa karamabura hanya 1 (satu) produk HHBK yaitu kemiri. 
Dari hasil penelitian yang di dapat, jenis Hasil Hutan Bukan Kayu berupa kemiri adalah satu-
satunya yang dimanfaatkan oleh petani yang memanfaatkan lahan HKm pada desa 
karamabura dengan jumlah presentase sebesar 100 % atau sebanyak 57 responden hanya 
memanfaatkan HHBK kemiri. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat pemanfaatan HHBK 
pada HKm Karamabura ini masih terfokus pada satu jenis HHBK saja yaitu kemiri. Dengan 
demikian pemanfaatan jenis HHBK yang tidak bervariasi dapat membuat pemasukan hanya 
bersumber dari satu barang/produk atau harga dari HHBK kemiri tersebut berisiko 
mengalami penurunan harga, dikarenakan banyaknya produk HHBK kemiri yang beredar di 
pasaran. 
 
2.  Nilai Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu 
  Nilai pemanfaatan yang dimaksud adalah berapa besar keuntungan yang diperoleh 
oleh responden dari produk HHBK kemiri  yang dimanfaatkan oleh responden pada lahan 
HKm. Berapa besar nilai pemanfaatan yang diperoleh oleh responden dapat dilihat pada 
Tabel 1. berikut ini 
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Tabel 1. Nilai pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu 
No  Nilai Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu 
1 Jenis HHBK Kemiri 
2 Harga (Rp/kg) 6000 
3 Total Produksi (kg) 936 
4 Penerimaan (Rp) 5.621.053 
5 Biaya Produksi (Rp) 954.649 
6 Nilai Pemanfaatan 

(Rp/Tahun) 
4.666.649 

                          Sumber: Data primer diolah  (2018)  

 
 

Kesimpulan 
 

1. Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dimanfaatkan oleh responden yang 
tergabung dalam kelompok tani Monggo Lenggo pada HKm Karamabura adalah Kemiri. 

2. Nilai Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu kemiri yang diperoleh  responden yang 
tergabung dalam kelompok tani Monggo Lenggo pada HKm Karamabura adalah 
Rp.4.666.649 per tahun. Dari hasil Nilai Pemanfaatan tersebut produk HHBK Kemiri 
hanya memberikan 23% kontribusi pendapatan terhadap pendapatan rumah tangga 
responden yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani Monggo Lenggo pada HKm 
Karamabura. 
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