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RINGKASAN 
 

AHYADI PUTRA, Program studi Kehutanan Universitas Mataram, 2018. Study Pola Nafkah 
Masyarakat Sekitar Hutan Lindung Di Desa Tegal Maja Kabupaten Lombok Utara dibawah bimbingan 
Bambang Dipokusumo dan Budy Setiawan. 

Kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Tegal Maja berada pada wilayah kerja KPHL Rinjani 
Barat yang berada di Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. HKm Desa Tegal Maja sudah 
memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) yang diterbitkan pada 1 Agustus 
2016 kepada KTH Angromangkuaji. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ragam pola nafkah yang terjadi pada masyarakat sekitar 
hutan lindung di Desa Tegal Maja, mengetahui tingkat ketergantungan masyarakat terhadap sumber 
daya hutan yang ada. Penelitian ini dilakukan di Kawasan Hutan Kemasyarakatan  (HKm) Desa Tegal 
Maja Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. Metode yang digunakan adalah metode 
deskriptif. Penentuan jumlah sampel responden menggunakan rumus slovin dari jumlah anggota 
kelompok tani hutan sebanyak 400 orang yang tergabung dalam satu kecamatan dan  terbagi 
menjadi 3 blok dengan menggunakan tingkat kesalahan 15% sehingga total responden adalah 40 
orang. Pertimbangan yang diambil adlah pada setiap Kelompok Tani Hutan (KTH) Hutan 
Kemasyarakatan (HKm) Desa Tegal Maja, sampel responden yang diambil masing-masing 10 orang 
responden dari blok leong timur, 15 responden dari leong barat, dan 15 responden dari blok leong 
tengah. Jadi responden yang diambil dirasa dapat memenuhi informasi atau data yang dibutuhkan. 

Hasil penelitian ini dari jenis sumber nafkah yang digunakan dari pengelolaan HKm Desa Tegal Maja 
ini termasuk dalam pola nafkah ganda atau diversifikasi pekerjaan. Dimana dalam pemenuhan 
kebutuhan ekonomi masyarakat memanfaatkan modal alami dari lahan HKm maupun dari lahan 
perkebunan milik pribadi dan sebagai pendapatan tambahan masyarakat menggunakan modal sosial 
dan jasa. Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan tergolong tinggi karena 
sebagian besar masarakat yang berada pada sekitar hutan menggantungkan hidupnya dari lahan 
HKm maupun lahan perkebunan yang dimiliki. Dilihat dari pendapatan yang diproleh dengan rata-rata 
pendapatan dari hutan yaitu sebesar 74% sedangkan pendapatan dari luar SDH yaitu sebesar 26%. 
 
Kata kunci : masyarakat sekitar hutan, sumber nafkah, dan Pola Nafkah 

 
 

ABSTRACK 

AHYADI PUTRA, Forestry Study Program University of Mataram, 2018. Study of Community 
surounding Protection Forest Livelihood Pattern In Tegal Maja Village of North Lombok Regency 
under the guidance of Bambang Dipokusumo and Budy Setiawan.  

The community forestry area (HKm) Tegal Maja Village is located in the working area of KPHL Rinjani 
Barat located in Tanjung Sub-district, North Lombok District. HKm Desa Tegal Maja already has a 
Community Forest Utilization Permit (IUPHKm) issued on August 1, 2016 to KTH Angromangkuaji.  

This study aims to determine the variety of livelihood patterns that occur in the community around the 
protected forest in Tegal Maja Village, knowing the level of community dependence on existing forest 
resources. This research was conducted at The community forestry area (HKm) of Tegal Maja Village, 
Tanjung Sub District, North Lombok District. The method used is descriptive method. Determination of 
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sample number of respondents using slovin formula from the number of forest farmer group as many 
as 400 people joined in one district and divided into 3 blocks using error rate 15% so the total 
respondent is 40 people. Consideration is taken to every Forest Community Forestry Area (HKm) of 
Tegal Maja Village, 10 respondents sampled from east leong block, 15 respondents from west leong, 
and 15 respondents from blong leong tengah. So the respondents taken perceived to meet the 
information or data required.  

The results of this study of the type of livelihood that is used from the management of HKm Tegal 
Maja Village is included in the pattern of a double income or job diversification. Where in the 
fulfillment of the economic needs of the community utilize natural capital from HKm land or from 
privately owned plantation land and as additional income society using social capital and services. 
The level of community dependence on forest resources is high because most of the people living in 
the forest area depend on their land and plantations. Viewed from the income earned with the 
average income from the forest that is equal to 74% while income from outside SDH that is equal to 
26%. 

Keywords : community around the forest, source of livelihood, and livelihood patters . 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Hutan lindung didefinisikan sebagai kawasan 
hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai 
perlindungan sistem penyangga kehidupan 
untuk mengatur tata air, mencegah banjir, 
mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut 
dan memelihara kesuburan tanah berdasarkan 
peraturan perundangan yang ada, diantaranya 
Undang-Undang No. 41/1999 pasal 1, UU No. 
41/1999 dan PP No. 34/2002 menyebutkan 
pula bahwa bentuk pemanfaatan hutan lindung 
terbatas pada pemanfaatan kawasan, 
pemanfaatan jasa lingkungan, dan 
pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK).  

Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki potensi 
berupa kawasan hutan yang mencapai 53,18 
% dari luas wilayah daratannya. Posisi 
strategis sumberdaya hutan tersebut dalam 
konteks pembangunan daerah memiliki dua 
fungsi utama, yaitu peran hutan dalam 
pembangunan ekonomi dan peran hutan 
dalam pelestarian lingkungan hidup. Kedua 
peran tersebut harus mempertimbangkan 
kontribusi sektor kehutanan terhadap 
pembangunan ekonomi daerah dan 
masyarakat serta kontribusinya dalam 
menjaga keseimbangan sistem tata air, tanah 
dan udara sebagai unsur utama daya dukung 
lingkungan (DISHUT NTB). Provinsi Nusa 
Tenggara barat termasuk daerah yang aktif 
mengusulkan Penetapan Areal Kerja (PAK) 
untuk Hutan Kemasyarakatan (HKm). Data 
tersebut menunjukkan bahwa NTB telah 
menetapkan PAK seluas 24.601,5 ha dan dari 
luas tersebut sebesar 34,59% sudah ditindak 
lanjuti dengan penertiban ijin usaha 
pemanfaatan HKm oleh Bupati atau Walikota 
(Markum et all., 2014).  

Pengelolaan HKm di NTB sangat meberikan 
dampak bagi kehidupan msyarakat sekitar 
hutan. Di beberapa lokasi pengembangan 
HKm telah mengalami lonjakan produksi dari 
beragam produk HHBK sejak tahun 2005. 
Dampak meningkatnya produksi telah diikuti 
dengan peningkatan pendapatan masyarakat 
di sekitar kawasan hutan (Muktar 2010; Hadi 
et al. 2012). Dalam pengelolaan HKm lahan 
masyarakat banyak yang dikelola dengan 
system tanaman campuran (agroforestry) 
antara tanaman berkayu, buah-buahan, dan 
tanaman semusim. 

Salah satu HKm yang mendapat ijin 
pengelolaan oleh menteri yaitu HKm Desa 
Tegal Maja berdasarkan 
SK.586/Menlhk/Setjen/PLS.0/8/2016 dengan  
luas area yang ditetapkan seluas 776 Ha yang 

pengelolaanya diberikan kepada Kelompok 
Tani Hutan (KTH) Angromangkuaji yang 
memiliki anggota sebanyak 400 orang. HKm 
ini berada dalam wilayah kawasan KPHL 
Rinjani Barat Desa Tegal Maja Kecamatan 
Tanjung Kabupaten Lombok Utara. 
Berasarkan data Kesatuan Pengelolaan Hutan 
Lindung Rinjani Bara (KPHL Rinbar) bahwa 
dalam kehidupanya sehari-hari masyarakat 
dalam lahan HKm yang dimilki yaitu  
menanam tanaman di bawah tegakan seperti 
kakao, kopi, pisang, cengkih, vanili, talas, 
berbagai jenis tanaman empon-empon, dan 
tanaman semusim lainya. Masyaarakat sekitar 
hutan menjadikan tanaman tersebut sebagai 
sumber nafkahnya dalam pemenuhan 
kebutuhan dan bertahan hidup. 

Berdasarkan peneltitian Purnomo (2006) 
bahwa pilihan sumber nafkah masyarakat 
sekitar hutan di Kabupaten Kuningan Jawa 
Barat ada tiga modal sumber nafkah yang 
dimanfaatkan yaitu modal alami,  modal social, 
dan peluang pekerjaan. Dimana modal alami 
ini berupa hasil dari pengelolaan lahan yang 
dimiliki dengan menanam pisang dan karet. 

Sumberdaya hutan yang ada merupakan salah 
satu sumber nafkah yang dimanfaatkan oleh 
masyarakat Desa Tegal Maja. Pemanfaatan 
sumberdaya hutan sebagai sumber nafkah 
untuk kehidupan sehari-hari dalam 
kehidupanya tentu dalam pengelolaan sumber 
daya hutan yang ada terjadi pola nafkah agar 
masyarakat mampu mengatasi kondisi 
ekonominya dan mampu bertahan hidup. Dari 
uraian diatas timbul sebuah pertanyaan 
bagaima pola nafkah yang terjadi pada 
masyarakat sekitar hutan. Untuk itu perlu 
dilakukannya penelitian mengenai “Studi Pola 
Nafkah Masyarakat Sekitar Hutan Lindung di 
Desa Tegal Maja Kabupaten Lombok Utara”. 

Tujuan Penelitian   
Adapun tujuan penelitian ini yaitu : 
1. Mengkaji ragam pola nafkah masyarakat 

sekitar hutan Lindung di Desa Tegal Maja 
2. Mengkaji ketergantungan masyarakat 

terhadap sumber daya hutan yang ada. 
 

Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi yang signifikan dalam 
hal bagaimana sistem pemanfaatan 
sumberdaya alam serta dinamika pola nafkah 
masyarakat Desa Tegal Maja Kabupaten 
Lombok Utara. Sehingga dalam hal ini 
pemerintah kabupaten bahkan propinsi dapat 
menentukan atau menyusun kebijakan yang 
berkaitan dengan sistem 
penguasaansumberdaya alam serta strategi 
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adaptasi nafkah masyarakat sekitar 
hutan.Selain itu juga penelitian ini diharapkan 
dapat memecahkan masalah-masalah yang 
berkaitan dengan bagaimana bagaimana 
distribusi pemanfaatan dari pengelolaan hutan 
berbasis masyarakat. 
 

 METODOLOGI PENELITIAN 
 

Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalm 
penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu 
penelitian yang berfungsi untuk 
mendeskripsikan atau memberi gambaran 
terhadap objek yang diteliti, melalui data 
sampel atau populasi sebagai mana adanya 
(Sugiyono, 2009). 

Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 
November 2017  yang bertempat di kawasan 
Hutan Lindung di Desa Tegal Maja, 
Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok 
Utara. 

Jenis dan Sumber data 
Jenis dan sumber data dalam penelitian ini 
yaitu data primer dan data sekunder. Adapun 
data primer yang dikumpulkan yaitu 
a. Akses sumber daya oleh masyarakat 
b. Status sosial masyarakat 
c. Pendapatan dari lahan garapan 
d. Pendapatan dari non pengelolaan lahan. 

Adapun data sekunder yang dikumpulkan yaitu 
a. Profil desa tegal maja 
b. Potensi desa tegal maja 
c. Kondisi geografi desa tegal maja 
d. Kegitan masyarakat dalam melakukan 

strategi pola nafkah 
e. Sumber pendapatan / lapangan pekerjaan. 

 
Variabel Penelitian 
Variable penelitian adalah sesuatu hal yang 
berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari sehingga diproleh 
informasi tentang hal tersebut, dan kemudian 
ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 1999) dalam 
Sujarweni 2014. Adapun variabel yang akan 
diteliti pada penelitian ini yaitu : 
a. Jenis sumber nafkah yang digunakan 
b. Pendapatan dari sumber nafkah 
c. Pola penggunaan sumber nafkah 
d. Ketergantungan terhadap sumber daya 

hutan 

Teknik Pengumpulan Data 
Data/informasi primer adalah data/informasi 
yang diperoleh secara langsung dari informan 
melalui wawancara mendalam (in-depth 
interview), focusgroup discussion (FGD), dan 

observasi. In-depth interview dilakukan untuk 
memperoleh data/informasi dari informan 
mengenai bentuk pola nafkah dan 
ketergantungan masyarakat terhadap sumber 
daya hutan yang ada. Focus Group Discussion 
(FGD) digunakan untuk mengungkapkan 
pemaknaan dari hasil temuan menurut 
pemahaman sebuah kelompok, berdasarkan 
hasil diskusi yang terpusat pada 
permasalahan tertentu. Dan wawancara 
terstruktur dilakukan untukmemperoleh 
data/informasi dari informan yang dipandu 
oleh panduan wawancara atau kuesioner. 

Penentuan Responden  
Responden dari penelitan ini yaitu Kelompok 
Tani Hutan (KTH) ANGROMANGKUAJI. 
Responden yang diwawancarai adalah 
pengurus dan anggota aktif dari KTH tersebut 
yang jumlahnya 400 orang. Jumlah sampel 
ditentukan dengan rumus slovin (wiranata 
2014) 

 

 
Keterangan :  

 n  =  ukuran sampel 
 N  =  ukuran populasi 
 e  =  persen kelonggaran 

ketidaktelitian karena kesalahan 
pengambilan sampelyang masih 
dapat ditolerir atau diinginkan. 
Persen kelonggaran 15% 

Jumlah responden pada penelitian ini adalah 
40 orang. Penentuan responden ditentukan 
dari kelompok Tani Hutan Angromangkuaji 
terdiri dari 3 dusun yaitu dusun leong barat 
diambil 15 responden, leong tengah 15 
responden, dan leong timur 10 responden jadi 
total responden tersebut 40 orang. 
Tehnik Analisis Data 
Pada penelitian ini data yang dikumpulkan 
terkait dengan ragam pola nafkah masyarakat 
sekitar hutan di Desa Tegal Maja ini dianalisis 
secara statistik dan deskriptif.Analisa data 
dimaksudkan untuk membantu dan 
menambah pengertian, serta memudahkan 
dalam menarik pemahaman mengenai pola 
nafkah masyarakat sekitar hutan di Desa 
Tegal Maja. 

Untuk melihat ketergantungan masyarakaat 
terhadap sumberdaya hutan dianalisis dengan 
analisis kualitatif, digunakan 
persamaansebagai berikut : 

 
 

Ketergantungan = 
                   

               
       

https://1.bp.blogspot.com/-UrCB5xmnyk0/UqwuNb9G0uI/AAAAAAAAGoY/10RUnza3Dx4/s1600/rumus+slovin.jpg
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PEMBAHASAN 

Sumber Nafkah Masyarakat sekitar Hutan 
di Desa Tegal Maja 
1. Modal alami 
Dharmawan (2001) menamai sumberdaya ini 
sebagai sektor ekonomi pertanian, karena 
sumberdaya ini digunakan untuk kegiatan 
pertanian dan penting untuk menjalankan 
ekonomi rumahtangga. Modal alami 
merupakan sarana penting yang dapat 
dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan 
hidup petani di Desa Tegal Maja ini. Modal 
alami yang dimanfaaatkan oleh petani yaitu 
merupakan lahan perkebunan maupun lahan 
HKm. Pada lahan yang dimiliki masyarakat 
menanam tanaman MPTS dan 
memanfaaatkan HHBK maupun tanaman 
lainnya untuk sumber nafkahnya. Tabel berikut 
ini merupakan modal alami yang dimanfatkan 
oleh masyarakat Desa Tegal Maja : 
 
Tabel 1. Modal Alami Yang Dimanfaatkan 
Oleh Responden 

No Modal 
alami 

Responden 
yang 

memanfaatkan 

Persentase 

1 Kakao 40 orang 100% 
2 Pisang 29 orang  72,50% 
3 Durian  17 orang 42,50% 
4 Kopi 19 orang  47,50% 

5 Madu 3 orang 7,50% 

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2018 

Modal alami ini merupakan lahan HKm dan 
kebun yang dimiliki dimana dalam lahan HKm 
maupun kebun ini ditanam tanaman MPTS 
sebagai sumber nafkah. Tanaman MPTS yang 
ada pada lahan HKm desa Tegal Maja ini yaitu 
kakao, kopi, dan durian. Sedangkan HHBK 
yang di manfaatkan oleh petani HKm ini yaitu 
HHBK madu dan tanaman lainnya yaitu pohon 
pisang.  

Berdasarkan tabel diatas jenis tanaman MPTS 
yang paling dominan ditanaman oleh petani 
yaitu kakao, persentase petani yang menanam 
kakao yaitu 100%. Selain tanaman MPTS 
masyarakat juga memanfaatkan HHBK madu 
sebagai sumber nafkah. Persentase 
responden yang memiliki usaha madu yaitu 
hanya7,5% atau hanya 3 orang dari 40 
responden yang ada. Jenis madu yang 
dikembangkan yaitu madu Trigona atau yang 
biasa disebut oleh masyarakat Desa Tegal 
Maja dengan sebutan Teldan.  

Madu Trigona ini paling banyak bersarang 
dipohon kelapa dan di pohon aren, selain 
mengambil madunya masyarakat juga 
mengambil ratu lebah Trigona tersebut dan 

memindahkannya ke stup yang sudah 
disediakan. Madu yang diproleh dijual dengan 
harga Rp 150.000 per botolnya. Dengan harga 
jual tersebut masyarakat lalu ingin 
membudidayakannya dirumah. 

2. Modal Sosial dan jasa 
Modal sosial adalah jumlah sumberdaya yang 
berkembang pada seseorang individu atau 
kelompok karena kemampuan untuk memiliki 
suatu jaringan yang dapat bertahan lama 
dalam hubungan-hubungan yang lebih kurang 
telah diinstitusikan berdasarkan pengetahuan 
dan pengenalan timbal balik Hasbullah (2006). 
Berikut adalah modal sosial dan jasa yang ada 
pada masyarakat sekitar hutan di Desa Tegal 
Maja :  
Tabel 2. Modal Sosial Yang Digunakan  

No Modal 
Sosial 

Responden 
yang 

Memanfaatkan 

Persen
tase 

1 Warung 2 orang 5% 
2 Jaringan 

kerja 
9 orang 22,50

% 
3 Buruh 7 orang 17,50

% 
4 Ojek  5 orang  12,50

% 
5 Organisasi  40 orang 100% 

6 Tukang 
bangunan 

2 orang 5% 

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2018 
Dari modal sosial yang ada hanya sebagai 
penghasilan tambahan saja. Modal sosial yang 
paling bayak di manfaatkan oleh petani yaitu 
organisasi. Dengan mengikuti organisasi rasa 
sosial antar sesama semakin erat dan dari 
organisasi ini timbulah jaringan kerja antar 
sesama. 
 
3. Modal Fisik atau Aset 
Modal fisik dalam penelitian ini adalah 
kepemilikan aset yang mendukung 
perekonomian rumah tangga. Modal fisik yang 
dimanfaatkan oleh rumah tangga miskin 
membantu rumah tangga untuk bertahan 
hidup saat kondisi krisis, dan menjadi modal 
penting dalam bekerja. Segala benda atau 
barang yang dimiliki oleh rumah tangga yang 
sewaktu-waktu dapat dijual atau digadaikan 
ketika rumah tangga dalam kondisi krisis.. 
Berikut ini adalah tabel modal fisik atau aset 
yang dimiliki oleh responen : 
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Tabel 3. Modal Fisik yang dimiliki 

No Modal 
fisik 

Responden 
yang 

memiliki 

Persentsae 

1 Sapi 21 orang 52,50% 

2 Kambing 11 orang 27,50% 

3 Ayam 13 orang 32,50% 

4 Sepeda 
motor 

33 orang 82,50% 

5 Mesin 
jahit 

1 orang 2,20% 

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2018 
Berdasarkan temuan di lokasi penelitian modal 
fisik yang dapat mendukung perekonomian 
rumah tangga sebagai berikut: Ternak/hewan 
peliharaan seperti: ayam, sapi dan kambing. 
Barang elektronik seperti: televisi, kipas angin, 
handphone. Kendaraan, seperti: sepeda dan 
motor. Alat-alat produksi: mesin jahit dan 
cangkul. 

Dilihat dari jenis sumber nafkah yang 
dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Tegal 
Maja jenis pola nafkah masyarakat Desa Tegal 
Maja ini termasuk dalam pola nafkah ganda 
dimana selain dari sektor perkebunan atau 
modal alami yang yang ada masyarakat juga 
mencari pekerjaan lain untuk menambah 
pendapatan unutuk memenuhi kehidupan 
sehari-hari. Berdasarkan penelitian Deni 
(2013) Dinamika pola nafkah yang terjadi pada 
masyarakat Desa Baru Pangkalan Jambu 
dilakukan demi bertahannya hidup masyarakat 
dari kebutuhan hidup yang semakin lama 
semakin meningkat. Adaptasi sumber nafkah 
yang dilakukan yaitu dengan cara mencari 
alternatif - alternatif sumber nafkah yang baru. 
Rumah tangga petani melakukan strategi pola 
nafkah ganda karena pendapatan dari 
pertanian tidak mampu memenuhi kebutuhan 
rumah tangga sehari-hari atau pekerjaan 
menjadi petani tidak dapat memberikan 
pendapatan yang stabil dan aman. 

Berdasarkan data penggunaan sumber nafkah 
yagn digunaka juga dapat dilihat bagaimana 
sebaran ragam pekerjaan yang yang dilakukan 
rumahtangga petatni dalam memenuhi 
kebutuhan hidup keluarganya. Dalam table di 
atas juga menunjukkan bahwa dalam satu 
rumahtangga tidak hanya mengandalkan 
pendapatan dari sektor pertanian saja yang 
didapat dari lahan milik pribadi dan lahan 
hutan kemasyarakatan, akan tetapi juga 
merambah bidang non pertanian untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya.  

Pendapatan yang diperoleh dari usahatani 
atau modal alami tidak semuanya dibelanjakan 
untuk kebutuhan sehari-hari. Pada saat-saat 

tertentu pengeluaran yang dikeluarkan untuk 
mencukupi kebutuhan hampir sama atau 
bahkan lebih besar dari pendapatan maka 
petani mengalami kerugian. Kondisi tersebut 
diatasi dengan cara berhutang untuk menutupi 
biaya produksi tersebut. Hal ini tidak jarang 
dialami oleh para petani. Apabila jumlah 
pendaptan yang didapat cukup besar melebihi 
kebutuhan pengeluaran maka sisanya 
ditabung apabila untuk kebutuhan mendesak 
atau kebutuhan selanjutnya. Pola-pola 
tersebut berjalan di hampir setiap musim dan 
terjadi secara terus-menerus seperti sebuah 
siklus. Namun usaha pertanian masih menjadi 
tumpuan utama bagi sebagian besar 
rumahtangga petani untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya. 

 Ketergantungan Masyarakat Terhadap 
Sumber Daya Hutan 
1. Manfaat hutan 
Berdasarkan hasil penelitian yang didapat 
sebagian besar masyarakat untuk memenuhi 
kehidupan sehari-hari sangat bergantung pada 
hutan baik dari kebun yang dimiliki dan lahan 
HKm yang ada. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada tabel berikut ini : 
Table 4. Tabel Manfaat Hutan 

N
o 

Manfaat 
hutan 

Total 
responde

n 

Responden 
yang 

memanfaatka
n 

Persentas
e 

1 Manfaat Ekologi 

  Penyedia air 40 40 100% 

 
Penyedia 
oksigen 

40 40 100% 

  
Mencegah 
erosi 

40 40 100% 

2 manfaat sosial ekonomi 

  
Sumber 
Pendapatan 

40 40 100% 

 
Mencari Kayu 
Bakar 

40 16 40% 

  
Mencari 
Rumput 

40 25 62,50% 

3 SN prioritas 

  Lahan HKm 40 33 82,50% 

 
Tukang 
Bangunan 

40 2 5% 

 
Lahan 
Perkebunan 

40 4 10% 

 
Usaha Madu 40 1 2,50% 

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2018 

Fungsi dan manfaat hutan lindung telah 
banyak diketahui, baik sebagai pelindung baik 
perlindungan terhadap air maupun tanah. 
Persentase masyarakat yang memanfaatkan 
air dari hutan yaitu 100% ini berarti seluruh 
responden memanfaatkah atau menggunakan 
sumber mata air langsung dari hutan. 
Masyarakat Desa Tegal Maja sendiri 
memanfaatkan air yang ada untuk kebutuhan 
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rumahtangga seperti memasak, mencuci, 
minum, mandi dll. Masih terjaganya 
kebersihan air membuat masyarakat tidak 
takut untuk menggunakannya. 

Adanya pembentukan lahan Hutan 
Kemasyarakatan (HKm) saat ini bagi 
masyarakt  di Desa Tegal Maja merupakan 
keuntungan bagi masyrakat sekitar hutan di 
Desa Tegal Maja ini. Pengusahaan Hutan 
Kemasyarakatan dikembangkan berdasarkan 
keberpihakan kepada rakyat khususnya rakyat 
yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan 
hutan. Selain mengambil air dari hutan 
masyarakat juga langsung merasakan manfaat 
lainnya yaitu sebagai pencegah erosi pada 
lahan yang mereka miliki dan udara yang 
bersih. Dengan adanya program HKm ini 
masyarakat ingin keadaan hutan lebih lestari 
lagi. 

Secara sosial ekonomi jelas hutan lindung 
Desa Tegal Maja ini sangat bermanfaat bagi 
masyarakat sekitar hutan terutama 
masyarakat yang ada di Desa Tegal Maja. 
Pemanfaatan hutan liundung untuk kebutuhan 
sosial ekonomi sangat berpengaruh bagi 
kehidupan masyarakat desa banyak sekali 
kebutuhan yang didapat dari hutan baik secara 
langsung maupun tidak langsung. 

Dalam pandang aspek ekonomi hutan dapat 
menghasilkan berbagai bahan, produk atau 
komoditi yang bernilai ekonomis seperti rotan, 
bambu dan produk HHBK lainnya. Hutan juga 
menyediakan lahan yang subur untuk 
dijadikan lahan perkebunan. Berdasarkan 
table 4 persentase lahan hutan sebagai suber 
pendapatan untuk memenuhi kebutan 
ekonomi yaitu 100% ini berarti seluruh 
responden memiliki ketergantunagan sangat 
tinggi ini menandakan lahan hutan sangat 
penting untuk memenuhi kebutuhan 
ekonominya. 

Selain sebagai sumber pendapatan kegiatan 
lain yang dilakukan oleh responden yaitu 
mencari kayu bakar dan mencari rumput untuk 
makanan ternak. Berdasarkan table 4.14 
persentase responden yang mencari kayu 
bakar untuk keperluan memasak yaitu 40 % 
atau 16 dari 40 responden memanfatkan kayu 
bakar untuk keperluan memasak. Meskipun 
gas LPG sudah ada namun responden masih 
memanfaatkan kayu bakar untuk keperluan 
memasak.  

Sebagian masyarakat menjadkan lahan 
sebagai pemenuhan sumber nafkah utama 
62,5% responden yang meiliki ternak 
melakukan kegiatan mencari rumput langsung 
dari hutan. Rumput yang ada dapat diambil 

baik dari lahan HKm yang dimiliki maupun dari 
kebun yang dimiliki. Hal ini juga sebagai salah 
satu bentuk pengelolaan hutan yaitu 
membersihkan lahan dari rumput maupun 
tumbuhan pnggangu tanaman lain. 

Sumber nafkah merupakan aset, sumberdaya 
atau modal yang dimiliki rumah tanga yang 
digunakan untuk tujuan nafkah rumahtangga. 
Berdasarkan table 4.14 lahan HKm 
merupakan sumber nafkah yang menjadi 
prioritas, persentase responden yang 
memanfaatkan lahan HKm sebagai sumber 
nafkah yaitu 82,5% atau 33 responden dari 40 
responden yang diwawancarai memanfaatkan 
lahan HKm sebagai sumber mata 
pencaharian, ini menandakan hutan yang ada 
sangat penting bagi kehidupan masyarakat. 
Perentase untuk responden yang 
memanfaatkan lahan perkebunan sebagai 
sumber nafkah hanya 10% atau 4 dari 40 
responden yang memprioritaskan kebun 
sebagi sumber nafkah utama. Selain itu juga 
ada responden yang menjadi tukang 
bangunan. Persentase responden yang 
menjadikan tukang bangunan sebagai sumber 
mata pencaharuian utama yaitu hanya 5% 
atau hanya 2 orang dari 40 responden yang 
memiliki keahlian menjadi tukang bangunan. 
Perssentase responden yang menjadikan 
usaha madu sebagai sumber mata 
pencaharian utama hanya 2,5 % atau hanya 1 
responden dari 40 respponden yang 
memprioritaskan usaha madu sebagai sumber 
nafkah utama. 

2. Kontribusi Pendapatan 
Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian 
ini adalah pendapatan dari semua jenis usaha 
tani yang ditanam oleh petani HKm, jenis-jenis 
usaha tersebut memiliki nilai ekonomi dan 
dikurangi dengan komponen-komponen biaya 
yang dikeluarkan oleh petani HKm. 
Pendapatan yang diterima petani HKm dan 
lahan HKm merupakan pendapatan selama 
satu bulan dari hasil perkalian antara jumlah 
produksi yang dihasilkan dari semua jenis 
tanaman produktif dikali dengan harga jual 
produksi, sehingga besar kecilnya penerimaan 
petani HKm ditentukn oleh jumlah produksi 
dan harga jual. Berikut ini adlah tabel 
kontribusi pendapatan masyarakat selama 
sebulan : 
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Tabel 4.15. Kontribusi pendapatan masyarakat 
selama satu bulan 

No Sumber nafkah 

Kontribusi 
pendapatan 

(Rp) 
 

Persent
ase 

1 Modal alami (SDH) 1.647.325 74% 

2 Non SDH 583.333 26% 

Jumlah 2.230.658 100% 

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2018 

Tabel di atas merupakan hasil rata-rata 
keseluruhan hasil usahatani dari sumber daya 
hutan dan dari lahan yang dikelola maupun 
dari non SDH.  Pada tabel tersebut tingkat 
ketergantungan masyarakat terhadap sumber 
daya hutan dari segi pendapatan yang 
diproleh  tergolong tinggi dengan persentase 
sebanyak 74% sumber kebutuhan masyarakat 
terpenuhi dari hutan, sedangkan persentase 
pendapatan dari non sumberdaya hutan 26%. 
Pendapatan dari sumberdaya hutan ini 
diproleh dari berbagai jenis tanaman yang ada 
pada lahan yang dikelola. Sulitnya lapangan 
pekerjaan membuat masyarakat lebih memilih 
lahan hutan sebagai sumber nafkah. Meski 
kenyataanya pendapatan dari lahan hutan 
mampu mencukupi kebutuhan tetapi 
pendapatan selain dari hutan juga diperlukan 
sebagai penghasilan tambahan ataupun 
sebagai pekerjaan sampingan, bagi 
masyarakat yang memiliki lahan yang sedikit. 
Dilihat dari persentase di atas menunjukkan 
betapa pentingnya keberadaan hutan bagi 
masyarakat sekitar hutan di Desa Tegal Maja 
ini.  

PENUTUP 
 

Kesimpulan 
Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari 
hasil penelitian ini yaitu :  

1. Masyarakat sekitar hutan di Desa Tegal 
Maja ini memanfaatkan lahan hutan sebagi 
sumber nafkah utama, dimana pola nafkah 
masyarakat sekitar hutan Desa Tegal Maja 
ini menerapkan pola nafkah ganda yaitu 
selain dari hasil hutan sebagai sumber 
nafkah utama masyarakat juga mencari 
pekerjaan lain atau usaha lain seperti 
berdagang, ngojek, menjual madu dll, 
sebagai tambahan sumber nafkah untuk 
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 
(diversifikasi pekerjaan). Pendapatan yang 
diperoleh dari usahatani atau modal alami 
tidak semuanya dibelanjakan untuk 
kebutuhan sehari-hari. Pada saat-saat 
tertentu pengeluaran yang dikeluarkan 
untuk mencukupi kebutuhan hampir sama 
atau bahkan lebih besar dari pendapatan 
maka petani mengalami kerugian. Hal ini 

tidak jarang dialami oleh para petani. 
Apabila jumlah pendaptan yang didapat 
cukup besar melebihi kebutuhan 
pengeluaran maka sisanya ditabung. Pola-
pola tersebut berjalan di hampir setiap 
musim dan terjadi secara terus-menerus 
seperti sebuah siklus. Namun usaha 
pertanian masih menjadi tumpuan utama 
bagi sebagian besar rumahtangga petani 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

2. Tingkat ketergantungan masyarakat sekitat 
hutan Desa Tegal Maja terhadap hutan 
tergolong tinggi dimana masyarakat 
memanfatkan hutan sebagai sumber 
nafkah utama dan sumber pendapatan 
paling banyak dimanfaatkan oleh 
masyaraktak berasal dari hutan. Sumber 
nafkah lain seperti Modal Sosial dan Jasa 
digunakan sebgai sumber nafkah 
tambahan saja. Sebagian besar 
masyarakat menggunakan mata air dari 
hutan untuk keperluan hidup sehari-hari 
seperti memasak, untuk diminum, mencuci, 
mandi dan mengairi sawah bagi masyrakat 
yang lain. 
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