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ABSTRACT 

The objectives of the research to identify factors the cause of encroachment forest, identify the 
dominant factor cause of the encroachment the forest, and formulated idea in reduce or overcome the 
encroachment forest in the production forest area Sub-district Sambelia East Lombok District. Research 
was done in Dara Kunci Village from October to September 2015. Method used in research is a method 
of descriptive qualitative using the strategies case study. The determination of respondents by using the 
method snowball sampling and who were respondents those who knew about the process the 
encroachment.  Data analysis in research using analysis model Miles and Huberman. The result showed 
that several factors that caused encroachment. Those factors is a factor social, economic, and politics. 
The dominant factor statement based on seven of 16 respondents were social factor. Formulation of the 
resolve solution is with a counseling, rehabilitation, and tighten guard forest by the Supervisor officers 
forest. 
 
Keyword : factors, encroachment, forest. 
 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perambahan hutan,  mengetahui 
faktor dominan penyebab terjadinya perambahan hutan, dan merumuskan usulan atau gagasan dalam 
mengurangi atau mengatasi terjadinya perambahan hutan di Kawasan Hutan Produksi Kecamatan 
Sambelia Kabupaten Lombok Timur. Penelitian dilaksanakan di Desa Dara Kunci pada bulan Oktorber 
hingga November 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif 
dengan menggunakan strategi studi kasus. Penentuan responden dengan menggunakan metode 
snowball sampling dan yang menjadi responden yaitu orang-orang yang mengetahui proses 
berlangsungnya perambahan. Analisis data dalam penelitian menggunakan analisis model Miles and 
Huberman. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya 
perambahan. Faktor-faktor tersebut adalah faktor sosial, ekonomi, dan politik. Faktor dominan 
berdasarkan pernyataan tujuh dari 16 responden yaitu faktor sosial. Rumusan solusi dalam mengatasi 
yaitu dengan mengadakan penyuluhan, rehabilitasi, dan memperketat penjagaan hutan oleh petugas 
pengawas hutan.  

 
Kata kunci : faktor-faktor, perambahan, hutan. 
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I.    PENDAHULUAN 
 

Pulau Lombok termasuk pulau kecil dengan 
luas 5.435 km2, berdasarkan Konferensi Barbados 
tahun 1994 yang termasuk kategori pulau besar 
memiliki luas lebih dari 10.000 km2. Luasan 
kawasan hutan di Pulau Lombok sebesar 
126,824,87 ha. Luas kawasan hutan terluas 
terdapat di daerah Kabupaten Lombok Timur 
sebesar 64,508,67 ha, Kabupaten Lombok Barat 
41.981,90 ha, dan Kabupaten Lombok Tengah 
sebesar 20.334,30 ha. Kawasan hutan di Pulau 
Lombok meliputi kawasan hutan lindung seluas 
66.174,46 ha, hutan produksi terbatas seluas 
10.041,00 ha, kawasan hutan produksi tetap 
seluas 10.453,56 ha, kawasan suaka alam dan 
hutan wisata seluas 40.155,85 ha (Dinas 
Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2014). 

Kondisi hutan di Pulau Lombok saat ini telah 
terjadi perubahan disebabkan oleh degradasi 
maupun deforestasi. Berdasarkan data yang 
bersumber dari Dinas Kehutanan Provinsi Nusa 
Tenggara Barat bahwa luas lahan kritis yang 
berada dalam kawasan hutan mencapai 21.569,59 
ha. Total lahan kritis yang tersebar baik dalam 
kawasan maupun di luar kawasan hutan sebesar 
61.670,63 ha ( Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 
2014). 

 Meluasnya lahan kritis disebabkan 
terjadinya deforestasi dan degradasi hutan. Kondisi 
ini menyebabkan menurunnya daya dukung hutan 
terhadap lingkungan seperti penyediaan kebutuhan 
air bersih, berkurangnya daya serap hutan 
terhadap gas rumah kaca, ancaman bahaya banjir 
dan tanah longsor, serta berbagai bentuk 

penurunan kualitas lingkungan hidup lainnya. Salah 
satu penyebab deforestrasi dan degradasi adalah 
perambahan.  

Kasus perambahan sudah banyak terjadi di 
berbagai kawasan di Pulau Lombok. Beradasarkan 
data Dinas Kehutanan Provinsi NTB 2014 terdapat 
23 kasus perambahan yang terjadi di NTB, salah 
satunya perambahan yang terjadi di kawasan 
Hutan Produksi Desa Dara Kunci Kecamatan 
Sambelia Kabupaten Lombok Timur dengan luasan 
yang telah dirambah seluas 200 ha. 

Masyarakat Desa Dara Kunci dalam 
kehidupan sehari-hari memiliki tingkat 
ketergantungan yang tinggi terhadap hutan. Tidak 
hanya tingkat kertergantungan yang tinggi yang 
mendasari masyarakat melakukan perambahan, 
tapi juga adanya ganti rugi lahan yang dilakukan. 
Dari permasalahan ini perlu dilakukan penelitian 
guna mengetahui faktor-faktor penyebab 
perambahan hutan di kawasan hutan produksi 
Kecamatan Sambelia, khususnya Desa Dara Kunci 
yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan 
produksi ini. 

Tujuan penelitian ini mengetahui faktor-
faktor penyebab terjadinya perambahan hutan dan 
mengetahui faktor dominan penyebab terjadinya 
perambahan hutan, serta merumuskan solusi 
dalam mengatasi terjadinya perambahan hutan di 
Kawasan Hutan Produksi Kecamatan Sambelia 
Kabupaten Lombok Timur yang dilaksanakan 
selama kurang lebih dua bulan pada bulan 
Oktorber – November 2015. 
.

 
 

II.   METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini dilakukan di Desa Dara Kunci 
Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur   
pada bulan Oktober hingga November 2015. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode deskriptif kualitatif dengan strategi 
penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan teknik observasi dan 
wawancara. Parameter yang digunakan meliputi 
aspek pendidikan, aspek ekonomi, aspek 
kebijakan, dan aspek sosial. Responden dalam 
penelitian merupakan orang-orang yang 
mengetahui tentang seluk beluk proses terjadinya 
perambahan. Responden meliputi 1) masyarakat 

Desa Dara Kunci, 2) Pemerintah Desa, 3) Polisi 
Kehutanan, 4) KPHL Rinjani Timur, dan 5) Dinas 
Kehutanan Kabupaten Lombok Timur. Penentuan 
responden dalam penelitian ini ditentukan dengan 
menggunakan metode snowball sampling yaitu 
teknik pengambilan sumber data, yang pada 
awalnya berjumlah sedikit, lama-lama semakin 
besar. Analisis data  menggunakan Model Milles 
and Huberman, dimana dalam model analisis data 
ini memiliki tiga tahap setelah pengumpulan data 
yaitu perangkuman data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2014).  
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III.  HASIL DAN PEMBAHASAN  
A.   Letak Geografis Lokasi Penelitian 
 

Secara geografis Desa Dara Kunci terletak 
antara 08o 218’ 18,72” Lintang Selatan dan 116o 

39’ 2,88”. Desa Dara Kunci memiliki luas wilayah 
yaitu sebesar 3.516 ha dan berada pada 
ketinggian 40 m dpl, yang terdiri dari tujuh wilayah 
dusun 

Berdasarkan data profil Desa Dara Kunci 
bahwa jumlah penduduk Desa Dara Kunci secara 
keseluruhan sampai tahun 2014 adalah sebanyak 
2.685 jiwa  dengan jumlah laki-laki sebanyak 
1.267 jiwa dan perempuan sebanyak 1.418 jiwa 
serta terdapat 871 KK. Masyarakat yang tidak 
memiliki lahan di Desa Dara Kunci lebih banyak 
daripada yang memiliki lahan. Jumlah masyarakat 
yang tidak memiliki lahan sebanyak 532 KK, 
sedangkan jumlah yang memiliki lahan sebanyak 
339 KK (Desa Dara Kunci, 2014). 
 

B.  Analisis Faktor Terjadinya Perambahan 
 

1. Sejarah Terjadinya perambahan 
 

Masyarakat yang hidup dipinggir hutan 
memiliki aktifitas sehari-hari tidak jauh dari hutan. 
Kegiatan masyarakat masuk hutan telah 
berlangsung sejak lama yang berawal dari 
mengambil ranting pohon yang digunakan sebagai 
kayu bakar untuk keperluan memasak sehari-hari. 
Untuk masa sekarang masyarakat masuk hutan 
tidak lagi hanya mengambil dan mengumpulkan 
kayu bakar untuk keperluan sehari-hari, akan 
tetapi telah merambah menjadi kegiatan 
pembersihan lahan atau dalam arti lain yang 
dilakukan masyarakat sekarang yaitu 
perambahan. Kegiatan perambahan terjadi di 
seluruh kawasan hutan yang ada tidak terkecuali 
kawasan hutan produksi Desa Dara Kunci 
Kecamatan Sambelia. 

Perambahan telah dimulai sejak tahun 
1990an pada desa-desa yang berdekatan dengan 
hutan di Kecamatan Sambelia. Masyarakat 
dulunya masuk hutan mencari ranting pohon untuk 
dijadikan bahan bakar kebutuhan sehari-hari 
seperti memasak. Kegiatan masyarakat masuk 
hutan tidak menyebabkan kerusakan pada hutan. 
Berbeda dengan yang terjadi saat ini jika 
masyarakat telah masuk ke dalam hutan serta 
program-program yang diadakan oleh pemerintah 
pada akhirnya tidak berhasil dan dibiarkan begitu 
saja. Berdasarkan pernyataan Bapak H. Sa’ak 
salah satu responden dalam penelitian ini yakni, 

“Program pemerintah yang dilaksanakan di 
Kecamatan Sambelia ini secara umum ada 
istilahnya HKm (Hutan Kemasyarakatan), yang 
kedua GERHAN (Gerakan rehabilitasi lahan), dan 
yang ketiga HCP (Hutan Cadangan Pangan).” 

Pada tahun 2012 muncul kasus perambahan 
di Desa Dara Kunci yang telah dimulai dari adanya 
keberadaan HCP. Masyarakat tidak hanya 
memanfaatkan lahan yang berada di HCP saja 
melainkan mulai merambah lahan yang berada 
diluar batas HCP. Perambahan ini terjadi pada 
kawasan hutan yang terletak di sebelah selatan 
Dusun Koloh Sepang Desa Dara Kunci. Kawasan 
hutan yang telah dirambah oleh masyarakat selain 
HCP yaitu sebagian besar hutan produksi dan 
sedikit pada hutan lindung. 

Perambahan yang terjadi telah sampai pada 
tahap pembagian lahan pada setiap masyarakat 
yang ikut merambah. Setiap satu orang 
mendapatkan 1 ha lahan. Luasan lahan dalam 
kawasan hutan yang telah dirambah mencapai ≤ 
200 ha yang diantaranya 40-50 ha merupakan 
lahan dalam kawasan hutan lindung, selebihnya 
merupakan kawasan hutan produksi. 

 

2. Aturan Lokal 

Desa Dara Kunci merupakan desa 
pemekaran dari Desa Belanting. Desa ini masih 
terbilang baru dan tatanan peraturan desa belum 
baik dikarenakan sampai pada saat ini belum 
memiliki aturan desa. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilaksanakan pada responden dari unsur 
masyarakat didapatkan sebagian besar responden 
menyatakan bahwa Desa Dara Kunci belum 
memiliki aturan lokal yang berlaku terlebih yang 
mengatur mengenai hutan dan masyarakat. 
Perambahan yang terjadi di kawasan hutan 
produksi sebelah selatan Dusun Koloh Sepang 
tidak dapat dihindari karena ketiadaan aturan lokal 
atau awik-awik yang mampu untuk mencegah 
terjadinya kegiatan tersebut. Peraturan yang dapat 
mengatasi perambahan adalah peraturan-
peraturan dari kehutanan yakni Undang-Undang 
No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan 
Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan 
(P3H). Peraturan perundang-undangan tersebut 
merupakan pedoman petugas kehutanan atau 
orang yang bekerja di bidang kehutanan dalam 
mengatasi permasalahan tentang perambahan. 
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3. Sistem Pengorganisasian Perambahan 
 

Menurut Bernard (1938) mengemukakan 
bahwa organisasi adalah suatu sistem mengenai 
usaha kerjasama yang dilakukan oleh dua orang 
atau lebih. Dalam usaha kerjasama yang terjalin 
adanya koordinasi secara sadar untuk mencapai 
tujuan kelompok atau tujuan bersama. 
Berdasarkan hasil penelitian bahwa perambahan 
yang terjadi merupakan kegiatan yang terorganisir. 
Terorganisirnya suatu perambahan tentunya 
terdapat pihak yang terlibat yang mengkoordinasi 
jalannya proses perambahan. Pihak yang 
mengorganisir tentunya memiliki kedudukan dalam 
desa yang dapat dengan mudah akan dipercayain 
oleh masyarakat dan diikuti. Pihak yang 
mengorganisir perambahan dapat siapa saja yang 
memiliki pengaruh bagi masyarakat desa. 
Terorganisirnya kegiatan terlihat dari adanya ketua 
atau pemimpin yang memberikan arahan pada 
masyarakat dimulai dari pengumuman yang 
disebarkan, pendaftaran bagi masyarakat yang 
ingin ikut merambah, termasuk biaya yang 
dikeluarkan sampai pada proses pembagian 
lahan.  

Tabel 1 Aktor dan Peran  

No. Aktor Jabatan / 
Unsur 

Peran 

1. 
 
Makmun Mawidin 

Kepala Desa 
sebelumnya / 
Aparat 
Pemerintah 

- Mengetuhai 
perambahan. 

- Memberikan 
pengumunan 

No. Aktor Jabatan / 
Unsur 

Peran 

Desa pada kepala 
dusun untuk 
disampaikan 
pada 
masyarakat. 

- menyetujui 
pembuatan surat 
garap serta 
menjanjikan 
SPPT. 
 

2. 
 

 
Irwan Susantio 

Kepala 
Dusun 
sebelumnya / 
Aparat 
Pemerintah 
Desa 

- melakukan 
perekrutan pada 
masyarakat yang 
ingin memiliki 
lahan 

- menerima 
pembayaran 

- mengusulkan 
pembuatan surat 
garap dan SPPT. 

- Menjanjikan 
SPPT pada 
masyarakat. 

 
Berdasarkan tabel di atas, aktor yang 

menjadi pelaku perambahan memiliki peran 
masing-masing. Mulai dari penyebaran informasi 
yakni melalui pengumuman yang disebarkan, 
perekrutan, penerima pembayaran biaya, 
pengusulan pembuatan surat garap dan SPPT 
serta menjanjikan SPPT pada masyarakat.

 
C.  Analisis Faktor Dominan Penyebab 

Perambahan 

Dari penelitian yang telah dilakukan 
diketahui bahwa di Desa Dara Kunci terdapat 
beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat 
terlebih masyarakat yang hidup dipinggir hutan 
melakukan perambahan. Faktor-faktor yang 
menyebabkan masyarakat desa merambah adalah 
dari segi faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor 
politik. 

1. Faktor Ekonomi 

Masyarakat yang hidup berdekatan dengan 
hutan secara turun-temurun mencari pemenuhan 
kebutuhan dengan mengandalkan hasil dari hutan, 
begitu pula yang terjadi di Kawasan Hutan 

Produksi yang berdekatan dengan Desa Dara 
Kunci. Tingkat perekonomian masyarakat Dara 
Kunci terbilang   rendah. Rendahnya tingkat 
perekonomian masyarakat di pinggiran hutan 
menyebabkan rendahnya tingkat pemenuhan 
ekonomi yang semakin meningkat ditandai dengan 
pertambahan jumlah anggota keluarga dan 
perubahan jaman menyebabkan masyarakat 
mengambil jalan pintas dengan melakukan 
perambahan. Pada umumnya masyarakat Dara 
Kunci memiliki mata pencaharian sebagai 
petani/buruh tani. Pekerjaan sebagai petani/buruh 
tani tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup 
dan tidak semua dari masyarakat memiliki lahan 
garapan. Sebagian masyarakat Dara Kunci 
merupakan masyarakat pendatang yang mengikuti 
keluarga atau pindah atas dasar keinginan sendiri. 
Perambahan yang dilakukan pada mulanya hanya 
sebatas untuk mengambil ranting pohon kering atau 
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bahkan pohon sudah tumbang dan mati digunakan 
sebagai bahan bakar yang diperkuat oleh 
pernyataan Bapak Ahyar Muttaqin salah satu 
responden yaitu, “Bisa dikatakan masyarakat 
pinggir hutan yang kemudian mau tidak mau 
karena garis hidup mereka berada disitu, jadi saya 
rasa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka 
satu-satunnya jalan ya untuk memanfaatkan hasil 
hutan itupun dalam skala kecil.” Pemenuhan 
Kebutuhan yang dilakukan oleh masyarakat 
dengan masuk hutan menambah luas kerusakan 
hutan yang diakibatkan oleh perambahan. 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan 
Desa Dara Kunci memiliki tingkat pendapatan 
masyarakat yang tergolong rendah. Pendapatan 
yang didapatkan oleh masyarakat belum dapat 
mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, dimana 
semakin meningkatnya pertambahan penduduk 
yang terjadi di Desa Dara Kunci dengan 
kurangnya ketersediaan lahan menyebabkan 
masyarakat merambah hutan untuk memiliki dan 
memperluas lahan. Masyarakat Dara Kunci 
mengetahui hutan yang menjadi tempat mereka 
mencari penghidupan merupakan hutan negara, 
akan tetapi dorongan untuk mencukupi kebutuhan 
hidup tersebut yang menyebabkan masyarakat 
berani untuk merambah dan mengesampingkan 
akibat yang akan diperoleh. 

Faktor ekonomi sangat berpengaruh dan 
berhubungan secara negatif terhadap 
perambahan hutan yang di lakukan oleh 
masyarakat. Masyarakat dengan ekonomi rendah 
akan melakukan perambahan hutan semakin luas, 
hal ini dilakukan karena untuk memperluas lahan 
garapan guna untuk meningkatkan tingkat 
pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari. Sesuai 
dengan pernyataan Hernanto (1993) yaitu bahwa 
luas lahan usahatani menentukan pendapatan, 
taraf hidup, dan derajat kesejahteraan masyarakat 
tani. Luas penguasaan lahan akan berpengaruh 
terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang 
bekerja sebagai petani, semakin luas lahan yang 
diusahakan maka semakin tinggi hasil produksi 
sehingga turut meningkatkan pendapatan. 

 
2. Faktor Sosial 

 

Selain faktor ekonomi, faktor sosial 
merupakan penyebab terjadinya permasalahan 
perambahan. Dari segi faktor sosial terdapat tiga 
hal yang menyebabkan terjadinya perambahan 
yaitu adanya kesempatan yang diberikan oleh 

pemerintah desa, penyalahgunaan wewenang, dan 
tingkat pendidikan masyarakat. 

 

a. Adanya Kesempatan 
 

Faktor kesempatan yang dimaksud adalah 
saat dimana masyarakat diberikan peluang oleh 
pemerintah desa melalui pemerintah dusun untuk 
menyebarkan informasi pendataan masyarakat 
desa yang belum memiliki lahan. Kesempatan ini 
memberikan peluang dan celah bagi masyarakat 
untuk menambah luasan lahan garapan. Proses 
inilah yang terjadi di Desa Dara Kunci. Kesempatan 
yang ada tidak disia-siakan oleh masyarakat untuk 
memiliki lahan bagi yang tidak memiliki lahan 
garapan dan memperbanyak lahan garapan bagi 
yang sebelumnya telah memiliki lahan. 

Kesempatan ini memberikan peluang pada 
masyarakat yang merambah untuk mendapatkan 
hasil produksi yang lebih bila dibandingkan dengan 
hasil produksi pada lahan yang telah dimiliki 
sebelumnya. Lahan masyarakat kebanyakan 
merupakan lahan yang tergolong lahan kering. 
Kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang 
dimiliki masyarakat sehingga lahan tersebut tidak 
dapat digunakan dan diolah pada saat musim 
kemarau. Lahan yang menjadi lokasi perambahan 
merupakan lahan yang berada dalam kawasan 
hutan produksi. 

 

b. Adanya Penyalahgunaan Wewenang 
 

Penyalahan wewenang yang terjadi adalah 
aparat pemerintah desa menggunakan jabatan 
atau kekuasaannya atas desa untuk memenuhi 
tujuan tertentu. Wewenang yang diberikan oleh 
pemerintah membuat masyarakat yakin untuk 
melakukan perambahan terutama bagi masyarakat 
yang tidak memiliki lahan garapan. Terlebih 
masyarakat yang berada di Desa Dara Kunci 
terdapat masyarakat pendatang tidak memiliki 
lahan.  

 
c. Tingkat Pendidikan Masyarakat 

 
Tingkat pendidikan di Desa Dara Kunci 

terbilang rendah menjadi salah satu faktor 
penyebab masyarakat merambah hutan, serta 
kurangnya tingkat pemahaman dan penyerapan 
informasi yang diterima oleh masyarakat. Rata-rata 
pendidikan masyarakat Desa Dara Kunci ini yaitu 
tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 
Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 2 Tingkat Pendidikan Desa Dara Kunci 

Desa Dara Kunci (2014). 
 

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 
2003, tingkat pendidikan dasar/rendah berada 
pada jenjang pendidikan SD-SMP. Berdasarkan 
Tabel 2 di atas tingkat pendidikan masyarakat 
Desa Dara Kunci terbilang masih rendah yaitu 
Sekolah Menengah Pertama (SMP). Jumlah 
persentase masyarakat dengan jenjang 
pendidikan SMP lebih besar dari tingkat 
pendidikan lainnya yaitu sebesar 22,61 %, dan 
tingkat pendidikan SD persentasenya sebesar 
22,61 %, dengan jumlah persentase sebesar itu 
maka sebagian besar penduduk Desa Dara Kunci 
memiliki tingkat pendidikan yang rendah.  

Untuk kasus perambahan yang terjadi di 
Desa Dara Kunci tingkat pendidikan 
mempengaruhi pemahaman dan tindakan 
masyarakat untuk melakukan perambahan. Dari 
keseluruhan masyarakat, sebagian besar 
masyarakat desa yang menjadi perambah. 
Menurut Saridewi (2010), tingkat pendidikan 
seseorang dapat mengubah pola pikir, daya 
penalaran yang lebih baik, sehingga makin lama 
seseorang mengeyam pendidikan akan semakin 
rasional.  

Tingkat pendidikan masyarakat yang 
sebagian besar berpendidikan hingga SMP 
membuat ruang lingkup untuk mencari pekerjaan 
semakin kecil. Kecilnya kesempatan tersebut 
mengakibatkan pekerjaan yang dapat dikerjakan 
semakin sedikit. Sedikitnya pekerjaan yang dapat 
dikerjakan, semakin besar kemungkinan 
masyarakat untuk masuk kedalam hutan terlebih 
Desa Dara Kunci berada di dekat kawasan hutan 
produksi. Hal tersebut memiliki pengaruh terhadap 
adanya perambahan. Berdasarkan hasil dari 
penelitian yang telah dilakukan bahwa tingkat 

pendidikan masyarakat yang rendah menyebabkan 
peluang akan terjadinya perambahan semakin 
besar.  
 
3. Faktor Politik 

 

Faktor politik menjadi salah satu penyebab 
terjadinya perambahan di kawasan hutan produksi 
sebelah selatan Dusun Koloh Sepang, yang 
bertepatan pada saat itu adanya pemilihan kepala 
daerah. Dalam ajang pemilihan tersebut tentu 
terdapat janji-janji yang disebarkan pada 
masyarakat untuk memenangkan ajang pemilihan. 
Janji yang diberikan pada masyarakat melibatkan 
kawasan hutan produksi. Pihak yang mengikuti 
pemilihan tersebut memiliki orang yang berada 
dalam desa yang telah diuraikan pada bagian 
sebelumnya bahwa pihak yang menjadi pelaku 
perambahan ini adalah kepala desa dan kepala 
dusun terdahulu dan diperkuat oleh penyataan 
Bapak Jumahir yaitu “ sebenarnya si Anis ini 
larinya ke politik, karena saat itu ada pilkada. Iya 
sebenarnya itu larinya kepolitik sebagai iming-iming 
untuk menarik suara”. Diperkuat oleh pernyataan 
Bapak Lalu Dendi Kurniawan yaitu “Pengakuan 
dari masyarakat di kawasan hutan tapi masyarakat 
sanakan artinya paham tapikan kita era bebas ada 
saja yang nyalon dewan, nyalon apalah, nah itu 
dijanjikan kepada masyarakat, jadikan masyarakat 
sambelia memenuhi target, sekarang saya nyalon, 
tapi kita ga tahu janjinya ke masyarakat  karena 
pada saat pertemuan anggota dan masuk disana 
untuk apalah, kita tidak tahu, berartikan sudah ada 
peran orang-orang tertentu. Masyarakat tahu 
disana kawasan, kok mereka dijanjikan itu. Ya 
kedua kepentingan. Kadang-kadang ada orang 
yang notabene adalah apakah itu aparat apakah itu 
pejabat apakah itu, kita tidak tahukan apa tim 
sukses, artinya kawasan-kawasan hutan ini rentan 
dijadikan lahan politik. Nanti saya jadi kepala desa 
saya akan bagikan hutan nah itukan janji politik”.  

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa 
perambahan yang terjadi salah satunya 
disebabkan oleh kepentingan-kepentingan politik 
yang dimana pada saat itu adanya pemililihan 
kepala daerah atau PILKADA. Kepentingan politik 
tersebut menjadikan kawasan hutan produksi 
sebagai lahan berpolitik dan tidak sampai situ, janji 
yang diberikan hingga memberikan SPPT pada 
masyarakat. Terjadinya hal tersebut tidak terlepas 
dari kurangnya pengawasan petugas pengawas 
hutan akan kawasan hutan produksi Desa Dara 
Kunci Kecamatan Sambelia.  

Tingkatan 
pendidika

n 

Laki-
laki 

(orang) 

Perempu
an 

(orang) 

Jumlah 
(orang) 

Persenta
se (%) 

Tidak 
Sekolah 

112 144 256 9,53 

Tidak 
Tamat SD 

112 123 235 8,75 

SD 260 344 604 22,50 
SMP 321 286 607 22,61 
SMA 67 76 143 5,33 
D-1 4 3 7 0,26 
D-2 7 4 11 0,41 
D-3 1 2 3 0,11 
S1 10 7 17 0,63 
S2 4 0 4 0,15 
S3 0 0 0 0 

Total 898 989 1887 70.28 
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Tabel 3 Faktor Dominan Penyebab Perambahan 
 

No. Faktor Penyebab 
Perambahan 

Jumlah 
Responden 

Persentase 
(%) 

1. Ekonomi  5 31,25 
2. Sosial  7 43,75 
3. Politik  4 25,00 
 Total  16 100 

 
Berdasarkan Tabel 4.7 persentase faktor 

penyebab perambahan yang paling dominan yaitu 
faktor sosial dengan persentase 43,75 % atau 
tujuh dari 16 responden menyatakan bahwa yang 
menyebabkan terjadinya perambahan di kawasan 
hutan produksi di sebelah selatan Dusun Koloh 
Sepang adalah faktor sosial. Faktor ekonomi 
memiliki persentase sebesar 31,25 % dan faktor 
politik sebesar 25,00 %. Hal tersebut berdasarkan 
pernyataan responden yang mengetahui tentang 
proses terjadinya perambahan. 

Selain tiga faktor yang telah diuraikan, 
dalam penelitian ditemukan faktor lain yang 
mendukung menjadi penyebab terjadinya 
perambahan. Faktor tersebut yaitu terjadinya 
perpindahan penduduk dan kurangnya 
pengawasan dari petugas pengawas hutan. Kedua 
faktor ini memilliki andil dalam mendorong 
masyarakat melakukan perambahan.  

 
D.  Solusi Mengatasi Perambahan  
 

Dari hasil data penelitian dengan berbagai 
responden dengan karakteristik usia, pendidikan, 
dan pekerjaan yang berbeda memiliki solusi dalam 
mengatasi perambahan yang sama yaitu: 
a. Diadakan penyuluhan atau sosialisasi untuk 

memberikan pemahaman pada masyarakat 
mengenai fungsi dasar hutan dan betapa 
pentingnya hutan dalam kehidupan. 

b. Dibangun pos jaga dan lebih rutin dilakukan 
patroli untuk menghindari terjadinya 
perambahan kembali. 

c. Diadakan program penanaman guna 
mengembalikan kondisi hutan (rehabilitasi). 
Memberikan ketegasan pada masyarakat 
mengenai hukum kehutanan terkait dengan 
perambahan atau perusakan hutan lainnya 
dengan akibat yang akan diperoleh berupa 
hukuman penjara dan denda yang harus 
dibayar. 

d. Dari aspek sosial, pemuda-pemuda desa 
dijadikan petugas pengawas hutan oleh 
instansi terkait jika kekurangan petugas. Hal 
tersebut untuk mengurangi jumlah 

pengangguran yang ada di desa dan jumlah 
masyarakat yang masuk dalam hutan. 

e. Dari aspek ekonomi, meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 
dan pelestarian hutan dengan program 
Kemitraan yaitu salah satu program KPH 
yang mengajak serta masyarakat dalam 
prosesnya dan dengan program tersebut 
dapat membuat perekonomian masyarakat 
yang hidup berdekatan dengan hutan 
semakin membaik. 

f. Dari aspek pendidikan, Perlunya pemerintah 
membuat suatu program yang 
memberdayakan masyarakat dengan 
memberikan pengajaran tentang 
keterampilan yang dibutuhkan dalam suatu 
bidang pekerjaan, dengan begitu 
masyarakat memiliki modal untuk mencari 
pekerjaan selain menjadi petani/buruh tani 
yang berujung pada melakukan perambahan 
dalam kawasan hutan baik hutan tersebut 
hutan produksi maupun hutan lindung. 
 
 

KESIMPULAN 
 

Berdasarkan pada hasil pembahasan bab 
sebelumnya maka dapat ditarik beberapa 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

didapatkan faktor-faktor yang menyebabkan 
terjadinya perambahan di Desa Dara Kunci 
meliputi faktor ekonomi, faktor sosial, dan 
faktor politik. Faktor ekonomi penyebab 
perambahan lebih pada pemenuhan 
kebutuhan hidup yang selama ini 
masyarakat hidup dekat dengan hutan. 
Sementara faktor sosial menjadi penyebab 
perambahan adalah karena adanya 
kesempatan yang diberikan oleh oknum atau 
pihak yang terlibat dengan 
menyalahgunakan wewenang yang 
dipegang. Faktor politik menjadi salah satu 
penyebab perambahan dilatarbelakangi oleh 
janji yang diberikan untuk mendapatkan 
suara pada saat pemilihan kepala daerah. 

2. Dalam penelitian diketahui 16 responden 
yang mengetahui seluk beluk terjadinya 
perambahan di Kawasan Hutan Produksi 
Desa Dara Kunci yang tujuh diantaranya 
atau 43,75 % menyatakan bahwa faktor 
penyebab terjadinya perambahan tersebut 
disebabkan oleh faktor sosial. Sisanya dari 
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31,25 % menyatakan faktor ekonomi dan 25 
% menyatakan faktor politik. 

3. Dari penelitian dihasilkan rumusan solusi 
mengatasi adanya perambahan yaitu 
dengan mengadakan penyuluhan untuk 
memberitahukan pada masyarakat tentang 
hutan, penjagaan terhadap hutan semakin 
diperketat dengan mengadakan patroli 
secara rutin, dan membuat program-
program kehutanan yang melibatkan 
masyarakat di dalamnya. 

 
 

SARAN 
Adapun saran yang berkaitan dengan 

hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagi pemerintah untuk mengurangi dan 

mengatasi akan adanya perambahan di 
Kecamatan Sambelia khususnya Desa Dara 
Kunci agar dilakukan pendekatan pada 
masyarakat dengan dilakukannya 
penyuluhan dan patroli rutin, serta untuk 
mengurangi ketergantungan masyarakat 
terhadap hutan yang berakibat akan 
merusak hutan dibentuk program-program 
kehutanan yang melibatkan masyarakat 
langsung dalam prosesnya. 

2. Bagi pemerintah dalam hal penegakan 
hukum untuk lebih konsisten menegakkan 
dan menerapkan Undang-Undang No. 18 
Tahun 2013 tentang Pencegahan 
Pemberantasan Perusakan Hutan. 
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