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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Paradigma baru sektor kehutanan memandang sumber daya hutan 

mempunyai potensi multi fungsi yang dapat memberikan manfaat ekonomi, 

lingkungan dan sosial bagi kesejahteraan masyarakat. Sumber daya hutan juga 

bersifat multi guna dan memuat multi kepentingan serta pemanfaatannya 

diarahkan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Manfaat 

tersebut bukan hanya berasal dari hutan kayu yang hanya memberikan sumbangan 

20 % melainkan juga manfaat hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa 

lingkungan (pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan 

keanekaragaman hayati, peyelamatan dan perlindungan), yang memberikan 

sumbangan terbesar yakni 80 %, namun hingga saat ini potensi HHBK tersebut 

belum dapat dimanfaatkan secara optimal (Anonim, 2009). Paradigma ini makin 

menyadarkan kita bahwa produk HHBK merupakan salah satu sumber daya hutan 

yang memiliki keunggulan komperatif dan paling bersinggungan dengan 

masyarakat disekitar hutan dan memberikan kontribusi yang berarti bagi 

penambahan devisa negara.

Hutan sebagai sistem sumberdaya alam memiliki potensi untuk memberi 

manfaat multiguna, disamping hasil kayu, hutan dapat memberikan manfaat hasil 

hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Hasil riset menunjukan bahwa hasil 

hutan kayu dari ekosistem hutan hanya sebesar 10 %, sedangkan sebagian besar 



2

(90%) hasil lain berupa Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang selama ini belum 

dikelola dan dimanfaatkan  secara optimal untuk meningkatkan  kesejahteraan 

masyarakat (Dishut NTB, 2010).

Hasil Hutan Bukan Kayu  (HHBK) merupakan  hasil  hutan  baik  nabati 

maupun  hayati beserta  produk  turunannya  dan  budidayanya  kecuali  kayu  

yang  sudah  ditetapkan(Peraturan Menteri  Kehutanan  Nomor 35/MENHUT-

II/2007) tentang Hasil HutanBukanKayu. Salah satuHasilHutanBukanKayu 

(HHBK)  yang memiliki potensi besar terpendam di hutan dan belum  digali  

untuk  dikelola  secara  lestari  sampai  saat  ini  adalah  lebah  madu(Asmanah,  

dan Kuntadi,  2012).

Di Indonesia, madu dihasilkan dari beberapa jenis lebah madu diantaranya 

Apis koschevnikovi, Apis dorsata, Apis mellifera, Apis cerana, Apis 

andreniformis,Apis nuluensi,dan Apis nigrocncta (Mahani et al, 2011). Selain 

jenis Apis, ada juga lebah madu jenis Trigona sp yang dapat menghasilkan madu, 

tetapi produksinya tidak sebanyak Apis cerana. Ciri khas Trigona sp yang 

menjadi salah satu keistimewaanya adalah madunya yang mempunyai rasa asam. 

Selain itu, harga jual madunya yang mahal berkisar antara Rp 100.000 sampai 

dengan Rp 150.000 /botol.Hal ini dikarenakan Trigona memproduksi sedikit 

madu dibandingkan dengan apis (Riendriasari, 2013).

Indonesia yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke empat 

didunia,merupakan pasar produk lebah yang sangat baik.Selain karena produk 

lebah madu dapat dikonsumsi dari segala umur juga didukung oleh pengetahuan 

dan kepercayaan masyarakat terhadap khasiat madu yang dapat dipergunakan 
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sebagai obat berbagai jenis penyakit dan menambah kebugaran tubuh.Dari 

produksi nasional madu yang saat ini diperkirakan 8.800 ton, masih jauh dari 

kebutuhan semestinya sekitan 25.000 ton pertahun. Oleh sebab itu, Indonesia 

masih mengimpor madu dan belum dapat memberikan kontribusi devisa kepada 

Negara (Anonim, 2004 ).

Meskipun  tingkat konsumsi  madu  di  Indonesia  tergolong  sangat  

rendah,  namun  tingkat permintaannya cukup tinggi. Menurut Novandra dan 

Widyana (2013), Perdagangan  madu  di  Indonesia  pada  tahun  2012  

mengalami  defisit  yang  cukup besar,  hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa  

produksi  madu  masih  sangat  rendah, sementara  potensi  pasar  dalam  negeri  

sangat  besar dengan  total  jumlah  penduduk sekitar 250 juta jiwa dan asumsi 

konsumsi perkapita madu di Indonesia sebesar  30 gram/tahun  paling  tidak   

membutuhkan  madu  sebesar  7.500  ton/tahun  untuk memenuhi  kebutuhan  

madu  domestik.  Sementaraproduksi  madu  dari  tahun  ke tahun  terus  menurun,  

sehingga  tidak  mengherankan  jika  Indonesia  mengimpor  madu dari negara 

lain untuk memenuhi permintaan pasar dalam negeri. Peluang pasar seperti ini  

seharusnya  bisa  dioptimalkan  oleh  masyarakat  sekitar  hutan  agar  mampu 

memproduksi madu dengan kualitas yang baik dan harga yang bersaing.

Beternak madu dapat memberikan penghasilan yang cukup bagi peternak 

lebah, karena disamping tidak memerlukan biaya pakan  (zero feed cost), madu 

dapat dipanen dua minggu sekali atau tujuh bulan dalam setahun (Sihombing, 

2005).  Menurut (Novita, 2013)  jika memiliki 100 kotak super,berarti dalam satu 

musim produktif lebah madu mampu menghasilkan 3 sampai 4 ton madu.
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Madu adalah salah satu komoditas hasil hutan bukan kayu (HHBK) 

hewani unggulan di kawasan Rinjani,di Kabupaten Lombok Utara (KLU), daerah 

produksi madu terbesar dari Kecamatan Bayan, Gangga, hingga Tanjung. 

Produksi madu dikawasan Lombok Utara didukung oleh iklim dan kondisi 

lingkungan yang masih lestari sehingga memungkinkan ketersediaan pakan lebah 

dalam jumlah yang cukup.Kecematan Bayan adalah penghasil madu terbesar 

dengan jumlah produksi yang lebih dari 7000 botol pertahun. Total produksi 

pertahun Kabupaten Lombok Utara mencapai 14 ribu botol pertahun. Data ini 

menunjukan potensi Kabupaten Lombok Utara sebagai sentra produksi madu di

Pulau Lombok. Sehingga perlu dilakukan penelitian ini untuk mengetahui

Kontribusi Hasil Hutan Bukan Kayu Madu Terhadap Pendapatan Petani.

1.2.Rumusan masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Berapa besar kontribusi Usaha budidaya lebah madu terhadap pendapatan

rumah tanggah petani di Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan Kabupaten 

Lombok Utara?

2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat usahabudidaya

lebah madu di Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok 

Utara ?
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1.3.  Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang telah di

tentukan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui  Kontribusi HHBK (Madu) Terhadap Pendapatan petani lebah

madu di DesaMumbul Sari Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.

2. Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat usaha budidaya lebah

madu di Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.

1.4.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan pertimbangan bagi pemerintah 

serta lembaga-lembaga lain untuk membina dan mengembangkan usaha 

budidaya lebah madu di Nusa Tenggara Barat pada umumnya dan di Desa 

Mumbul Sari kecamatan Bayan Lombok Utara pada khusutnya.

2. Diharapkan dapat memberikan informasi dan berguna bagi Para Petani  Lebah 

Madu khususnya Desa Mumbul Sari sebagai acuan dalam melakukan kegiatan 

usaha budidaya lebah madu yang lebih baik.

3. Dapat memberikan infomasi berapa besar Sumbangan Hasil Hutan Bukan 

Kayu MaduTerhadap pendapatan Masyarakat di DesaMumbul Sari Kecamatan 

Bayan Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat (NTB).
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