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Abstract 

Policies in social forestry continue to develop and slowly leave the pattern of state-based forest 
management. The forestry policy transition has led to a variety of policy interpretations of forest 
management authority which have an impact on the nature of doubt also impact on differences in 
perceptions, interests and cause of conflict. This research aims to determine the changes land cover in 
social forestry Bunut Ngengkang Sesaot from 1993, 2004 and 2006. Also, determine the impact policy of 
social forestry on people income. In this research conducted by partial analysis method and descriptive 
method, assisted with interview guides to 37 respondents. 

The results of research tell that changes in land cover continue to occur in two periods. The period 
of 1993-2004 social forestry Bunut Ngengkang Sesaot experiencing the rate of change by increasing the 
area primary forest by 14,72%, while in the period 2004-2016 the rate of change decreasing by 16,00%. 
The area secondary forest in the period 1993-2004 the rate of change increasing by 16,66% while in the 
period 2004-2016 the rate of change increasing again by 54,87%. The bush in the period 1993-2004 has 
decreasing by 3,91% while in the period 2004-2016 the bush has decreasing by 32,17%. The open land in 
the period 2004-2016 has decreasing by 11,49% while in the period 2004-2016 the open land has 
decreasing again by 7,69%. The rate of change in cover social forestry Bunut Ngengkang Sesaot 
continued to increase the secondary forest cover in two periods 1993-2004 and 2004-2016, this tell that 
social forestry has positive impact to land cover. The average income of the society from social forestry 
Bunut Ngengkang Sesaot is Rp 1.940.554/year and the average income from the outside social forestry is 
Rp 19.272.163/year. The income is in proverty line if it refers to the Indonesian proverty line standard (BPS, 
2018) is Rp 401.220 each capita each month. Based on the results of collecting field data, farmer’s income 
is known to come from fruit plants (MPTS) and lower crops exclude social forestry. 
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Abstrak 
Kebijakan dalam perhutanan sosial terus mengalami perkembangan dan perlahan meninggalkan 

pola pengelolaan hutan berbasis negara.Transisi kebijakan kehutanan telah menimbulkan beragam tafsir 
kebijakan tentang kewenangan pengelolaan hutan yang berimbas terhadap sifat keragu-raguan serta 
berdampak pada perbedaan persepsi, kepentingan dan bahkan timbulnya konflik. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui perubahan tutupan lahan di HKm Bunut Ngengkang Sesaot dari tahun 1993, 2004 dan 
2016. Serta untuk mengetahui dampak kebijakan HKm terhadap pendapatan masyarakat. Dalam penelitian 
ini, dilakukan dengan metode analisis parsial dan metode deskriptif, dibantu dengan penduan wawancara 
terhadap 37 responden. 

Hasil penelitian menunjukkan perubahan tutupan lahan terus terjadi dalam dua periode. Periode 
1993 – 2004 HKm Bunut Ngengkang Sesaot mengalami laju perubahan dengan peningkatan luas hutan 
primer sebesar 14,72%, sedangkan pada periode 2004 – 2016 hutan primer mengalami laju perubahan 
dengan penurunan sebesar 16,00%. Hutan sekunder pada periode 1993-2004 mengalami laju perubahan 
dengan peningkatan 16,66% sedangkan periode 2004-2016 mengalami peningkatan kembali menjadi 
54,87%. Semak pada periode 1993-2004 mengalami penurunan sebesar 3,91% sedangkan pada periode 
2004-2016 semak kembali mengalami penurunan sebesar 32,17%. Lahan terbuka pada periode 2004-
2016 mengalami penurunan sebesar 11,49% sedangkan pada periode 2004-2016 lahan terbuka kembali 
mengalami penurunan sebesar 7,69%. Dilihat dari laju perubahan tutupan HKm Bunut Ngengkang Sesaot 
terus mengalami peningkatan tutupan hutan sekunder pada dua periode 1993-2004 dan 2004-2016, hal ini 
menunjukkan bahwa HKm berdampak positif tehadap tutupan lahan. Pendapatan rata-rata masyarakat dari 
Hutan Kemasyarakatan Bunut Ngengkang Sesaot yaitu sebesar Rp 1.940.554/tahun dan Pendapatan rata-
rata dari luar Hutan Kemasyarakatan yaitu sebesar Rp. 19.272.162/tahun. Pendapatan tersebut berada di 
atas garis kemiskinan jika mengacu pada standar garis kemiskinan Indonesia (BPS, 2018) yaitu Rp. 
401.220 per kapita per bulan. Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan pendapatan petani diketahui 
berasal dari tanaman buah-buahan (MPTS) dan tanaman bawah tegakan serta usaha lain di luar  Hkm. 

Kata Kunci : Tutupan lahan, Pendapatan, Hutan Kemasyarakatan 
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Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan 
negara yang ditujukan untuk memberdayakan 
masyarakat setempat (KLHK/P.83/2016). HKm 
merupakan sebuah proses perubahan yang 
mengarah kepada keterlibatan masyarakat yang 
lebih luas dalam pengelolaan hutan (Sopar, 2010). 
salah satu kebijakan pengelolaan hutan dengan 
melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya,  
dikarenakan pada hakikatnya pengelolaan atau 
pembangunan hutan berkelanjutan tidak  bisa 
terlepas dari keterlibatan berbagai pihak Dalam 
pengelolaan hutan telah terjadi berbagai macam 
persoalan terkait dengan pengelolaan hutan. 
transisi kebijakan kehutanan telah menimbulkan 
beragam tafsir kebijakan tentang kewenangan 
pengelolaan hutan, yang berimbas terhadap sifat 
keragu-raguan dan berdampak pada perbedaan 
persepsi, kepentingan dan bahkan timbulnya 
konflik Perubahan tutupan/penggunaan lahan 
berimplikasi pada kontribusi peningkatan luas 
tutupan/penggunaan lahan dari satu atau 
beberapa kategori tutupan/penggunaan yang 
diikuti penurunan luas kategori lainnya pada suatu 
periode tertentu.Perubahan fungsi hutan menjadi 
penggunaan lahan lain merupakan fenomena yang 
sudah lama terjadi di  dunia dan memiliki dampak 
langsung, diantaranya; polusi udara berkurangnya 
keanekaragaman hayati dan pemanasan global 
dengan turunnya pengikat Karbon (Wahyu, 2015).  
Masalah kerusakan hutan pada dasarnya 
bertumpu pada lima masalah pokok, yaitu ;hukum 
dan kebijakan, peminggiran akses dan kontrol 
masyarakat terhadap sumberdaya hutan,  sistem 
tataniaga kayu yang tidak kondusif, biaya 
oprasional pengelolaan hutan,  dan  adanya 
pengaruh perubahan makro (Markum, et al 2004). 
Dengan demikian penerapan kebijakan terhadap 
suatu kawasan hutan memiliki pengaruh terhadap 
perubahan tutupan lahan. Tujuan dari penelitian ini 
yaitu: (1) mengetahui dampak penerapan 
kebijakan HKm terhadap perubahan tutupan lahan 
tahun 1993, 2004 dan 2016 di HKm Bunut 
Ngengkang Sesaot, (2) mengetahui dampak 
penerapan kebijakan HKm terhadap pendapatan 
masyarakat. 

Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode analisis spasial dan metode 
deskriptif, dengan mengolah citra landsat tahun 
1993, 2004 dan 2016 sehingga di ketahui 
perubahan tutupan lahan di dua periode tahun 
tersebut dan menghimpun data lainnya melalui 
wawancara responden penelitian. Analisis spasial  
menggunakan perangkat software ArcGis 10.1 dan 
Envi 4.5 dimana software ini dapat mengolah peta 
tematik dalam bentuk vektor dan raster. Dengan 
bantuan software ini proses overlay peta-peta 

tematik pada analisis keruangan akan dilakukan 
dengan menggunakan menu yang terdapat pada 
software. 

Metode analisis perubahan tutupan lahan yang 
digunakan pada penelitian ini (Wulandari, 2013) 
adalah: 
1. Pembuatan Peta Digital  

Data-data spasial yang berupa data analog 
dikonversi kedalam bentuk digital dengan 
menngunakan software ArcGis 10.1. Data 
digital tersebut dipergunakan sebagai data 
acuan koreksi geometrik pada pengolahan 
citra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Proses konversi peta analog 

ke peta digital 

2. Pengolahan Citra  
Pengolahan citra dilakukan melalui beberapa 
tahap, antara lain: 
a. Perbaikan Citra (Image Restoration) 

Data citra dikoreksi terlebih dahulu dengan 
melakukan koreksi geometriks yaitu dengan 
menentukan tipe proyeksi dan koordinat 
yang digunakan. Tahap selanjutnya adalah 
koreksi distorsi yang dilakukanmelalui 
penentuan titik ikat medan yang ditempatkan 
sesuai dengan koordinat citra dan koordinat 
peta. 
 

b. Pemotongan Citra (Subsite Image) 
Pemotongan data citra bertujuan untuk 
menentukan batas wilayah yang akan diteliti. 
Proses ini dilakukan dengan melakukan 
penggabungan (overlay) peta citra terkoreksi 
dengan peta digital batas administrasi 
kemudian dilakukan pemotongan citra 
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(Subset) sehingga didapat peta citra wilayah 
penelitian. 

c. Klasifikasi Citra (image Classfication) 

Kegiatan klasifikasi terbagi atas dua tahap yaitu 
klasifikasi citra tidak terbimbing (unsupervised) 
yang dilakukan sebelum pengambilan data di 
lapangan (ground check) sebagai bahan acuan 
saat pengambilan data dilapangan dan 
klasifikasi citra terbimbing (Suervised 
Classification) yang didasarkan pada lapangan 
berupa titik koordinat yang ditandai dengan 
GPS (jaya 2007 dalam 2013). Untuk 
mendapatkan hasil klasifikasi yang baik, 
dilakukan pengujian akurasi (accuracy 
assement) terhadap hasilklasifikasi 
berdasarkan data hasil ground check. 
 

d. Analisis Perubahan Tutupan Hutan 

Analisis perubahan tutupan hutan dilakukan 
dengan membandingkan peta penutupan hutan 
Kemasyarakatan tahun 1993, 2004 dan 2016. 
Ketiga peta tersebut di overlay , sehingga 
diketahui perubahan tutupan lahan hutan 
kemasyarakatan yang terjadi. Perubahan 
tutupan lahan hutan kemasyarakatan pada 
tahun tersebutdianalisis melalui rumus berikut: 

V 
     

 
       

Keterangan : 

1. V= Laju Perubahan (%) 

2. N2 = Luas Penutupan Hutan 

Kemasyarakatan Tahun Kedua (Ha) 

3. N1 = Luas Penutupan Hutan 

Kemasyarakatan Tahun Pertama 

(Ha) 

4. N   = Luas Total Penutupan Hutan 

Kemasyarakatan  

3. Mengetahui pendapatan petani HKm 

menggunakan analisis biaya dan pendapatan 

dengan rumus : 

 

 

Keterangan : 

I : Pendapatan 

TR : Total Penerimaan 

TC : Total Biaya 

 

Hasil Dan Pembahasan 

Lokasi penelitian 
Kawasan Hutan Sesaot adalah bagian dari 
kawasan hutan Gunung Rinjani dan merupakan 
bagia dari hulu DAS jangkok, yang berada di 
Kabupaten Lombok Barat dengan luas 5.950,15 
hektar. Menurut SK Menteri Pertanian 
No.756/KPTS/UM/1918 terkait fungsi hutan, 
kawasan hutan Sesaot merupakan kawasan hutan 
Lindunng, terletak di antara 8

o
15’ – 8

o
 35’ LS dan 

116
o
 03’ – 116 44’ BT, berada paa ketinggian 300 

– 600 mdpl dengan topografi datar sampai berbkit 
dengan curah hujan rata-rata 1.560 mm/tahun 
dengan suhu udara berkisar antara 18 – 31 

o
C. 

 
Kawasan hutan Sesaot merupakan daerah 
tangkapan air yang memasok kebutuhan air bagi 
masyarakat Kabupaten Lombok Barat dan 
sebagian Kabupaten Lombok tengah baik untuk 
kebutuhan air minum melalui PDAM Giri Menang 
Mataram maupun untuk kebutuhan irigasi lahan 
pertanian. (Markum et al. 2014).  
 
Lokasi Hutan Kemasyarakatan di Hutan Lindung 
Sesaot yang telah berijin dalam bentuk IUPHKm 
berdasarkan wilayah administrasinya tersebar di 
empat desa  yakni : Desa Sesaot, Desa Lembah 
Sempage, Desa Pakuan dan Desa Sedau 
Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. 
 

Gambar 2. Peta Lokasi HKm Desa Sesaot  

 

Sumber : KMPH Mitra Sesaot 

Kondisi Hutan Sebelum Berlakunya 
Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan 

Hutan kemasyarakatan sesaot dahulunya 
merupakan hutan produksi dimana hutan ini sudah 
dimanfaatkan oleh masyarakat sejak belum di 
terbitkan izin Hutan Kemsyarakatan di Sesaot. 
Pengelolaan huta sesaot dahulunya dilakukan oleh 
HPH dimana pengelolaan berbentuk reboisasi 
pada sekitar tahun 1957. Namun sebelum Hutan 
Sesaot dikelola oleh HPH, sekitar tahun 1943 
Jepang mulai membuka hutan sesaot untuk 

I = TR - TC 



pertama kalinya dengan membuka akses jalan 
kedalam hutan dan merambah sehingga lahan 
yang sudah dirambah tersebut di tujukan untuk 
penanaman pohon Randu. Akan tetapi penanaman 
pohon Randu ini tidak sampai pada musim panen 
karena pada tahun 1945 Indonesia sudah bebas 
dari penjajahan sehingga Jepang sudah tidak lagi 
mendiami wilayah Negara Indonesia. Barulah 
hutan Sesaot diambil alih oleh HPH untuk dikelola, 
pada saat ituhutan sesaot ditanami tegakan 
sengon oleh masyarakat yang kemudiaan ditanami 
juga pohon buah-buahan yang dimanfaatkan oleh 
masyarakat. Perkembangan kondisi dan situasi 
pengelolaan sektor kehutanan yang pada awalnya 
lebih mengarah pada pengelolaan hutan yang 
lebih berorientasi pada produksi hasil hutan kayu 
berubah menjadi pengelolaan hutan dalam satuan 
ekosistem yang utuh (ekologi). 
 
Masyarakat mulai menanam kopi sebagai pohon 
dibawah tegakan dari program reboisasi tersebut 
Pada tahun 1968 sampai dengan tahun 1969. 
Setelah hasil reboisasi sengon yang dilakukan 
pada tahun 1957 dipanen, kemudian dilakukan 
kembali reboisasi dengan tanaman mahoni dan 
sengon melalui mekanisme tumpang sari. 
Penanaman kopi tersebut kemudian terus berlanjut 
hinga periode tahun 1984 – 1985. Sesaot pada 
tahun tersebut diusulkan sebagai hutan kopi 
penyangga yang luas arealnya mencapai ± 1.662 
ha. Usulan ini mendapatkan tanggapan positif 
dengan dikeluarkannya SK Gubernur NTB No. 140 
tanggal 26 Mei 1986 yang juga memuat perjanjian 
pemeliharaan kopi dan lantoro disertai tanaman 
buah-buahan melalui mekanisme tumpang sari. SK 
Gubernur NTB tersebut kemudian ditindak lanjuti 
dengan terbitnya surat Keputusan Kepala Dinas 
Kehutanan Provinsi NTB Nomor 522.21/5358 
tanggal 14 Maret 1986 perihal pemanfaatan kopi 
dalam Kawasan Hutan Sesaot seluas ±1.632,40 
ha, dimana jumlah penggarap hutan kopi 
penyangga saat itu sebanyak ±1.493 KK (Markum 
et al). 

 
Pada tahun 1995 dilakukan uji coba reboisasi 
dengan pola Hutan Kemasyarakatan seluas 25 ha 
yang pada saat itu difasilitasi oleh LP3ES-NTB dan 
Dinas Kehutanan Provinsi NTB dengan dukungan 
dana dari Ford Foundation. Kemudian uji coba 
tersebut dievaluasi oleh pihak kantor wilayah 
(Kanwil) Provinsi NTB pada tahun 1998, hasil 
evaluasi ini  dinilai cukup berhasil apabila ditinjau 
dari aspek ekologi dan ekonomi.  Pada tahun 2009 
barulah Sesaot ditetapkan oleh mentri kehutanan 
sebagai areal HKm dengan diterbitkannya SK 
Mentri Kehutanan RI No.445/Menhut-II/2009. Tidak 
lama dari Penetapan Areal Kerja tersebut Bupati 
Lombok Barat menerbitkan Ijin Usaha 
Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) 

dengan masa pengelolaan 35 tahun kpada KMPH-
Mitra Sesaot melalui SK Bupati Lombok Barat 
Nomor 2130/65/Dishut/2009 tanggal 8 Agustus 
2009. 

Kebijakan Pemerintah Mengenai HKm 

Perubahan situasi dan perkembangan kondisi 
sektor kehutanan nasional yang berlansung 
sekarang ini telah berperan penting dalam 
merubah paradigma terhadap pengelolaan hutan 
masa lalu yang lebih berorientasi kepada produksi 
hasil hutan kayu (ekonomi) berubah menjadi 
pengelolaan hutan dalam ekosistem yang utuh 
(ekologi). Pengelolaan hutan secara kolaboratif 
Serta pengelolaan hutan yang lebih partisipatif. 
dimana pada masa lampau pengelolaan hutan 
dilakukan dengan satu komando (egosektoral). 
 
Pembangunan kehutanan yang lebih 
mengutamakan seluruh pihak yang terlibat 
(stakeholder) dengan mengutamakan kebutuhan 
ekonomi masyarakat sekitar hutan Sesaot dan 
melakukan rehabilitasi hutan secara bersamaan. 
Sehingga perubahan sistem pengelolaan hutan 
tersebut membawa konsekuensi terhadap 
perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan 
evaluasi.  
 
Perkembangan pola pengelolaan perhutanan 
sosial secara partisipatif seperti Hutan 
kemasyarakatan tentunya di dorong oleh terbitnya 
kebijakan pemerintah baik pada tingkat nasional 
maupun di tingkat daerah. Dimana kebijakan-
kebijakan yang dikeluarkan tidak boleh tumpang 
tindih terhadap kebijakan yang lain, dengan kata 
lain kebijakan lebih rendah harus mengacu 
terhadap kebijakan yang lebih tinggi sehingga tidak 
terjadi ketimpangan kebijakan. Melalui perhutanan 
sosial, akses hutan diseimbangkan kepada 
masyarakat, dari semula terbatas untuk 
pemerintah dan perusahaan. 
 
Pada tingkat nasional kebijakan mengenai Hutan 
Kemasyarakatan dimulai sejak tahun 1995 dengan 
di keluarkannya beberapa surat keputusan menteri 
kehutanan pada saat itu. Dari kebijakan tersebut 
pemerintah provinsi dan daerah menerbitkan 
peraturan daerah dan surat keputusan bupati. 
Pada tingkat tapak Kelompok  Masyarakat  
Pelestari Hutan (KMPH) juga membuat awiq-awiq 
mengenai syarat-syarat penerima lahan kelola, 
sanksi dan hak pengelolan lahan Hutan 
Kemasyarakatan. 
 
Perubahan Tutupan Lahan HKm Sesaot 
Perubahan Tutupan lahan di Hutan 
Kemasyarakatan Sesaot dari tahun 1993 sampai 
dengan tahun 2016 dapat dilihat dari pengolahan 



citra landsat menunjukkan telah terjadi perubahan 
tutupan lahan di daerah tersebut. Perubahan 
penutupan lahan ini dapat diperlihatkan dari warna 
– warna yang menunjukkan perbedaan tutupan 
pada masing-masing citra landsat. Dalam hal ini 
pengkelafikasian tutupan lahan menggunakan 
sistem klasifikasi tutupan lahan dari Badan 
Planologi Departemen Kehutanan RI. Penentuan 
kelas tutupan lahan ini berdasarkan pada 
penafsiran citra landsat terhadap penampilan 
lapangan atas batas-batas yang jelas dan di 
sesuaikan dengan kondisi lapangandi wilayah  
penelitian. Penentuan kelas penutupan lahan yang 
dilakukan meliputi Hutan Primer, Hutan Sekunder, 
Semak, Lahan Terbuka dan Awan.  

 
Analisis citra landsatpada tahun1993 terlihat 
tutupan lahan terdiri dari hutanprimer 1,27%, hutan 
sekunder 6,42%, semak 72,47%, dan lahan 
terbuka 19,18% perubahan tutupan hutan ini 
mengalami perubahan pada analisis citra landsat 
tahun 2004 yang dimana hasil analisis menunjukan 
perubahan pada luasan hutan primer menjadi 
16,02%, hutan sekunder 7,75%, semak  68,54%, 
lahan terbuka 7,70%. Besarnya laju  perubahan 
penutupan Hutan Kemasyarakatan Sesaot pada 
periode 1993 – 2004 ditunjukkan dengan 
pertambahan luasan areal hutan primer, dimana 
perubahan tersebut dapat terjadi karena 
perkembangan hutan sekunder menjadi hutan 
primer, begitupun dengan areal semak belukar 
yang mengalami perkembangan menjadi hutan 
sekunder. Perbedaan warna pada tahun yang 
berbeda di area/wilayah yang sama menunjukkan 
terjadinya perubahan tutupan lahan dari satu 
tutupan lahan  menjadi tutupan lahan lain.Sebagai 
contoh, pada Gambar 4.3 tahun 1993 terdapat 
banyak arean berwarna cream muda yang 
menunjukkan Lahan Kosong, kemudia pada tahun 
2004 area tersebut banyak berubah menjadi hijau 
daerah semak. Hal ini menunjukkan terdapat 
perubahan tutupan lahan pada area tersebut dari 
lahan kosong menjadi semak belukar. 
 
Dalam kurun waktu sebelas tahun memungkinkan 
pertumbuhan  pohon menjadi  tutupan hutan 
sekunder. Begitupun dengan areal lahan terbuka 
yang berubah menjadi semak belukar, sehingga 
hal ini menunjukkan terus terjadi perubahan 
tutupan di areal Hutan Kemasyarakatan Sesaot. 
Terlihat dari analisis citra landsat perubahan terjadi 
secara bergantian antara tutupan lahan. 
Penanaman dan pemeliharaan kopi serta tanaman 
buah-buahan pada saat itu terus berlanjut 
sehingga berdampak baik terhadap perubahan 
tutupan lahan dari lahan kosong, semak menjadi 
hutan skunder, hal ini berdampak baik jika ditinjau 
dari segi ekologi dan ekonomi karena terjadi 
peningkatan tutupan hutan. Titik balik pada 

perubahan tutupan ini terjadi pada saat laju tingkat 
reforestasi  lebih tinnggi dibandingkan dengan laju 
deforestasi.Beberapa dampak positif sistem 
agroforestry yaitu memelihara sifat fisik dan 
kesuburan tanah, mempertahankan cadangan 
karbon, mempertahankan fungsi hidrologi kawasan 
dan mempertahankan keanekaragaman hayati. 
 
Penyajian data statistik yang tersedia seringkali 
kurang mampu menggambarkan penggunaan 
lahan yang riil. Kondisi ini dapat diatasi dengan 
penggunaan Geographic Information System (GIS) 
yang mampu menginterpretasi dan mengolah citra 
satelit atau media penginderaan jarak jauh lainnya 
(Dwiprabowo, 2014). 

 
Lain halnya dengan penutupan Hutan 
Kemasyarakatan tahun 2004 – 2016 menunjukkan 
perubahan signifikan dalam kurun waktu 9 tahun 
terakhir, yaitu lahan kosong sudah berubah 
menjadi semak belukar dan juga bertambahnya 
luasan area perkebunan di kawasan Hutan 
kemasyarakatan Sesaot. Akan tetapi hutan primer 
mengalami perubahan menjadi semak belukar 
dikarenakan pembukaan lahan yang dilakukan 
masyarakat untuk kemudian ditanami tanaman 
buah-buahan dan jenis lain yang dapat menunjang 
kebutuhan ekonomi  masyarakat. Perubahan 
tutupan lahan ini mengindikasikan bahwa 
pengelolaan hutan kemasyarakat terus mengalami 
peningkatan dari tahun ke tahun yaitu menjadi 
hutan tanaman campuran, namun pengelolaan 
Hutan Kemsyarakataan Sesaot masih perlu 
dilakukan pendampingan karena masih banyaknya 
kendala dalam pengelolaan baik kendala dari 
dalam maupun dari luar seperti masih terjadinya 
perambahan terhadap Hutan Kemasyarakatan 
Sesaot.Perubahan tutupan hutan tersebut tentu 
tidak bisa terjadi begitu saja, tanpa ada faktor yang 
mempengaruhi, seperti peran serta masyarakat 
untuk mengelola Hutan Kemasyarakatan, peran 
lembaga dalam membantu pengembangan Hutan 
Kemasyarakatan, peran pemerintah dalam 
memberikan izin pengelolaan berupa kebijakan  
terkait pengelolaan Hutan Kemasyarakatan 

Faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap 
keberlansungan Hutan Kemasyarakat untuk 
mewujudkan pembangunan hutan berkelanjutan 
secara lestari.Peran serta masyarakat dimulai dari 
kesadaran akan kebutuhan terhadap hutan 
sebagai sumber mata pencaharian, ketersediaan 
air untuk rumah tangga, dan kesadaran 
masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian 
hutan sebagai penunjang kehidupan mereka. 
Dengan begitu rasa tanggung jawab dan memiliki 
terhadap hutan mulai terjalin karena terdorong 
kebutuhan masyarakat atas sumber daya hutan. 
Peran serta lembaga dalam pembangunan hutan 



kemasyarakatan adalah sebagai fasilitator untuk 
meningkatkan sumberdaya masyarakat dengan 
mengadakan penyuluhan serta pelatihan terkait 
pengelolaan masyarakat sehingga masyarakat 
faham bagaimana seharusnya hutan dikelola dan 
tujuan hutan tersebut dikelola dengan bijak. Selain 
daripada peningkatan sumber daya manusia 
(SDM) fungsi lembaga sebagai pendamping 
penyusunan pembentukan kelompok, pembuatan 
awik-awik serta pemetaan hutan kemasyarakatan. 
Peran serta pemerintah dalam pengelolaan hutan 
kemasyarakatan yaitu menerbitkan kebijakan 
terkait tatacara pengelolaan hutan kemasyarakatan 
dan melakukan evaluasi terhadap hutan 
kemasyarakatan. Selain dari faktor tersebut yang 
menunjang perubahan tutupan lahan juga dapat 
dari jenis tanaman yang ditanam petani hutan. 

Konsep perubahan penggunaan lahan 
menggunakan variabel yang berhubungan dengan 
masukan dan faktor-faktor penyebab, proses dan 
hubungan-hubungan pengaruhnya seperti yang 
terlihat pada Gambar .. Berikut : 

 

Gambar  3. Konsep hubungan perubahan tutupan 
lahan di Indonesia (Dwiprabowo, 2016). 

Konsep tersebut (Gambar.3) pada dasarnya 
menggambarkan proses pertukaran antara upaya 
pengembangan perekonomian dengan tetap 
menjaga kelestarian sumber daya  dan lingkungan. 
Proses perubahan penggunaan lahan tersebut di 
pengaruhi oleh berbagai aspek sosial – ekonomi, 
proses-proses ekologi dan faktor-faktor kebijakan. 

Persentase perubahan tutupan Hutan 
Kemasyarakatan Sesaot  dapat dilihat dalam 
bentuk Grafik Berikut : 

 

 

Grafik 1. Laju Perubahan tutupan lahan HKm 
Bunut Ngengkang Sesaot.  

 
Tabel 1.Laju perubahan tutupan lahan HKm Bunut 

Ngengkang Sesaot. 

 
Sumber : Analisis Citra Landsat 5 Tahun 1993, 
Landsat 7 Tahun 2004 dan Landsat 8 Tahun 2016 
 
Laju perubahan tutupan Hutan Kemasyarakatan 
Sesaot  pada periode 1993 – 2004 yaitu sebesar 
15,33 % (Tabel 3.1). Perubahan tersebut 
merupakan perubahan positive dengan 
bertambahnya luasan hutan primer dan hutan 
sekunder. Pada kurun waktu yang sama yaitu  
periode tahun 1993 – 2004 terjadi penurunan 
terhadap semak dan lahan terbuka, hal ini 
membawa pertanda positive bagi pengelolaan 
Hutan Kemasayarakatan Sesaot. Pada periode 
tahun 2004 – 2016 laju perubahan menjadi 38,7 
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terlihat dari terjadinya peningkatan tutupan pada 
hutan skunder serta hutan primer dan sebaliknya 
terjadi penurunan luas untuk semak dan lahan 
terbuka.  Dampak positif yang terjadi dalam tiga 
periode tahun tersebut tidak semata-mata terjadi 
karena program Rehabilitasi Hutan akan tetapi 
perubahan tersebut di dukung juga oleh kegiatan 
peningkatan pengetahuan petani melalui 
penyuluhan  telah berperan terhadap perubuhan 
tutupan lahan. 
 
Kerapatan tajuk tanaman kopi di klasifikasi sebagai 
kelas tutupan lahan semak belukar hal ini 
berdasarkan klasifikasi penutupan lahan kriteria 
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
Penanaman kopi, pisang dan tanaman bawah 
tegakan lainnya yang dilakukan oleh petani di areal 
HKm Bunut Ngengkang Sesaot menyebabkan 
tutupan lahan 11 (sebelas) tahun pada periode 
1993- 2004 lebih banyak di dominasi oleh semak 
belukar (tabel 4.1).  
 
Penggunaan lahan merupakan bentuk campur 
tangan manusia terhadap lahan untuk memenuhi 
kebutuhan hidup baik material ataupun spiritual 
(Arsyad, 2010). Tekanan yang besar terhadap 
sumber daya alam oleh aktivitas manusia, salah 
satunya dapat ditunjukkan adanya perubahan 
penutupan lahan begitu cepat. Kerapatan tajuk 
merupakan parameter penting dalam penentuan 
tingkat kekeritisan lahan.Putra (2017) menyatakan 
penanaman kopi memperbesar peluang 
meningkatnya kualitas lahan keritis menjadi agak 
kritis dan potensial kritis, namun peningkatan 
kualitas lahan menjadi tidak kritis  akan sulit 
tercapai karena tajuk tanaman perkebunan tidak 
serapat tajuk tanaman kehutanan.Namun dalam 
pengelolaan HKm memiliki komposisi jenis 
tanaman yang di tanam sehingga kerapatan tajuk 
tanaman kopi dan tanaman MPTS lainnya berpadu 
dengan tanaman kehutanan sehingga terbentuk 
pola agroforestry.   
 
Hutan Kemasyarakatan sesaot yang berada pada 
kawasan hutan lindung mengharuskan para 
pengelola maupun stakeholder haruslah 
berkerjasama dan saling mendukung untuk 
menjaga fungsipokok hutan yaitu sebagai 
penyangga kehidupan. Sedangkan fungsi hutan 
lindung dapat diperoleh apabila hutan terjamin 
eksistensinya sehingga dapat berfungsi secara 
optimal. Fungsi-fungsi ekologi, ekonomi dan sosial 
dari hutan akan memberikan peranan nyata 
apabila pengelolaan sumber daya alam seiring 
dengan upaya pelestarian untuk mewujudkan 
pembangunan berkelanjutan. 
 
 
                  

 
                 (a)                                   (b)           
 

 
                 (c)                                  (d) 
 
 
Gambar. 4 : Tutupan HKm Bunut Ngengkang 
Sesaot (a) Tutupan lahan dengan vegetasi yang 
rapat (b) dan (c) Tutupan lahan cukup rapat 
dengan tanaman bawah tegakan (d) tutupan lahan 
bervegetasi jarang. 
 
Perubahan luas penutupan Hutan 
Kemasyarakatan Bunut Ngengkang Sesaot sesuai 
dengan Teori transisi hutan (Curran et al 2004; 
Mather 1992, 2007) menyatakan bahwa 
perubahan persepsi dan sikap baik dari 
masyarakat maupun pemerintah dapat 
menyebabkan perubahan tutupan hutan. Maka 
penting dilakukan dengan kolaborasi berbagai 
pihak untuk mengelola hutan secara lestari.  
 

Gambar 5 : Tutupan HKm Bunut  Ngengkang 
Sesaot Tahun 1993, 2004 dan 2016 

 



4.1 Pengelolaan Lahan HKm 

 
Dalam rangka meningkatkan dan memelihara 
kondisi hutan secara ekologis namun tidak 
mengenyampingkan aspek ekomi, maka 
tercetuslah ide pengelolaan hutan secara 
kolaboratif dengan melibatkan masyarakat 
didalamnya. Sehingga pengelolaan hutan 
dilaksanakan lansung oleh masyarakat dan 
pemerintah sebagai pemangku kebijakan serta 
keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaannya. 
Hal ini dikarenakan hutan merupakan suatu 
komponen ekosistem dimana fungsi-fungsi 
ekologis yang terkandung didalamnya 
mempengaruhi kesinambungan dan kontinuitas 
daripada suatu sistem. Pada tahun 2009 terbit Izin 
Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan 
Sesaot.dikelola dengan sistem agroforestri, 
Dengan demikian tumbuhan kehutanan dengan 
pertanian di campur, dengan komposisi 70% 
tanaman MPTS dan 30% tanaman kayu. Bagi 
masyarakat pinggir hutan fungsi hutan sebagai 
sumber pendapatan dan kesempatan kerja masih 
teratas. Maka dari itu masyarakat di sekitar hutan 
lindung yang sebagian besar mata pencahariannya 
bergantung pada hasil hutan. 
 
Kalau dilihat dari sejarahnya  Hutan 
Kemasyarakatan Sesaot sudah dikelola sejak ijin 
HKm belum diterbitkan dengan sitem tumpang sari, 
ini menandakan bahwa kebutuhan masyarakat 
terhadap hutan sangat besar untuk menunjang 
ekonomi. Masyarakat sesaot sebagian besar 
memang sudah menggantungkan hidupnya 
terhadap hasil hutan, hanya sedikit saja dari 
mereka yang memiliki pekerjaan lain selain 
menjadi petani hutan seperti berdagang, tukang 
cukur, guru dll, meskipun begitu mereka tetap 
memiliki lahan garapan. Hal tersebut menandakan 
bahwa masyarakat tidak bisa terlepas dari hutan 
sebagai penunjang ekonomi masyarakat pinggir 
hutan. 
 
4.1.1 Penerimaan Dari Lahan HKm 

Penerimaan dari lahan Hutan Kemasyarakatan 

merupakan pendapatan petani pengelola Hutan 

Kemasyarakatan yang di dapat dari hasil penjualan 

dikurangi biaya yang dikeluarkan dari pengelolaan 

areal Hutan Kemasyarakatan. Pada pengelolaan 

Hutan Kemasyarakatan Sesaot, petani pada 

umumnya mengandalkan produksi dari tanaman 

buah-buahan berupa Durian, Rambutan, Pisan  

dan lain-lain.  

Tabel 2.  Rata-rata Nilai Produksi MPTS dari lahan 
pengelolaan HKm Bunut Ngengkang Sesaot 
Tahun 2017. 

No  Nama Satuan 
Produksi/
Tahun 

Nilai Produksi  
(Rp) 

1 Rambutan Kg 195,7 Rp     978.571 

2 Kemiri Kg 15,5 Rp     310.000  

3 Durian Pohon 5,5 Rp  7.000.000 

4 Alpukad Kg 42,2 Rp     314.429 

5 Kakao Kg 52,8 Rp  1.416.000  

6 Sawo Kg 37,5 Rp     230.000  

7 Nangka Buah 13,1 Rp     353.125 

8 Duku Kg 1 Rp     225.000  

9 
Jambu 

Rakte 

Pohon 2,5 Rp     1.100.000 

10 Manggis  Kg 20 Rp     200.000  

Total                                                     Rp. 12.127.125 

Sumber data : Hasil Pengumpulan data di 

lapangan tahun 2017 

Berdasarkan tabel pendapatan petani Hutan 

Kemasyarakatan di atas dapat dilihat bahwa, 

pendapatan petani Hutan Kemasyarakatan di 

hasilkan dari produksi buah-buahan, dimana 

pendapatan terbesar didapat dari durian. Hal ini 

dikarenakan harga buah durian yang relatif mahal 

sehingga menguntungkan bagi petani. Diikuti 

dengan produksi kakao sebesar Rp. 1.416.000 

rata-rata pertahun. Kemudian diikuti oleh tanaman 

buah-buahan yang lain. Rata-rata berproduksi 

ratusan ribu pada tahun 2017. Pendapatan dari 

tanaman buah-buahan ini dipengaruhi oleh 

permintaan pasar yang besar terhadap kebutuhan 

buah-buahan seperti hasil penjualan dari buah 

durian. Durian merupakan salah satu jenis buah 

dari beragam produksi buah-buahan yang ditanam 

tersebut memiliki nilai jual yang lebih tinggi dari 

jenis buah yang lain. Jika di jual ecer atau di jual 

per buah maka buah durian ini bisa seharga Rp. 

25.000 untuk ukuran buah durian yang kecil dan 

untuk ukuran yang besar bisa seharga Rp. 

60.0000/buah. Akan tetapi dua tahun terakhir, 

petani mengalami penurunan produksi dari buah-

buahan hal ini di karenakan musim yang tidak 

menentu. Sehingga berakibat pada kerontokan 

bunga, gagalnya pembuahan pada bunga. 



Tabel 3. Rata-rata nilai produksiEmpon-empon dari 
lahan HKm Bunut Ngengkang Sesaot Tahun 2017 

 No Nama Satuan Produksi/tahun 
Nilai produksi 

(Rp) 

1 Pisang Tandan 11,43  Rp 233.125  

2 Talas Karung 11,83  Rp 98.167  

3 Cabe Tandan Pohon 3,25  Rp 82.500  

4 Sirih Pohon 4 Rp  200.000 

5 Laos Rumpun 3  Rp 200.000  

6 Renggak Rumpun 8,5  Rp 37.250  

 Total   Rp. 851.042 

Sumber data : Hasil pengumpulan data di 
lapangan tahun 2017 
 
Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Sesaot oleh 
petani disamping menanam jenis-jenis tanaman 
Multi Purpose Trees Spesies (MPTS), petani juga 
menanam tanaman dibawah tegakan sebagai 
pendapatan tambahan yang bisa dipanen setiap 
bulanya.  

Seperti ditunjukkan pada tabel di atas ada 

beberapa tanaman yang ditanam oleh petani 

sebagai tanaman bawah tegakan, dimana 

tanaman tersebut dapat dipanen setiap bulan 

ataupun 3 bulan sekali. Banyaknya pemanenan 

tergantung dari jumlah rumpun yang ditanam. 

Pisang merupakan komoditi yang memiliki nilai 

produksi paling banyak yaitu Rp 233.125, hal ini 

dikarenakan pisang dipanen setiap tiga bulan, 

bahkan bisa  dipanen setiap bulannya tergantung 

pada rumpun tanaman pisang yang dimiliki petani. 

Namun pisang sekarang sudah mulai berkurang 

produksinya dibanding tahun-tahun sebelumnya 

dikarenakan lahan petani sudah tertutup oleh 

tanaman MPTS sehingga menyulitkan pisang 

untuk tumbuh. Talas banyak ditanam oleh petani 

dilahan yang tegakannya tidak terlalu rapat, 

diselipkan disela-sela tanaman lain. talas selain 

mudah untuk di tanam juga mudah untuk dipanen. 

Rata-rata produksi talas pertahun Rp 98.167. 

sedangkan tanaman lain seperti laos dan renggak 

ditanam di pagar-pagar pembatas lahan, rata-rata 

produksi laos 3 rumpun pertahun dengan harga 

jual rata-rata Rp. 200.000. dan renggak Rp. 37.250 

rata-rata pertahun. Sirih dan Cabe Tandan 

merupakan tanaman merambat sehingga dapat 

ditanam disamping tanaman pohon yang kemudian 

pohon tersebut sebagai inangnya. Tanaman 

merambat merupakan tanaman yang baru-baru ini 

ditanam oleh petani Hutan Kemasyarakatan Bunut 

Ngengkang Sesaot. Nilai produksi rata-rata sirih 

yaitu Rp  200.000 dan cabe tandan sejumlah Rp 

82.500  rata-rata pertahun. 

Menurut petani faktor utama yang menyebabkan 
produksi buah-buahan dari hutan kemasyarakatan 
menurun adalah musim yang tidak menentu, 
turunnya hujan dan panas tidak terprediksi. Hal  ini 
berpengaruh terhadap perkembangan buah-buah, 
terutama pada saat berbunga. Contohnya durian 
dimana pohon durian ini akan mengalami 
gangguan atau kerontokan bunga jika saat 
penyerbukan bunga durian terkena hujan sehingga 
bunga-bunga bakal buah menjadi rontok danjatuh 
berguguran. Tidak hanya pada tahun 2017 petani 
mengalami gagal panen, dua tahun kebelakang 
juga mengalami kegagalan serupa.  

4.1.2 Penerimaan dari luar lahan HKm Bunut 
Ngengkang Sesaot 
 
Petani HKm Bunut Ngengkang Sesaot disamping 

berpropesi sebagai petani hutan, para petani juga 

membuat usaha lain sebagai sumber 

pendapatanekonomi untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya sehari-hari. Seperti berdagang, buruh, 

bengkel, Guru sekolah dan lain-lain sehingga 

kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi dan 

mendapat penghasilan di atas rata-rata standar 

kemiskinan 

 

Tabel 4.  Pendapatan Rata-rata di luar pendapatan 

HKm Bunut Ngengkang Sesaot Tahun 2018 

No Pedapatan Jumlah 

1 

2 

Rata-rata/ Bulan 

Rata-rata/Tahun 

Rp 1.642.432 

Rp 19.272.162 

Sumber data : Hasil survey lapangan 2018 

Tiga tahun terakhir pendapatan dari lahan HKm 
tidak mencukupi kebutuhan hidup para petani 
hutan di karenakan gagal panen yang dialami 
petani dari periode tahun 2015 hingga 2017. 
Namun hal tersebut dapat ditanggulangi dengan 
adanya penghasilan dari luar HKm yang 
menunjang kebutuhan hidup petani. Dengan 
penghasilan  rata-rata Rp. 1.572.439/ bulan, para 
petani mampu menyekolahkan anak dan rata-rata 
setiap keluarga memiliki kendaraan bermotor. 
 
Pendapatan per kapita akan berdampak terhadap 
kesejahteraan masyarakat pinggir hutan sehingga 
desforestasi  menurun dan pemanfaatan hutan 
oleh masyarakatpun tidak di lakukan secara 
berlebihan. Dariahcit.Dwiprabowo (2014) 
melakukan studi dengan menggunakan data 1974-



2004 Provinsi Jawa Barat. Hasil studinya 
menunnjukkan kenaikan PDRB dapat menurunkan 
luas lahan kritis, namun hasil tersebut tidak lepas 
dari pengaruh membaiknya tingkat kemiskinan dan 
distribusi pendapatan.Setelah mencapai tingkat 
pendapatan per kapita tertentu, titik terjadinya 
transisi hutan atau terjadinya desforestasi yang 
negatif, diharapkan kesejahteraan terus meningkat 
sehingga lebih dapat mengelola sumberdaya 
hutannya lebih berkelanjutan. Tingkat desforestasi 
akan negatif dan daerah tersebut akan mengalami 
peningkatan tutupan hutan. Hasil pendapatan dari 
luar Hutan Kemasyarakatan telah mampu 
meningkatkan pendapatan per kapita sehingga 
pendapatan masyarakat di atas rata-rata garis 
kemiskinan. 
 
4.1.3 Nilai Produksi HKm Bunut Ngengkang 

Sesaot 

Nilai produksi adalah  jumlah total produksi hasil 
lahan Hutan Kemasyarakatan berupa tanaman 
Hasil Hutan Bukan Kayu yang dihasilkan selama 
proses produksi di tambah dengan harga yang 
diterima petani. Berikut pendapatan rata-rata 
petani Hutan Kemasyarakatan Sesaot dapat dilihat 
pada tabel dibawah ini. 
 
Tabel 5. Pendapatan rata-rata PetaniHKm  Bunut 
Ngengkang Sesaot Tahun 2017 

No Total Nilai 

   

1 Biaya Produksi /TC/Tahun Rp    318.297 

2 Total Penerimaan/TR/Tahun 
Rp    

2.258.851 

3 Pendapatan/I/Tahun Rp   1.940.554 

Sumber data : Hasil olah data survey lapangan  
 
Hasil pengumpulann data dari responden, tabel 
diatas menunjukkan biaya produksi, pendapatan 
kotor dan pendapatan bersih pertahun. hasil 
penjualan dari panen buah-buahan dan produk lain 
dari Hutan Kemasyarakatan. Sehingga dihasilkan 
total rata-rata pendapatan yaitu sebesar Rp. 
1.940.554/tahun.Adapun biaya produksi 
pengelolaan Hutan kemasyarakatan yaitu meliputi 
pajak pertahun, pembeliann bibit tanaman,  
pemberian pupuk, upah kerja diluar keluarga 
sesuai dengan hari orang kerja (HOK), biaya 
pemetikan buah serta biaya angkut hasil panen ke 
luar dari Hutan Kemasyarakatan. Sedangkan total 
penerimaan di dapat petani dari hasil penjualan 
dari buah-buahan dan empon-empon yang 
ditanam dalam lokasi Hutan Kemasyarakatan.  
 
4.2 Pendapatan rata-rata petani dari dalam 

dan luar HKm Bunut Ngengkang Sesaot 

Pendapatan rumah tangga petani dapat 

mencerminkan keadaan ekonomi  rumah 

tangganya. Tinggi rendahnya tingkat pendapatan 

rumah tangga dapat digunakan sebagai salah satu 

indikator tinggi rendahnya tingkat kesejahteraan 

suatu rumah tangga. Pada umumnya pendapatan 

masyarakt di Sesaot berasal dari pengelolaan 

Hutan Kemasyarakatan, pedagang, guru dan 

upahan (buruh).  

Tabel 6. Pendapatan petani HKm Bunut 

Ngengkang Sesaot Tahun 2017 Dan Luar HKm 

Tahun 2018 

No  Sumber 

pendapatan 

Rata-rata 

pendapatan/tahun 

1 Dalam HKm              Rp. 1.940.554 

2 Luas 

HKm/usaha lain 

Total 

             Rp. 19.272.162 

             Rp. 21.212.716 

 Sumber data : Hasil survey pendapatan petani dalam 

HKm dan Luar HKm 

Pendapatan rata-rata petani dari dalam HKm 

sebesar Rp. 1.940.554 per tahun, dengan 

pendapatan tersebut petani berada dibawah garis 

kemiskinan. Mengacu pada standar kemiskinan 

Pendapatan tersebut berada di atas garis 

kemiskinan jika mengacu pada standar garis 

kemiskinan Inodesia (BPS, 2018) yaitu Rp. 

401.220 per kapita per bulan. Sedangkan 

pendapatan petani dari usaha lain diluar HKm jauh 

lebih besar.  

Petani mengakui bahwa tiga tahun terakhir 

mengalami gagal panen di karenakan musim yang 

tidak menentu, sehingga berpengaruh terhadap 

pohon buah-buahan yang sedang berbunga dan 

selanjutnya akan berakibat menurunnya produksi 

buah. Namun demikian para petani membuat 

usaha lain di luar HKm sebagai penunjang 

perekonomiannya. Jika dilihat dari pendapatan 

petani dari luar HKm maka para petani tergolong 

sejahtera dengan pendapatan diatas rata-rata 

garis kemiskinan. 

Pada tahun 2009, pendapatan masyarakat HKm 

Sesaot mencapai Rp. 5.455.000 per tahun (Siddik 

et al, 2009). Sedangkan pada hasil penelitian yang 

di publikasikan oleh World Agroforestry Centre – 

ICRAF tahun 2010 disebutkan bahwa rata-rata 



pendapatan per kapita per hari petani HKm Sesaot 

adalah sebesar Rp. 12.654 (1,3 US $).  Rata-rata 

sumbangan untuk rumah tangga dari pengelolaan 

lahan  Hutan Kemasyarakatan Sesaot untuk rumah 

tangga berkisar antara Rp. 500.000 – 1  juta per 

bulan (Transform, 2013). 

4.3 Dampak Penerapan Kebijakan HKm 

Keadaan sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan 
dapat berperan positif maupun negatif bagi 
kelestarian  hutan. Peranan positif masyarakat 
yang dimaksud disini adalah pengelolaan 
masyarakat terhadap hutan dengan tetap menjaga 
kelestarian hutan disekitarnya serta hutan tidak 
kehilangan fungsi  pokoknnya. Sedangkan peran 
negatif merupakan tindakan yang menghambat 
jalannya pelestarian, misalnya perambahan kayu, 
pencurian kayu dan gangguan yang dapat 
merusak kelestarian hutan lainnya. Penanaman 
tumbuhan di area kelola petani Hutan 
Kemasyarakatan Sesaot dengan cara 
mengkombinasikan tanaman Hutan dan  buah-
buahan (multippurpose trees speciese ), yang 
kemudian hal tersebut membentuk  komposisi 
hutan multi strata. Sistem agroforestry yang 
diterapkan di Hutan Kemasyarakatan Sesaot 
sebagian besar ditanami dengan pohon buah-
buahan seperti Durian, Rambutan, Sawo, Kakao, 
Kopi dan lain-lain. Dengan komposisi tanam 30% 
tanaman kayu dan 70% tanaman MPTs. Meskipun 
jarak tanam tidak teratur namun kondisi vegetasi 
cukup rapat, dibeberapa lokasi ada yang hanya 
ditutupi semak dan talas. Penerapan sistem multi 
strata pada dasarnya adalah penanaman tanaman 
buah-buahan, kayu-kayuan atau tanaman 
multiguna. Penerapan ini juga memberi 
keuntungan seperti mengurangi biaya untuk 
penyiangan dan efektif menurunkan erosi. 
 
Kesejahteraan masyarakat  merupakan tujuan dari 
pembangunan ekonomi. Penciptaan lapangan 
kerja merupakan strategi pembangunan  guna 
pemenuhan kebutuhan hidup pokok, 
pengembangan sumberdaya manusia. Senoaji 
(2011) menegaskan, Sejalan dengan paradigma 
baru pembangunan kehutanan yang mengarah 
pada terwujudnya kelestarian hutan sebagai sistem 
penyangga kehidupan, memperkuat ekonomi 
rakyat, mendukung perekonomian nasional  bagi 
kesejahteraan rakyat, serta meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan 
kehutanan, maka kebijakan haruslah betul-betul 
melibatkan dan menyentuh lansung masyarakat, 
khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar 
hutan.  

Melalui Program Hutan Kemasyarakatan yang di 
programkan pemerintah sejak tahun 1995, dengan 
dikeluarkannya SK Menteri Kehutanan Nomor 
622/Kpts-II/1995. Sejak saat itu pada tahun 1995 
masyarakat di berikan hak pengusahaan hutan 
khusunya untuk masyarakat yang tinggal 
berdampingan dengan hutannamun pada tahun 
tersebut masih masa uji coba dengan luas lahan 
25 hektar. Seiring berjalannya waktu terus 
dilakukan revisi-revisi terhadap kebijakan 
sebelumnya dengan tujuan pengembangan dan 
perbaikan terhadap pemberian akses masyarakat 
dalam pengusahaan hutan. Pada tahun 1998 
dikeluarkan SK Mentri Kehutanan dan Perkebunan 
No.677/Kpts-II/1998, kemudiandi revisi lagi 
menjadi SK Menteri Kehutanan No.31/Kpts-II/2001, 
Peraturan Menteri Kehutanan No.37/Menhut-
II/2007 dan direvisi menjadi peraturan Menteri 
Kehutanan No.88/Menhut-II/2014 sehingga pada 
tahun 2016 dikeluarkannya 
P.83/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/10/2016 tentang 
perhutanan sosial yang mengatur mengenai 
perhutanan sosial. Perubahan-perubahan tersebut 
di lakukan berdasakan hasil evaluasi dari 
pengelolaan Hutan Kemasyarakatan yang 
kemudian dengan dikeluarkannya peraturan 
Menteri Kehutanan yaitu Permen Kehutanan 
No.88/Menhut-II/2014 hak dan akses  yang 
diberikan kepada masyarakat semakin kuat dan 
semakin luas. Hak dan akses dalam pengelolaan 
hutan kemasyarakatan di berikan melalui Ijin 
Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan 
(IUPHKm) yang mencakup pemanfaatan kawasan, 
pemanfaatan kayu, bukan kayu, dan jasa 
lingkungan sesuai dengan fungsi  hutannya. 
Di samping peraturan dari pemerintah sebagai ujud 
kesadaran peningnya keberadaan kawasan hutan 
sesaot bagi keberlansungan kehidupan , maka 
kelompok-kelompok pengelola dan pemanfaatan 
sumberdaya hutan di kawasan hutan Sesaot telah 
membangun kesepakatan dan kesepahaman 
bersama untuk pengelolaan danpemanfaatan 
sumberdaya hutan Sesaot ditingkat kawasan 
dalam bentuk awiq-awiq pengelolaan hutan oleh 
masyarakat di kawasan hutan Sesaot. Awiq-awiq 
yang di sepakati ini merupakan aturan-aturan 
ditingkat kelompok yang disepakati ini merupakan 
aturan-aturan ditingkat kelompok yang disepakati 
untuk kemudia diangkat menjadi kesepakatan 
bersama di tingkat kawasan. 
 
Masyarakat pinggir hutan sesaot khususnya petani 
pengelola Hutan Kemasyarakatan Bunut 
Ngengkang Sesaot, terhitung dari tahun 1995 
masa uji coba sampai dikeluarkan ijin usaha 
pengelolaan Hutan Kemasyarakatan hingga 
sekarang ini telah memasuki usia dewasa yaitu 
berumur 23 tahun. Di bawah naungan Kelompok 
Masyarakat Pelestari Hutan (KMPH). Telah 



mampu menurunkan laju degradasi hutan dengan 
mempertahankan fungsi hutan sebagai penyimpan 
air, sebagaimana diketahui daerah sesaot 
merupakan daerah tangkapan air (Catcment 
area)memasok kebutuhan air Lombok Barat, Kota 
Mataram dan sebagian Kabupaten Lombok 
Tengah (Markum et al, 2014). Lemabaga Swadaya 
Masyarakat melakukan sosialisasi kepada anggota 
Kelompok Masyarakat Pelestari Hutan (KMPH) 
tatacara pengelolaan Hutan Kemasyarakatan serta 
mengikutsertakan masyarakat dalam pemetaan 
partisipatif untuk memperjelas batas areal Hutan 
Kemasyarakatan.  
 
Adanya perubahan persepsi masyarakat pinggir 
hutan dan pemerintah setempat mengenai 
pentingnya hutan, pemberian hak kelola hutan 
kemasyarakatan kepada masyarakat memberikan 
dampak positif bagi kelestarian hutan. Hal  ini 
dikarenakan ketergantuang yang kuat masyarakat 
terhadap hutansehingga apabila diberikan hak 
kelola maka, dengan begitu masyarakat akan 
merasa memiliki dan menjaga hutan tersebut. 
Tentu akan berdampak baik terhadap aspek 
ekologi karena tegakan dari tanaman senantiasa di 
jaga dan dirawat oleh masyarakat pengelola untuk 
dimanfaatkan buah maupun hasil bukan kayu 
lainnya sebagai penunjang ekonomi.  

Pemasaran hasil komoditi HHBK Hutan 
Kemasyarakatan Sesaot yang telah berlansung 
selama ini yaitu dengan menjualnya lansung ke 
pengepul atau dengan menjualnya 
sendiri.Penjualan dilakukan  kepasar Kru  atau 
Pasar Bertais Mandalika dan juga dengan 
membuka lapak di sekitar tempat wisata Aik Nyet 
Sesaot, jenis HHBK yang dijual lansung yaitu 
Rambutan dan Durian, dengan pendapatan rata-
rata pertahun petani hutan dari semua jenis 

produksi sebesar,Rp    1.940.554/tahun. 
Pendapatan petani hutan pada 2 tahun 
sebelumnya bisa lebih besar di karenakan pada 
tahun-tahun tersebut produksi buah-buahan 
lebih melimpah. 
 
Gambar 6. Saluran Pemasaran Buah Durian 
dan Rambutan Hutan Kemasyarakatan Bunut 
Ngengkang Sesaot. 
 

 
 

Gambar 7. Saluran Pemasaran Kakao HKm 
Bunut Ngengkang Sesaot. 
 

 
 
Selain memasarkan produk mentah para petani 
Hutan Kemasyarakatan juga menjual produk hasil 
olahan sebagai  cara untuk  mensiasati agar harga 
produk bisa lebih mahal. Produk yang di buat 
olahan lain seperti pisang, talas,nangka dalam 
bentuk kripik, dodol, isian roti bahkanada juga 
petani yang mengolah coklat sebagai isi dari 
roti.dengan demikian tentu harga jual dari suatu 
produk bisa lebih mahal dibanding dengan produk 
yang di jual tanpa di olah. 
 
Hasil penelitian yang dipublish oleh 
WorldAgroforestry Centre – ICRAF tahun 2010 
dalam Markum et al (2014) disebutkan bahwa rata-
rata pendapatan per hari per kapita petani Hutan 
Kemasyarakatan Sesaot adalah sebesar Rp. 
12.654(1,3 USS). Dengan menngunakan standar 
garis kemiskinan internasional tahun 2008 yaitu 
sebesar 1,25 USS per Kapita per hari (World 
Bank), maka dapat dikatan bahwa petani Hutan 
Kemasyarakatan Sesaot termasuk masyarakat 
yang hidup diatas garis kemiskinan.Dapat dilihat 
kegiatan pengelolaan Hutah Kemasyarakatan 
dengan penjualan komoditi HHBK dan hasil ikutan 
lainnya dari lahan Hutan Kemasyarakatan Sesaot  
telah memberikan dampak positif yang nyata 
dalam menggerakkan roda perekonomian Desa 
pinggiran Hutan Sesaot. Sehingga program Hutan 
Kemasyarakatan  di Sesaot Merupakan salah satu 
strategi yang cukup efektif dalam pengentasan 
kemiskinan masyarakat sekitar hutan. 

 

 

 

 

 

 



   Kesimpulandan Saran 

Kesimpulan 
1. Periode 1993 – 2004 HKm Bunut Ngengkang 

Sesaot mengalami laju perubahan dengan 
peningkatan luas hutan primer sebesar 14,72%, 
sedangkan pada periode 2004 – 2016 hutan 
primer mengalami laju perubahan dengan 
penurunan sebesar 16,00%. Hutan sekunder 
pada periode 1993-2004 mengalami laju 
perubahan dengan peningkatan 16,66% 
sedangkan periode 2004-2016 mengalami 
peningkatan kembali menjadi 54,87%. Semak 
pada periode 1993-2004 mengalami penurunan 
sebesar 3,91% sedangkan pada periode 2004-
2016 semak kembali mengalami penurunan 
sebesar 32,17%. Lahan terbuka pada periode 
2004-2016 mengalami penurunan sebesar 
11,49% sedangkan pada periode 2004-2016 
lahan terbuka kembali mengalami penurunan 
sebesar 7,69%.  

Dilihat dari laju perubahan tutupan HKm Bunut 
Ngengkang Sesaot terus mengalami 
peningkatan tutupan hutan skunder pada dua 
periode 1993-2004 dan 2004-2016, hal ini 
menunjukkan bahwa HKm berdampak positive 
tehadap tutupan lahan. 

2. Pendapatan rata-rata masyarakat dari Hutan 
Kemasyarakatan Bunut Ngengkang Sesaot  
tahun 2017 yaitu sebesarRp 1.940.554/tahun 
dan Pendapatanrata-rata dari luar Hutan 
Kemasyarakatan tahun 2017  yaitu sebesar Rp. 
19.272.162/tahun. Pendapatan tersebut berada 
di atas garis kemiskinan jika mengacu pada 
standar garis kemiskinan Inodesia (BPS, 2018) 
yaitu Rp. 401.220 per kapita per bulan. 
Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan 
pendapatan petani diketahui berasal dari 
tanaman buah-buahan (MPTS) dan tanaman 
bawah tegakan serta usaha lain di luar  Hkm. 

Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian mengenai tutupan 
Hutan Kemasyarakatan Sesaot secara 
keseluruhan dengan menggunakan Citra Satelit 
beresolusi lebih tinggi. 

2. Perlu ditingkatkannya pengamanan Hutan 
kemasyarakatan Sesaot karena masih 
banyaknya terjadi pencurian kayu di areal 
kelola Hutan kemasyarakatan Bunut 
Ngengkang Sesaot. 
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