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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.1 Latar Belakang 

 Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh dan dibangun serta dikelola oleh 

rakyat, pada umumnya berada di atas tanah milik atau tanah adat. Ada beberapa 

jenis hutan rakyat yakni hutan rakyat swadaya/tradisional dan hutan rakyat inpres. 

Pada umumnya pengelolaan hutan rakyat menerapkan system agroforestry atau 

yang lebih dikenal dengan nama wanatani. 

 Keadaan hutan rakyat yang berada di Desa Pasrujambe Kecamatan 

Pasrujambe sebagian besar lebih dominan jenis tegakan sengon. Hal ini 

dikarenakan pohon sengon memiliki prospek yang cukup baik karena tergolong 

pohon yang cepat tumbuh, dapat tumbuh di berbagai tipe tanah, prospek 

pemasarannya cukup tinggi. Dalam pemanenannya biasanya masyarakat di desa 

pasrujambe menjual dengan jumlah kisaran tanpa mengetahui nilai tegakan yang 

diusahakan. 

Pemanenan dengan cara ini akan mengurangi kesejahteraan masyarakat di 

desa tersebut karena pendapatan hasil dari hutan kurang optimal. Oleh karena itu 

diperlukan kegiatan inventarisasi untuk mengetahui seberapa besar potensi 

tegakan sengon sehingga dapat mengembangkan keberadaan hutan rakyat di Desa 

Pasrujambe. 

Inventarisasi hutan merupakan kegiatan pengambilan data atau informasi 

mengenai potensi tegakan hutan yakni keadaan dan besarnya kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya. Hal ini sangat berkaitan erat dengan kegiatan 
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pengusahaan dan pengelolaan tegakan hutan itu sendiri. Tetapi terdapat beberapa 

faktor pembatas yang dihadapi dalam kegiatan inventarisasi hutan ini seperti 

keterbatasan sumberdaya manusia, biaya, dan waktu. Hal ini berkaitan dengan 

luasnya areal yang akan diukur dan aksesibilitas lahan yang rendah. 

Dari kegiatan inventarisasi ini dapat diketahui seberapa besar potensi 

tegakan Sengon di desa pasrujambe dan nilai ekonomi yang dimiliki  hutan rakyat 

di desa tersebut guna mengoptimalkan hasil hutan yang diusahakan. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas yang menjadi 

masalah dari penelitian ini adalah belum dilaksanakannya kegiatan inventarisasi di 

desa Pasrujambe sehingga potensi tegakan belum diketahui.  

1.3  Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui potensi tegakan sengon yang 

diusahakan dan nilai ekonomi yang diperoleh dari hasil usaha sengon di hutan 

rakyat desa Pasrujambe Kabupaten Lumajang. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi 

berbagai pihak yaitu: 

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengalaman dan latihan 

dalam  menerapkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama kuliah.  

2.  Bagi masyarakat di Desa Pasrujambe, penelitian ini dapat menjadi 

referensi dan membantu dalam mengetahui potensi tegakan sengon yang 

diusahakan di desa Pasrujambe.  


