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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kawasan hutan

terbesar di dunia. Oleh karena itu, sudah semestinya sumber daya hutan yang ada

harus dikelola semaksimal mungkin demi kesejahteraan masyarakat. Selama ini

ada kecenderungan hutan hanya dipandang sebagai penyedia kayu saja padahal

banyak sekali hal yang bisa dimanfaatkan selain kayu (Anonymous, 2008a).

Hutan di Indonesia semakin lama semakin berkurang, hal ini disebabkan

oleh adanya kerusakan hutan. Kerusakan hutan ini disebabkan oleh beberapa

faktor antara lain: kerusakan yang diakibatkan oleh alam dan kerusakan yang

diakibatkan oleh ulah manusia. Dari kedua faktor tersebut, faktor manusialah yang

paling banyak terjadi saat ini. Hal ini sangat memprihatinkan karena manusia

merupakan suatu komponen yang bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan.

Kerusakan hutan yang disebabkan oleh ulah manusia sangat beragam mulai dari

illegal logging, penjarahan lahan (Suwandi, 2008).

Perlindungan terhadap kawasan hutan sangat penting untuk dilakukan. Hal

ini bertujuan agar hutan yang ada tetap terjaga kelestariannya sehingga dapat

berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dilakukan upaya perlindungan

kawasan hutan melalui program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat)

oleh Perum Perhutani. PHBM yaitu suatu program dimana pihak perhutani

bekerjasama dengan masyarakat sekitar hutan untuk mengelola hutan secara
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optimal sehingga dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

sekitar hutan. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat sehingga tidak mengganggu hutan (Anonymous, 2007b).

Pelaksanaan program PHBM harus dilakukan secara optimal agar dapat

mengurangi kerusakan hutan. Oleh karena itu, diperlukan peran dan dukungan

dari LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) sebagai wadah bagi masyarakat

desa hutan untuk ikut serta dalam pengelolaan hutan. LMDH melakukan upaya

pendekatan kepada masyarakat serta memberdayakan masyarakat desa hutan

sehingga dapat mengurangi terjadinya pencurian. Pencurian tersebut lebih

dominan dilakukan karena kebutuhan ekonomi, sehingga melalui LMDH dan

PHBM ini pemberdayaan tersebut dapat memberikan nilai ekonomi bagi

masyarakat sekitar hutan (Anonymous, 2010c).

Pengelolaan hutan harus dilakukan secara bertanggung jawab agar

kelestarian hutan tetap terjaga. Pengelolaan hutan yang dilakukan secara semena -

mena tanpa memperhatikan kelangsungan dan kelestarian ekosistem sangat

merugikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kerusakan hutan

tidak dapat dielakkan lagi jika pengelolaan hutannya dilakukan secara semena –

mena. Pembalakan liar, pengrusakan hutan merupakan suatu contoh kecil

pelanggaran yang terus menerus terjadi dan sulit untuk dihentikan (Anonymous,

2008a).

Penelitian tentang PHBM sudah banyak dilakukan sebelumnya misalnya

penelitian di Desa Cileuya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan. Penelitian

ini tentang sistem bagi hasil dalam PHBM dengan sistem agroforestry. Metode
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yang digunakan adalah pengumpulan data sekunder, teknik wawancara dan

observasi. Analisis datanya menggunakan metode deskriptif dengan melihat

kriteria kelayakan usaha. Hasil dari penelitian tersebut yaitu PHBM sudah cukup

berhasil dengan sistem bagi hasil yang diterapkan (Noorvitastri dan Nurheni,

2003).

Penelitian lainnya di RPH Tengger KPH Kebonharjo Kabupaten

Rembang. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara

observasi, wawancara, dokumentasi dan angket, sedangkan untuk analisis datanya

menggunakan analisis deskriptif presentatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian

tersebut bahwa PHBM yang dilakukan dapat mengurangi tingkat pencurian kayu

dan pendapatan masyarakat meningkat (Sri, 2005).

Untuk wilayah Malang, salah satu penelitian tentang PHBM terdapat di

RPH Sekar BKPH Ngantang KPH Malang. Penelitian ini menggunakan metode

pengumpulan data, sedangkan untuk analisis datanya menggunakan metode

deskriptif dan analisis B/C ratio. Hasil dari penelitian tersebut yaitu pertumbuhan

tanaman pokok menjadi lambat di wilayah pengembangan PHBM akan tetapi

PHBM menguntungkan bagi pesanggem (Sandriati, 2009).

Ketiga penelitian tentang PHBM tersebut diatas menggunakan analisis

deskriptif. Metode ini dirasa kurang efisien karena analisis deskriptif hanya

menggambarkan fakta – fakta dari informasi yang didapat, hal ini berarti tidak ada

pembuktian secara nyata. Oleh karena itu, harus didukung dengan analisis lain

agar hasil yang didapat lebih maksimal.
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PHBM yang dilakukan di RPH Poncokusumo dimulai pada tahun 2007,

tanamannya merupakan tanaman rimba campuran seperti: pinus, mahoni, sengon,

jabon dll. Untuk Desa Pandansari, tanaman pinus lebih dominan karena topografi

berupa pegunungan. Pinus tersebut mulai ditanam pada tahun 2005 dan belum

dilakukan evaluasi tingkat keberhasilannya.

1.2 Identifikasi Masalah

Program PHBM yang dilakukan oleh Perum Perhutani merupakan salah

satu alternatif dalam mencegah kerusakan hutan yang terus menerus terjadi saat

ini, dengan adanya PHBM tersebut diharapkan kerusakan hutan dapat dikurangi.

Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya dan hal

tersebut akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

a) Apakah dengan adanya program PHBM dapat mengurangi kerusakan hutan

yang terjadi?

b) Apakah dengan adanya program PHBM dapat meningkatkan pendapatan

masyarakat sekitar hutan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari peneltian ini yaitu:

a) Mengkaji tingkat keberhasilan program PHBM yang telah dilakukan dalam

mengurangi kerusakan hutan

b) Mengkaji tingkat keberhasilan program PHBM yang telah dilakukan dalam

meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan.
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1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Memberikan informasi kepada perhutani dan masyarakat sekitar hutan tentang

seberapa besar kerusakan hutan yang terjadi di kawasan hutan tersebut

b) Sebagai bahan pertimbangan kepada Perum Perhutani dalam menentukan

kebijakan bagi program PHBM untuk selanjutnya.

1.5 Hipotesis

Dugaan sementara penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) PHBM dapat mengurangi kerusakan hutan

b) PHBM dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan.


