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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui 

dan dapat dijadikan aset guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan 

meningkatnya jumlah penduduk maka total konsumsi kayu untuk kebutuhan 

dalam negeri maupun ekspor juga meningkat. Kebutuhan kayu tersebut tidak 

dapat dipenuhi oleh produksi hutan alam seiring menipisnya persediaan kayu 

di hutan alam. Hal tersebut mendorong masyarakat untuk menanam pohon-

pohon kehutanan/tanaman berkayu di lahan miliknya yang biasa disebut hutan 

rakyat. 

Hasil dari kegiatan pembangunan hutan rakyat ini beragam tergantung 

dari bentuknya. Hutan rakyat murni menghasilkan kayu rakyat yang 

homogen/sejenis. Hutan rakyat campuran menghasilkan kayu dari bermacam-

macam pohon. Hutan rakyat agroforestry menghasilkan kombinasi hasil dari 

sektor kehutanan dengan cabang usaha tani lainnya seperti perkebunan, 

pertanian, tanaman pangan, peternakan dan lain-lain secara terpadu. Hasil dari 

hutan rakyat tersebut dapat digunakan untuk menunjang tingkat pendapatan 

rumah tangga pemiliknya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 

Karakteristik petani dalam mengembangkan hutan rakyat menentukan 

tingkat prestasi kerja petani, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi 

produktivitas kerja dan pencapaian tujuan yang telah ditetapakan. 
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Karakteristik adalah ciri khas seseorang dalam meyakini, bertindak ataupun 

merasakan (Boeree, 2008). Karakteristik akan dapat mempengaruhi tindakan 

seseorang dalam melakukan kegiatan. Dalam hal ini kegiatan yang dimaksud 

adalah partisipasi petani dalam mengembangkan hutan rakyat, dengan adanya 

karakteristik petani ini diharapkan dapat mempengaruhi produktivitas kerja 

petani dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam mengembangkan 

hutan rakyat (Riyanto, 2012). 

Setiap petani memiliki karakteristik yang berbeda sebagai pendorong 

dalam melakukan suatu tindakan, seperti halnya petani hutan rakyat yang 

memiliki keteguhan, untuk memilih mengembangkan hutan rakyat dan 

memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga akan berdampak pada pendapatan yang 

diterima oleh petani. Penurunan jumlah pendapatan keluarga kemudian akan 

mempengaruhi petani dalam pembiayaan usaha tani selanjutnya (Asih, 2009). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik petani terdiri dari , 

pendidikan formal, pendidikan non formal, ketersediaan kreditr hutan hutan 

rakyat, ketersediaan sarana produksi, pendapatan petani dari hutan rakyat, dan 

interaksi petani (Kuningan, 2010). Mengetahui keberhasilan petani dalam 

mengembangkan hutan rakyat maka perlu dilakukan penelitian yang 

menganalisis petani dalam mengembangkan hutan rakyat di Kabupaten 

Dompu. 

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu manfaat ekonomis secara 

langsung atau kontribusi nyata dari hutan rakyat terhadap PAD sampai 

sekarang ini belum ada. Secara institusi belum ada Peraturan Pemerintah (PP), 
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Peraturan Daerah ataupun Surat Keputusan Bupati yang mengatur besarnya 

retribusi terhadap hutan rakyat. Jadi secara formal retribusi dibawah aturan 

tidak ada. Belum adanya pedoman sebagai dasar perhitungan retribusi terhadap 

kayu rakyat di Kabupaten Dompu mengakibatkan pemasukan terhadap PAD 

tidak teratur. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

           Bagaimana karakteristik petani hutan dan pemerintah daerah dalam 

mengembangkan hutan rakyat untuk memberikan kontribusi pendapatan daerah 

agar pendapatan dan ekonomi sosial dapat meningkat sehingga kontribusi hutan 

rakyat dapat berjalan dengan baik dan lancar di Kabupaten Dompu, Provinsi 

Nusa Tenggara Barat (NTB) 

 

1.3 Tujuan penelitian 

Sesuai dengan latar belakang yang berkaitan mengenai hutan rakyat dalam 

kontribusi pendapatan daerah  (PAD) Kecamatan Pajo di rumuskan sebagai 

berikut : 

1. Menganalisis kelayakan usaha dan potensi hutan rakyat. 

2. Menganalisis serta menghitung kesediaan masyarakat membayar retribusi 

kayu dari hutan  rakyat. 

3. Mengidentifikasi faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi 

kesediaan masyarakat membayar retribusi kayu dari hutan rakyat. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi keputusan dalam

menentukan kebijakan terhadap hutan rakyat guna meningkatkan

pendapatan asli daerah (PAD) di Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu,

Provinsi Nusa Tenggara Barat ( NTB )

2. Sebagai salah satu landasan atau bahan informasi untuk penelitian serupa

di daerah ini maupun didaerah lain.


