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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2. 1 Hutan Rakyat 

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 

lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan 

rakyat adalah hutan buatan yang terletak di luar kawasan hutan negara, dalam 

suatu hamparan dan seringkali disebut hutan milik. Hutan milik adalah hutan 

yang tumbuh diatas lahan yang dibebani hak milik, jadi hutan rakyat adalah 

hutan yang dimiliki oleh rakyat (Undang-Undang Pokok Kehutanan No. 41 

Tahun 1999). 

Menurut Anonymous, (1995). hutan rakyat sebagai salah satu bentuk 

hutan kemasyarakatan yang dimiliki oleh masyarakat atau rakyat, baik secara 

perorangan, kelompok, maupun swasta ataupun badan usaha masyarakat yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memenuhi 

kebutuhan masyarakat akan hasil hutan serta pelestarian lingkungan hidup. 

Selanjutnya ketentuan luas lahan minimal untuk dapat disebut sebagai hutan 

rakyat adalah sebesar 0.25 ha dengan penutupan lahan oleh tajuk tanaman 

kayu- kayuan lebih dari 50% dan atau pada tahun pertama sebanyak 500 

batang setiap hektarnya. 
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Abidin, (1990). mengemukakan bahwa hutan rakyat terdiri dari dua 

bentuk, yaitu: 

1. Hutan rakyat tradisional, merupakan cara penanaman hutan pada tanah 

milik atau lahan kering yang diusahakan oleh masyarakat itu sendiri tanpa 

campur tangan pemerintah, sehingga bentuk usahanya lebih dikenal 

dengan pola usaha tani lahan kering. Bentuk penanamannya adalah campur 

antara tanaman buah-buahan. 

2. Hutan rakyat Inpres, yaitu hutan rakyat yang penanamannya murni 

dilakukan di tanah terlantar. Pembangunan hutan rakyat ini diprakarsai 

oleh proyek bantuan penghijauan. 

       Menurut Anonymous, (1991).  hutan rakyat mempunyai peranan ganda 

yaitu: 

a. Peranan di bidang ekologi 

Keputusan pengembangan hutan rakyat memiliki nilai yang strategis 

sebagai salah satu pemanfaatan lahan. Pada kenyataannya, hutan rakyat yang 

ada mampu dijadikan sebagai sarana perlindungan dan perbaikan tata air 

DAS, konservasi tanah dan perbaikan mutu lingkungan. Secara terperinci 

peranan ekologi hutan rakyat adalah: 

1. Pemanfaatan lahan-lahan yang tidak produktif secara maksimal. 

2. Mengurangi gangguan dan meningkatkan keamanan terhadap hutan 

negara. 

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian 

lingkungan hidup yang lestari dan optimal. 
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b. Peranan di bidang produksi 

Secara terperinci peranan produksi hutan rakyat bagi masyarakat adalah 

untuk: 

1. Meningkatkan  jumlah  pendapatan masyarakat. 

2. Memenuhi kebutuhan akan kayu pertukangan, kayu bakar dan hasil hutan 

lainnya. 

3. Memenuhi kebutuhan bahan baku industri (pulp, kertas, peti kemas, 

pembakaran kapur, genteng dan lainnya). 

4. Menghasilkan buah-buahan. 

Menurut Abidin, (1990). pengelolaan hutan rakyat pada dasarnya 

merupakan upaya menyeluruh dari kegiatan-kegiatan perencanaan, 

pembinaan, pengembangan dan penilaian serta pengawasan pelaksanaan 

kegiatan produksi, pengolahan hasil dan pemasaran secara terencana dan 

berkesinambungan. Dijelaskan pula bahwa kerangka dasar sistem pengelolaan 

hutan rakyat melibatkan beberapa sub sistem yang saling berkaitan yaitu sub 

sistem produksi, sub sistem pengolahan hasil dan subsistem pemasaran hasil. 

Tujuan yang ingin dicapai dari tiap-tiap sub sistem adalah sebagai berikut: 

1. Sub sistem produksi 

Tercapainya keseimbangan produksi dalam jenis dan kualitas tertentu serta 

tercapainya kelestarian usaha dari pemilik hutan rakyat. 

2. Sub sistem pengolahan hasil 

Tercapainya kombinasi bentuk hasil yang memberikan keuntungan terbesar 

bagi pemilik lahan hutan rakyat. 
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3. Sub sistem pemasaran 

Tercapainya tingkat penjualan yang optimal yaitu keadaan dimana semua 

produk yang dihasilkan dari hutan rakyat terjual di pasaran. 

Tujuan akhir yang ingin dicapai dari pengelolaan hutan rakyat adalah 

adanya peningkatan peran dari kayu rakyat terhadap peningkatan pendapatan 

pemilik/pengusahanya secara terus menerus selama daur. 

Hutan Rakyat merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan masyarakat 

secara tradisional dalam bentuk usaha tani. Rifai, (1960). dalam Kristyawan, 

(1996). menyatakan bahwa usaha tani adalah kombinasi yang tersusun dari 

alam, kerja dan modal yang ditujukan bagi produksi di lapangan. 

Adapun Kuncoro, (1979). menyampaikan bahwa pendapatan usaha tani 

adalah penerimaan bersih yang telah dikurangai biaya input. Dalam kegiatan 

usaha tani analisis pendapatan perlu dilakukan agar dapat diketahui apakah 

kegiatan tersebut berhasil atau tidak. Sedangkan untuk menganalisis 

keuntungan/pendapatan usaha tani secara umum ada dua faktor yang perlu 

diketahui yaitu penerimaan dan pengeluaran dalam jangka waktu tertentu. 

Pendapatan rumah tangga pertanian tidak hanya berasal dari usaha 

pertanian saja tetapi juga bersal dari luar sektor tersebut seperti perdagangan, 

industri, pengangkutan, dan  sebagainya. 

Ukuran pendapatan seperti yang diterangkan Hernanto (1998) adalah 

sebagai berikut: 

1. Pendapatan kerja petani; diperhitungkan dari penerimaan hasil penjualan, 

penerimaan yang diperhitungkan dari yang dipergunakan untuk keluarga 
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ditambah kenaikan nilai investasi dikurangai pengeluaran tunai dan 

pengeluaran yang diperhitungkan termasuk bunga modal. 

2. Penghasilan kerja petani; diperoleh dari pendapatan kerja petani ditambah 

penerimaan yang diperhitungkan untuk keluarga. 

3. Penghasilan kerja keluarga; diperoleh dari penghasilan kerja petani 

ditambah dengan nilai tenaga keluarga. Ukuran terbaik jika usaha tani 

dikerjakan oleh petani dan keluarganya. 

4. Penghasilan keluarga yaitu penjualan total pendapatan keluarga dari 

berbagai sumber. 

 

2.2 Analisis Pengusahaan Hutan Rakyat 

Kadariah dan Gray, (1978). dan Hayono, (1996). analisis finansial 

adalah analisis dimana suatu proyek dilihat dari sudut badan atau orang-orang 

yang menanam modalnya dalam suatu proyek. Aspek finansialnya 

menyangkut perbandingan antara pengeluaran dengan pendapatan dari proyek. 

Dalam menilai suatu proyek yang menggunakan aliran kas yang didiskonto 

berdasarkan pada tiga kriteria yaitu: 

1. Net Present Value (NPV) 

NPV merupakan nilai dari suatu proyek setelah dikurangkan dengan 

seluruh biaya pada suatu tahun tertentu dari keuntungan atau manfaat yang 

diterima pada tahun yang bersangkutan dan didiskontokan dengan tingkat 

bunga yang berlaku. Nilai NPV yang positif menunjukkan keuntungan dan 

nilai NPV yang negatif menunjukkan kerugian. 
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2. Benefit Cost Ratio (BCR) 

BCR adalah suatu cara evaluasi suatu proyek dengan membandingkan 

nilai sekarang seluruh hasil yang diperoleh suatu proyek dengan nilai sekarang 

seluruh biaya proyek. BCR diperoleh dengan membagi jumlah hasil diskonto 

pendapatan dengan jumlah hasil diskonto biaya. Jika BCR > 1 berati NPV > 0 

dan memberi tanda ” go ” untuk suatu proyek. Sedangkan apabila BCR < 1 

berarti NPV < 0 dan memberi tanda ” no go ” untuk suatu proyek. 

3. Internal Rate of Return (IRR) 

IRR yaitu tingkat suku bunga yang membuat proyek akan 

mengembalikan semua investasi selama umur proyek. Jika nilai IRR lebih 

kecil dari nilai suku bunga yang berlaku maka NPV < 0 artinya sebaiknya 

proyek tidak dilaksanakan. Sedangkan jika nilai IRR > tingkat suku bunga maka 

proyek dapat dilaksanakan. 

 

2.3 Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 105 tahun 

2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah 

disebutkan: 

a. Pasal 1 ayat 1: Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 

dalam rangka penyelengaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai 

dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka 

APBD. 
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b. Pasal 1 ayat 12: Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah 

dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. 

Menurut UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, sumber 

pendapatan daerah berasal dari: 

1. Pendapatan asli daerah, yang terdiri dari: 

a. Hasil Pajak Daerah 

b. Hasil retribusi daerah 

c. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan 

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, antara lain hasil penjualan aset 

daerah dan jasa giro 

2. Dana Perimbangan 

3. Pinjaman Daerah 

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, antara lain hibah dan penerimaan 

dari daerah propinsi atau daerah kabupaten/kota lainnya, dan penerimaan 

lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Dalam Undang-Undang (UU) RI No. 34 tahun 2000 tentang perubahan 

atas UU RI No. 18 tahun 1999 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pada 

pasal 1 ayat 13 disebutkan bahwa pemungutan hasil kayu rakyat adalah suatu 

rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau 

retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang tertuang sampai 

kegiatan penarikan pajak dan retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi 
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serta pengawasan penyetorannya. Selanjutnya pada ayat 26 disebutkan bahwa 

retribusi daerah   yang   selanjutnya  disebut   retribusi  adalah  pungutan  

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus 

disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan 

orang/pribadi serta badan. 

Menurut UU RI No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan 

antara pemerintah pusat dan daerah pada dana perimbangan disebutkan bahwa 

penerimaan-penerimaan daerah dari sumberdaya alam sektor kehutanan, 

sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbangan 

20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah. Kemudian diperjelas 

dalam PP RI No.104 tahun 2000 tentang dana perimbangan, pada bagian 

ketiga yaitu bagian daerah dari penerimaan sumberdaya alam disebutkan: 

a. Pasal 8, disebutkan bahwa penerimaan daerah dari sumberdaya alam sektor 

kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi 

dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah. 

b. Pasal 9 ayat 1: Penerimaan negara dari sumberdaya alam sektor kehutanan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 terdiri dari: a) Penerimaan iuran 

pengusahaan hutan, b) Penerimaan provisi sumberdaya hutan. 

c. Pasal 9 ayat 2: Bagian daerah dari penerimaan negara iuran HPH 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a dibagi dengan perincian: a) 

16% untuk daerah propinsi yang bersangkutan, b) 64% untuk daerah 

kabupaten atau kota penghasil. 
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Menurut Surat Keputusan Bupati No. 973/369/Kpts/Huk/1997 tentang 

penetapan penyetoran pajak dan retribusi daerah di wilayah Kabupaten 

Dompu, menetapkan kembali penetapan penyetoran pajak dan retribusi daerah 

dari dinas, bagian dan unit kerja penghasil pendapatan daerah di Kabupaten 

Dompu. Dalam Surat Keputusan Bupati tersebut belum ada retribusi yang 

dikelola Dinas Kehutanan dan Perkebunan. 

 

2.4 Kesediaan Membayar 

Kesediaan membayar (Willingness to Pay) dapat juga diperkirakan 

berdasarkan survei atau kuesioner langsung ke masyarakat. Keberhasilan dari 

survei ini tergantung dari perencanaan dalam pembuatan kuesioner. Kuesioner 

harus dibuat secara cermat dan mudah dipahami oleh responden sehingga 

tidak menimbuhkan kesalahan penafsiran. Masalah utama dari pendekatan ini 

adalah hasil yang didapat belum mencerminkan karakter masyarakat 

sebenarnya. Oleh karena itu digunakan beberapa teknik untuk mengurangi 

kelemahan tersebut. Beberapa teknik yang dapat digunakan adalah dengan 

pendekatan tawar menawar, alokasi anggaran, dan permainan trade-off. 

(Reksohadiprodjo dan Brodjonegoro, (1997). 

 

2.5 Sistem Pola Tanam 

Hutan rakyat di kembangkan dengan sistem swadaya dan sistem bapak 

angkat, yang tetap bepedoman pada prinsip pelestarian hutan. Hutan rakyat dapat 

di manfaatkan kayunya, juga berfungsi sebagai perlingdungan terhadap tata air 
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dan pengawetan tanah  (Zain, 1998). Pola tanam adalah pengaturan penggunaan 

lahan pertanaman dalam kurung waktu tertu. Tanaman dalam satu areal dapat 

diatur  menurut jenisnya. Pola tanam monokultur, yakni menanam tanaman 

sejenis pada satu areal tanam. Pola tanam campuran, yaitu beragam tanaman yang 

di tanam pada satu areal, dan pola tanam bergilir, menanam secara bergilir 

beberapa jenis tanaman pada waktu berbeda di areal yang sama. 

Pola tanam dapat di gunakan sebagai landasan untuk meningkatkan 

produktivitas lahan, hanya saja dalam pengelolaanya di perlukan pemahaman 

kaedah teoritis dan keterampilan yang baik tentang semua faktor yang 

menentukan produktivitas lahan tersebut. Pengelolaan lahan sempit biasanya 

untuk mendapatkan hasil atau pendapatan yang optimal maka pendekatan 

pertanian terpadu, ramah lingkungan, dan semua hasil tanaman merupakan produk 

utama adalah pendekatan yang bijak ( Awang, 2001). 

Pembangunan hutan rakyat secara swadaya merupakan alternatis yang 

dipilih untuk mengatasi masalah sosial ekonomi dan lingkungan hidup, selain itu 

pengaruh positif yang lain adalah terpiliharanya sumberdaya alam ( konservasi 

tanah dan air) sehingga meningkatkan daya dukung lahan lahan bagi penduduk 

dan ikut serta dalam pengelolaan daerah aliran sungai ( DAS), mengurangi 

terjadinya kerusakan hutan akibat penebangan liar dan penyerobotan tanah. 

Kombinasi berbagai jenis tanaman memungkinkan pemetikan hasil secara terus 

menerus dan memungkinkan terbentuknya tratifikasi tajuk sehingga mencegah 

erosi tanah dan hempasan air hujan ( Arif, 2001). 
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Pembangunan hutan rakyat dengan komoditi dapat memperbaiki mutu 

lingkungan di samping meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan iklim 

mikro yang baik, memperbaiki struktur tanah, dan mengendalikan erosi. Hal 

tersebut menjadikan hutan rakyat merupakan salah satu teknik konserfasi tanah 

dan air secara vegetatif ( Purwanto,2004). 

Hasil hutan secara umum, hasil hutan di golongkan dalam 2 jenis yaitu hasil 

hutan kayu dan hasil hutan non kayu. Ada 3 pemanfaatan strategis kayu yaitu 

bahan dasar pembuatan pulp, bahan bangunan dan bahan kerajinan. Beragam hasil 

hutan bukan kayu memberi kontribusi besar bagi kehidupan manusia. Kayu  

merupakan salah satu produk utama sumberdaya hutan yang penting diambil dari 

pohon pohon beragam umur memerlukan jumlah persediaan yang cukup besar      

( Wirakusumah,2003). 

Mengatakan bahwa penilaian ekonomi sumber daya hutan adalah suatu 

metode atau teknik untuk mengestimasi nilai uang dan barang atau jasa yang di 

berikan oleh suatu kawasan hutan.Penentuan nilai ekonomi suatu barang atau jasa 

di hitung dengan 3 pendekatan yaitu metode nilai pasar, metode nilai relatif, dan 

metode biaya pengadaan. Metode nilai pasar di gunakan jika barang atau jasa 

tersebut sudah memiliki nilai pasar. Nilai pasar adalah harga barang atau jasa yang 

di tetapkan penjualan dan pembeli di pasar. Penilain ekonomi dengan metode  

nilai pasar akan dianggap paling baik dengan catatan nilai pasar itu tetap tersedia  

( Affandi dan Patana, 2002). 

Masyarakat sekitar hutan adalah masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan 

hutan baik yang memanfaatkan secara langsung maupun tidak  langsung hasil  
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hutan tersebut. Hutan bagi masyarakat bukanlah hal yang baru, terutama bagi 

masyarakat yang masih memiliki nilai nilai dan kultur tradisional. Mereka tiadak 

hanya melihat hutan sebagai sumberdaya potensial melainkan sumber pangan, 

obat obatan, energi, sandang lingkungan, sekaligus  tempat tinggal mereka. 

Bahkan ada sebagian masyarakat tradisional yang menyakini bahwa hutan 

memiliki nilai  spiritual, yakni percaya bahwa hutan atau komponen biotik dan 

abiotik yang ada di dalamnya sebagai obyek yang memiliki kekuatan atau pesan 

supranatural yang mereka patuhi (Purwoko, 2002). 


