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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keberadaan sumberdaya hutan di Indonesia meliputi kawasan seluas sekitar 

120 juta hektar, hampir 70% dari luas wilayah daratnya, menempati urutan kedua 

terbesar di dunia setelah Brasilia. Dari luasan tersebut, 82% berada di tiga pulau 

besar, yaitu Kalimantan, Sumatera, dan Papua, dimana kondisi ini menggambarkan 

peran penting pulau-pulau tersebut bagi pembangunan ekonomi dan upaya 

memakmurkan bangsa Indonesia. Menurut Salim (2003) dalam Aryadi (2012), hal 

1) menyatakan bahwa hutan di Indonesia merupakan sumberdaya yang sangat

bernilai, tidak hanya untuk lingkungan hidup, tapi juga dari sudut pandang negara 

berkembang, untuk pembangunan ekonomi dan politik. 

Hutan memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan manusia. Dari segi 

produknya, hutan menghasilkan tiga kelompok produk yaitu kayu, hasil hutan 

bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan, atau dari aspek kemanfaatannya hutan 

menghasilkan tiga kelompok manfaat yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi. 

Manfaaat lingkungan hutan bersifat tidak langsung dan sulit diukur nilainya namun 

mudah dirasakan dalam kondisi ketiadaannya karena rusak. Hutan yang semakin 

rusak menghasilkan manfaat lingkungan  yang semakin rendah, sehingga mudah 

menimbulkan bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan dan pemanasan 

global. Selain itu, Manfaat Lingkungan juga adalah bahwa hutan melindungi dan 

sekaligus sebagai sumber keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna.  
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Pengelolaan Hutan Rakyat perlu adanya Sertifikasi agar hasil kayu diakui asal 

usulnya, diperkenankan menggunakan logo V-Legal dalam pemasaran, 

pengemasan produk, pengiklanan produk kayu (branding) dan penguatan internal 

bagi anggota dalam berpikiran maju, visioner dan terkoordinasi. 

Pembangunan hutan rakyat dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat khususnya petani pemilik hutan rakyat, serta menjaga 

kelestaria hutan, sehingga kegiatan pengelolaan hutan rakyat diharapkan mampu 

memberikan tambahan pendapatan ekonomi sekaligus memanfaatkan lahan-lahan 

yang belum terpakai untuk meningkatkan produktifitas hasil hutan rakyat. 

Berdasarkan tujuan ini, pembangunan hutan rakyat sangatlah mustahil atau tidak 

dapat dilaksanakan secara perorangan, namun harus secara bersama-sama atau 

berkelompok. Meskipun tidak dibahas khusus dalam kebijakan kehutanan, 

masyarakat pedesaan telah mengimplementasikan apa yang dimaksud oleh 

kebijakan kehutanan dalam konsep pengelolaan hutan rakyat. Mereka mengelola 

hutan rakyat bukan hanya untuk mendapatkan kayu, namun juga untuk beragam 

jenis HHBK.  

Beragam jenis hasil yang diperoleh dari hutan rakyat juga menunjukkan peran 

penting HHBK sendiri bagi petani hutan rakyat. Selain itu, hutan rakyat tidak hanya 

menghasilkan jenis HHBK yang memberi pendapatan hanya pada akhir daur saja, 

namun juga menghasilkan beragam jenis HHBK yang memberi pendapatan secara 

periodis (bulanan, musiman, tahunan). Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya, perlu 

dilakukan secara terprogram dan sistematis (konsep perencanaan hutan rakyat), dan 

untuk mendukungnya, perlu diadakannya penggalangan petani yang tergabung 
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dalam suatu lembaga kemasyarakatan seperti halnya kelompok tani hutan rakyat 

(KTHR) yaitu perkumpulan orang-orang (petani) yang tinggal di sekitar hutan. 

Tingkat keberhasilan dari hutan rakyat sangat ditentukan oleh cara ataupun 

konsep pengelolaan yang dilaksanakan oleh para pengelola hutan rakyat. Dalam hal 

ini yang menggerakkan hutan rakyat adalah petani hutan yang tergabung dalam 

kelompok tani hutan rakyat (KTHR). Kelompok tani yang telah terbentuk 

diharapkan mampu menjadi media untuk berkelompok dalam rangka meningkatkan 

kapasitas dan kapabilitas dengan atau tanpa adanya intervensi dari luar, sehingga 

pendapatan ekonominya dapat meningkat, dan akhirnya kesejahteraan masyarakat 

anggota kelompok tani hutan juga ikut meningkat. Untuk itu, perlu dilakukan kajian 

terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilannya.  

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan paparan yang terdapat pada bagian latar belakang di atas, maka 

permasalahan yang akan ditekankan dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana Karakteristik KTHR yang menerapkan SVLK (KTHR Woino 

Mulyo Lestari ) dan Tidak menerapkan SVLK (KTHR Alam Hijau) ? 

2. Bagaimana perbandingan tingkat keberhasilan KTHR yang menerapkan SVLK 

dan tidak menerapkan SVLK dalam peningkatan pendapatan ekonomi 

masyarakat ?  
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1.3 Tujuan Penelitian  

Maksud dan Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui Karakteristik KTHR yang menerapkan SVLK (KTHR Woino 

Mulyo Lestari ) dan tidak menerapkan SVLK (KTHR Alam HIjau) 

2. Mengetahui perbandingan tingkat keberhasilan KTHR yang menerapkan  

SVLK dan tidak menerapkan SVLK dalam peningkatan pendapatan ekonomi 

masyarakat 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

 Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat :  

1) Secara Teoritis  

a. Sebagai bahan masukan dan evaluasi kepada KTHR yang belum 

menerapkamn SVLK 

b. Dari KTHR yang menerapkan SVLK, dapat menjadi acuan serta evaluasi 

bagi UPT Pengelolaan Hutan Wilayah V Provinsi Jawa Timur di Kabupaten 

Malang dalam mendorong KTHR yang belum menerapkan SVLK 

c. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan inspirasi serta gagasan baru 

sebagai bahan pertimbangan pada penelitian selanjutnya 

2) Secara Individu 

a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Kehutanan 

(S.Hut) Universitas Muhammadiyah Malang 

b. Meningkatkan ilmu dan pengetahuan tentang masalah-masalah yang akan 

dikaji dalam penelitian ini 


