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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki daratan yang sangat luas dengan 

sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam sangat berpotensi terhadap 

nilai ekologi, ekonomi maupun sosial, sehingga pelestarian hutan sangatlah dijaga 

agar sumber daya alam tetap terpenuhi.  Menurut Sekretariat Jenderal Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa “berdasarkan hasil 

penafsiran citra satelit landsat 8 OLI tahun 2016, total daratan Indonesia yang 

ditafsir adalah sebesar ± 187.751,9 juta ha, dengan hasil sebagai berikut areal 

berhutan mencapai 95.271,9 juta ha (50,74%) dan areal tidak berhutan mencapai 

92.480,0 juta ha (49,26%)” (Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan, 2017). Menurut Ruwindrijarto dan Ratriyono pengertian dari hutan 

sendiri adalah “suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya 

alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, 

yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan” (Ruwindrijarto dan Ratriyono, 

2014).  

Lebih lanjut menurut pusat data dan informasi menyatakan bahwa “kawasan 

hutan adalah wilayah tertentu, yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk 

dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan perlu ditetapkan 

untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan 

luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi 

kawasan hutan tetap. Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan, kawasan hutan dibagi kedalam kelompok hutan konservasi, hutan 

lindung dan hutan produksi dengan pengertian sebagai berikut Hutan konservasi 

adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok 

pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan 

Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai 

perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah 

banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan 
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tanah. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 

memproduksi hasil hutan. Hutan produksi terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP), 

Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi yang  dapat dikonversi” (Pusat 

data dan informasi, 2015). 

Perum Perhutani adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang 

kehutanan. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 tentang Pendirian 

Perusahaan Umum Kehutanan Negara. RPH Gendogo merupakan salah satu 

kawasan Perhutani yang termasuk di dalam BKPH Kepanjen dan KPH Malang. 

RPH Gendogo terletak di Desa Balesari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang 

dengan luasan 1462,40 Ha dan ketinggian 1600 mdpl. Kegiatan pemanfaatan hasil 

hutan bukan kayu dilakukan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi dengan 

jenis pemanfaatan yang berbeda-beda. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu 

bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat disekitar kawasan hutan dengan 

meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu mampu menjaga kelestarian hutan 

agar sumber daya alam tetap terjaga. 

Masyarakat disekitar kawasan hutan banyak yang menggantungkan hidupnya 

pada hasil hutan terutama pada hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan tersebut 

dilakukan pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Pada hutan lindung 

masyarakat banyak yang memanfaatkan sebagai sumber daya alam berupa sumber 

air maupun hasil hutan bukan kayu yang lainnya seperti bambu, sedangkan pada 

hutan produksi banyak yang memanfaatkan lahan tersebut sebagai lahan 

agroforestri. RPH Gendogo memiliki jenis sistem agroforestri berupa agroforestri 

tanaman kayu lain (TKL). Dimana pada lahan agroforestri ini tidak terdapat 

tanaman kehutanan tetapi untuk pengelolaan lahannya tetap berada di bawah 

pengawasan perhutani agar lingkungan yang ada tetap lestari dan hasil yang 

diperoleh berlimpah. Hal tersebut nantinya akan berpengaruh pada pendapatan 

masyarakat. Menurut Idjudin bahwa “walaupun berpeluang untuk budidaya 

pertanian, lahan pegunungan rentan terhadap longsor dan erosi, karena tingkat 

kemiringannya, curah hujan relatif lebih tinggi, dan tanah tidak stabil. Bahaya 

longsor dan erosi akan meningkat apabila lahan pegunungan yang semula tertutup 
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hutan dibuka menjadi areal pertanian tanaman semusim yang tidak menerapkan 

praktek konservasi tanah dan air, atau menjadi areal peristirahatan dengan segala 

fasilitas yang tidak ramah lingkungan (Idjudin, 2011). Sehingga kegiatan ini perlu 

didukung dengan adanya kegiatan konservasi, terutama untuk konservasi lahan di 

kawasan RPH Gendogo.  

Arrived menyatakan bahwa “Hasil hutan bukan kayu (HHBK) merupakan 

hasil alam yang diambil dari kawasan hutan dan bukan berupa kayu serta mencakup 

benda-benda nabati atau hewani yang ada di hutan. Hasil alam ini dapat berasal dari 

lingkungan alam, tapi bisa juga berasal dari lingkungan yang dibudidayakan 

manusia” (Arrived, 2012). Lebih lanjut menurut Batubara dan Affandi dijelaskan 

bahwa “Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) semula disebut Hasil Hutan Ikutan 

merupakan hasil hutan yang bukan kayu berasal dari bagian pohon atau tumbuh-

tumbuhan yang memiliki sifat khusus yang dapat menjadi suatu barang yang 

diperlukan oleh masyarakat, dijual sebagai komoditi ekspor atau sebagai bahan 

baku untuk suatu industri. HHNK pada umumnya merupakan hasil sampingan dari 

sebuah pohon, misalnya getah, daun, kulit, buah dan lain-lain atau berupa 

tumbuhan-tumbuhan yang memiliki sifat khusus seperti rotan, bambu dan lain-lain” 

(Batubara dan Affandi, 2017). Sedangkan menurut Insusanty, Ratnaningsih, dan 

Mukasyaf menyatakan bahwa “HHBK penting untuk konservasi, kelestarian dan 

ekonomi. Penting untuk konservasi sebab mengeluarkan hasil hutan bukan kayu 

biasanya dapat dilakukan dengan kerusakan minimal terhadap hutan. HHBK 

penting untuk kelestarian sebab proses panen biasanya dapat dilakukan secara 

lestari dan tanpa kerusakan hutan. Penting untuk ekonomi karena produk ini 

berharga atau memiliki nilai ekonomi yang tinggi (Insusanty, Ratnaningsih, dan 

Mukasyaf, 2017 ).  

Hasil hutan bukan kayu yang diperoleh baik dari hutan lindung maupun hutan 

produksi memiliki nilai jual yang mampu membantu perekonomian masyarakat di 

sekitar kawasan hutan. Menurut Mubyarto “usahatani adalah himpunan dari 

sumber-sumber alam yang terdapat di tempat itu yang diperlukan untuk produksi 

seperti tanah dan air, perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan di atas tanah itu, 

sinar matahari, bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah dan sebagainya” 
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(Mubyarto, 1997). Menurut Saleh bahwa “jumlah pendapatan yang diperoleh setiap 

rumah tangga di pedesaan tidak sama besarnya satu dengan yang lainnya. Hal ini 

disebabkan oleh adanya perbedaan-perbedaan dalam pemilikan lahan pertanian, 

modal usaha dan kesempatan untuk memperoleh lapangan kerja baik di sektor 

pertanian maupun diluar sektor pertanian” (Saleh 1983). Dilanjut oleh Soeharjo dan 

Potong (1973) dalam Koswara (2006) mengatakan bahwa “pendapatan keluarga 

adalah angka yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang diterima oleh petani 

bersama keluarganya disamping kegiatan pokoknya, cara ini dipakai apabila petani 

tidak membedakan sumber sumber pendapatannya untuk kebutuhan sehari-hari” 

(Koswara, 2006). 

1.2 Rumusan masalah 

Pemanfaatan lahan hutan di kawasan perhutani merupakan suatu aktifitas 

masyarakat sebagai bentuk kegiatan sosial – ekonomi masyarakat dengan menjaga 

kelestarian hutan. Lahan hutan perhutani juga dimanfaatkan oleh masyarakat di 

sekitar kawasan hutan terutama di Desa Balesari Kecamatan Ngajum Kabupaten 

Malang yang merupakan wilayah lahan perhutani di RPH Gendogo. Pemanfaatan 

lahan tersebut sebagai mata pencaharian. Maka dari itu kegiatan konservasi lahan 

sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produksi hasil hutan bukan kayu dan 

meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan tersebut.  

1.3 Tujuan  

Tujuan dari penelitian mengenai Kajian Peningkatan Produksi Hasil Hutan 

Bukan Kayu Terhadap Pendapatan Masyarakat Di RPH Gendogo BKPH Kepanjen 

KPH Malang.  adalah sebagai berikut : 

1) Mengetahui karakteristik masyarakat petani di RPH Gendogo BKPH 

Kepanjen KPH Malang. 

2) Mengetahui karakteristik lahan di RPH Gendogo BKPH Kepanjen KPH 

Malang. 

3) Mengidentifikasi Budidaya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di RPH 

Gendogo BKPH Kepanjen KPH Malang. 
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4) Mengetahui tingkat pendapatan masyarakat dari Hasil Hutan Bukan 

Kayu (HHBK) di RPH Gendogo BKPH Kepanjen KPH Malang.  

1.4 Manfaat  

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai informasi kajian peningkatan 

produksi hasil hutan bukan kayu pada lahan perhutani sebagai bahan pertimbangan 

pengelolaan hasil hutan bukan kayu yang diharapkan mampu meningkatkan 

pendapatan masyarakat di Desa Balesari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang. 

 


