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                                                            RINGKASAN 

Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) diluar Jawa dimaksudkan agar pengelolaanhutan alam dapat 

mewujudkan hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Fakta yang terlihat bahwa selama ini ada masyarakat lokal yang 

menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Penelitian ini bertujuan mengkaji aspek sosial, ekonomi dan budaya 

masyarakat dalam upaya pengembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan 

hutan masyarakat masih sederhana dan apa adanya. Tingkat  pendapatan rata-rata per tahun Rp. 19.000.000,- yang 

diperoleh masyarakat dari menggarap lahan belum mampu mengangkat mereka dari garis kemiskinan sehingga diperlukan 

upayaupaya yang dapat meningkatkan produktivitas lahan garapan mereka 

Kata kunci: KPHP, pengelolaan hutan, aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat 

 

PENDAHULUAN 

A.   Latar Belakang 

Eksploitasi hutan alam produksi Indonesia yang telah dilakukan dengan pendekatan timber 

extraction menyisakan hutan dengan kondisi yang memprihatinkan seperti yang terlihat saat ini.  

Tampilan hutan alam produksi telah berubah menjadi hutan-hutan alam terdegradasi.  Meskipun 

demikian hutan terdegradasi tetap harus dikelola dengan baik agar tetap terpelihara fungsinya. 

Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di luar Jawa dimaksudkan agar 

hutanhutan alam produksi tersebut dikelola dalam sebuah manajemen hutan melalui unit-unit 

manajemen hutan terkecil menuju muara hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Pilot project KPHP 

tengah dirintis hingga saat ini di beberapa propinsi, salah satunya di Kabupaten Banjar Propinsi 

Kalimantan Selatan yang ditetapkan sebagai KPH Model sejak Desember 2009. Adapun di dalam 

kawasan KPHP Banjar terdapat pemanfaatan dan penggunaan lahan baik yang dilakukan oleh 

masyarakat maupun oleh para pemegang IUPHHK (dengan ijin diberikan oleh Menteri Kehutanan). 

Terdapat 6 lokasi IUPHHK, 1 KHDTK Litbanghut, 34 buah Desa, 7 lokasi transmigrasi dan bekas 

tambang. 

Fakta tersebut memperlihatkan bahwa pada kawasan KPHP Banjar bahwa di dalam kawasan 

hutan terdapat beberapa pihak yang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan termasuk didalamnya 

terdapat masyarakat lokal yang selama ini bergantung pada hutan dan lahan dalam kawasan.  

Keberadaan masyarakat perlu dipertimbangkan untuk pengelolaan hutan tersebut bahkan sudah 

selayaknya  partisipasi mereka dibangun menuju pengelolaan hutan alam produksi lestari.  Hal ini 

sejalan dengan kriteria dan indikator pengelolaan lestari hutan alam tropis yang dikeluarkan oleh 

International Timber Trade Organization (ITTO)2  bahwa partisipasi masyarakat lokal menjadi salah 
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satu kriteria dari kondisi pemungkin (enabling conditions) bagi  terwujudnya pengelolaan hutan 

lestari. 

Sebelum penetapan kabupaten Banjar sebagai KPHP Model, beberapa skenario telah 

dilakukan pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengelolaan hutan berbasis 

masyarakat. Program tersebut dilaksanakan melalui kelompok-kelompok tani yang dibentuk.  

Berbagai jenis pohon yang dicoba dikembangkan antara lain jati, mahoni, karet  dan buah-buahan.  

Namun dampak dari kegiatan tersebut untuk mengembangkan jenis pohon penghasil kayu tidak 

menggembirakan melainkan hingga saat ini petani cenderung untuk menanami lahannya dengan 

karet. Hal ini terjadi karena  masyarakat tidak dilibatkan dalam penentuan jenis pohon yang akan di 

tanam serta tidak menguasai teknik silvikulturnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan 

yang diambil pemerintah belum tepat sasaran karena sifatnya  masih top down dan tidak partisipatif. 

B. Rumusan Masalah 

Penetapan Kabupaten Banjar sebagai KPHP Model tentu berimplikasi pada kebijakan 

pengelolaan hutan yang masuk dalam kawasan tersebut. Organisasi pelaksana KPHP Banjar 

mempunyai tugas yang salah satunya adalah melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam dan 

sekitar hutan. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, kajian mengenai kondisi sosial, ekonomi dan 

budaya tentu sangat diperlukan agar kebijakan yang diambil dapat sesuai dengan karakteristik 

masyarakat. Berdasarkan uraian diatas maka pertanyaan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

bagaimana pengelolaan masyarakat terhadap sumber daya hutan dilihat dari kondisi sosial, ekonomi 

dan budaya? 

C. Tujuan  dan Manfaat 

Tulisan ini merupakan bagian dari penelitian Analisis Persepsi dan Motivasi Masyarakat Lokal 

dalam Pengelolaan Hutan Bebasis Masyarakat di Kalimantan Selatan bertujuan untuk mengkaji aspek-

aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan di KPHP Kabupaten 

Banjar. Kajian ini akan sangat bermanfaat sebagai informasi dan pertimbangan bagi pemerintah dalam 

untuk menentukan skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat di kawasan KPHP Banjar 

D. Kerangka Konseptual 

Kesatuan Pengelolaan Hutan merupakan unit pengelolaan  hutan terkecil  sesuai fungsi  pokok  

dan peruntukan  yang dapat dikelola  secara  lestari.3  Pengelolaan hutan lestari merujuk pada 

keberlanjutan fungsi ekologi,ekonomi dan sosial budaya. Fungsi ekologi mensyaratkan hutan harus 

tetap berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan dari berbagai jenis plasma nutfah asli, baik fl ora 

maupun fauna, serta melestarikan ekosistem dan spesies unik yang mungkin ditemukan dalam hutan. 

Fungsi ekonomi diupayakan berfungsi sebagai penyangga keberlanjutan sistem produksi, konservasi 

dan pendaya-manfaatan kekayaan yang terkandung di dalamnya serta untuk berbagai penggunaan 

lainnya secara terpadu. Fungsi sosial budaya diupayakan untuk semakin melibatkan peran serta 

masyarakat, terutama masyarakat sekitar kawasan hutan.3 Untuk melibatkan masyarakat ini maka 

perlu diwujudkan dalam skenario pengelolaan hutan berbasis masyarakat. 

Pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat pada prinsipnya menempatkan mereka 

sebagai pelaku utama sekaligus menjadi pemeran utama dalam proses pengambilan keputusan dalam 

pengelolaan hutan. Hal ini bisa terwujud bila terdapat pengakuan terhadap hak-hak pengelolaan, 

pengendalian dan pemanfaatan sumberdaya hutan. Operasionalisasi di lapangan diserahkan kepada 

kelembagaan lokal sesuai dengan karakter sosial, ekonomi dan budaya masyarakatnya. 



Karena partisipasi masyarakat menjadi basis kegiatan ekonomi, maka penetapan kebijakan 

pengelolaan hutan tidak lagi bersifat seragam serta cetak biru dimana para pembuat kebijakan sangat 

menafi kan adanya diversitas sistem sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Sebaliknya dengan 

paradigma baru ini, adanya kemajemukan dalam masyarakat akan diakomodir sehingga pola 

pengelolaan hutan yang ditetapkan benar-benar berbasiskan pada nilai-nilai serta kearifan sistem 

sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Adapun langkah-langkah sistematis yang bisa 

ditempuh dalam mewujudkan skenario tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Analisa potensi, kegiatan ini meliputi pengumpulan data mengenai kondisi 

masyarakat dan sumber daya hutan yang ada 

2. Hasil kegiatan ini melahirkan dua hal pokok yaitu : 

- Gambaran aspek sosial, ekonomi, dan budaya pengelolaan hutan masyarakat 

- Gambaran sumber daya alam yang tersedia 

3. Berdasarkan hal tersebut dirumuskan strategi pengembangan pengelolaan hutan 

berbasis masyarakat yang meliputi jenis kegiatan dan teknis pelaksanaannya 

4. Setelah disusun strateginya, kemudian diimplementasikan dan diawasi bersama-sama 

pelaksanaannya sehingga tujuan hutan lestari masyarakat sejahtera bisa terwujud. 

Langkah-langkah tersebut dapat digambarkan dalam alur berikut ini : 

 

Tulisan ini dibatasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan pada lokasi spesifi k yang menjadi 

obyek penelitian. 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian di laksanakan pada bulan Maret – Juni 2010. Penelitian dilaksanakan Desa 

Paramasan Bawah, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan. Lokasi 

dipilih karena merupakan daerah dalam kawasan KPHP Banjar serta telah melakukan pengelolaan 

sumber daya hutan cukup lama. 

 



B. Metode Pengumpulan Data dan Analisa Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan berbagai informan dan pengamatan 

langsung ke lokasi penelitian. Data primer diperoleh dari  anggota kelompok tani hutan, tokoh 

masyarakat, dan pemerintah desa setempat yang terlibat dalam pengelolaan hutan. Data sekunder 

diperoleh dari kajian dokumentasi terhadap berbagai dokumen yang relevan dengan tema 

penelitian.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penentuan informan dilakukan dengan 

menggunakan teknik purposive. Informan dalam penelitian ini berjumlah 32 orang dengan kriteria 

petani hutan, memiliki lahan dan merupakan anggota kelompok tani. Analisa data yang digunakan 

adalah analisa data kuantitatif dan analisa deskriptif untuk mejelaskan fenomena sosial, ekonomi, dan 

budaya masyarakat di lokasi penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kondisi Umum Desa Paramasan Bawah 

Desa Paramasan Bawah berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Paramasan sejak 

tahun 2006 berdasarkan Perda Kabupaten Banjar No 12 tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan 

Paramasan di Kabupaten Banjar.  Sebelumnya desa ini termasuk wilayah administrasi Kecamatan 

Sungai Pinang. 

Desa Paramasan Bawah di bagian utara berbatasan dengan Desa Paramasan Atas, di bagian 

timur bersebelahan dengan Kabupaten Tanah Bumbu, di bagian selatan bersebelahan dengan Desa 

Angkipih, di bagian barat bersebelahan dengan Kabupaten Tapin.  Luas desa ini mencapai 224 km2. 

Jumlah kepala keluarga Desa Paramasan Bawah adalah 456 dengan jumlah penduduk sebanyak 1618 

orang. Sebanyak 68% penduduk desa ini bersuku bangsa bukit “Banjar Meratus”, 30% bersuku bangsa 

Banjar dan sisanya bersuku bangka Jawa.   Penduduknya 60% beragama Islam, 30% beragama Hindu 

(Kaharingan).  Desa ini termasuk klasifi kasi desa swakarya. Topografi  wilayah desa Paramasan Bawah 

adalah wilayah pegunungan 

B. Aspek Sosial 

Pengelolaan lahan yang dilakukan masyarakat saat ini masih sangat sederhana dan terkesan 

apa adanya. Pemilihan jenis tanaman didasarkan pada faktor-faktor seperti kesesuian lahan, 

kemudahan perawatan, serta harga jual. Jenis komoditas yang diusahakan di Desa Paramasan Bawah 

adalah komoditas kehutanan, perkebunan dan pertanian. Jenis tanaman perkebunan yang diusahakan 

masyarakat umumnya seragam yakni tanaman karet, kemiri, nangka, rambutan, cempedak, 

pampakin, dan durian. Komoditas tanaman pertanian adalah padi, jahe, cabai dan kacang tanah. 

Tanaman kehutanan adalah jati, mahoni dan kayu manis. Bibit sebagian besar diperoleh dengan cara 

mencabut dari anakan alam. 

Teknik penanaman masih belum memperhatikan jarak tanam yang ideal karena pengetahuan 

warga tentang silvikultur modern belum ada. Akibatnya, tanaman tidak dapat tumbuh dan 

berkembang secara optimal karena tidak tersedianya ruang yang cukup bagi pertumbuhan. 

Pemeliharaan tanaman tidak banyak dilakukan. Tanaman dibiarkan tumbuh secara alami 

tanpa mendapat perawatan yang intensif. Petani umumnya melakukan pembersihan dan penebangan 

tanaman penggangu yang tidak diinginkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberi ruang bagi 

pertumbuhan tegakan. Pemberian pupuk pada tanaman juga belum banyak diaplikasikan, bahkan bisa 

dikatakan tanaman tersebut tidak diberi pupuk sama sekali. Pernah suatu ketika masyarakat 



mendapat bantuan pupuk melalui kelompok tani. Tetapi karena tanpa diberi tahu cara 

penggunaannya, pupuk tersebut ditaruh berjejer di dekat tanaman yang paling atas, akibatnya 

tanaman tersebut menjadi layu dan akhirnya mati. 

Salah satu kunci keberhasilan pengelolaan hutan berbasis masyarakat adalah sumber daya 

manusia, baik kuantitas maupun kualitasnya. Penduduk merupakan sumberdaya manusia yang 

potensial dan produktif bagi sebuah program yang akan dilaksanakan. Sumberdaya manusia 

berkualitas berdasarkan GBHN adalah yang memiliki kemampuan bermanfaat, mengembangkan, dan 

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan manajemen.8 Kualitas penduduk ini 

dapat diukur dari tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan mempunyai pengaruh pada cara berpikir 

seseorang, terutama dalam menganalisis suatu masalah. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin 

cepat respon yang diberikan seseorang terhadap halhal baru yang dianjurkan kepada mereka. Hasil 

penelitian menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat di lokasi penelitian masih rendah. Kondisi ini 

dapat menghambat pelaksanaan program pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang akan 

diterapkan. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah ini perlu mendapat perhatian khusus bagi 

pengambil kebijakan. Namun kondisi ini dapat diatasi dengan melakukan penyuluhan dan pelatihan 

yang intensif kepada masyarakat mengenai visi, misi dan aplikasi sehingga terjadi kesamaan persepsi 

antara masyarakat dan pemerintah dalam kegiatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang akan 

dilaksanakan. Tingkat pendidikan informan di lokasi penelitian dapat dilihat dalam tabel 1 berikut. 

 

Jumlah usia produktif adalah salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung 

keberhasilan suatu program pembangunan.7 Semakin usia seseorang bertambah, semakin banyak 

pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Penduduk usia muda memiliki potensi kondisi fi sik yang 

tinggi dan lebih cepat menerima ide-ide baru dibandingkan mereka yang berusia lanjut. Hasil 

penelitian menunjukkan sebaran usia informan berkisar antara 24 tahun – 70 tahun, dengan rata-rata 

usia 42 tahun. 

Secara rinci distribusi umur informan dapat dilihat dalam tabel 1 berikut. 

 



Status kepemilikan lahan masih menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat. Hasil penelitian 

menunjukkan sebagian besar lahan yang dikelola tidak dilengkapi dengan hak kepemilikan resmi dari 

pemerintah. Status kepemilikan hak berdasarkan pada siapa yang melakukan pembukaaan lahan. 

Secara yuridis formal status kepemilikan lahan hanya berdasarkan surat yang ditandatangani kepala 

desa. 

Kondisi ini menimbulkan keresahan tersendiri bagi masyarakat. Apalagi saat ini sedang 

beredar isu akan masuknya perusahaan perkebunan karet skala besar ke daerah tersebut. Mereka 

khawatir lahanlahan yang mereka miliki secara tradisional selama ini akan tergusur karena ketiadaan 

pengakuan resmi dari pemerintah setempat 

Masyarakat sebenarnya tidak berkeberatan dengan skema apapun yang akan diterapkan 

pemerintah dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Bagi mereka, hal penting yang harus 

diselesaikan adalah pengakuan hak kelola atas lahan yang mereka miliki saat ini. Walaupun mengambil 

lokasi berbeda, permasalahan lahan ini dapat merujuk hasil penelitian Permadi9 dengan judul Persepsi 

dan Strategi Pemantapan Kawasan KPHP Banjar secara Partisipatif: Studi Kasus di Desa Kupang Rejo 

dan Pakutik Kabupaten Banjar. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa strategi terpilih yang 

dihasilkan dari Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka pemantapan kawasan KPHP Banjar secara 

partisipatif yaitu dengan cara memaksimalkan keberadaan kantor KPHP untuk sosialisasi dan 

penguatan masyarakat untuk terlibat dalam pemantapan kawasan dan kejelasan status lahan yang 

ada, memanfaatkan tingkat pendidikan yang baik dan keterlibatan dalam pemantapan kawasan untuk 

mendorong kegiatan KPHP melalui program Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa dan memberikan 

kesempatan pelatihan masyarakat untuk meningkatkanpemahaman terhadap pemantapan kawasan 

dan melindungi lahan menjadi lahan batu bara. 

C. Aspek Ekonomi 

Pengelolaan hutan tentu saja memberi manfaat ekonomis bagi masyarakat. Manfaat ini 

bersifat langsung maupun tidak langsung. Pendapatan masyarakat di lokasi penelitian mencapai rata-

rata Rp. 19.000.000,- per tahun yang semuanya berasal dari hasil perkebunan dan pertanian. 

Pendapatan terbesar berasal dari hasil bertanam karet yaitu Rp. 900.000 per hektar per bulan. Rata-

rata total pendapatan petani dapat dilihat dalam tabel 3 berikut. 

 

Sekilas angka pendapatan masyarakat terlihat begitu tinggi. Tetapi dilain pihak, tingkat 

pengeluaran mereka juga cukup tinggi. Dalam satu tahun pengeluaran rata-rata  yang dikeluarkan 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mencapai angka Rp. 19.173.500,- per tahun. Biaya 

tersebut meliputi pengeluaran untuk kebutuhan makan, pendidikan, listrik, bahan bakar dan biaya 

lainnya. Dengan demikian bisa dikatakan pendapatan masyarakat belum bisa menutupi kebutuhan 

hidup mereka setiap bulannya. 

Kondisi inilah yang memicu masyarakat begitu ekspansif dalam membuka lahan baru. Dalam 

pandangan mereka, semakin luas lahan yang dimiliki, semakin tinggi pendapatan yang dihasilkan. 

Sebenarnya jika dikelola dengan teknik yang benar, tanaman karet seluas 1 ha bisa menghasilkan 300 



kg getah dalam 1 bulan. Harga jual karet ini bisa mencapai Rp. 9.000-11.0000/kg. Sebuah potensi 

pendapatan yang cukup besar bagi masyarakat pengelola hutan.  Upaya yang dapat dilakukan 

pemerintah adalah dengan penyuluhan kepada masyarakat mengenai teknik pengelolaan yang benar 

sehingga pendapatan petani dapat meningkat tanpa harus menambah jumlah lahan. 

Pasar dan sistem pemasaran suatu produk dapat berimplikasi pada sistem produksi. Harga 

dan sistem pemasaran yang stabil dan efi sien dapat merangsang petani untuk meningkatkan 

produksi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar masyarakat hanya menjual hasil 

kebunnya, sedangkan untuk komoditas pertanian khusunya padi digunakan untuk konsumsi sendiri.  

Hasil penelitian juga menunjukkan masyarakat menjual hasil kebun mereka ke pedagang pengumpul 

dan  kepada masyarakat sekitar. Para pedagang pengumpul inilah yang mendatangi petani sehingga 

penentuan harga dilakukan oleh pedagang. Penjualan ke masyarakat sekitar, dilakukan dengan cara 

petani menawarkan sendiri ke warga masyarakat. Pasar desa hanya terjadi setiap hari Sabtu dan 

barang yang dijual pedagang umumnya barang konsumsi yang berasal dari luar desa.Pada hari pasar 

tersebutlah warga masyarakat banyak menghabiskan uangnya untuk kebutuhan mereka sehari-hari. 

D. Aspek Budaya 

Aspek budaya dalam penelitian ini ditujukan pada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku 

dimasyarakat yang sampai saat ini masih berlaku serta memiliki peran dalam pengelolaan sumber 

daya hutan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Teknik budidaya yang di kembangkan masyarakat 

adalah kebun campuran dan monokultur. Kebun campuran dengan mengembangkan tanaman 

perkebunan (karet) dan pertanian (padi, cabe, dan jahe). Sedangkan bentuk monokultur diterapkan 

pada tanaman kemiri, padi, buah-buahan dan kehutanan (jati,mahoni, dan kayu manis). Kebun 

campuran ini diterapkan sampai tanaman karet berumur 3 tahun, setelah itu menjadi monokultur 

dengan jenis tanaman karet. 

Sistem pengelolaan lahan yang berkembang di masyarakat Desa Paramasan Bawah adalah 

perladangan berpindah. Pola perladangan ini diterapkan untuk penanaman komoditas pertanian. Luas 

lahan yang saat ini dimiliki petani berkisar antara 0.5 – 20 ha dengan rata-rata luas lahan 2,9 ha.  Luas 

lahan tersebut akan terus bertambah sesuai kebutuhan masyarakat. Informasi yang diperoleh dari 

penelitian menunjukkan 84, 3 %  informan mempunyai keinginan untuk membuka lahan baru sesuai 

dengan pola perladangan berpindah yang selama ini dilakukan masyarakat. Kondisi tersebut harus 

mendapat perhatian khusus dari pemerintah setempat. Pembinaan dari instansi-intansi terkait sangat 

diperlukan agar pola tersebut dapat berubah. Pembinaan yang dimaksud adalah teknik bercocok 

tanam yang baik sesuai kondisi lahan, intensifi kasi pengolahan lahan agar hasil yang didapat lebih 

maksimal sampai pada pemberian jaminan pasar dan pemasaran hasil usaha pertanian. 

Aktivitas penduduk Paramasan Bawah di bidang pertanian umumnya dipengaruhi oleh kondisi 

cuaca baik untuk menanam padi, palawija dan sayuran.  Sedangkan aktivitas di bidang kehutanan dan 

pertambangan emas cenderung tidak dipengaruhi oleh kondisi cuaca. 

Penanaman padi dan tanaman palawija seperti kacang tanah, dilakukan berdasarkan 

pengetahuan lokal tentang kondisi cuaca.   Penanaman benih padi atau kacang tanah  dilakukan 

apabila dalam satu minggu terjadi hujan sebanyak 5-6 kali.  Jika frekuensi hujan kurang dari itu maka 

benih tidak mau berkembang dengan baik.  Menurut pengetahuan masyarakat lokal frekuensi hujan 

5-6 kali menjadikan kondisi tanah dingin sedangkan frekuensi kurang dari itu menunjukkan kondisi 

tanah masih panas.   

 



Masyarakat dilokasi penelitian pada umumnya bekerja sendiri-sendiri dalam mengelola 

lahannya. Gotong-royong hanya dilakukan ketika proses pembukaan lahan. Selain untuk menghindari 

kebakaran lahan, gotong-royong dilakukan untuk menghemat biaya dan juga untuk mengawasi jangan 

sampai terjadi tumpang tindih batas lahan. 

E. Aspek Kelembagaan 

Kajian kelembagaan dilihat dari keberadaan, fungsi, dan peran lembaga tersebut dalam 

masyarakat. Jenis kelembagaan dalam penelitian ini adalah kelompok tani. Kelompok tani di Desa 

Paramasan Bawah di bentuk pada tahun 2006. Keberadaan kelompok tani ini pada awalnya mendapat 

respon positif dari masyarakat. Beberapa pelatihan telah dilakukan bagi anggota kelompok tani dalam 

rangka peningkatan pengetahuan anggotanya. Pelatihan yang pernah dilaksanakan adalah Pelatihan 

Teknik Budidaya Tanaman Kehutanan, Teknik Budidaya Jati serta Teknik Budidaya Karet. Berbagai 

bantuan juga pernah disalurkan ke masyarakat melalui kelompok tani ini. Bantuan tersebut antara lain 

herbisida, bibit karet, bibit mahoni dan pupuk. 

Setelah beberapa lama berjalan, kelompok tani yang ada tersebut saat ini sudah tidak 

berfungsi lagi. Hal ini disebabkan adanya konfl ik horisontal yang terjadi dimasyarakat. Konfl ik ini 

disebabkan bantuan yang seharusnya diberikan kepada kelompok tani ternyata digunakan oleh 

oknum anggota kelompok. 

Melihat kondisi kelembagaan tersebut, pengembangan kelembagaan perlu diarahkan pada 

revitalisasi kelompok tani yang sudah terbentuk. Konfl ik yang terjadi tersebut harus diselesaikan agar 

kelompok tani sebagai sarana kemandirian masyarakat dapat kembali berfungsi. 

 

KESIMPULAN 

1. Pengelolaan hutan yang dilakukan masyarakat Desa Paramasan Bawah jika l masih tergolong 

dalam kategori sederhana. Hal ini di buktikan dengan pemilihan jenis tanaman yang berdasarkan 

kesesuian lahan, kemudahan perawatan, serta harga jual. Hal ini tidak lain karena tingkat 

pendidikan masyarakat yang umumnya rendah. Sistem penguasaan lahan berdasarkan pada siapa 

yang melakukan pembukaaan lahan dengan pengakuan secara yuridis formal status penguaasan 

lahan  berdasarkan surat yang ditandatangani kepala desa 

2. Secara ekonomi pengelolaan hutan oleh masyarakat mampu memberikan pendapatan rata-rata 

sebesar Rp. 19.000.000,-/tahun. Walaupun begitu ternyata belum mampu mengangkat derajad 

kesejahteraan masyarakat karena tingginya tingkat pengeleluaran. 

3. Budaya masyarakat dalam pengelolaan lahan adalah mempraktekan sistem perladangan 

berpindah dengan pola polikultur dan monokultur. Kelompok Tani yang seharusnya berfungsi 

sebagai sarana kemandirian masyarakat ternyata tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini 

diakibatkan konfl ik horisontal dalam masyarakat. 
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