
15 JURNAL SOSIAL EKONOM I  Vol. 2 No.1 (2001) pp. 15 _ 30     DAMPAK KRISIS EKONOMI TERHADAP KONDISI HUTAN DAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN:  Kasus di Hutan Produksi Sumatera Selatan (The Impacts of Economic Crisis on Forest and Villagers at the Forest Frontier: A Case in South Sumatera Production Forest)  Oleh:  Kirsfianti Ginoga dan Erwidodo   Abstract Economic crisis had serious impacts on the forestry sector in the province of South Sumatera, despite its share to the provincial Gross Domestic Product remained the same. During the crisis, the production of round wood decreased from positive 50 per cent to negative 13.5 per cent, and 41.5 per cent of the forestry workforce lost their job.    For farmers in the forest frontier, it is found that income from the most profitable planting pattern i.e., karet and padi has reduced  27 per cent economically and 9.5 per cent financially during the crisis.  If the subsistance necessary level of Sayogyo is used, it shows that this amount is far from meeting the level.  Therefore it is not surprising to see that many villagers had an additional income from many sources including “illegal” logging (membalok) and  estate labour.   The source of illegal cutting is from the production forest with merawan, merbau, and pulai as the main wood collected.  The plantation forests belonged to the forest concessions were not disturbed because of their clear status and owner, despite their harvestable age.   These results have a number of policy implications : (i) the economic crisis and reform are expected to become a “blessing in disguise” for government to improve current policies regarding  forest management, community, and other involved institution, (ii) the perceived status of forest estate needs to be addressed in both legal and social contexts to prevent further over-exploitation, and (iii) there is a need for community education regarding rubber plantation, forest fire protection and law.     Key Words: Economic crisis, Forest management, Villagers at the forest frontier, Illegal logging.  Abstrak Krisis ekonomi mempunyai dampak yang serius terhadap perkembangan sector kehutanan Sumatera Selatan, walaupun secara umum kontribusi sector ini terhadap GDP propinsi tidak berubah.  Dampak dari krisis bisa dilihat dari apabila sebelum krisis produksi kayu bulat mengalami pertumbuhan positif sebesar 50 persen, selama krisis tingkat produksi kayu bulat mengalami penurunan sebesar 13,5 persen.  Begitu pula dengan tingkat serapan tenaga kerja berkurang sebesar 41,5 persen, dibandingkan dengan sebelum krisis yang mengalami peningkatan sebesar 9,5 persen. Bagi masyarakat sekitar hutan, pola tanam tumpang sari karet dan padi mempunyai nilai surplus terbesar baik sebelum maupun selama krisis, tetapi dengan perolehan penerimaan yang berkurang selama krisis, sehingga apabila dibandingkan dengan nilai kebutuhan fisik minimum 



 volume 2 no. 1 (2001) 16 setara beras, nilai ini tidak lagi mencukupi.  Karena itu banyak masyarakat yang mencari alternatif pendapatan tambahan termasuk melakukan “pencurian kayu liar” dan pekerjaan serabutan lain seperti buruh perkebunan kelapa sawit.  Kayu yang umum dijarah adalah kayu dari hutan alam seperti merawan, merbau dan pulai.  Kayu dari hutan tanaman tidak banyak dijarah. Implikasi kebijakannya adalah antara lain: (i) dengan adanya krisis ekonomi di tengah era reformasi ini diharapkan dapat membawa hikmah sehingga pemerintah dapat memperbaiki manajemen pengelolaan hutan, partisipasi masyarakat dan para pihak lain, (ii) status lahan perlu lebih diperjelas baik dalam konteks sosial maupun hukum, dan (iii) masih diperlukan pendidikan informal bagi masyarakat terutama dalam upaya pembudidayaan karet, pencegahan kebakaran hutan dan penyuluhan hukum. Kata kunci  Krisis ekonomi, Pemeliharaan hutan, Penduduk di batas hutan, Penebangan liar.    I. PENDAHULUAN  Krisis ekonomi yang berlangsung sejak bulan Juli 1997 mempunyai dampak perubahan yang besar terhadap perekonomian nasional Indonesia.  Krisis yang secara garis besar disebabkan oleh depresiasi rupiah secara drastis terhadap dolar mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang negatif, yaitu mencapai hampir –14 persen, meningkatnya harga-harga dan tingkat inflasi hingga mencapai rata-rata    66 persen pada tahun 1998.  Dalam kondisi perekonomian yang sangat buruk, dan inflasi yang masih tinggi, praktis sebagian besar kegiatan usaha sangat terpukul.  Hal ini tercermin dengan menurunnya nilai produk domestik di hampir semua sektor, tidak terkecuali sektor kehutanan. Salah satu dampak krisis ekonomi adalah merosotnya kegiatan usaha atau perekonomian masyarakat Indonesia. Tabel 1 menunjukkan laju pertumbuhan (PDB) menurut sektor sebelum dan setelah adanya  . Tabel 1.  Laju Pertumbuhan Produk Domestik 1996,1997 dan 1998  Table 1. Growth Rate of Gross Domestic Product 1996, 1997 and 1998  1996 1997 1998 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Agriculture, Forestry and Fishery) 3,14 0,72 0,38 Pertambangan dan Penggalian (Mining and Quarrying) 6,74 1,71 -3,35 Industri Pengolahan (Manufacturing Industry)  11,59 6,42 -15,59 Listrik, Gas dan Air Bersih (Electricity, gas and water supply) 13,63 12,75 1,42 Bangunan (Construction) 12,76 6,43 -37,49 Perdagangan, Hotel dan Restoran (Trade,hotels and restaurants) 8,16 5,80 -20,64 Pengangkutan dan Komunikasi (Transport and communication) 8,68 8,31 -11,84 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (Finansial, ownership and business services)  6.04 6,45 -18,24 Jasa-Jasa (Services) 3,40 2,54 -5,51 Produk Domestik Bruto (GDP) 7,82 4,91 -13,72 Sumber (Source) : Badan Pusat Statistik, 1996,1997, 1998.  krisis yaitu untuk tahun 1996, 1997 dan 1998. Dari Tabel 1 terlihat bahwa sebelum krisis (tahun 1996), pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi yaitu sebesar 7,82 persen.  Kemudian pada tahun 1997 turun menjadi 4,91 persen dan pada tahun 



Dampak krisis ekonomi ……..(Kirsfianti Ginoga dan Erwidodo) 17 1998 turun hingga mencapai – 13,97 persen.  Penurunan ini antara lain diakibatkan oleh terpuruknya beberapa sektor usaha yang sebelumnya menjadi penunjang utama perekonomian, seperti industri manufaktur yang bermodalkan teknologi tinggi dan bahan baku impor.       Apabila dilihat per sektor, seluruh sektor mengalami pertumbuhan yang negatif kecuali sektor pertanian, kehutanan, perikanan, serta listrik, gas dan air bersih yang meningkat sebesar 0,38 dan 1,42 persen pada tahun 1998.  Sebelum tahun 1977, pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Indonesia cukup tinggi yaitu sebesar 3,14 persen (tahun 1996), kemudian pada tahun 1997 turun menjadi 0,72 persen, dan pada tahun 1998 berkurang menjadi 0,38 persen. Bencana kekeringan dan kebakaran hutan yang terjadi hampir bersamaan dengan krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 mengakibatkan 15 dari 27 propinsi di Indonesia atau sekitar 7,5 juta jiwa terkena ancaman bahaya kelaparan (Walters, 1998). Hal ini menambah beratnya upaya pemerintah, instansi terkait dan masyarakat untuk melepaskan diri dari keadaan krisis. Perubahan-perubahan tersebut tentu saja berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Seberapa besar dampak krisis ini terhadap perubahan perilaku sosial dan ekonomi masyarakat yang hidup di sekitar hutan Indonesia? Adakah pengaruhnya terhadap eksistensi hutan dan pemungutan hasil hutan? Bagaimanakah mekanisme yang mengaitkan krisis ekonomi dengan sumberdaya hutan? Apa implikasinya terhadap kebijaksanaan manajemen kehutanan?  Pertanyaan-pertanyaan ini memotivasi penelitian ini.  Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan akibat krisis ekonomi dan pengaruhnya terhadap keberadaan dan pengelolaan hutan dan hasil hutan.  Secara lebih khusus kegiatan kajian ini bertujuan untuk:  1. Mengetahui dampak krisis terhadap kondisi sektor kehutanan Sumatera Selatan 2. Mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan sebelum dan selama krisis ekonomi, serta mempelajari perilaku masyarakat dalam menghadapi krisis ekonomi, 3. Mengevaluasi dampak krisis ekonomi terhadap pengelolaan hutan termasuk kegiatan pemungutan hasil hutan oleh masyarakat sekitar hutan,  4. Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap meluasnya dampak krisis, dan menganalisis implikasi kebijakan dari temuan di lapangan.   II. METODOLOGI PENELITIAN  A. Kerangka Pemikiran  Secara sederhana dampak dari krisis ekonomi dapat dilihat pada Gambar 1. Dalam Gambar terlihat bahwa krisis ekonomi secara langsung dan tidak langsung mempunyai dampak terhadap kondisi sektor kehutanan di Propinsi Sumatera Selatan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan. Kondisi sektor kehutanan akan didekati dari jumlah HPH, tingkat produksi serta tingkat penyerapan       



 volume 2 no. 1 (2001) 18 .              Keterangan:  Gambar 1. Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Keberadaan Hutan dan Pengelolaan Hasil Hutan  Figure 1. The impact of economic crisis on forest and forest uses          kerja. Ketiga indikator ini diharapkan mampu menjawab dampak krisis terhadap kondisi sektor kehutanan di Sumatera Selatan.  Untuk masyarakat sekitar hutan, dampak sosial dan ekonomi akan dilihat dari tingkat pendapatan, pekerjaan serta pola pengeluaran. Karena itu akan dilihat  masalah  utama  yang  dirasakan   selama   krisis  ekonomi dan bagaimana menyikapi  permasalahan yang dirasakan. Variabel lain yang diduga berpengaruh antara lain adalah pendapatan, termasuk tingkat upah, dan pekerjaan.  Hal lain yang akan ditelaah adalah implikasi dari perubahan variabel-variabel ini terhadap keberadaan hutan, termasuk kegiatan pengolahan hasil hutan.   B. Waktu dan Lokasi Penelitian  Penelitian di lapangan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 1999. Lokasi penelitian dipilih secara purposive dengan alasan bahwa Sumatera Selatan merupakan propinsi dengan luas areal terbesar di Pulau Sumatera dan dengan proporsi luas hutan terbesar kedua setelah perkebunan, dan mempunyai arus migrasi terbesar.  Hal ini disertai dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi, yaitu 70 jiwa per km2 dan pendapatan perkapita yang relatif tinggi, yaitu sebesar Rp 2,69 juta, serta persentase penduduk miskin yang rendah, yaitu sebesar 10,24 persen (BPS, 1998).  Karena itu propinsi ini ideal untuk melihat gambaran dari dampak krisis ekonomi. Wilayah penelitian termasuk satuan pengusahaan hutan (SPH) Sei Lalan, dimana secara geografis berada pada 103o30’-103o50’ Bujur Timur dan 2o00’ – 2o20’ Lintang Selatan, terletak kurang lebih 16 km dari ibukota Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin, atau kurang lebih 250 km sebelah utara kota Palembang, ibukota Sumatera Selatan.   Perubahan dalam Sektor Kehutanan :   Jumlah HPH   Produksi   Tenaga kerja  Perubahan dalam Variabel Sosial Ekonomi Masyarakat:   Pendapatan   Pekerjaan   Pola Pengeluaran  Krisis Ekonomi Keberadaan Hutan dan Pengelolaan Hutan dan Hasil Hutan Berpengaruh langsung Berpengaruh langsung/tidak langsung 



Dampak krisis ekonomi ……..(Kirsfianti Ginoga dan Erwidodo) 19 Topografi daerah umumnya datar sampai agak landai.  Ketinggian tempat kurang lebih 10-140 m diatas permukaan laut.  Sungai Lalan dan anak sungainya Aso-Terap dan Kenawang merupakan urat nadi sarana transportasi, baik untuk kayu maupun masyarakat, terutama di musim hujan (bulan September-Maret), dimana angkutan perkotaan yang melewati jalan umum banyak mengalami gangguan seperti tanah longsor atau terbelah. Jumlah dan kepadatan penduduk di wilayah penelitian baik sebelum maupun selama krisis termasuk rendah, dengan jumlah penduduk untuk desa Bayat Ilir dan Pangkalan Bayat masing-masing adalah 694 dan 1.098 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata adalah 5 - 10 jiwa per km2 untuk desa Bayat Ilir dan Pangkalan Bayat.  Lebih besarnya kepadatan penduduk di desa Pangkalan Bayat antara lain diakibatkan oleh adanya lokasi transmigrasi swakarsa yang dirintis sejak tahun 1993.  C.  Pengumpulan dan Analisis Data  Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan masyarakat yang hidup sekitar hutan, dan dengan pengelola hutan PT Inhutani V dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan.  Pemilihan responden dilakukan secara acak dengan jumlah responden sampel sebesar 7 persen dari jumlah populasi. Angka ini dinilai cukup untuk mewakili populasi dalam penelitian sosial.  Fraksi sampel di tiap lokasi dapat dilihat pada Tabel 2. Data primer dikumpulkan dengan bantuan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Metode wawancara menggunakan metode re-call, yaitu dengan menggali kembali ingatan responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terjadi sebelum krisis, yaitu Juni 1996-Juli 1997, dan selama krisis yaitu setelah Agustus 1998.  Untuk analisis pola tanam, jangka waktu yang digunakan adalah satu tahun analisis, yaitu satu tahun sebelum dan satu tahun setelah krisis.   Tabel 2. Ukuran Sampel Pada Setiap Desa Penelitian   Table 2. Sample Size in Each Village   Jumlah Kepala Keluarga (KK) (Number of household) KK Sampel  (Respondent sample) Persentase dari  Jumlah KK (%) (Percentage) Kec Bayung Lincir, Kab Musi Banyuasin, Sumatera Selatan - Desa Bayat Ilir - Desa Pangkalan Bayat    140 200    10 14    7 7 Total (Total) 340 24 7  Responden yang diambil sebagai sampel berjumlah 24  orang yang berasal dari dua desa.  Berdasarkan usia, sebagian besar responden (50 %) berusia antara 25-34 tahun. Tiga puluh tiga persen berusia antara 35-54 tahun.  Sisanya 17 persen berusia di atas 55 tahun.     Jika dilihat dari latar belakang pendidikannya, 50 persen merupakan tamatan SD.  Dua puluh lima persen tamat SMP, 17 persen tamat SMA, sedangkan sisanya 8 persen 



 volume 2 no. 1 (2001) 20 tidak tamat SD. Karena itu dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan di desa penelitian termasuk rendah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan perbandingan sebelum dan selama krisis, dengan bantuan program Excel.    III. HASIL DAN PEMBAHASAN  A. Dampak Krisis Terhadap Perkembangan Hutan dan Kehutanan Sumatera Selatan  Seperti halnya perekonomian Indonesia, peranan sektor kehutanan terhadap PDRB propinsi Sumatera Selatan tidak mengalami perubahan yang berarti selama masa krisis ekonomi (Tabel 3), bahkan terdapat kecenderungan yang semakin meningkat, yaitu dari 2,05 persen di tahun 1997 menjadi 2,22 persen di tahun 1998. Hal ini antara lain dikarenakan meningkatnya nilai produk ekspor terutama kayu lapis dan gergajian karena depresiasi rupiah.    Tabel 3. PDRB Sumatera Selatan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku, 1996-98  Table 3. Regional Gross Domestic Product of South Sumatera by Industrial Origin at Current Market Prices, 1996-98   1996 1997 1998 Pertanian (Agriculture)  Tanaman Pangan (food crops)  Perkebunan (Estate)  Peternakan (Poultry)  Kehutanan (Forestry)  Perikanan (Fishery) 20.18 5.57 8.10 1.60 2.28 2.63 19.21 5.04 7.85 1.56 2.05 2.71 19.94 5.00 8.60 1.37 2.22 2.76 Pertambangan dan Penggalian (Mining and Quarrying) 15.03 16.47 24.07 Industri Pengolahan (Manufacturing Industry)  21.75 21.89 21.11 Listrik, Gas dan Air Bersih (Electricity, gas and water supply) 0.65 0.66 0.51 Bangunan (Construction) 7.83 7.31 5.63 Perdagangan, Hotel dan Restoran (Trade,hotels and restaurants) 17.94 18.62 15.33 Pengangkutan dan Komunikasi (Transport and communication) 4.76 4.65 3.67 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (Financial, ownership and business services)  5.04 4.85 4.32 Jasa-Jasa (Services) 6.82 6.60 5.44 Total 100 100 100 Sumber (Source): Sumatera Selatan Dalam Angka (South Sumatera in figure), 1998.  Walaupun kontribusi terhadap PDRB propinsi tidak mengalami penurunan, krisis ekonomi mempunyai kontribusi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pengusahaan hutan seperti diindiaksikan dengan jumlah HPH, tingkat produksi, dan tingkat penyerapan tenaga kerja.  Apabila sebelum krisis, jumlah HPH berkurang sebesar 11 persen per tahun, selama krisis jumlah ini bertambah menjadi 20 persen. Walaupun fenomena tersebut tidak bisa dijelaskan sebagai akibat dari krisis, tetapi data menunjukkan bahwa HPH yang dicabut di 



Dampak krisis ekonomi ……..(Kirsfianti Ginoga dan Erwidodo) 21 wilayah ini adalah karena masalah internal, yang antara lain diakibatkan oleh rendahnya potensi hutan, sehingga komoditi ekspor yang justru dapat meringankan beban krisis dan memberikan keuntungan ganda dalam nilai rupiah semakin berkurang. Menurut Toha (2000), sebagaian besar (57 %) perusahaan HPH yang  diserahkan  ke  PT Inhutani V merupakan  areal  bekas  tebangan dengan kondisi jelek, artinya mempunyai potensi dibawah 25 m³ per ha, bahkan sebagian merupakan tanah kosong dan semak belukar.  Hanya 7 persen yang mempunyai hutan dengan kondisi primer.      Indikator lain seperti tingkat produksi kayu baik kayu bulat maupun kayu olahan juga menunjukan trend yang menurun (Tabel 4).  Tingkat produksi kayu bulat, kayu gergajian dan kayu lapis menurun sebesar masing-masing 27 persen, 33 persen dan 13 persen dari tahun 1994 sampai 1998. Trend perkembangan jumlah HPH, produksi serta jumlah tenga kerja dapat dilihat pada Gambar 2.   Keterangan (Note): Satuan untuk Kayu Bulat, Plywood dan Kayu Gergajian adalah dalam 10.000 m³, satuan untuk HPH adalah unit dan tenaga kerja adalah 1.000 orang (Unit of measurement for round wood, plywood and sawn timber are in 10,000 m³; unit of measurement for forest concessionairs is in unit, and labour is in 1,000 persons).  Gambar 2.  Profile Perkembangan HPH, Produktivitas dan Tingkat Tenaga Kerja, 1994-1998 Figure 2.  Growth of Forest Concesionners, Productivity  and Workforce, 1994-1998   Apabila dilihat perbandingan indikator tersebut sebelum dan selama krisis, penurunan selama krisis yaitu dari tahun 1997 ke tahun 1998 yang terbesar adalah untuk kayu bulat (Tabel 5), yaitu apabila sebelum krisis produksi kayu bulat mengalami pertumbuhan positif sebesar 50 persen, selama krisis tingkat produksi kayu bulat mengalami penurunan negatif sebesar 13,5 persen.  Selain masalah potensi, penurunan ini dikarenakan antara lain oleh berkurangnya jumlah HPH dan tenaga kerja.  Seperti terlihat pada Tabel 5, tingkat tenaga kerja selama krisis berkurang sebesar 41,5 persen, dibandingkan dengan sebelum krisis yang mengalami peningkatan 4,5 persen.  01020304050607080 1994 1995 1996 1997 1998Tahun HPHKayu Bulat (m3)PlywoodGergajianTenaga Kerja



 volume 2 no. 1 (2001) 22 Tabel 4. Pertumbuhan Kayu Bulat, Plywood dan Kayu Gergajian di Sumatera Selatan. 1994-8 Table 4. Logs, Plywood, and Sawntimber growth in the Province of South Sumatera, 1994-8  Kayu Bulat (Logs, m³) Pertumbuhan (Growth,%) Kayu lapis (Plywood, m³) Pertumbuhan (Growth, %) Kayu Gergajian (Sawntimber, m³) Pertumbuhan (Growth,%) Tenaga Kerja (Workforce, orang) Pertumbuhan (Growth, %) 1994 179096,7 -- 204545,2 - 249389,5 - 6423 - 1995 235938,8 32 176379,9 -14 280471,5 12 7144 11 1996 728137,4 68 165253,4 -7 271094,5 -3 7023 -2 1997 555219,1 -31 147797,3 -12 256518,7 -6 2156 -69 1998 283978,4 -96 146098,3 -1 219913,8 -17 1852 -14 Total (Total)  -27  -33  -13  -74 Rata-rata (Average)  -7  -8  -3  -18 Sumber (Source): Sumatera Selatan Dalam Angka (South Sumatera in Figure), 1998 dan Statistik Dinas kehutanan Propinsi Sumatera Selatan (South Sumatera’ Statistics of Forestry), 1998. Data diolah (Processed data).   Berbeda dengan tingkat produksi kayu gergajian dan kayu bulat, tingkat produksi kayu lapis mengalami peningkatan selama krisis, yaitu apabila sebelum krisis penurunan produksi sebesar 10,5 persen, selama krisis penurunan berkurang sebesar 6,5 persen.  Oleh karena itu kayu lapis dijadikan produk ekspor andalan, dimana laju produksinya terus digalakan dengan harapan dapat menghasilkan nilai ekspor yang lebih besar selama masa krisis.  Tabel 5. Perbandingan Jumlah HPH, Produktivitas dan Tenaga Kerja Sebelum dan Selama Krisis  Table 5. Comparison of number of forest concessioners, Production and Labour before and  during the Crisis Uraian (Items) Sebelum Krisis  (Pre crisis, %) Selama Krisis  (Post crisis,%) Jumlah HPH (Number of forest concesionairs) -11  -20 Kayu bulat (Logs) +50 -13.5 Kayu lapis (Plywood) -10.5 -6.5 Kayu gergajian (Sawn timber) +4.5 -11.5 Tenaga kerja (Employment) +4.5 -41.5  Yang perlu dicermati adalah kebutuhan bahan baku kayu bulat untuk kayu lapis yang semakin meningkat.  Meningkatnya produksi kayu lapis, terjadi pada saat kemampuan pasokan kayu bulat berkurang. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari mana sumber kayu bulat untuk kayu lapis berasal? Fenomena ini dapat dilihat dari pertama, adanya “trade-off” antara produksi kayu gergajian dan kayu lapis, dimana pasokan untuk kayu gergajian dialokasikan untuk kayu lapis.  Hal ini terlihat dari berkurangnya produksi kayu gergajian selama masa krisis. Kedua kemungkinan adanya pengambilan pasokan dari penebangan liar.  



Dampak krisis ekonomi ……..(Kirsfianti Ginoga dan Erwidodo) 23 B. Dampak Krisis Ekonomi Bagi Masyarakat Sekitar Hutan   1. Kondisi Sosial Masyarakat: Persepsi dan Kondisi Selama Krisis  Hampir seluruh responden merasakan dampak krisis berupa naiknya harga-harga barang terutama makanan, dengan persentase kenaikan harga pangan mencapai rata-rata 62 persen dibandingkan dengan sebelum krisis. Harga sandang seperti pakaian adalah hal kedua yang mereka rasakan besar sekali dampaknya, diikuti dengan harga minyak tanah dan bumbu. Hal ini terbukti dari jumlah persentase masyarakat yang merasakan dampak, yaitu, 80 persen dan 93 persen masyarakat di desa 1 dan 2. Dampak lain yang dirasakan adalah relatif sulitnya mencari pekerjaan yang bersifat permanen, dengan tingkat upah yang memadai.  Pekerjaan yang bersifat harian dan tidak tetap seperti menanam atau memanen kelapa sawit sebetulnya tersedia tetapi tingkat upah umumnya relatif rendah, yaitu sebesar Rp 15.000 per hari, sedangkan biaya  yang harus mereka keluarkan untuk transportasi dan akomodasi cukup besar, yaitu sebesar Rp 5.000 per hari. Oleh karena itu, menjadi buruh pada perusahaan kelapa sawit adalah alternatif terakhir, apabila tidak ada lagi pilihan bagi mereka.  Hal lain yang menarik adalah adanya salah persepsi tentang kebijakan pengelolaan hutan kemasyarakatan, dimana masyarakat menganggap bahwa mereka juga mempunyai hak untuk mengelola hutan.  Kenyataan ini diperburuk dengan adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah di lapangan. Akibatnya adalah meningkatnya tingkat kegiatan membalok atau “mencuri” kayu pada kedua desa penelitian. Peningkatan jumlah pembalok rata-rata sebesar         19,3 persen (Universitas Bengkulu, 1993 dan wawancara langsung dengan Kepala Desa, 1999). Meningkatnya jumlah pembalok secara tidak langsung dapat dikaitkan dengan era reformasi dimana iklim keterbukaan semakin matang, majunya kebebasan pers dan hak partisipasi rakyat yang didorong oleh situasi sosial.  Sebagian masyarakat mengetahui mengenai masalah politik dan semakin merasa memiliki hak yang sama untuk dapat juga menebang kayu di hutan.  Masyarakat merasa bahwa hutan adalah juga milik mereka sehingga berhak untuk menebang kayu, untuk memperoleh uang dan mencukupi kebutuhan.  Aspek negatifnya adalah kurangnya perhatian terhadap aspek kelestarian dan penanaman kembali.    2.  Kondisi Ekonomi : Pola Pengeluaran dan Pendapatan  Pengeluaran rata-rata responden selama krisis meningkat sebesar 59,1 persen, yaitu dari sekitar Rp 208.167 per tahun menjadi Rp 331.289 per tahun.  Pola pengeluaran sebelum dan sesudah krisis dapat dilihat pada Tabel 6.  Dari Tabel 6 terlihat bahwa secara umum tidak terdapat banyak perbedaan antara pola pengeluaran sebelum dan selama krisis.  Dalam arti bahwa apabila sebelum krisis, pengeluaran terbesar responden adalah untuk makanan, baik pokok maupun lauknya, maka selama krisis juga demikian.    



 volume 2 no. 1 (2001) 24 Tabel 6. Pola Pengeluaran Responden Sebelum dan Selama Krisis (%)  Table 6. Expenditure pattern before and during crisis, % Jenis (Items) Sebelum (Before,%) Rangking (Rank) Selama  (During, %) Rangking  (Rank) Makanan (Food)  1  1  Pokok (Staple) 15,9  26.1   Lauk (Additional) 26.9  21.1  Minyak+bumbu (Oil and spices) 6.2 5 5.7 5 Rokok (Cigarrete) 19.0 2 17.6 2 Air+Listrik (Water and electricity) 2.6 9 1.7 8 Kayu bakar (Fuelwood) 2.9 8 3.4 6 Baju (Clothes) 6.1 6 6.9 5 Kesehatan (Health) 7.6 3 7.1 3 Pendidikan (Education) 5.3 7 3.3 7 Lain-lain (Others) 7.5 4 7.1 4 Total (Total) 100.0  100.0  Sumber (Source):Wawancara dengan Responden (Interview with respondents).  Dari Tabel 6 terlihat pula bahwa rata-rata responden mengeluarkan pengeluaran yang besar untuk merokok. Hampir sebagian responden (40 %) mengatakan terdapat peningkatan biaya untuk pendidikan dan kesehatan.  Hal ini dikarenakan kenaikan biaya pembelian buku pelajaran dan obat-obatan.  Tetapi hal ini bisa diatasi dengan tersedianya buku pelajaran di sekolah-sekolah. Begitu juga dengan biaya pemeriksaan kesehatan. Kenaikan biaya kesehatan, umumnya diatasi dengan pengobatan alternatif seperti pengobatan tradisional (dukun kampung) yang lokasi dan biayanya terjangkau, sehingga banyak dikunjungi untuk pemeriksaan kesehatan. Penghasilan masyarakat sekitar hutan dapat dibedakan atas mata pencaharian bertanam atau berladang dan mata pencaharian lain.  Walaupun secara umum mereka berstatus petani atau peladang tetapi tingkat penghasilan dari bertani umumnya relatif kecil.  Pola tanam yang umum dilakukan pada ladang selama krisis adalah : (i) karet-palawija (jagung, cabe dan kacang panjang), dilakukan oleh 20 % dari responden, (ii) singkong dan jagung, dilakukan oleh 10 %, (iii) karet dan padi, dilakukan oleh 30 %, (iv) monokultur karet (8 %), sedangkan sisanya tidak diusahakan karena alasan terlalu banyak hama seperti tikus dan babi hutan. Karet yang ada sekarang umumnya karet alam yang belum memproduksi getah.     Pola tanam yang diusahakan sebelum krisis umumnya relatif sama, sehingga tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan selama krisis.  Namun, pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa cukup banyak lahan yang tidak ditanami atau diolah.    Besarnya penerimaan dari masing-masing pola tanam dapat dilihat pada Tabel 7.  Dari tabel terlihat bahwa pola tanam ketiga yaitu tumpangsari karet dan padi mempunyai nilai surplus secara ekonomi dan finansial terbesar baik sebelum maupun selama krisis. Dalam satu tahun hanya dilakukan satu kali penanaman, karena itu pendapatan yang diperoleh adalah pendapatan selama satu tahun. Sebelum krisis nilai surplus ini adalah sebesar Rp 1.250.667 secara ekonomi dan    



Dampak krisis ekonomi ……..(Kirsfianti Ginoga dan Erwidodo) 25 Rp 1.450.667 secara finansial per ha per tahun.  Sedangkan selama krisis surplus ini berkurang menjadi Rp 912.667 secara ekonomi dan Rp 1.312.667 secara finansial per ha per tahun. Karena itu baik secara finansial maupun secara ekonomi nilai surplus selama krisis berkurang.  Hal ini disebabkan antara lain oleh  menurunnya tingkat produksi dan meningkatnya harga input seperti bibit dan pupuk.  Apabila harga beras sebelum dan selama krisis adalah Rp 1.250 per kg dan      Rp 2.250 per kg, maka jika nilai ini disetarakan dengan beras akan diperoleh 1.160 kg per keluarga pada sebelum krisis, atau sebesar 583 kg sesudah krisis, atau terjadi pengurangan sebesar hampir 50 persen.  Mengingat rata-rata jumlah anggota keluarga per KK adalah sebesar 3,6, maka surplus yang diperoleh adalah sebesar 322 kg dan 162 kg beras per kapita per tahun sebelum dan sesudah krisis.  Jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup minimal menurut Sayogyo yaitu 320 kg beras per kapita, maka terdapat perbedaan yang nyata antara kecukupan hidup minimal sebelum dan sesudah krisis. Apabila sebelum krisis, secara finansial kebutuhan minimum per kapita dapat dipenuhi dari ladang dengan pola tanam karet-padi, selama krisis, nilai kebutuhan fisik minimum ini tidak dapat tercukupi lagi.     Tabel 7. Penghasilan dari Ladang pada Tiga Pola Tanam Utama Sebelum dan Selama Krisis  Table 7. Income from Dryland planting Before and During Crisis Waktu tanam (Timing) Pola Tanam 1 (Cropping pattern 1) Pola Tanam 2 (Cropping pattern 2) Pola Tanam 3 (Cropping pattern 3) Sebelum Krisis (Before crisis) Selama Krisis (During crisis) Sebelum Krisis (Before crisis) Selama Krisis (During crisis) Sebelum Krisis (Before crisis) Selama Krisis (During crisis) Bibit (Seeds) 28000 40000 5000 10000 56000 84000 Pupuk (Fertiliser) 256000 296000 30000 37500 160000 186666.7 Tenaga kerja keluarga (Family labour) 150000 300000 67500 135000 200000 400000 Upah Laki-laki  (Male wage) 60000 120000 22500 30000 200000 400000 Upah Wanita  (Female wage) 40000 80000 7500 15000 133333.3 266666.7 Total Biaya  (Total costs) 534000 836000 132500 227500 749333.3 1337333 Hasil (Output) 804000 840000 300000 425000 2000000 2250000 Surplus (Surplus)  Ekonomi (Economy)  Finansial*)  (Financial)  270000 420000  4000 304000  167500 265000  172500 352500  1250666.7 1450666.7  912666.7 1312667 Ranking (Rank) 2 3 3 2 1 1 Keterangan (Note):  Surplus Finansial dihitung berdasarkan pengeluaran riil yang dikeluarkan oleh petani. (Financial surplus is measured as a real expenditure for the farmers)    Kedua pola tanam lainnya ternyata menghasilkan surplus yang relatif rendah, jauh dari nilai kecukupan minimal per kapita per tahun.  Karena itu tidak mengherankan apabila masyarakat kemudian mencari alternatif penghasilan tambahan untuk tetap bertahan selama masa krisis.  Mata pencaharian sampingan yang umum dilakukan di desa penelitian selain menebang kayu adalah berdagang, atau menjadi buruh.  Besarnya penghasilan selama krisis dari menebang kayu umumnya meningkat sebesar 50 persen dibandingkan dengan sebelum krisis, yaitu dari Rp 3.000.000 per 



 volume 2 no. 1 (2001) 26 tahun menjadi Rp 4.500.000 per tahun.  Jenis kayu yang umum ditebang adalah merawan, merbau dan pulai. Kenaikan penghasilan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan harga kayu. Menjadi buruh pada perusahaan perkebunan menghasilkan penghasilan rata-rata sebesar Rp 2.400.000.  Menjadi buruh bongkar muat pada perusahaan kelapa sawit memberikan tingkat penghasilan tambahan terendah yaitu sebesar Rp 450.000 per tahun.  Keterbatasan untuk menjadi buruh karena merupakan pekerjaan yang bersifat musiman, yaitu ketersediaan pekerjaan hanya pada saat-saat tertentu, yaitu pada waktu panen atau penanaman.  Sedangkan kegiatan menebang kayu dapat dilakukan pada bulan apa saja. Dibandingkan dengan tingkat pengeluaran, adanya tambahan pendapatan menyebabkan krisis ekonomi tidak mempunyai dampak yang negatif terhadap tingkat penghasilan dan surplus responden sekitar hutan. Bahkan sebaliknya mereka cenderung mempunyai penghasilan yang bertambah besar.    Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa krisis ekonomi memaksa masyarakat untuk mencari alternatif penghasilan tambahan, dimana penghasilan tambahan yang tersedia setiap saat adalah menebang kayu.  Sehingga dapat diperkirakan bahwa tekanan terhadap hutan semakin meningkat akibat adanya aktifitas masyarakat tersebut. Berapa besarnya tekanan terhadap hutan belum dapat dikuantifikasikan secara akurat. Tetapi apabila dilihat dari besarnya surplus yang diperoleh sesudah krisis per tahun dari hasil menebang kayu (Rp. 4.500.000 per tahun) serta harga kayu ukuran 30 cm ke atas yang dijual ke penadah dengan harga Rp 30.000 per m³, maka jumlah kayu yang ditebang rata-rata adalah sebanyak 150 m³ per tahun per KK. Mengingat 20 persen responden mempunyai penghasilan sebagai penebang kayu, maka jumlah penebangan kayu setiap tahun yang dilakukan di desa penelitian adalah sebesar 56.550 m³.  Suatu jumlah yang sangat besar dan memerlukan pemecahan.   C. Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam Meluasnya Dampak Krisis  1. Bencana alam kebakaran tahun 1997/1998  Tragedi kebakaran hutan yang terjadi pada pertengahan tahun 1997/1998 telah merusak tanaman karet dan palawija yang menjadi harapan sumber mata pencaharian masyarakat petani peladang.  Puluhan dan bahkan ratusan hektar ladang karet milik petani yang siap dan sedang menghasilkan getah habis terbakar.  Padahal setiap hektarnya mampu menghasilkan 0.75 ton getah per bulan, dengan harga sekitar Rp 85.000 per kwintal.  Pada saat ini harga getah karet dapat mencapai Rp 170.000 per kwintal.  Sehingga dapat diketahui besarnya nilai kehilangan ekonomi akibat kebakaran hutan yang terjadi.  Kebakaran hutan ini telah melenyapkan harapan masyarakat karena berkurangnya sumber penghasilan utama, sehingga memperparah kondisi krisis yang telah mengakibatkan melonjaknya harga bahan pangan dan sandang. Pada akhirnya mengakibatkan maraknya kegiatan penebangan kayu, yang diikuti dengan bercocok tanam di areal sekitar sebagai upaya akhir yang ditempuh.   



Dampak krisis ekonomi ……..(Kirsfianti Ginoga dan Erwidodo) 27 Untuk itu program pembinaan terhadap masyarakat dan upaya pencegahan cara penanggulangan bahaya kebakaran merupakan suatu keharusan bagi pengelola hutan HPH dan instansi terkait.  Mekansime kerjasama antar instansi terkait, bagaimana cara meminimalkan resiko kebakaran, dan menanggulangi bahaya kebakaran hutan sangat diperlukan.  2. Rendahnya Penghasilan dari Pertanian Menetap  Masyarakat sekitar hutan belum begitu banyak mengenal budaya bertani menetap.  Karena itu pertanian yang mereka lakukan umumnya adalah berladang berpindah dengan luas tanam per tahun sekitar 2 hektar.  Pola tanam yang dilakukan umumnya adalah bertanam karet dengan penanaman padi huma dan terkadang palawija (jagung ) atau singkong disela-sela tanaman karet.  Tenik budidaya bercocok tanam juga masih sederhana.  Upaya intensifikasi seperti pemupukan dan pemberantasan hama penyakit jarang dilakukan, karena itu hasil yang diperoleh masih relatif rendah, yaitu sekitar 400 kg per hektar per tahun.  Apabila setiap keluarga mengelola 2 hektar tanah per tahun maka diperoleh sekitar 800 kg padi per keluarga.  Apabila setiap keluarga rata-rata terdiri dari 3.6 jiwa, maka padi yang diperoleh adalah sebesar 222 kg per kapita, tidak mencukupi kebutuhan beras minimal yaitu 320 kg beras (Sayogyo, 1977).   Rendahnya hasil dari padi dan kurangnya pembinaan dan penyuluhan pertanian merupakan salah satu faktor meluasnya dampak krisis, sementara harga beras meningkat tajam dibandingkan dengan sebelum krisis, yaitu sebesar 60 persen.   3. Faktor Eksternal: Migrasi dan Aksesibilitas  Sebagian besar responden mengakui bahwa kemudahan sarana transportasi jalan dan angkutan baik darat maupun sungai ke wilayah desa dari kota kecamatan terdekat seperti Sekayu, Bayung Lincir dan Jambi menjadikan salah satu faktor pendorong masuknya pendatang dari luar ke desa.  Pendatang yang sebagian besar penganggur ini datang ke desa-desa sekitar hutan untuk mencari kayu  Umumnya mereka datang bersama kelompoknya dan telah mempunyai jalur pemasaran tersendiri, mulai dari penadah sampai ke penggergajian liar yang banyak terdapat di sepanjang sungai besar di wilayah desa.  Kebijakan untuk mengatasi penggergajian liar ini perlu lebih dipertegas, termasuk upaya pemecahan konflik kepentingan antara instansi terkait.  4. Era Reformasi  Era reformasi menyusul dengan makin matangnya iklim keterbukaan, majunya kebebasan berbicara dan berpendapat serta hak partisipasi rakyat telah membuka perubahan situasi sosial politik yang bagi masyarakat sekitar hutan merupakan suatu momentum yang baik untuk turut berpartisipasi melakukan penebangan baik itu legal maupun illegal.  Hampir semua responden mengatakan bahwa alasan dari menebang kayu adalah karena era reformasi. Salah satu desa bahkan telah mengajukan permintaan resmi untuk memiliki konsesi hutan.    



 volume 2 no. 1 (2001) 28 5. Ketidakjelasan Status Lahan  Ketidakjelasan tata batas dan status tanah merupakan salah satu faktor yang memperkeruh dampak krisis.  Secara umum, masyarakat cenderung lebih suka mengambil kayu dari hutan alam, bukan hutan tanaman.  Hal ini dapat dikaitkan dengan tragedy of the commons dari Hardin fenomena (Hardin, 1968). Ketidakjelasan status lahan telah menjadi salah satu faktor pemicu konflik sosial, khususnya antara HPH, masyarakat dan pemerintah. Kenyataan adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan penatagunaan lahan memperburuk keberadaan hutan di lapangan.  D. Implikasi Kebijaksanaan  Implikasi kebijaksanaan yang dapat diambil dari temuan di lapangan antara lain adalah:  1. Kebijakan Pemerintah  Perlunya dirancang kebijakan pemerintah yang khusus untuk mengatasi krisis ekonomi dan memantapkan kondisi sosial dan politik merupakan alternatif yang bermanfaat terhadap pengembalian kondisi sosial ekonomi masyarakat. Program hutan kemasyarakatan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 677/Kpts-II/1998, misalnya, merupakan suatu dasar untuk menghindarkan kerusakan hutan dengan cara memperkuat fungsi kelembagaan dari masyarakat sekitar hutan.  Implementasi di lapangan memerlukan koordinasi antara berbagai instansi daerah dan pengelola hutan.  Salah satu upayanya adalah pengelolaan hutan dengan dasar pengembangan keunggulan komparatif dan tehnologi lokal yang dikombinasikan dengan upaya pengamanan hutan.   2. Status Lahan  Lemahnya masalah kepemilikkan dan status hutan (property right) merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan. Oleh karena itu penetapan tata batas yang jelas serta tidak berubah-ubah sangat diperlukan. Demikian pula koordinasi antara kebijakan tata guna hutan kesepakatan (TGHK) dengan rencana tata ruang wilayah propinsi (RTRWP) perlu terus diserasikan.   3.  Penyuluhan dan Pendidikan  Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat sekitar hutan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: pola bercocok tanam mulai menetap dengan pola tanam traditional dan ekstensif, serta bersifat terbuka terhadap alternatif perubahan pola dan jenis tanaman.  Dengan ciri-ciri yang demikian salah satu upaya untuk mengurangi tekanan terhadap sumber daya hutan adalah meningkatkan tehnologi sederhana yang mudah dipahami untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dari pola pertanian. Karena itu perlu upaya untuk 



Dampak krisis ekonomi ……..(Kirsfianti Ginoga dan Erwidodo) 29 meningkatkan teknik budidaya tanaman, seperti karet, padi ladang, jagung, ketela dan kacang panjang. Mengingat kondisi masyarakat sekitar hutan yang cenderung menginginkan karet sebagai tanaman utama, pola perhutanan sosial, merupakan salah satu alternatif dengan bentuk kemitraan antara kelompok petani dengan pusat penelitian karet yang dikaitkan dengan program bina desa hutan dari HPH.   IV. KESIMPULAN  Secara umum krisis ekonomi berpengaruh terhadap perkembangan sektor kehutanan di propinsi Sumatera Selatan.  Hal ini terlihat dari banyaknya pengelola pengusahaan hutan yang tutup selama krisis, walaupun fenomena ini tidak dapat dijelaskan sepenuhnya sebagai akibat dari krisis, serta tingkat penurunan pertumbuhan produksi kayu bulat dan gergajian.  Produktifitas kayu olahan terutama komoditas kayu ekspor seperti kayu lapis cenderung meningkat, sehingga perolehan nilai devisa dalam rupiah dari sektor ini juga meningkat.     Krisis ekonomi juga mengakibatkan banyaknya pemutusan hubungan kerja, yang salah satu dampaknya adalah meningkatkan arus “deurbanisasi” ke desa-desa sekitar hutan. Hal ini dimungkinkan dengan semakin terbukanya areal sekitar hutan terhadap jalur transportasi dan informasi. Hasil empiris di tingkat desa hutan menunjukkan bahwa baik sebelum maupun selama krisis perolehan pendapatan dari berladang tidak mencukupi kebutuhan hidup minimal per kapita per tahun.  Untuk itu, menebang kayu di hutan adalah salah satu alternatif mata pencaharian yang tersedia setiap saat dan termudah dengan tingkat pendapatan yang maksimal dibandingkan dengan perolehan dari buruh baik pada perusahaan perkebunan atau bongkar muat.   Berbagai faktor yang diduga berpengaruh terhadap krisis di propinsi Sumatera Selatan antara lain adalah adanya kebakaran hutan yang besar pada pertengahan tahun 1997, era reformasi atau keterbukaan terutama dari aspek sosial dan politik sebagai kelanjutan dari krisis moneter dan ekonomi, masalah status kepemilikkan lahan hutan, aksesibilitas desa hutan, serta rendahnya pendapatan yang diperoleh dari berladang.  Akhirnya, krisis ekonomi dan reformasi yang secara langsung dan tidak langsung meningkatkan tekanan terhadap hutan diharapkan menjadi blessing in disguise untuk mampu menciptakan kebijakan fundamental yang dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pembangunan pengelolaan hutan dan masyarakat sekitar hutan            
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