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ABSTRAK

Kontribusi hutan rakyat terhadap penghidupan masyarakat di Sulawesi Tenggara,

termasuk Kabupaten Konawe Selatan sudah banyak diinformasikan. Kondisi tersebut

tidak terlepas dari kehadiran Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL) sebagai

pendamping dalam peningkatan kapasitas petani hutan rakyat dan pemasaran.

Menarik untuk menggali informasi dari petani hutan rakyat terkait hasil pendampingan

tersebut. Untuk itu, dipilih secara sengaja (purposif) Dusun Anggaliwa, Desa

Lambakara Kecamatan Laeya di mana KHJL berada, sebagai lokasi penelitian untuk

mengetahui strategi pengelolaan hutan rakyat, sehingga memberikan manfaat optimal

dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Penelitian

dilaksanakan pada tahun 2013 dengan metode wawancara dan observasi. Data

diolah secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

strategi pengelolaan hutan rakyat yang dilakukan masyarakat, antara lain dengan

diversifikasi tanaman (agroforestri), pelibatan anggota keluarga terutama istri dan

anak laki-laki dalam pengelolaan hutan rakyat, dan pemeliharaan tanaman.

Pengelolaan hutan rakyat dapat meningkatkan penghidupan serta membuka peluang

lapangan kerja bagi masyarakat. Di samping itu, masyarakat sudah melihat adanya

potensi pasar bagi penjualan kayu, baik melalui koperasi KHJL maupun pasar lokal

(sawmill dan mebel).
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PENDAHULUAN

• Tujuan penelitian : menyajikan informasi tentang strategi 
pengelolaan hutan rakyat untuk meningkatkan 
penghidupan masyarakat di Desa Lambakara, 
Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan.

• Pengelolaan hutan rakyat --> untuk memenuhi 
(sebagian) permintaan kebutuhan bahan baku industri 
berbasis kayu.

• Pengelolaan hutan rakyat --> berpeluang untuk 
ditingkatkan berdasarkan kondisi petani, lahan garapan, 
dan keterlibatan petani dalam berbagai kegiatan yang 
menunjang produktivitasnya. 

• --> peningkatan penghidupan masyarakat.



BAHAN DAN METODE

• Lokasi : Desa Lambakara, Laeya, Konawe Selatan, 
Sulawesi Tenggara --> pertimbangan : aktivitas petani & 
proses kelembagaan petani. Unit analisis : Dusun 
Anggaliwa  -->  pertimbangan : keberadaan lembaga 
koperasi, yaitu KHJL ; dilaksanakan tahun 2013.

• Bahan dan Alat Penelitian : alat tulis- menulis, alat 
perekam, kuesioner, dan perlengkapan lapang.

• Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan metode survei dengan 
pengambilan sampel responden, berupa masyarakat yang 
mengelola hutan rakyat. 



Lokasi Penelitian

-- > Dusun Anggaliwa

Luas wilayah : 82 ha

Hutan negara : -

Hutan rakyat : 56 ha

Jenis dominan : jati (Tectona 

grandis); jenis introdusir : jenis 

cepat tumbuh : jati putih (Gmelina 

arborea), jabon (Antocephalus 

cadamba)

Jumlah penduduk : 254 jiwa 

Kategori berpendidikan : 70%

Kategori produktif : 64%

Kepemilikan lahan : 0,25 - 2 ha

Desa Lambakara

Luas wilayah : 1.060 ha

Hutan negara : ?h

Hutan rakyat : 500 ha

Jenis pohon dominan : jati (Tectona 

grandis); jenis introdusir: jenis cepat 

tumbuh : jati putih (Gmelina arborea), 

jabon (Antocephalus cadamba)

Jumlah penduduk : 590 jiwa

Kategori berpendidikan : 70%

Kategori produktif : 70%

Kepemilikan lahan : 0,25 - 2 ha



BAHAN DAN METODE (lanjutan)

• Data dan informasi dikumpulkan melalui: 1. observasi, 
yaitu melihat dan mengamati karakteristik responden,     
2. wawancara dan pengisian kuesioner, yaitu 
pengumpulan data dengan melakukan wawancara 
intensif, 

• Data  dianalisis secara  deskriptif kualitatif dan 
kuantitatif. 



HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

• Desa Lambakara posisi 75 m dpl, berjarak 5 km dari ibukota kecamatan, 
± 40 km dari ibukota kabupaten, dan 65 km dari ibukota provinsi.

• Desa Lambakara berpenduduk 590 jiwa dan mayoritas (87%) adalah 
Suku Tolaki, dengan luas 1.060 hektare, berbatas wilayah : Utara, 
Kelurahan Ambalodangge ; Timur, Kelurahan Kolono ; Selatan, Desa 
Ambesea; dan  Barat, Kelurahan Punggaluku.

• Dusun Anggaliwa (lokus kajian), luas wilayah 82 hektare --> hutan rakyat
(±70%) ; tidak memiliki kawasan hutan negara.

• Jenis pohon didominasi jati (Tectona grandis) dan sebagian kecil jenis 
cepat tumbuh: jati putih (Gmelina arborea) dan jabon (Antocephalus 
cadamba). 

• Dusun Anggaliwa berpenduduk 254 jiwa dengan jumlah laki-laki 124 
orang dan perempuan 130 orang, 70% penduduk berpendidikan formal 
dan 64% tergolong usia produktif. 



HASIL DAN PEMBAHASAN (lanjutan)

B. Pengelolaan Hutan Rakyat oleh Masyarakat  

• Pengelolaan pada umumnya masih bersifat tradisional dan belum 
menerapkan teknik silvikultur standar --> kualitas & ukuran kayu 
belum sesuai kebutuhan pasar/industri pengolahan kayu --> harga 
kayu rendah. 

• Keterbatasan pada hutan rakyat --> usaha kayu ilegal marak 
(berbagai sumber & modus/skenario --> dampak ekologis : banjir bah 
dan kekeringan pada DAS Laeya tahun 2000-an.

• Perlawanan masyarakat dalam peristiwa Watumeeto pada tahun 2004

--> gerakan parapihak untuk menyelamatkan hutan Konawe Selatan.

• Pengelolaan hutan rakyat (parsial) sebagai fokus usaha masyarakat.



HASIL DAN PEMBAHASAN (lanjutan)

C. Kehadiran Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL)

• KHJL hadir sbg lembaga yang mewadahi gerakan parapihak untuk 

menyelamatkan hutan di Konawe Selatan, khususnya di Desa 

Lambakara, sejalan dengan visi dan program social forestry “hutan 

lestari, masyarakat sejahtera” sebagai payung kebijakan Kemhut.

• Rangkaian kegiatan dengan dinamikanya : pembentukan kelompok 

social forestry --> pembentukan forum social forestry --> pembentukan 

Lembaga Komunikasi Antara Kelompok (LKAK) --> berdirinya  KHJL  

18 Maret 2004.  

• Konsolidasi internal KHJL --> mengatasi permasalahan dalam 

mewujudkan tujuannya:  dukungan program pembibitan (BPDAS 

Sampara) ; dukungan pendampingan masyarakat (JAUH) ; dukungan 

peningkatan kapasitas teknik kehutanan dan urusan pasar (TFT).



HASIL DAN PEMBAHASAN (lanjutan)

C. Kehadiran Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL) lanjutan

• Dampak internal: terjaganya semangat anggota untuk membesarkan 
KHJL bersama pengurus dengan adanya peluang usaha kayu 
bersertifikat secara berkelanjutan sesuai data potensi pohon/kayu jati 
milik masyarakat ; perobahan gradual pola pikir anggota ke arah 
kesadaran akan pentingnya mengelola hutan dalam program hutan 
hak yang menjadi fokus KHJL.

• Dampak eksternal: kunjungan sejumlah pakar dan peminat, baik 
secara individu maupun lembaga untuk melihat dari dekat proses 
pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan hutan milik dengan 
produk yang bersertifikat.  Contoh: ACIAR bersama FORDA dan 
CIFOR melakukan penelitian (2011-2015), termasuk peningkatan 
kapasitas petani hutan rakyat dengan pendekatan MTG (Master 
TreeGrower), yang hasilnya dapat dengan mudah diterapkan petani 
untuk mendapatkan kayu yang berkualitas tinggi. 



HASIL DAN PEMBAHASAN (lanjutan)

D. Strategi Pengelolaan Hutan Rakyat (lanjutan)

• Keberdayaan masyarakat sabagai dasar : kebiasaan menanam jati ; 
bencana ekologis ; perlawanan masyarakat thd illegal logging.

• Terbentuknya kesadaran bersama atas pentingnya menjaga 
lingkungan hidup. Selanjutnya, keberdayaan tersebut diwadahi oleh 
suatu proses kelembagaan yang menemukan wujudnya dalam bentuk 
koperasi, yaitu KHJL.

• Adanya penyesuaian yang saling melengkapi antara program koperasi 
dengan kebutuhan petani terhadap hutannya.

• Munculnya kebutuhan baru bagi petani, yaitu pengetahuan praktis 
untuk menaksir potensi hutan dan kayu --> perlunya program 
peningkatan kapasitas petani --> kerja sama dengan berbagai pihak.

• Mendorong petani untuk mempraktikkan hasil pelatihan pada 
lahannya masing-masing --> efek bagi petani tetangga, dst.--> 
kesadaran bersama akan manfaat yang diperoleh dari pengelolaan 
hutan rakyat yang baik.



HASIL DAN PEMBAHASAN (lanjutan)

D. Strategi Pengelolaan Hutan Rakyat (lanjutan)

• Pengelolaan hutan rakyat dapat meningkatkan penghidupan 
masyarakat untuk jangka waktu lama dalam bentuk tabungan.
Dilaksanakan pola agroforestri --> penerimaan jangka pendek dan 
menengah dari lahan kelola.

• Hasil kombinasi yang dapat meningkatkan pendapatan secara 
berurutan adalah: kayu (35%), tanaman perkebunan (30%), tanaman 
pertanian (25%), dan tanaman lainnya (10%), tergantung luas 
kepemilikan lahan garapan. 

• Terbuka peluang untuk meningkatkan penghidupan dari hutan rakyat, 
antara lain melalui perbaikan sistem penentuan harga kayu jati, 
pemanfaatan lahan secara optimal dengan pola agroforestri, dan 
perekrutan warga menjadi anggota koperasi KHJL.



KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Strategi pengelolaan hutan rakyat di Desa Lambakara Kabupaten Konawe 

Selatan dirumuskan melalui keberdayaan masyarakat yang muncul sebagai 

koreksi terhadap bencana ekologis akibat praktik illegal logging. 

2. Kehadiran Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL) mewadahi kebutuhan 

masyarakat untuk mengelola hutan rakyat agar dapat memberikan manfaat 

secara berkelanjutan, dengan serangkaian program, termasuk kerja sama 

dengan berbagai pihak.

3. Pengelolaan hutan rakyat umumnya sudah dilakukan dengan baik, dan 

hasilnya dapat meningkat dengan pemeliharaan tanaman pokok (jati) dan 

pemeliharaan tanaman perkebunan dan semusim di bawah tanaman pokok. 

4. Hasil pengelolaan hutan rakyat yang dapat meningkatkan penghidupan 

masyarakat adalah kayu, komoditi pertanian, perkebunan, peternakan dan 

hasil lainnya seperti, kayu bakar dan sagu. 



KESIMPULAN DAN SARAN (lanjutan)

B. Saran

1. Diperlukan optimalisasi pemanfaatan lahan untuk meningkatkan kontribusi 
pengelolaan hutan rakyat terhadap pendapatan masyarakat.

2. Diperlukan koordinasi antara pemerintah desa dengan pemerintah 
kabupaten terkait pengelolaan hutan rakyat. 

3. Diperlukan kerja sama dengan setiap peminat hutan rakyat, baik individu 
maupun institusi dalam peningkatan kapasitas petani hutan rakyat. 




