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Pendahuluan

 Kawasan hutan di Kabupaten Bulukumba
seluas 30.726 Ha, luas hutan rakyat 72% 
(Bisjoe, 2012).

 Petani menanam kayu sejak dulu karena
memenuhi kebutuhan keluarga membuat
rumah panggung selain faktor budaya
menanam.
Hutan rakyat dalam suku Kajang disebut
‘Borong Luara‘ . Hutan ibarat sebagai
seorang Ibu yang memberikan perlindungan
sekaligus wajib dilindungi.

 Dukungan pemerintah melalui program 
hutan rakyat.

 Petani menanam kayu dari subsisten beralih
ke komersil.

 Hutan rakyat menjadi salah satu sumber
penghasilan bagi petani.

 Ketika petani belum dapat menikmati hasil
panen kayu, harus mencari sumber
penghasilan selain dari kayu.

 Perlu diketahui ragam sumber penghasilan
petani hutan rakyat untuk menunjang
penghidupan. 



 Waktu : Tahun 2013

 Bahan dan Alat : alat
tulis, kuesioner,

 perekam, kamera

 Metode : survey 

 Pengumpulan data : 
observasi, wawancara
terstruktur

 Analisis :  deskriptif
kuantitatif dan
kualitatif



 Kondisi Dusun Bunja
Luas wilayah 283 ha, luas
hutan rakyat 130 ha, jumlah
penduduk 327 jiwa,  sebesar
90% bermata pencaharian
petani, usia produktif 60%, 
mendapatkan pendidikan 70%. 

 Pengelolaan Hutan Rakyat
Dusun Bunja sangat subur, 
penggunaan lahan terdiri dari
sawah, kebun, pekarangan dan
hutan. Masyarakat memiliki
lahan hutan rakyat rata-rata 
seluas 0,29 ha perKK. Jenis
tanaman pohon didominasi jati
lokal, bitti, jati putih dan
sengon.

 Sumber Penghasilan Petani
Hutan Rakyat : hutan rakyat
atau kebun, sawah, peternakan, 
jasa tenaga, wirausaha, kiriman, 
arisan, pinjaman dan bantuan



Hutan 

Rakyat

71%

Sawah

29%

 Penghasilan dari hutan rakyat lebih
besar dari sawah.

 Petani awalnya menanam kayu untuk
memenuhi kebutuhan sendiri
(subsisten) berubah menjadi komersil. 

 Hutan rakyat didominasi tanaman
kehutanan (jati lokal, jati putih dan
sengon, mahoni, akasia), tanaman
pertanian (kacang,jagung),  tanaman
perkebunan (karet, lada, 
kakao,cengkeh, kelapa, 
jambu mente)

 Lahan sawah musim hujan ditanami
padi dan kemarau ditanami jagung, 
palawija, sayur-sayuran



Peternakan

9%

Jasa tenaga

78%

Wirausaha

13%

 Didominasi jasa
tenaga, sebagai buruh
tani dan tukang di
Bulukumba, Makassar 
dan tenaga kerja di
Malaysia. 

 Pendapatan wirausaha
berasal dari warung
dan berdagang. 

 Ternak yang 
dikembangkan yaitu
ayam dan sapi.



Kiriman

51%

Arisan

17%

Pinjaman

31%

Bantuan

1%

 Kiriman berasal dari
anggota keluarga
yang merantau. 

 Pinjaman karena
kemudahan
masyarakat
memperoleh akses
kredit.

 Bantuan diperoleh
dari raskin. 



Lahan

36%

Non Lahan

47%

Lain-lain

17%

 Penghasilan lahan belum
memberikan kontribusi
secara maksimal.

 Petani berfikir dan
bertindak secara rasional
untuk mengoptimalkan
lahan dengan menanam
tanaman jangka pendek, 
jangka menengah dan
jangka panjang. 

 Petani memilih dan
memutuskan mengelola
lahan dengan pola
agroforestri untuk
menunjang penghidupan.



 Penghasilan non lahan
memberikan kontribusi
terbesar terutama jasa
tenaga.

 Petani sambil menunggu
panen kayu, bekerja keluar
daerah karena faktor 
pendorong  (keterbatasan 
kesempatan kerja, 
kepemilikan lahan sempit) 
dan faktor penarik di
daerah tujuan (kesempatan
kerja,  ajakan
kerabat/teman yang sudah
terlebih dahulu pindah ke
daerah lain).

 Petani melakukan migrasi
sirkuler dan emigrasi untuk
menunjang penghidupan. 

 Penghasilan lain-lain 
menjadi salah satu sumber
yang memberikan
kontribusi .

 Kiriman, pinjaman, arisan
dan bantuan menciptakan
sebuah ikatan sosial, relasi
sosial, jaringan sosial, rasa 
saling percaya dan
resiprokal

 Merupakan aset/modal 
sosial untuk menunjang
penghidupan. 



 Ragam sumber
penghasilan petani
hutan rakyat di
Dusun Bunja
dikelompokkan
dalam sektor lahan, 
non lahan dan lain-
lain. Sektor non 
lahan merupakan
sumber penghasilan
tertinggi.  

 Untuk menunjang
penghidupan berbasis
lahan, petani hutan
rakyat mengoptimalkan
mengelola lahan dengan
pola agroforestri, 
sedangkan berbasis non 
lahan dengan melakukan
migrasi dan dari
penghasilan lain-lain 
dengan membangun aset
sosial




