
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Meningkatnya intensitas pembangunan di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY) menyebabkan pemanfaatan lahan, air, dan sumber daya alam 

lainnya meningkat. Hal tersebut, sayangnya, juga menimbulkan kerusakan sumber 

daya alam, menghasilkan limbah dan polusi dalam kadar yang makin meningkat 

yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas dan daya dukung lingkungan. 

Daya dukung lingkungan/wilayah dipengaruhi oleh faktor penentu yang cukup 

bervariasi, multiperan dan multisifat. Daya dukung wilayah di Provinsi DIY 

ditentukan beberapa faktor diantaranya jumlah dan kepadatan penduduk, luas 

hutan, besarnya fungsi lindung dari penggunaan lahan, aksesibilitas, proporsi 

keluarga prasejahtera dan sejahtera, dan sebagainya. (Kurniawan & Sadali, 

2018:145).  

Berdasarkan hasil Sensus Pertanian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

(DIY)  pada tahun 2013 menunjukkan salah satu fakta unik dimana jumlah rumah 

tangga pertanian mengalami penurunan selama kurun waktu sepuluh tahun (2003-

2013), terkecuali sub-sektor kehutanan.  Data hasil Sensus Pertanian DIY 2013 

yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Yogyakarta (2013) menunjukkan 

bahwa terjadi peningkatan 9,87% untuk rumah tangga sub-sektor kehutanan dari 

239,8 ribu (2003) menjadi 263,5 ribu (2013).  

Pembangunan daerah terutama subsektor kehutanan yang dikenal dengan 

istilah sustainable forest management atau pengelolaan hutan berkelanjutan 

(PHB) dihadapkan pada tantangan untuk membangun tanpa merusak lingkungan 

hidup dan meningkatkan efektivitas dan rehabilitasi pengelolaan sumber daya 

alam sehingga menjamin pembangunan yang berkelanjutan. Pengelolaan hutan 

berkelanjutan ini adalah pengelolaan hutan yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

pembangunan berkelanjutan, sedangkan konsep pengelolaan hutan lestari 
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didasarkan atas terpenuhinya kelestarian tiga fungsi utama hutan, yaitu fungsi 

ekologis/lingkungan, fungsi sosial dan fungsi ekonomis. (Purbawiyatna dkk, 

2011:85). 

Salah satu permasalahan yang dihadapi subsektor kehutanan dimana 

berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam Setyarko 

(2008:3) menyatakan bahwa ketersediaan hutan primer yang tersisa pada 

pertengahan tahun 2006 dari hasil citra satelit menunjukkan luasan di bawah 30% 

yang diwajibkan Undang-Undang Kehutanan untuk Pulau Jawa sebesar 19% 

dengan  luasan hutan di Provinsi DIY menurut data Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Provinsi DIY tahun 2016 pada Tabel 1. Padahal menurut arahan 

untuk agenda Revitalisasi Sektor Kehutanan sejalan dengan visi dan misi 

pembangunan kehutanan kedepan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-

Undang No. 41 tahun 1999 pasal 18 yang menyatakan bahwa luas kawasan hutan 

yang harus dipertahankan minimal 30 % dari luas daerah aliran sungai dan atau 

pulau dengan sebaran yang proporsional. Secara rinci, gambaran umum hutan di 

Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Luas Hutan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 

Jenis Hutan Luasan 

(Ha) 

Persentase (%) 

Hutan Negara 

a.  Hutan Produksi  

b.  Hutan Lindung 

c.  Hutan Konservasi 

 Taman Nasional 

Gunung Merapi 

 Tahura Bunder 

 Cagar Alam 

 Taman Wisata 

Alam 

 Suaka Margasatwa 

18.715,06 

13.411,70 

2.312,80 

 

1.728,38 

 

634,10 

11,44 

1,05 

615,60 

 5,87 % 

 

 

 

 

 

Hutan Rakyat 

a. Bantul 

b. Gunungkidul 

c. Sleman 

d. Kulon Progo 

76.012,41 

8.570,00 

42.131,96 

4.865,00 

20.445,45 

23,91% 

 

(55,43% dari luasan HR di DIY) 

Total 94.727,47 29,78% 

     Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

(2017:35) 



3 

 

 

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa perkembangan hutan rakyat 

walaupun hanya dengan dukungan program dan pendanaan modal petani yang 

relatif terbatas menunjukkan hasil yang luar biasa dan menjadi harapan yang 

cukup besar untuk mendukung pembangunan kehutanan berkelanjutan. 

Pengelolaan hutan rakyat telah diakui selama dua dekade terakhir sebagai 

pendekatan potensial untuk mencapai kelestarian hutan. (Little 1996; Klooster and 

Masera 2000 dalam Roslinda dkk, 2017:548). Sistem pengelolaan agroforestry 

menyediakan berbagai jasa ekosistem di tingkat lokal dan skala global. (Barr dkk, 

2012:3). 

Adapun Kabupaten Gunungkidul yang merupakan salah satu wilayah di 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diharapkan dapat memberikan 

kontribusi yang besar bagi keberhasilan pembangunan kehutanan. Harapan ini 

tidak berlebihan mengingat data menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten 

Gunungkidul dikenal sebagai basis wilayah hutan (hutan negara maupun hutan 

rakyat) di DIY. Bahkan disampaikan oleh Oktalina dkk (2015:299) bahwa hutan 

rakyat merupakan aset penghidupan bagi petani di Kabupaten Gunungkidul.  

Hal tersebut didukung juga data Dinas Kehutanan dan Perkebunanan 

Provinsi DIY (2014) menunjukkan bahwa wilayah hutan rakyat di DIY juga terus 

meningkat, terutama pada wilayah Gunungkidul yang dikenal sebagai basis 

wilayah hutan rakyat dengan rincian pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Luas Hutan Rakyat Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2016 

Kabupaten Luas Hutan Rakyat (Ha) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Bantul  8.597,54   8.570,00     8.570,00    8.595,00    8.595,00  

Gunungkidul  37.803,78   41.953,93   42.131,96   42.569,96   44.110,87  

Sleman    4.204,29     4.418,69     4.865,00     4.756,11     4.801,23  

Kulon Progo  19.547,31   20.177,69   20.445,45   20.759,41   20.795,60  

Jumlah  70.152,92   75.120,31   76.012,41   76.680,48   78.302,70  

(Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Provinsi DIY, 2018) 
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Suprapto (2010:2) menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan kayu 

pertukangan dan kayu bakar rakyat ternyata sebagian besar bersumber dari hutan 

rakyat. Secara umum, perkembangan pembangunan hutan rakyat di Pulau Jawa 

dan Madura sangat menakjubkan dimana pada tahun 2008 dengan luas ± 2,58 juta 

ha mempunyai potensi kayu ± 74,76 juta m
3
 (BPKH Wilayah XI dan MFPIL 

2009) dan peningkatan luas rata-rata 200.000 ha/tahun pada periode 2003 - 2010 

(Nugroho, 2010 dalam Fauziyah dan Sanudin, 2017:80). Kayu hutan rakyat di 

Pulau Jawa memasok bahan baku kayu industri sebanyak 83 %, sedangkan kayu 

dari hutan alam hanya 17% saja dari total kebutuhan bahan baku kayu sebesar 

11,9 juta m3 (Ditjen RLPS, 2010).  

Keberadaan hutan rakyat dapat memberi manfaat, baik secara ekologi 

maupun sosial ekonomi bagi masyarakat. Manfaat secara ekologi, antara lain 

perbaikan tata air Daerah Aliran Sungai (DAS), konservasi tanah dan perbaikan 

mutu lingkungan. Perkembangan kegiatan rehabilitasi lahan melalui kegiatan 

hutan rakyat tahun 2012-2016 adalah seluas 1.671.298 Ha, sedangkan tahun 2016 

adalah seluas 56.990 Ha. (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

2017:135). Berbagai tipe hutan rakyat mampu berperan dalam mengembalikan 

fungsi tata air, hara dan sedimen suatu kawasan melalui proses hidrologis yang 

berlangsung sejak air hujan tertangkap oleh tajuk sampai masuk ke dalam tanah. 

(Maryudi & Nawir, 2017:40).  

Sedangkan manfaat ekonomi dan sosial berupa peningkatan pendapatan 

petani dari hutan rakyat dan kesejahteraan. (Sukwika dkk, 2018:207). Kontribusi 

hutan rakyat terhadap pendapatan petani di Kabupaten Gunungkidul adalah 13-

40%. Bagi petani hutan rakyat di zona Baturagung dan Ledokwonosari kontribusi 

terbesar berasal dari tanaman kehutanan (59-61%), sedangkan di zona 

Pegunungan seribu berasal dari tanaman pertanian dengan kontribusi sebesar 

59%. (Oktalina dkk, 2015:298). Menurut Angka statistik Kabupaten Gunungkidul 

di tahun 2014, kontribusi sektor kehutanan untuk Pendapatan Domestik regional 

Bruto (PDRB) berasal dari hutan rakyat dalam bentuk kayu jati, kayu rimba, 

bambu dan pasokan arang dengan jumlah produksi masing-masing adalah: 
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28.266,49 m3; 41.381,68 m3, 725.520,00 batang dan 398,22  ton. (Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2015:228). 

Kawasan Gunungkidul juga dikenal dengan kawasan karstnya. Untuk 

melestarikan kawasan karst Pegunungan Seribu tersebut, Pemerintah Indonesia 

melakukan upaya dengan penetapan wilayah Geologi Pegunungan Seribu sebagai 

kawasan eko-karst dengan Keputusan Menteri ESDM No. 1659.K/40/MEM/2004 

tanggal 1 Desember 2004. Kawasan ini memiliki unsur strategis tinggi yaitu unsur 

ilmiah, ekonomi, kemanusian dan konservasi yang merupakan asas dan pilar 

utama bagi pengelolaan kawasan berbasis pada pembangunan berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan, dengan sasaran akhir untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat sekitar hutan yang mayoritas merupakan komunitas marginal. (APHR 

Sekar Wana Manunggal, 2015:16). 

Di kawasan karst Kabupaten Gunungkidul, pembangunan hutan rakyat 

telah mengubah kondisi regional yang kering, panas, dan gersang menjadi lebih 

hijau, subur, sejuk dan nyaman. Selain itu, hutan rakyat juga sangat berperan 

dalam menunjang kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, terutama pada saat 

lahan pertanian tidak menghasilkan. Dari pengelolaan hutan rakyat ini, 

masyarakat dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan mereka melalui 

pemanenan beragam jenis tanaman yang diusahakan.  

Selain itu, daerah Gunungkidul adalah daerah yang berlahan kritis, 

tanahnya tandus dengan solum tipis berkapur, berbatu dan beriklim tropis kering 

serta dikenal sebagai daerah yang sulit air (Oktalina dkk, 2015:299). Luas dan 

Penyebaran Lahan Kritis di Provinsi DIY ddapat dilihat pada Tabel 3 Kondisi 

inilah yang memotivasi petani untuk menanam pohon dan mengatasi masalah 

kekritisan lahan. (Oktalina dkk, 2015:299). Kondisi tanah di Kabupaten 

Gunungkidul sangat marginal atau sering dikenal dengan istilah “batu bertanah 

dan berupa lahan pegunungan yang merupakan hulu dari Daerah Aliran Sungai 

(DAS) Opak – Oyo dan Dengkeng yang berfungsi penyangga tata air daerah 

hilirnya.  
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Tabel 3. Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di Provinsi DIY Tahun 2006, 

2011 dan 2013 

No Tahun 

Tingkat Kekritisan Lahan 

Jumlah(Ha) Kritis  

(Ha) 

Sangat Kritis 

 (Ha) 

1. 2006 43,549 1,110 44,659 

2. 2011 33,088 0,471 33,559 

3. 2013 25,272 0,845 26,117 

Sumber : Direktorat Jenderal PDASHL (2017:35) 

 

Oleh karena beberapa hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah DIY 

menyusun strategi pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan 

perekonomian daerah berbasis kehutanan secara berdaya guna, berhasil guna, 

berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Strategi tersebut 

tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 

Pasal 11 ayat 1 (d) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ((RTRW) Kabupaten 

Gunungkidul Tahun 2010-2030. Tujuan penyusunan RTRW ini ditujukan untuk 

mengoptimalkan hutan rakyat untuk memenuhi kebutuhan pasar terhadap hasil 

hutan dengan mendorong pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan 

melalui peningkatan pendidikan dan penyuluhan kehutanan secara 

berkesinambungan serta terus mendorong pengelolaan hutan lestari. Rencana 

pengembangan hutan rakyat diarahkan pada lahan tegalan yang marginal dan 

lahan-lahan kritis dengan potensi mencakup 18 Kecamatan yang disajikan pada 

Tabel 4.  

Tabel 4. Rencana Penetapan kawasan hutan rakyat berdasarkan PERDA 

Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 

Sumber : Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (2011) 

No Kecamatan Luas (Ha) No Kecamatan Luas (Ha) 

1. Panggang 2.385 10. Ponjong 2.831 

2. Purwosari 2.263 11. Karangmojo 1.869 

3. Paliyan 1.140 12. Wonosari 2.873 

4. Saptosari 2.914 13. Playen 1.900 

5. Tepus 2.495 14. Patuk 1.993 

6. Tanjungsari 1.412 15. Gedangsari 1.886 

7. Rongkop 1.863 16. Nglipar 1.760 

8. Girisubo 2.345 17. Ngawen 1.322 

9. Semanu 2.634 18. Semin 2.559 

Total Luasan (Ha) 38.444 
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Selain adanya kontribusi hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul yang 

signifikan diatas, juga terdapat persoalan pembangunan wilayah diantaranya 

tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul masih cukup tinggi; yang ditandai 

oleh rawan pangan yang cukup signifikan yang dikarenakan rendahnya 

kesejahteraan masyarakat. Persoalan lainnya, petani hutan rakyat di Kabupaten 

Gunungkidul cenderung memiliki lahan yang relatif sempit, sehingga hasilnya 

tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. (Oktalina dkk, 

2015:298). Hal serupa juga disampaikan oleh Sudiana dkk (2009:544) bahwa oleh 

luas kepemilikan lahan hutan rakyat yang rata-rata relatif sempit dengan kisaran 

antara 0,36 – 1,10 Ha guna pemenuhan kebutuhan petani hutan rakyat, baik 

kebutuhan jangka pendek, menengah dan panjang.  

Di samping berbagai manfaat pengelolaan hutan rakyat tersebut, ternyata 

hutan rakyat juga masih memiliki masalah-masalah krusial terutama terkait aspek 

ekologi, ekonomi, dan sosial, dicontohkan di Kabupaten Bogor yaitu seperti 

masalah kondisi kemiskinan di sekitar hutan, pendapatan petani hutan rakyat, 

rendahnya posisi tawar petani hutan rakyat, pembangunan wilayah yang kurang 

berkembang, dan lain sebagainya. (Sukwika dkk, 2018:207). Berikut kondisi 

pengelolaan hutan rakyat secara konvensional yang disajikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kondisi Pengelolaan Hutan Rakyat Secara Konvensional 

(Sumber : Wiyono dkk, 2018:59) 
 

Di tingkat global, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan hutan 

rakyat selain issue global warming, juga berkaitan dengan ekolabel, yang 

mensyaratkan kayu-kayu bersertifikat sebagai ketentuan untuk dapat masuk pasar 

kayu internasional. Masyarakat dunia telah memiliki kesadaran akan pentingnya 

kelestarian hutan yang berdampak permintaan pasar internasional terhadap 

legalitas kayu atau produk kayu yang bersertifikasi dalam industri kayu. Oleh 

karena itu, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Sistem Verifikasi Legalitas 

Kayu (SVLK) melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Tata Cara Verifikasi 

Legalitas Kayu. (Wibisono, 2017:21).  

Untuk menghadapi tantangan pasar internasional terhadap legalitas kayu 

tersebut, pengelolaan hutan rakyat mengalami perubahan dengan diberlakukan 

SVLK secara mandatori oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini merupakan upaya 

Indonesia sebagai salah satu penghasil kayu tropis untuk meningkatkan 

kepercayaan pembeli (buyers) dengan cara memastikan semua produk kayu yang 

Kondisi Pengelolaan Hutan Rakyat secara Konvensional 

Produktifitas tegakan hutan 

rakyat rendah 

Inovasi pengelolaan hutan 

rakyat terbatas 

Kualitas kayu dari hutan rakyat 

rendah  

Penyuluh kehutanan yang 

kompeten masih terbatas 

Penggunaan bibit 

unggul masih terbatas 

Pengendalian hama 

dan penyakit masih 

terbatas 

Manipulasi 

lingkungan masih 

terbatas 

Akses informasi dan 

teknologi oleh petani hutan 

rakyat masih rendah 

Ketersediaan sarana 

praktek lapangan bagi 

petani masih terbatas 

Harga hasil hutan rakyat rendah  

dan belum kompetitif 

Mental dan Tanggung Jawab 

rendah 
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beredar dan diperdagangkan di Indonesia memiliki legalitas yang jelas. Harapan 

penerapan sistem sertifikasi ini dapat menjamin kelestarian pengelolaan hutan di 

Indonesia dan sebagai instrumen kebijakan untuk mempromosikan pola 

pengelolaan hutan berkelanjutan. (Suryandari dkk, 2017:150).  

Pengelolaan hutan rakyat secara lestari memberikan peluang yang baik 

dalam pembangunan kehutanan berkelanjutan, dimana memerlukan perubahan 

paradigma pengelolaan hutan rakyat dari pendekatan top down yang umumnya 

berupa transfer pengetahuan dan teknologi ke arah pendekatan pembelajaran serta 

lebih banyak memberikan peluang kepada partisipasi masyarakat sehingga 

menghasilkan masyarakat yang mandiri dalam mendukung, berpartisipasi dan 

bahkan mengelola hutannya secara lestari. (Yumi dkk, 2011:198). Adapun salah 

satu syarat penting dalam pengelolaan hutan rakyat lestari adalah keberadaan 

organisasi pengolah hutan atau Unit Manajemen (UM), diantaranya dinamai 

Kelompok Tani Hutan (KTH), Kelompok Petani Hutan Rakyat (KPHR), Asosiasi 

Pemilik Hutan Rakyat  dan Asosiasi Petani Hutan. (Sulawesi Community 

Foundation, 2018a) 

Berdasarkan data potensi, peluang dan tantangan di atas, diperlukan 

sebuah formulasi model kebijakan pengelolaan keberlanjutan hutan rakyat yang 

dapat dipastikan bahwa rencana pembangunan kehutanan rakyat yang akan 

dijalankan tidak menimbulkan permasalahan baru yang lebih serius dari persoalan 

awal yang tidak kalah rumit seperti aspek ekologi, ekonomi, sosial, legal dan 

kelembagaan serta teknologi dan aksesibilitas.  

Penelitian ini memfokuskan pada analisis indeks dan status keberlanjutan 

pengelolaan hutan rakyat yang dinilai dari lima dimensi keberlanjutan, yaitu 

dimensi ekologi, ekonomi, sosial budaya, legal dan kelembagaan serta teknologi 

dan aksesibilitas. Dengan mengetahui indeks dan status keberlanjutan pengelolaan 

hutan rakyat dari lima dimensi tersebut, akan mempermudah upaya perbaikan-

perbaikan terhadap atribut-atribut yang sensitif berpengaruh dan faktor-faktor 

kunci dalam rangka untuk lebih mendukung pengembangan subsektor kehutanan 

di Kabupaten Gunungkidul. 

 

Kualitas kayu 

dari hutan rakyat 
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1.2.  Perumusan Masalah 

 

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan hutan di Provinsi 

DIY, secara luasan hutan di Provinsi DIY menurut data Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Provinsi DIY (2016) menunjukkan luasan hutan di bawah 30% yang 

diwajibkan Undang-Undang Kehutanan untuk Pulau Jawa sebesar 29,78%. 

Sedangkan luasan diamanatkan oleh Undang-Undang No. 41 tahun 1999 pasal 18 

yang menyatakan bahwa luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 

30% dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang 

proporsional.  

Sebagian besar lahan di Kabupaten Gunungkidul merupakan lahan kering 

yang umumnya berkemampuan rendah dari segi sifat alaminya yang marginal 

maupun penggunaan lahan yang kurang tepat. Rata-rata tingkat kepemilikan lahan 

garapan petani Gunungkidul yang sempit, menyebabkan lahan seperti di atas 

masih banyak yang tetap diusahakan untuk budidaya tanaman semusim (padi dan 

palawija) meskipun hasilnya relatif kecil. Penggunaan lahan semacam ini akan 

berakibat rawan terhadap penurunan kualitas dan daya dukung maupun terhadap 

kelestarian lingkungan.  

Sedangkan di tingkat pasar internasional, pengelolaan hutan rakyat 

menghadapi tantangan pasar internasional terhadap legalitas kayu melalui sistem 

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sertifikasi hutan ini menjadi instrumen 

yang ditujukan untuk mendorong terjadinya praktek pengelolaan hutan yang 

lestari dengan menyeimbangkan fungsi ekonomi, ekologis dan sosial.  

Keberlanjutan menjadi kata kunci dalam pembangunan dan pengelolaan 

hutan rakyat yang dapat memperbaiki kondisi sumberdaya hutan dan masyarakat 

sekitarnya. Dalam rangka mendukung pengembangan hutan rakyat secara 

berkelanjutan, maka perlu dirumuskan rekomendasi kebijakan ke depan yang 

dapat memberikan solusi optimal terhadap konflik antara pembangunan ekonomi 

dengan pelestarian lingkungan hidup. Konsep kelestarian hutan sekarang 

umumnya mempunyai lingkup yang lebih luas daripada sekedar kelestarian hasil, 

yaitu berdasarkan aspek sosial, ekonomi dan ekologi. (Raja dkk, 2016:215). 
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Sejalan dengan hal tersebut, Sayuti (2012:7) menyatakan bahwa sustainable forest 

management atau pengelolaan hutan berkelanjutan yang semula difokuskan untuk 

menghasilkan kayu dan produk hasil hutan lainnya, sekarang ini juga ditujukan 

untuk mendorong kesejahteraan rakyat, meningkatkan mutu lingkungan, 

mencegah kerusakan lingkungan dan merehabilitasi lingkungan yang rusak baik 

karena faktor internal maupun faktor eksternal. 

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka penelitian ini ditujukan 

menganalisis keberlanjutan pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan untuk 

mengatasi pengelolaan sumber daya hutan yang semakin mengancam aspek-aspek 

berkelanjutan tersebut. 

 

Rumusan masalah (research question) dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana kondisi dan status pengelolaan hutan rakyat melalui penyusunan 

indeks keberlanjutan dan status ketersediaan jenis hutan serta tingkat 

keberlanjutan yang dinilai dari dimensi ekologi, ekonomi, sosial budaya legal 

dan kelembagaan serta teknologi dan aksesibilitas di Kabupaten Gunungkidul, 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta? 

2. Apa saja atribut multidimensional yang berkategori yang dijadikan sebagai 

faktor-faktor pengungkit (leverage factors) dalam pengelolaan hutan rakyat 

berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta?   

3. Apa saja faktor-faktor kunci dalam pengelolaan hutan rakyat keberlanjutan 

yang memungkinkan diterapkan di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta di masa yang akan datang? 
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1.3.  Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan  penelitian  sesuai dengan research question  dari latar 

belakang yang telah diuraikan sebelumnya yaitu : 

1. Menganalisis kondisi dan status pengelolaan hutan rakyat melalui 

penyusunan indeks keberlanjutan dan status ketersediaan jenis hutan serta 

tingkat keberlanjutan yang dinilai dari dimensi ekologi, ekonomi, sosial 

budaya, legal dan kelembagaan serta teknologi dan aksesibilitas di 

Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

2. Mengidentifikasi atribut multidimensional yang berkategori sebagai 

faktor-faktor pengungkit (leverage factors) dalam pengelolaan hutan 

rakyat berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

3. Mengidentifikasi faktor-faktor kunci dalam pengelolaan hutan rakyat 

keberlanjutan yang memungkinkan diterapkan di Kabupaten Gunungkidul, 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di masa yang akan datang. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang 

ilmu lingkungan dan dapat menjadi pemicu penelitian-penelitian lanjutan 

dalam rangka melaksanakan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan. 

2. Manfaat praktis  

 Sebagai masukan dan pertimbangan bagi pemerintah bagi pengambilan 

keputusan dalam mengelola hutan rakyat lestari secara terpadu dan 

berkelanjutan dengan melihat kondisi kelestarian ekologi dan sosial, 

ekonomi masyarakat setempat. 

 Sebagai tambahan informasi bagi petani hutan rakyat dalam mengelola 

hutan rakyat secara lestari dan berkelanjutan agar berjalan lebih 

optimal dan dapat dijadikan pengembangan investasi di masa yang 

akan datang.  
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1.5. Penelitian terdahulu dan Keaslian Penelitian 

Penelitian dengan yang menganalisis status pengelolaan memang telah 

cukup banyak dilakukan, namun yang terkait pengelolaan hutan rakyat 

menggunakan metode tersebut masih sedikit sekali dan beberapa komponen 

dalam penelitian ini belum pernah dilakukan. Beberapa penelitian terkait dapat 

dilihat pada Tabel 5 berikut : 
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Tabel 5. Kumpulan Penelitian Terdahulu 

 
No Nama Peneliti/Tahun Hasil Penelitian 

1. Tatan Sukwika, Dudung 

Darusman, Cecep Kusmana 

dan Dodik Ridho 

Nurrochmat (2018) 

- Berdasarkan hasil penilaian terhadap 63 indikator atribut dari kelima 

dimensi yaitu ekologi, ekonomi, sosial dan budaya, legal dan 

kelembagaan, serta dimensi aksesibilitas dan teknologi konservasi maka 

dihasilkan 21 atribut yang menjadi faktor pengungkitnya. 

- Pengembangan kebijakan pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan yang 

paling realistis dilaksanakan dengan skenario II (moderat) dilakukan 

secara terintegratif melalui perbaikan kinerja pada atribut pengungkit 

pendapatan bulanan petani dari hasil hutan bukan kayu dan agroforestri 

menjadi setingkat lebih baik menjadi sedang, menekan kekuatan posisi 

tawar tengkulak menjadi sedang, meningkatkan partisipasi petani 

menambah nilai kayu, mengurangi tingkat kemiskinan, menambah 

jumlah tenaga penyuluh kehutanan yang cukup ideal, dan menjaga dan 

meningkatkan kualitas kegiatan program penyuluhan pertanian dan 

kehutanan. 

 

2. Tatan Sukwika (2016)  Secara akumulasi, keberlanjutan pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten 

Bogor pada kondisi existing saat ini berada pada status kurang 

berkelanjutan (less sustainability).  

 Dari lima dimensi yang diukur, tiga dimensi diantaranya memberikan 

kontribusi yang tidak berlanjut, yaitu dimensi ekonomi, dimensi sosial 

dan budaya, dan dimensi aksesibilitas dan teknologi. 

 

3. Budi Darmawan, Yusni 

Ikhwan Siregar, Sukendi dan 

Siti Zahrah (2016) 

 

 Hasil evaluasi terhadap 5 dimensi indeks dan status keberlanjutan 

pengelolaan hutan rawa gambut terhadap kebakaran di Semenanjung 

Kampar telah menyebabkan dimensi ekologi dan sosial kurang 

berkelanjutan 

 Tingkat keberlanjutan kedua dimensi tersebut lebih disebabkan 

rendahnya tingkat pengetahuan akan peranan (fungsi dan manfaat) 

ekosistem hutan rawa gambut 

 Untuk menjamin keberlanjutan peranan ekosistem hutan rawa gambut 

di Semenanjung Kampar maka stakeholders terkait perlu melakukan 

intervensi kebijakan khusus guna mengurangi kebakaran dengan cara 

penerapan inovasi teknologi atau alternatif program pembukaan lahan 

tanpa bakar, subsidi atau pendanaan teknologi pertanian/ perkebunan 

ramah lingkungan, dan penguatan penegakkan hukum terhadap para 

pelaku pembakar lahan 

 

5. Silvi Nur Oktalina, San Afri 

Awang dan Priyono 

Suryanto, Slamet Hartono 

(2015) 

 Pemanfaatan lahan hutan rakyat yang relatif sempit dengan teknik 

agroforestry, salah satu kearifan lokal petani hutan rakyat sebagai 

bentuk strategi petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

 Strategi pengelolaan hutan rakyat yang dipilih adalah diversifikasi 

dengan mengkombinasikan beberapa jenis tanaman baik kehutanan, 

perkebunan dan pertanian dengan mengatur pola hasil dari hutan rakyat 

sekaligus menyebar risiko pengelolaan hutan rakyat. 

 Kontribusi hutan rakyat terhadap pendapatan petani sebesar 13-40% 

terhadap total pendapatan. 
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No Nama Peneliti/Tahun Hasil Penelitian 

6. Budi Darmanwan, Yusni 

Ikhwan Siregar, Sukendi dan 

Siti Zahrah (2014-2015) 

 Secara keseluruhan indeks atau status keberlanjutan berada pada 

kriteria sedang (45,81%) atau status cukup berkelanjutan. 

 Secara parsial untuk masing-masing dimensi yang memiliki status 

cukup berkelanjutan adalah ekonomi, teknologi dan hukum, sedangkan 

dimensi ekologi dan sosial kurang berkelanjutan sehingga perlu 

mendapatkan perhatian serius. 

 Untuk menjamin keberlanjutan peranan ekosistem hutan rawa gambut 

di Semenanjung Kampar maka stakeholders terkait perlu melakukan 

intervensi kebijakan khusus guna mengurangi kebakaran dengan cara 

penerapan inovasi teknologi atau alternatif program pembukaan lahan 

tanpa bakar, subsidi atau pendanaan teknologi pertanian/ perkebunan 

ramah lingkungan, dan penguatan penegakkan hukum terhadap para 

pelaku pembakar lahan. 

 

7. R. Agus Budi Santosa 

(2014) 

 

- Pengelolaan berkelanjutan TNGP memerlukan paduserasi kepentingan 

3 kelompok stakeholder : 

a. stakeholder primer yang terlibat secara langsung sebanyak 6 

kelompok/lembaga;  

b. stakeholder sekunder yaitu kelompok yang tidak terlibat secara 

langsung tetapi memperoleh manfaat langsung, terdiri dari 10 

kelompok/lembaga;  

c. stakeholder eksternal, yaitu kelompok yang tidak terlibat dan tidak 

memperoleh manfaat dari pengelolaan, terdiri dari 4 

kelompok/lembaga.  

- Keberlanjutan pengelolaan TNGP menunjukan bahwa ratarata indeks 

keberlanjutan dari seluruh dimensi atribut pengelolaan sebesar 49,17%, 

mengindikasikan pengelolaannya belum berkelanjutan.  

 

8. Mutia Sari (2013) - Nilai Indeks Keberlanjutan Hutan Mangrove (Ikb-HuMang) di pesisir 

Aceh Barat secara multidimensi cukup berkelanjutan. 

- Nilai indeks dimensi ekologi, ekonomi, sosial budaya dan kelembagaan 

pada pengelolaan Hutan Mangrove di pesisir Aceh Barat berturut-turut 

sebesar 70,17, 36,61, 86,44 dan 80,63. 

- Hasil uji statistik metode Rap-Humang cukup baik untuk dipergunakan 

sebagai salah satu alat untuk mengevaluasi kebijakan Hutan Mangrove 

di suatu kawasan atau wilayah secara cepat (rapid appraisal). 

 

9. Idin Saepudin Ruhimat 

(2013) 
 Usahatani sistem agroforestry di Kecamatan Rancah kurang 

berkelanjutan karena memiliki nilai indeks keberlanjutan antara 25,01-

50,00 pada setiap dimensi, baik ekonomi, ekologi maupun sosial. 

 Terdapat empat faktor kunci penentu keberlanjutan usaha agroforestry 

yaitu peran penyuluh, ketersediaan paket teknologi, eksistensi kelompok 

tani dan peranan pemerintah yang harus dikelola dan diakomodir dalam 

pengembangan kebijakan usahatani agroforestry berkelanjutan 

 

10. Mukhlisi, I. B. Hendrarto, 

Hartuti Purnaweni (2013) 
 Status keberlanjutan multidimensi pengelolaan hutan mangrove di 

Desa Sidodadi adalah cukup berkelanjutan. 

 Status keberlanjutan pada dimensi ekologi dan ekonomi berada pada 

kategori status kurang berkelanjutan. 

 Status keberlanjutan pada dimensi sosial serta hukum dan kelembagaan 

berada pada kategori status cukup berkelanjutan. 

 Hasil analisis leverage (sensitivitas) terdapat 15 indikator yang 

termasuk sensitif dalam mempengaruhi keberlanjutannya. 

 Perlu dilakukan intervensi berupa perbaikan kinerja secara 

multidimensi terutama pada indikator-indikator sensitif yang memiliki 
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No Nama Peneliti/Tahun Hasil Penelitian 

pengaruh tinggi terhadap pengelolaan hutan mangrove di Desa 

Sidodadi untuk meningkatkan keberlanjutan pengelolaan hutan 

mangrove di Desa Sidodadi. 

11. Sri Wahyuni Sitorus, 

Sutrisno Anggoro dan 

Bambang Yulianto (2013) 

 Hasil analisa keberlanjutan pada dimensi ekologi untuk Desa Kota Pari 

sebesar 54,99, untuk Desa Pantai Cermin Kiri sebesar 53,99 dan Desa 

Kuala Lama sebesar 52,36 pada delapan atribut.  

 kondisi dimensi ekologi Kecamatan Pantai Cermin berada pada status 

kurang berkelanjutan untuk budidaya udang vaname. 

 Atribut yang paling sensitif adalah perbandingan mangrove dengan 

areal budidaya, kualitas air, kualitas tanah dan persentase luas lahan 

berpotensi. 

 

12. Agus Supriyanto (2002) - Potensi hutan rakyat di Kabupaten Banyumas cukup baik dilihat dari 

proporsi luasan laban hutan rakyat yang telah diusahakan dan lahan 

tegalan yang biasanya cenderung untuk dikelola dengan tanaman 

tumpangsari.  

- Upaya untuk meningkatkan  peranan pengembangan hutan rakyat 

terhadap produksi kayu nasional baik untuk kebutuhan konsumsi dalam 

negeri maupun untuk kebutuhan ekspor tidak telepas dari penilaian 

aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. 

- Pendapatan petani dari hutan rakyat mampu menyumbang sehesar 

38,58 % 

terhadap rata-rata total pendapatan petani per tahun. 

13. Rita Nurmalina (2002-2006)  Indeks keberlanjutan ketersediaan beras regional berkisar antara 33,67 

– 67,23. Wilayah Jawa dan Sumatera katergori status cukup 

berkelanjutan dalam sistem ketersediaan beras, sedangkan Kalimantan, 

Sulawesi, dan wilayah lainnya kategori kurang berkelanjutan dalam 

sistem ketersediaan beras. 

 Analisis keberlanjutan sistem ketersediaan beras masing-masing 

dimensi pada 5 dimensi (ekologi, ekonomi, sosial budaya, 

kelembagaan, dan teknologi) menunjukkan bahwa dimensi ekonomi 

yang terendah di Kalimantan, sedangkan dimensi ekologi di Jawa,  

sosial budaya di Sumatera. 

 Di Kalimantan yang baik hanya dimensi ekologi dan wilayah lainnya 

yang baik adalah dimensi ekologi dan kelembagaan. 

 Hasil analisis leverage RAP-RICE diperoleh dari 60 atribut yang 

dianalisis ada 23 atribut yang sensitif berpengaruh pada indeks 

keberlanjutan sistem ketersediaan beras. 
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1.6. Keterbatasan Penelitian  

Keterbatasan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Keterbatasan informasi dalam penentuan dimensi dan atribut 

keberlanjutan pengelolaan hutan rakyat, sehingga penentuan atribut 

yang berpengaruh dilakukan dengan cara penyetaraan tema-tema 

hasil penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan untuk 

mempertajam analisis.  

2. Hasil penelitian menggunakan metode Multi Dimensional Scaling 

(MDS) dipengaruhi persepsi responden untuk mengintepretasikan 

dan memberikan penilaian, dimana :  

a. Masing-masing responden memiliki sudut pandang persepsi yang 

berbeda terhadap objek yang akan dianalisis.  

b. Tingkat kepentingan terhadap suatu atribut yang digunakan untuk 

membedakan objek masing-masing responden dapat berbeda-

beda.  

c. Sudut pandang dan tingkat kepentingan terhadap atribut objek 

dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu.  

 

1.7. Kerangka Pemikiran  

Berdasarkan tujuan penelitian maka dapat digambarkan kerangka konsep 

penelitian sebagai berikut:  
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Gambar 2.Bagan Kerangka Pemikiran Pengelolaan Hutan Rakyat Berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul 

 

Potensi Hutan Rakyat 

Kabupaten Gunungkidul : 

 Basis wilayah hutan rakyat di 

DIY   

 Aset penghidupan bagi petani 

di Kabupaten Gunungkidul  

 

Filosofi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 

Undang-Undang No. 41 tahun 1999 pasal 18 

Tuntutan Sistem Sertifikasi Verifikasi 

Legalitas Kayu (SVLK) dari pasar 

internasional dan Pemerintah terhadap 

legalitas kayu atau produk kayu yang 

bersertifikasi dalam industri kayu 

 

 

Permasalahan pengelolaan 

hutan  di Kabupaten 

Gunungkidul  

 ketersediaan luasan 

menunjukkan luasan di 

bawah 30%, hanya 

sekitar 29,78%. 

 Kebijakan pasar berupa 

sertifikasi juga 

memberdayakan petani 

hutan rakyat lestari untuk 

dapat turut serta 

menikmati pasar kayu 

bersertifikat yang dapat 

menembus harga 
“premium 

 

 

 

 

Agenda Revitalisasi Sektor Kehutanan 

Upaya Penerapan Hutan Rakyat Berkelanjutan  

di Kabupaten Gunungkidul 

 
 

Status keberlanjutan dan Faktor-Faktor Kunci dalam Pengelolaan 

Hutan Rakyat Berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul 

Metode :  

Multi Dimensional Scalling 

Analisis Prospektif 

Strategi Pengelolaan Hutan Rakyat yang Berkelanjutan 


