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I. PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Hutan adalah sumberdaya alam yang siap dikelola dan dapat memberikan 

manfaat ganda bagi umat manusia baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun 

ekonomi. Manfaat hutan tersebut diperoleh apabila hutan terjamin eksistensinya 

sehingga dapat berfungsi secara optimal. Fungsi-fungsi ekologi, ekonomi dan 

sosial dari hutan akan memberikan peranan nyata apabila pengelolaan sumber 

daya alam berupa hutan seiring dengan upaya pelestarian guna mewujudkan 

pembangunan daerah khususnya dan nasional umumnya. Selama tiga dekade 

terakhir, sumberdaya hutan telah menjadi modal utama pembangunan ekonomi 

nasional, yang memberi dampak positif terhadap peningkatan devisa, penyerapan 

tenaga kerja dan mendorong pengembangan wilayah dan petumbuhan ekonomi. 

Hutan sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan ternyata saat ini 

kondisinya cenderung menurun, hal ini disebabkan karena pemanfaatan hasil 

hutan kayu secara berlebihan dan besarnya perubahan kawasan hutan untuk 

kegiatan pembangunan non kehutanan menyebabkan timbulnya berbagai 

permasalahan lingkungan, ekonomi dan sosial. Sebagai akibatnya laju deforestasi 

dan degradasi hutan di Indonesia antara tahun  1997-2000 mencapai 2,83 juta 

hektar per tahun (2,85% per tahun) dan tahun 2000-2005 turun menjadi 0,90% per 

tahun atau 1,08 juta hektar per tahun (Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI, 

2008). Kondisi yang sama juga terjadi di Kabupaten Sarolangun, dimana kawasan 

hutan di Kabupaten Sarolangun sampai dengan tahun 2007 mencapai 252.377 

hektar dan ini merupakan aset yang bernilai strategis. Namun dalam memenuhi 
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fungsi ekologi dan fungsi ekonominya, hutan di Kabupaten Sarolangun 

menghadapi tekanan yang menyebabkan terjadinya degradasi dan kerusakan hutan 

(Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab.Sarolangun, 2007). 

Deforestasi dan degradasi merupakan salah satu masalah utama yang 

menyebabkan kerusakan hutan di Indonesia. Secara umum, ada 4 (empat) faktor 

penyebabnya yaitu pembalakan legal (legal logging), konversi ke penggunaan non 

hutan (pertanian, perkebunan, dan transmigrasi), pembalakan ilegal dan 

pendudukan ilegal (illegal logging and illegal occupation) dan kebakaran hutan 

(forest fires) (Yakin dan Markum, 2007). Akan tetapi, yang menjadi kekhawatiran 

utama selama ini yaitu pembalakan ilegal (illegal logging) dan penyerobotan 

hutan (illegal occupancy) yang cenderung meningkat sehingga degradasi hutan 

dan deforestasi di Indonesia meningkat. 

Menurut Santoso et al. (2002), laju kerusakan hutan tersebut disebabkan 

oleh (1) kebijakan pembangunan hutan tanaman melalui konversi hutan alam yang 

belum diikuti dengan penyiapan sumber daya yang baik telah mengakibatkan 

terlantarnya rencana penanaman, sementara pemanfaatan konversi hutan alam 

melalui IPK berjalan dengan cepat dan telah memberikan kontribusi terbesar 

untuk terciptanya lahan kritis; (2) permintaan atau kebutuhan kayu (demand) lebih 

besar dibandingkan ketersediaannya (supply) dan adanya kebijakan ekspor kayu 

bulat mengakibatkan terbukanya pasar untuk kayu illegal logging; (3) kebakaran 

hutan menyebabkan hilangnya sumber daya hutan; (4) masyarakat di sekitar hutan 

belum menikmati hasil pembangunan hutan dan termarjinalkan akibat sebagian 

pola pembangunan hutan cenderung tidak mendorong peran serta masyarakat; (5) 

tatanan sistem pemerintahan yang semula sentralistis telah berubah menjadi 
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desentralisasi yang memberikan penekanan otonomi urusan di bidang kehutanan 

belum sepenuhnya diikuti dengan peraturan dan ketentuan di daerah.  

Hasil analisis yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan 

Kabupaten Sarolangun menunjukkan bahwa terdapat 11 industri primer hasil 

hutan dengan kapasitas terpasang seluruhnya sebesar 95.700 m3/tahun dan 

membutuhkan bahan baku kayu bulat sebanyak 133.980 m3/tahun. Sementara itu 

berdasarkan data statistik, produksi kayu bulat di Kabupaten Sarolangun pada 

tahun 2005, 2006, dan 2007, masing-masing adalah sebesar 92.773,98 m3, 

41.311,51 m3 dan 48.485,06 m3. Keadaan ini menunjukkan bahwa kebutuhan 

bahan baku industri hasil hutan relatif tinggi dibandingkan dengan pasokan bahan 

bakunya dan mengalami defisit bahan baku kayu pada tahun 2008 sebesar 

591.195,22 m3 untuk permintaan bahan baku aktual (konservasi dari produksi 

kayu olahan real) dan 2.867.489,28 m3 untuk permintaan bahan kayu potensial, 

(Alviya dan Nurfatriyani, 2007). Hal ini mendorong pemenuhan kebutuhan kayu 

dilakukan melalui sumber-sumber lllegal seperti penebangan liar, tanpa 

memperhatikan aspek sustainability, kemampuan daya dukung dan kelestarian 

lingkungan hidup. Kasus gangguan keamanan hutan di Kabupaten Sarolangun 

menunjukkan bahwa tekanan terhadap hutan dan hasil hutan masih tinggi. Data 

gangguan keamanan menunjukkan tahun 2006 tercatat 44 kasus; tahun 2007 

terjadi 103 kasus dan tahun 2008 terjadi 125 kasus (Dinas Perkebunan dan 

Kehutanan Kabupaten Sarolangun, 2008). Tingginya gangguan keamanan hutan 

memberikan indikasi bahwa masyarakat di sekitar hutan belum sepenuhnya 

menikmati hasil pembangunan hutan dan bahkan termarjinalkan akibat sebagian 

pola pembangunan hutan cenderung tidak mendorong peran serta dan tertutupnya 
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akses masyarakat (Chomitz, et al. 2007). Selain itu faktor kemiskinan telah 

mendorong proses pemanfaatan masyarakat oleh intelektual illegal logger. Di 

Kabupaten Sarolangun terdapat 205.090 jiwa orang dan sekitar 178.097 jiwa 

orang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan yang mempunyai ketergantungan 

pendapatan secara langsung dari sumber daya hutan (Dinas Perkebunan dan 

Kehutanan Kabupaten Sarolangun, 2007). 

Lahan kawasan hutan di Kabupaten Sarolangun mencapai 252.377 hektar. 

Dari jumlah tersebut terdapat lahan kritis dan hutan produksi yang tidak produktif 

mencapai 23.700 hektar. Berikut luas kawasan hutan berdasarkan fungsinya.  

Tabel 1. Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Sarolangun 
 
No Jenis Hutan Luas (Hektar) 
1 Hutan Produksi 99.859 
2 Hutan Produksi Terbatas 89.357 
3 Hutan Lindung 54.285 
4 Taman Nasional 8.810 
5 Cagar Alam 73,740 

J U M L A H 252.377 
   

Luasnya lahan kritis dan urgensi pengendalian dampak yang ditimbulkan, 

merupakan peluang positif untuk membangun dan mempercepat pembangunan 

hutan tanaman. Pembangunan hutan tanaman diharapkan secara bertahap akan 

mengubah lahan kritis menjadi produktif dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, melalui penyerapan tenaga secara langsung  (Rizaldi, et al., 2003; 

Lutoifi, 2007).  
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Berbagai usaha yang telah dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan 

Kehutanan Kabupaten Sarolangun untuk menghutankan kembali kawasan-

kawasan tidak berhutan terkendala oleh fakta dilapangan, dimana besarnya nilai 

ekonomi hasil hutan bagi masyarakat belum mampu bersaing dengan komoditi 

non kehutanan seperti perkebunan dan pertanian. Chomitz, et al. (2007) 

menyebutkan bahwa pertanian merupakan penggunaan lahan yang lebih 

menguntungkan dan menarik dibanding pengelolaan hutan secara 

berkesinambungan atas kayu dan hasil hutan lainnya. Ketidaktertarikan 

masyarakat terhadap komoditi kehutanan selain faktor lamanya waktu tunggu 

untuk memperoleh hasil, juga disebabkan oleh tidak adanya insentif dari 

kebijakan pemerintah, untuk menarik masyarakat melakukan pembangunan hutan 

tanaman atau hutan rakyat. Kebijakan perizinan dan pemasaran hasil produksi 

dirasakan sangat diskrimanatif dibandingkan dengan komoditas non kehutanan. 

Implementasi kebijakan fiskal yang menyamakan antara hasil hutan dari hutan 

negara dengan hutan rakyat, juga sangat memberatkan masyarakat. 

 Berdasarkan hasil observasi di lapangan diketahui bahwa sebagian besar 

areal kawasan hutan di Kabupaten Sarolangun sudah tidak berproduktif lagi 

karena telah dijadikan areal perladangan masyarakat desa atau disorientasi 

pemanfaatan kawasan hutan. Dengan memperhatikan potensi lahan hutan dan 

fenomena pemanfaatan lahan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sarolangun melalui Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sarolangun 

mengeluarkan suatu program yaitu program Hutan Tanaman Rakyat. Program 

HTR merupakan suatu tindakan pengalokasian kawasan hutan produksi yang 

tidak produktif dan belum dibebani hak sebagai areal untuk pengembangan Hutan. 
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Program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) diharapkan akan mengubah lahan kritis 

menjadi produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui 

penyerapan tenaga kerja secara langsung sesuai dengan program pembangunan 

Kabupaten Sarolangun khususnya di sektor kehutanan, untuk mendukung 

keberhasilan program pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat dalam menjamin 

keberlanjutan dari ketiga fungsi hutan yang meliputi : fungsi ekologi, fungsi sosial 

dan fungsi ekonomi, maka perlu dilakukan kajian Strategi Pengembangan Hutan 

Tanaman Rakyat di Kabupaten Sarolangun. 

 
1.2 Rumusan Masalah  

Beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam pengelolaan Program  

Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Sarolangun adalah sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor strategis apa saja, baik internal maupun eksternal yang 

mempengaruhi keberhasilan pengelolaan program Hutan Tanaman Rakyat 

(HTR) di Kabupaten Sarolangun. 

2. Pilihan strategi apa yang menentukan untuk terus dikembangkan pada 

pelaksanaan pengelolaan program Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten 

Sarolangun. 

3. Bagaimana prioritas strategi yang harus dilakukan oleh aktor, pelaku untuk 

mengolah hutan tanaman rakyat di Kabupaten Sarolangun. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian 

ini bertujuan untuk : 

1. Menganalisa faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap 

keberhasilan pengembangan program Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten 

Sarolangun. 

2. Memformulasikan dan menganalisa strategi-strategi dalam pengembangan 

program Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Sarolangun. 

3. Menentukan prioritas dalam strategi pengembanagn program Hutan Tanaman 

rakyat di Kabupaten Sarolangun. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan memberi manfaat kepada : 

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun khususnya Dinas Perkebunan 

dan Kehutanan Kabupaten Sarolangun untuk merumuskan strategi 

pengembangan program Hutan Tanaman Rakyat dalam rangka pelestarian 

hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

b. Bagi Penulis, dapat dijadikan wahana guna memperoleh pengalaman 

empiris, menambah ilmu dan pengetahuan di bidang pengembangan 

kehutanan khususnya Hutan Tanaman Rakyat dalan rangka 

mempertahankan aset-aset negara berupa hutan. 

c. Bagi peneliti lebih lanjut yang berminat dan tertarik untuk memahami dan 

mengkaji strategi tentang pengembangan program Hutan Tanaman Rakyat 

dan sejenisnya dapat dijadikan sebagai referensi. 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada aspek-aspek sebagai berikut : 

a. Menganalisa faktor-faktor strategis yang mempengaruhi keberhasilan 

pengembangan program Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Sarolangun.. 

b. Menganalisa formulasi strategi pengembangan program Hutan Tanaman 

Rakyat di Kabupaten Sarolangun. 
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