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ANALISIS PEMANFAATAN SUMBERDAYA HUTAN BERSAMA 

MASYARAKAT (AGROFORESTRY) DI KAWASAN HUTAN 

BANGKLEAN,KECAMATAN JATI  KABUPATEN BLORA   

 

Abstrak 

Desa Bangkleyan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Jati Kabupaten 

Blora yang desanya terletak di pinggigiran hutan. Kementrian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Republik Indonesia memiliki program untuk masyarakat yang bertempat 

tinggal di kawasan hutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan 

dan menciptakan model pelestarian hutan yang efektif. Dengan adanya Pemanfaatan 

Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (Agroforestry) di Kawasan Hutan 

Bangkleyan maka diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat dan tetep 

melestarikan hutan yang asri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan 

sumber daya hutan bersama masyarakat di kawasan hutan bangkleyan dan mengetahui 

dampak ekonomi bagi masyarakat yang bersangkutan. Dalam penelitian ini yang 

menjdi populasi penelitian adalah para petani atau pesanggem disekitar kawasan 

hutan. Jumlah sampel yang diambil adalah 67 pesanggem dari 200 pesanggem. Rumus 

yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan rumus slovin. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan analisis 

kuantitatif, dengan data primer sebagai data utama lalu dianalisis secara deskriptif. 

Data primer terdiri dari data luas lahan, hasil panen dan data pesanggem. Dari hasil 

pengolahan data dan analisis yang pertama menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber 

daya hutan di kawasan hutan bangkleyan menggunakan system agroforestry sederhana 

yang merupakan suatu system pertanian yang memadukan satu jenis tanaman tahunan 

(pepohonan) yang ditanam secara tumpang sari dengan satu jenis tanaman semusim. 

Tanaman yang dihasilkan di kawasan hutan ini adalah tanaman jagung sebagai 

tanaman musiman dan tanaman jati sebagai tanaman tahunan. Kedua dari hasil 

pemanfaatan lahan hutan ini masyarakat mampu meningkatkan perekonomian dilihat 

dari pendapatan yang paling tinggi senilai Rp. 36.000.000,- per panen dengan luas 

lahan 2 ha, sedangkan pendapatan terrendah senilai 2.250.000,- per panen dengan luas 

lahan 0,25 ha. Pemanfaatan hutan ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat 

dilihat dari perumahan, pola konsumsi,ketenagakerjaan dan pendidikan. 

Kata Kunci: Pesanggem, Pemanfaatan Lahan Hutan, Dampak Ekonomi 

 

Abstract 

Bangkleyan Village is one of the villages in Jati Subdistrict, Blora Regency, whose 

village is located on the edge of a forest. The Ministry of Environment and Forestry of 

the Republic of Indonesia has a program for people who live in forest areas to improve 

the welfare of forest communities and create an effective forest conservation model. 

With the Utilization of Community Forest Resources (Agroforestry) in the Bangkleyan 

Forest Area, it is hoped that it can help the community's economy and still preserve 

beautiful forests.This study aims to determine the use of forest resources with the 

community in the bangkleyan forest area and to determine the economic impact on the 

community concerned. In this study, the population of the study were farmers or 

pesanggem around the forest area. The number of samples taken was 67 pesanggem 

from 200 pesanggem. The formula used in sampling using the Slovin formula. The 
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research method used is descriptive method using quantitative analysis, with primary 

data as the main data and then analyzed descriptively. Primary data consists of data on 

land area, crop yields and data on pesanggem. From the results of data processing and 

analysis, the first shows that the utilization of forest resources in the Bangkleyan forest 

area uses a simple agroforestry system, which is an agricultural system that combines 

one type of perennial plant (trees) which are planted intercroppingly with one type of 

seasonal plant. Plants produced in this forest area are maize as a seasonal plant and 

teak as an annual plant. Second, from the utilization of forest land, the community is 

able to improve the economy as seen from the highest income of Rp. 36,000,000, - per 

harvest with a land area of 2 ha, while the lowest income is 2,250,000 per harvest with 

an area of 0.25 ha. Utilization of this forest is able to improve the community's 

economy in terms of housing, consumption patterns, employment and education. 

Keywords: Pesanggem, Forest Land Use, Economic Impact 

 

 

1. PENDAHULUAN  

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi 

sumberdaya alam hayati berdominasi pepohonan. Menurut fungsinya hutan memiliki 

fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi. Hutan yang berfungsi 

konservasi adalah hutan yang dengan ciri khas tertentu, memiliki fungsi pokok 

mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa serta ekosistemnya. Hutan 

lindung merupakan kawasan hutan yang memiliki fungsi melidungi sistem penyangga 

kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah  banjir, mengendalikan erosi dan 

memelihara kesuburan tanah.  

                Dan hutan produksi merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi 

hutan sebaga lahan atau area yang memproduksi hasil hutan, hasil hutan berupa kayu 

maupun non kayu. Di indonesia mempunyai hutan yang sangat luas dan memiliki 

kondisi yang berbeda sesuai dengan keadaan fisik, topografi, flora dan fauna, serta 

keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Berdasarkan keadaan yang ada hutan dapat 

memanfaatkan sebagai sumberdaya alam yang bisa diperbarui, terutama pada kawasan 

hutan produksi. Pemanfatan hutan ini bertujuan untuk memperoleh manfaat yang 

optimal bagi kesejahteraan masyarakat denga tetep menggunakan asas kelestarian 

lingkungan agar hutan tetap lestari.  Masyarakat indonesia yang bertempat tinggal 

berdekatan dengan hutan sejak dulu sudah memanfaatkan keadaan tersebut untuk 

membuka lahan dan bercocok tanam baik tanaman kayu ataupun non kayu sehingga 
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dapat meningkatkan hasil lahan dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat 

sekitar. Hal tersebut dapat disebut juga Agroforestry.  

 Agroforestry merupakan suatu sistem pengelolahan tanaman hutan yang 

dikombinasikan dengan pertanian atau sering disebut juga wanatani. International 

Countil for research in Agroforestry (ICRAF) mengartikan agroforestry suatu sistem 

pengelolahan lahan yang berazaskan kelestarian untuk meningkatkan hasil lahan 

secara keseluruhan, melalui kombinasi produksi(termasuk tanaman pohon-pohonan) 

dan tanaman hutan dan atau hewan secara bersamaan atau beruntun pada unit lahan 

yang sama dan menerapkan cara-cara pengolahan yang sesuai dengan kebudayan 

penduduk setempat. (King dan Chandler(1978) dalam Rauf (2004)). Pengelolahan 

hutan dapat dikatan sebaga agroforestry apabila memenuhi dua unsur yaitu aspek 

agro(pertanian) dan aspek forestry (kehutanan). Sistem ini sudah diterapkan sejak 

berabad-abad lalu dan dikembangkan dengan menyesuaikan kondisi lahan. 

Pemanfaatan hutan bertujuan agar seluruh masyarakat merasakan dan memperoleh 

kesejahteran dengan adanya hutan disekeliling mereka dan akan teteap menjaga 

kelestariannya. Semakin banyaknya tindakan pengrusakan hutan merupakan indikasi 

bahwa banyak elemen yang memanfaatkan keberadaan hutan, dan itu mengakibatkan 

masyarakat desa yang dekat dengan hutan tidak mendapatkan kebebasan dalam 

mengelola hutan di daerahnya. Partipasi masyarakat desa sangat diperlukan karena 

masyarakat desa memiliki pengalaman ketrampilan alami yang diwariskan oleh nenek 

moyang mereka agar mengelola hutan dan tetap menjaga ekosistem dan 

kelestariannya. Sistem Agroforestry Sederhana adalah suatu sistem pertanian dimana 

pepohonan ditanam secara tumpang sari dengan satu atau lebih jenis tanaman semusim 

 Agroforestr mempunyai dua manfat utama yaitu fungsi ekonomi dan fungsi 

konservasi. Fungsi ekonomi, merupakan cerminan usaha manusia dalam mencoba 

untuk memenuhi kebutuhannya dalam bidang sosial dan ekonomi. Umumnya berupa 

produk diantaranya hasil hutan, hasil tanaman pangan, peternakan dan sebagainya. 

Sedangkan fungsi konservasi sebagai pengelolaan hutan dan kawasan konservasi 

termasuk upaya rehabilitasi lahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar 

hutan, telah memprogramkan pengembangan hutan kemasyarakatan Kepmen No. 311/ 

Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan, hutan tanaman, dan 
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hutan rakyat dalam bentuk agroforestry. Sebagai paradigma baru dalam pengelolaan 

hutan, pelaksanaan hutan kemasyarakatan yang dipadukan dengan model agroforestry 

diharapkan dapat melestarikan hutan alam melalui peningkatan produktivitas lahan 

hutan di areal masyarakat atau di lahan kritis. 

 Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolahan 

hutan, pemerintah mengadakan Program Perhutanan Sosial. Program Perhutanan 

Sosial merupakan sistem pengelolahan hutan lestari yang dilaksanakan masyarakat 

setempat, program ini bertujuan meningkatkan keseimbangan lingkungan, 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal disekiatar kawasan hutan. 

Partisipasi masyarakat desa hutan sangat diperlukan untuk pengamanan dan 

penyelamatan hutan. Partispas masyarakat dalam pengelolaan hutan juga berfungsi 

sebagai pendidikan dan penyadaran betapa pentingnya menjaga alam sekaligus 

meningkatkan perekonomian penduduk yang sangat lemah,karena kurangnya 

aksesiblitas dalam mengelola sumberdaya hutan. Salah satu upaya yang dilakukan 

adalah antara kelompok perhutani dengan warga desa hutan bekerja sama yang di atur 

dengan beberapa kesepakatan sesuai aturan yang tertera di akte notaris. Keuntungan 

dari kerja sama ini akan dibagi sesuai dengan konstribusi dari pihak-pihak yang 

bersangkutan. Bagi hasil adalah pembagan peran, hak dan tanggung jawab antaara 

perhutani dan warga sekitar desa hutan serta pihak yang berkepentingan dalam 

pemanfaatan lahan, dalam pemanfaatan waktu dan pengelolaan kegatan 

(Perhutani,2002:2). 

 Dilansir dari data BPS Kecamatan Jati 2019 memiliki luas lahan pertanian 

bukan sawah menurut penggunaanya sebagai lahan hutan rakyat memiliki luas 107 ha 

dan lahan yang sementara tidak diusahakan seluas 13.195 ha. Menurut Dinas 

Kehutanan, Bidang RLPDAS,2013 sebaran luasan hutan rakyat dari kegiatan RHL di 

Kecamatan Jati dari 2009-2013 selalu mengalami perluasan lahan sebagai berikut : 
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Tabel 1.Sebaran Luasan Hutan Rakyat dari Kegiatan RLH menurut Kecamatan 

Jati, Kabupaten Blora Tahun 2009-2013 (ha) 

Tahun Luas (ha) Presentase (%) 

2009 776.160 18 % 

2010 826.160 20 % 

2011 846.160 20 % 

2012 871.160 21 % 

2013 896.160 21% 

Jumlah  4.215.8 100 % 

       Sumber : Dinas Kehutanan, Bidang RLPDAS 2013 

Tabel 2. Luasan Penebangan Lahan Hutan Kawasan Bangklean Tahun 2016-2020 

Tahun Luas Tebangan 

(Ha) 

Presentase 

(%) 

2020 67.8 26 % 

2019 53.1 21 % 

2018 52.4 20 % 

2017 47.2 18 % 

2016 39.6 15 % 

Jumlah  260.1 100 

        Sumber : KPH Randublatung, Bidang Produksi 

 Desa bangklean merupakan salah satu wilayah 12 desa di Kecamatan Jati. 

Desa bangklean mempunyai  wilayah 12 dusun memiliki luas wilayah desa 620.05m3 

dengan jumlah penduduk 6681 jiwa sebagian besar warganya bermata pencarian 

petani, potensi pertanian yang menjadi andalan desa bangklean  tanaman 

jagung  karena wilayahnya berada ditengah hutan. Desa bangklean merupakan desa 

terluar diujung bagian selatan Kabupaten Blora. Dilihat dari kondisi fisik wilayah yang 

dikelilingi hutan maka masyarakat desa Bangklean bekerja sama dengan pihak 

perhutani untuk mengelola hutan bersama guna mensejahterakan masyarakat 

dikawasan hutan Bangklean daan melestarikan hutan. Alasan pemilihan di kawasan 

hutan bangklean dikarenakan kawasan hutan Bangklean memilki karakteristik yang 

berbeda antara lain lahannya memiliki kemiringan agak curam dan berbukit serta 
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sistem ini juga memanfaatkan lahan hutan yang krits karena di kawasan hutan 

bangklean jika kemarau mengalami pecah tanah atau sering disebut tanah nelo yang 

cukup dalam dan dengan semakin meluasnya lahan hutan yang dijadikan lahan 

prtanian yang di kelola masyarakat sekitar hutan akankah dapat meninggkatkan nilai 

perkonomian masyarakat yang terlibat. Sisten Agroforestry kedepan akan menjadi 

prioritas perhatian perhutani selain di bidang wisata untuk menambah penghasilan dari 

hasil hutan bukan kayu sekalgus sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat 

dengan sistem bagi hasil. Sistem Agroforesty juga memberikan ruang untuk 

masyaraka desa hutan dapat menanam tanaman selain kayu dan masih memiliki nilai 

jual yang cukup tinggi antara lain jagung, kacang, ataupun tumbuhan obat-obatan 

seperti jahe, kunir dan sejenisnya(Perhutani,2019). Di kawasan hutan bangklean 

menggunakan sistem agloforestry sederhana dimana sistem pertanannya pepohonan 

ditanam secara tumpang sari dengan satu atau lebih tanaman musman yang paling 

dominan adalah ditanami tanaman jagung dan semakin luasnya pembukaan lahan guna 

memperluas area Agroforestry.dengan semakin luasnya pembukaan lahan yang terjadi 

secara terus menerus mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar dan 

dampak positif bagi masyarakat hutan. 

 

2. METODE  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Kerlinger (1973) 

menyatakan bahwa metode survei adalah metode yang dilakukan pada populasi besar 

maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari 

populasi tersebut, untuk menemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan 

hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Dalam penelitian 

survei, peneliti menanyakan ke beberapa orang (responden). Semua anggota sampel 

atau resonden dalam peneitian survei menjawab pertanyaan yang sama. Penelitian ini 

menjelaskan tentang hasil capaian praktik agroforestry bersama masyarakat yang di 

lakukan di kawasan hutan bangklean berdasarkan fakta-fakta yang ada. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisis Pemanfaatan Hutan Bersama Masyarakat Dikawasan Hutan Bangkleyan 

Berdasarkan hasil penelitian dengan adanya Pemanfaatan Hutan Bersama 

Masyarakat menunjukkan kepedulia Perhutani kepada masyarakat yang tinggal di 

kawasan atau di sekitar hutan. Berdasarkan data yang didapat dari subjek penelitian 

yaitu dampak ekonomi implementasi Pemanfaatan Hutan Bersama Masyarakat 

menunjukkan progam yang dilakukan oleh pihak Perhutani mempunyai prosedur atau 

tahapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaannya. Di PKPH Pucung tahapan 

program tersebut sudah mengikuti aturan yang berlaku. Pemanfaatan Hutan Bersama 

Masyarakat merupakan salah satu sistem kolaborasi yang dilakukan oleh pihak 

Perhutani dengan masyarakat sehingga dalam aktivitas ini sangat penting dengan 

keberadaan masyarakat yang berada di kawasan hutan.  

Masyarakat di dorong untuk memiliki peranan lebih besar dan berarti dalam 

mengelola hutan. Dalam melaksanakan pengelolahan hutan dari pihak Perhutani wajib 

melibatkan masyarakat sekitar hutan dengan memperhatikan prinsp tata kelola hutan. 

Upaya yang dilakukan dalam melibatkan masyarakat antara lain sebagai berikut: 

a. Memberkan dan menyelenggarkan penyuluhan, bimbingan, pendampingan, 

pelayanan, bantuan teknik, dan pelatihan. 

b. Menyebarluaskan informasi mengenai proses pengelolahan hutan kepada 

masyarakat secara terbuka, dan 

c. Melindungi masyarakat dalam berperan serta pelaksanaan pengelolaan 

hutan, antara lain memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan usul dari 

masyarakat dalam rangka pengelolahan hutan yang sesui dengan prinsp tata 

kelola perusahaan yang baik dan dalam rangka perlindungan hutan. 

Dalam sistem sewa lahan juga sudah diatur pihak Perhutani bawa setiap petak 

atau luasan sudah ada ketentuan harga dan sewa lahan tersebut bisa di bayar pada saat 

panen atau dibayar satu tahun sekali jika mampu. Tabel dibawah merupakan harga 

sewa yang harus dibayar setiap panen. Jika luas lahan yang disewa semakin luas maka 

sewa lahan juga semakin meningkat.  
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Tabel 3. Luas Lahan Dan Harga Sewa 

Luas (ha) Sewa lahan (Rp) 

0,25 156.250 

0,30 187.500 

0,35 218.750 

0,40 250.000 

0,50 312.500 

0,75 468.750 

1,00 625.000 

1,25 781.250 

1,50 937.500 

2,00 1.093.750 

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban BKPH Pucung, 2020 

 

3.2 Praktek Agroforestry  

Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 628/KPTS/DIR?2009 

menyebutkan bahwa Kebijakan Pengolahan hutan Bersama Masyarakat adalah suatu 

sistem pengolahan sumber daya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani 

dan Masyarakat Desa Hutan dan atau Perum Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan 

dengan pihak yang berkepentingan dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan 

bersama dalam upaya mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaatan sumberdaya hutan 

dapat mewujudkan secara optimal dan proposional.  

Pengolahan sumberdaya hutan dikawasan hutan bangkleyan dikelola oleh 

perum perhutani dalam rangka untuk memingkatkan sisi ekonomi namun tetap 

memberlakukan azaz kelestarian hutan. Pengolahan hutan bersam masyarakat dalam 

hal itu perhutani memiliki kewajiban yaitu mengelola hutan dengan baik, disisi lain 

perhutani juga bekerja sama dengan masyarakat dalam mengelolaan hutan, seperti 

penebangan, penanaman tanaman, pemeliharaan dengan bekerja sama dengan LMDH 

(Lembaga Masyarakat Desa Hutan). Lima tahapan dalam pemberdayaan LMDH 
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dalam melaksanakan kerjasama pengelolahan hutan dalam sistem pemanfaatan hutan 

bersama masyarakat, sebagai berikut : 

a. Pengembangan LMDH  

b. Perencanaan Partisipatif Petak Hutan Pangkuan Desa 

c. Kriteria dan Indikator Keberlangsungan Sumberdaya Hutan 

d. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Atau Kegiatan 

3.2.1 Pengolahan Hutan 

Berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani 

No.136/KPTS/DIR/2001 Tentang Pengolahan Sumberdaya Hutan Berbasisb 

Masyarakat memberikan kesempatan kepada masyarakat desa hutan bersama Perum 

Perhutani untuk melakukan pengolahan sumberdaya hutan. Pihak yang terlibat dalam 

pengelolahan hutan antara lain masyarakat desa/pesanggem, Pemerintah Desa, 

Perhutani, Dinas/instansi yang terkait, Koprasi atau pedagang hasil pertanian. Tahap-

tahap penyusunan perencanaan sumber daya hutan; 

 

Gambar 1. Tahap Penyusunan Perencanaan Sumberdaya Hutan 
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3.2.2 Model Agroforestry  

      Di kawasan hutan bangkleyan ini menggunakan sistem agroforestry sederhana. 

Agroforestry sederhana adalah suatu sistem dimana pepohonan ditanam secara 

tumpangsari dengan satu atau lebih tanaman semusim. Jenis tanaman musim yang 

ditanam adalah tanaman jagung sedangkan pepohonan yang ditanam adalah pohon jati. 

Di musim kemarau maupun musim penghujan pesanggem tetap akan menamam 

jagung karena tanaman ini di pikir paling tepat ditanam di lahan hutan mengingat 

lahan hutan memiliki kemiringan lereng agak curam.  

3.2.2.1 Musim Tanam 

Musim tanam pada lahan hutan dikawasan bangkleyan dilakukan selama  

empat bulan sekali dari awal tanam. Jadi dalam jangka waktu satu tahun pesangem 

dapat memanen hasil tanamnya 3 kali dalam satu tahun.  

3.2.2.2 Cara Tanam 

Para pesanggem dikawasan hutan bangkleyan menggunakan cara tanam 

sederhana yaitu dengan cara menanam benih jagung secara manual yang memerlukan 

bnyak orang. Dalam proses penanaman pesanggem memrlukan banyak tenaga kerja 

untuk menanam benih jagung. Tenaga kerjanya pun tidak geratis dan harus dibayar 

perhari  

3.2.2.3 Proses Panen  

Dalam proses panaen pesanggem juga memerlukan banyak tenaga kerja. Hal 

ini dikarenakan lebih meningkat waktu jika dilakukan dengan orang banyak. Dalam 

proses ini jagung yang sudah kering di ambil dari phon dan dimasukkan kedalam 

karung lalu di angkut ke pinggiran hutan yang memiliki akses jalan utama untuk di 

selep atau dipisahkan dari janggel dengan biji jagungnya. Setelah itu jagung yang 

sudah diselep di jual kepengepul.  

3.2.2.4 Perairan 

Dilahan hutan Bangkleyan ini pesanggem menggunakan sistem perauran tadah 

hujan dimana petani lebih banyak menggantungkan atau menunggu hujan turun untuk 

memasok air. Kawasan hutan bangkleyan termasuk kedalam iklim agak kering seingga 

pesanggem hanya mengandalkan tadah hujan saja.   
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Sistem yang digunakan pada hutan kawasan bangkleyan ini menggunakan 

sistem agroforestry sederhana dimana pesanggem menanam tumbuhan jagung diantara 

pohon jati. Sistem agroforestry yang terdiri dari berbagai jenis tanaman memiliki 

fungsi ekologi menyerupai hutan. Fungsi ekologi antara lain sebagai pengatur 

kelembapan dan suhu,penyerap karbondioksida, penghasil oksigen untuk seluruh 

makhluk hidup, pengatur tata air, dan mencegah erosi.  

 Kendala dalam Pemanfaatan Hutan Bersama Masyarakat yang dirasakan pihak 

Perhutani sebagai penyelengara program salah satunya adalah rendahnya faktor 

sumber daya manusia yang ada. Ini terjadi salah satunya karena rendahnya tinggat 

pendidikan yang di tempuh masyarakat. Di dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan 

(LMDH) masih banyak anggota yang menempuh pendidikan hanya sampai bangku 

Sekolah Dasar bahkan ada yang tidak sekolah. Hal ini tentu saja mempengaruhi 

kinerja dalam bekerja. Karena rendahnya pendidikan mempengaruhi pemahaman 

masyarakat terhadap program yang dijalankan.  

Masyarakat Desa Bangkleyan merupakan masyarakat yang telah memnfaatkan 

hutan sebelum adanya kebijakan atau program-program pengolahan hutan secara 

resmi. Hal ini dikarenakan tempat tinggal mereka yang dikelilingi oleh hutan dan juga 

jauh dari perkotaan. Sehinga mereka memanfaatkan lahan yang ada untuk memenuhi 

kebutuhan mereka sehari-hari. Contoh tanaman yang dulu sering di tanam antara lain 

kunir, lengkuas, jati, dan tumbuhan lainnya. Warga desa bangkleyan melakukan 

pencurian kayu untuk dimanfaatkan warga setempat untuk membangun rumah, hal ini 

terlihat pada kebanyakan rumah warga Desa Bangkleyan yang terbuat dar kayu jati.  

Melihat kejadian yang sangat merugikan maka Perhutani bersama jajarannya 

mengelola hutan negara dan muli merancang bahwa sistem pengelolahan hutan yang 

hanya menghasilkan kayu jati beralih fungsi menjadi pengolahan sumberdaya hutan 

untuk dikelola dan berkolaborasi guna menjamn keberlangsungan fungsi hutan, dan 

bermanfaat secara ekonomi, sosial dan lingkungan.    

Para pesanggem di kawasan hutan bangkleyan menggunakna sistem 

argoforestry sederhana dimana sistem tanam pepohonan ditanam secara tumpangsari 

dengan satu atau lebih tanaman musiman, yang paling dominan adalah tanaman 

jagung. Dari hasil wawancara yang dilakukan dilapangan bahwa para pesanggem lebih 
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banyak atau sering menanam jagung daripada tanaman lainnya. Hal ini dikarenakan 

jagung merupakan tanaman yang tidak terlalu membutuhkan banyak pasokan air. Jika 

di tanami tanaman padi akan sangat sulit untuk di kelola hal ini dikarenakan medan 

atau permukaan tanah yang tidak rata. Pola perairan yang dilakukan untuk tanaman 

jagung juga hanya mengandalkan tadah hujan. Panen jagung terrealisasi setelah  4 

bulan dari waktu penanaman. Menurut para pesanggem yang mengelola lahan 

terkadang mengalami kesulitan saat mencai bibit jika masa tanam secara bersaaaman. 

Tidak hanya bibit saja yang sulit namun juga harga pupuk yang terlalu mahal sehingga 

menyulitka para petani dalam proses pemupukan. Dari beberapa kendala tersebut 

dapat menurunkan hasil penjualan para pesangem.  

Dengan kebutuhan pokok yang terpenuhi masyarakat lebih merasa terayomi. 

Walaupun hasil sementara dalam pelaksanaan program ketahanan pangan masih dalam 

taraf berhasil namun taraf dapat berubah apabila faktor alam yang menjadi salah satu 

barometer pertanian tidak setabil ini dapat mengakibatkan hasil panen yang menurun. 

Jika petani mengalami penurunan hasil panen maka petani hutan menjadi kesulitan 

dalam memenuhi kebutuahannya.  Dapat dilhat kondisi lahan hutan yang digunakan  

pada gambar di bawah :  

 

 

Gambar 2  Pola Peraran Yang Digunakan 
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Gambar 3  Foto Lahan Pesanggem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Peta Penggunaan Lahan Desa Bangkleyan 

 



 

 

3.3 Analisis Dampak Ekonomi Bagi Para Pesanggem terhadap Pemanfaatan 

Hutan 

Dalam hal meningkatkan penghasilan masyarakat hutan dengan mengelola 

hutan. Saat masyarakat mendapatkan tambahan penghasilan itu berarti masyarakat 

dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka dan menjadikan masyarakat lebih 

sejahtera. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan banyak pesanggem yang 

beranggapan bahwa perekonomian mereka mengalami peningkatan dalam segi 

ekonomi hal ini dapat dilhat dari perkembangan kesejahteraan masyarakat, yakni 

dilihat dari sandang, pangan, dan papan. 

3.3.1 Perumahan dan Lingkungan 

Rumah adalah salah satu kebutuhan primer manusia yang palng mendasar 

dan sangat lekat dengan manusia, karena rumah merupakan tempat perlindungan. 

Rumah merupakan salah satu faktor atau indikator kesejahteraan masyarakat. 

Keadaan rumah yang ada di desa Bangkleyan cukup baik, dimana rumah warga 

saat n sudah mengalam perbaikan, rumah yang dulunya menggunakan kulit kayu 

sekarang sudah di perbaki menggunakan kayu sungguhan.  

3.3.2 Taraf Pola Konsumsi 

Perkembangan sosial budaya yang berkembang di masyarakat dapat 

merubah pola konsums masyarakat, dimana pola konsumsi adalah salah satu 

idikator sosial ekonomi yang dipengaruhi lingkungan setempat. Desa Bangkleyan 

memilik pola konsumsi masyarakat yang cukup maju hal ini dapat dilihat dari 

penggunakan alat ataupun teknologi yang di gunakan antara lain masyarakat 

sudah menggunakan alat transportasi seperti motor dan mobil. Menggunakan 

media informasi seperti radio, televisi, dan handphone walaupun di Desa 

Bangkleyan hanya bisa menggunakan sinyal Telkomsel saja. 

3.3.3 Ketenagakerjaan  

Ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah yang banyak terjadi di 

desa maupun di kota-kota besar. Dengan adanya hal ini pemerntah mengupayakan 

dengan sedemikian rupa untuk mengatasi masalah ini, agar tidak meluas dan 

berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Melihat struktur pendidkan 

pesanggem yang 57% hanya lulsan SD. Dengan rendahnya tingkat pendidikan 

maka hanya bisa memilh untuk menjadi petani di desa yang sudah menjadi 



 

 

pekerjaan turun-temurun demi memenuhi kebutuhan keluarga tanpa harus jauh 

dari keluarga. 

3.3.4 Pendidikan  

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting di era yang 

seperti ini, maka dari itu pemenuhan atas hak pendidikan yang layak dan bermutu 

sangatlah penting. Hal ini dapat di jadikan investasi sumber daya manusia yang 

diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan kedepannya. 

Sebagan orang tua kurang mampu untuk melakukan kegiatan baca tulis karena 

lebih memilih putus sekolah dan langsung bekerja saja demi memenuhi kebutuhan 

perekonomian untuk kehidupan sehar-hari sebagai petani hutan yang 

memanfaatkan lahan hutan.   

 

4. PENUTUP  

Setelah peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang telah dirangkum dari 

data prmer atau data dari lapangan, penelt akan memaparkan kesmpulan dari 

hasil-hasil yang akan menjawab dari rumusan masalah. Berikut kesimpulan dari 

penelitian ini: Pemanfaatan sumber daya hutan yang dilakukan oleh masyarakat 

hutan atau yang lebih dikenal sebagai pesanggem Desa Bangkleyan telah diatur 

oleh KPH pusat dan dijalankan oleh BKPH. Dari BKPH Pucung sudah mengatur 

petak-petak lahan yang akan di kelola oleh masyarakat setempat untuk ditanam 

tanaman. Para pesanggem di kawasan hutan Bangkleyan memilih untuk 

menanami tanaman jagung, yang dapat di panen 4 bulan sekali dari waktu masa 

tanam. Penggunaan lahan hutan tidaklah geratis para pesanggem harus membayar 

sewa sesuai dengan luasan yang mereka kelola, semakin luas lahan yang di kelola 

maka semakn mahal juga nilai sewanya. Namun biaya sewa yang ditentukan oleh 

pihak Perhutani tdak memberatkan para pesanggem yang sudah menyewa lahan 

hutan. Hal ini dikarenakan pemanfaatan hasil hutan yang di kelola masyarakat 

hutan dapat menngkatkan penghasilan pesanggem. Dalam hal ekonomi program 

Pemanfaatan Hutan Bersama Masyarakat dapat meningkatkan tingkat 

kesejahteraan dan meningkatkan penghasilan pesanggem. Hal ini dapat di lihat 

dari pesanggem yang mampu memperbaki rumah, yang semula rumah hanya 

terbuat dari kulit kayu yang di keringkan maka sekarang rumah pesanggem sudah 



 

 

direnovasi menggunakan dinding kayu ttidak hanya tu sebagan pesanggem juga 

sudah mampu mengakasi rumah mereka menggunakan batako dan tidak lagi 

beralaskan tanah. Tdak hanya rumah yang di renovasi sebagan pesanggem juga 

sudah mampu untuk membeli kendaraan dan mampu menyekolahkan anaknya 

sampai kejenjang yang lebh tingg dari orang tuanya. 

Dari pihak perhutani seharusnya sering berinisiatif untuk melakukan 

pendampingan pengelolahan lahan kawasan hutan sehingga dapat memaham 

dengan jelas apa yang masyarakat desa hutan butuhkan dan keluhkan. Perlu 

adanya pembaruhan invasi-inovasi kolaborasi antara perhutani dengan masyarakat 

agar lebih kompak dan terjalin kepercayaan salng memahami dalam pelaksanaan 

kegiatan Pengelolahan Hutan Bersama Masyarakat. 
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