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ABSTRAK 
 

 

Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya 

ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat 

setempat adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan Hutan 

Kemasyarakatan merupakan salah satu strategi pembangunan atau pengelolaan lahan 

yang dapat mendukung ketersediaan pangan rumah tangga. Keberadaan hutan 

kemasyarakatan dinilai belum mampu mencapai tujuan yang ada. Hal tersebut 

dikarenakan pola konsumsi pangan rumah tangga petani yang tinggal disekitar hutan 

kemasyarakatan di Lampung Barat belum memenuhi standar kebutuhan ideal.  

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana efektivitas hutan 

kemasyarakatan dalam meningkatkan pendapatan dan tingkat konsumsi masyarakat dan 

bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap efektivitas hutan kemasyarakatan dalam 

meningkatkan pendapatan dan tingkat konsumsi masyarakat. Adapun tujuannya yaitu 

untuk mengetahui efektivitas hutan kemasyarakatan dalam meningkatkan pendapatan dan 

tingkat konsumsi masyarakat dan untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam tentang 

efektivitas hutan kemasyarakatan dalam meningkatkan pendapatan dan tingkat konsumsi 

masyarakat. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan 

yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pegawai KPH II Liwa 

bidang HKm dan hasil kuesioner, data sekunder diperoleh dari instansi yang terkait 

dengan penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu 5 kelompok HKm yang berjumlah 

1.520 anggota, dan sampel yang digunakan yaitu sebesar 10% dari 1.520 anggota (154 

responden). Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, kuesioner, 

observasi, studi dokumen, dan kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah 

pendekatan Deskriftif Kualitatif. 

Efektivitas hutan kemasyarakatan berdasarkan 5 indikator efektivitas kebijakan 

program dari hutan kemasyarakatan sudah berjalan dengan efektif dan telah sesuai 

dengan Peraturan Menteri Kehutanan No.88 Tahun 2014. Dengan adanya hutan 

kemasyarakatan ini mampu meningkatkan 100% pendapatan masyarakat pengelola HKm. 

Tingkat konsumsi masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan sudah dapat terpenuhi 

61,04%. Akan tetapi, belum bisa terpenuhi sepenuhnya karena 38,96% masyarakat 

mengatakan bahwa pendapatan yang diperoleh dari hasil penggarapan lahan HKm tidak 

dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Menurut  perspektif ekonomi Islam 

efektivitas hutan kemasyarakatan dalam meningkatkan pendapatan dan tingkat konsumsi 

masyarakat, kebutuhan dharuriyyat (primer) dan hajiyyat (sekunder)  masyarakat 

pengelola hutan kemasyarakatan sudah dapat dikatakan terpenuhi, akan tetapi belum 

dapat terpenuhi sepenuhnya. Kebutuhan tahsiniyyat (tersier) masyarakat pengelola hutan 

kemasyarakatan dalam hal menabung sudah dapat dikatakan terpenuhi meskipun belum 

dapat terpenuhi sepenuhnya. Dalam hal menunaikan ibadah haji belum dapat dikatakan 

terpenuhi karena hanya sebesar 2,6% masyarakat yang sudah menunaikan ibadah haji. 
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MOTTO 

 

                            

      

 
“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala 

penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah 

kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS.Al Mulk : 15)
1
 

 

 

  

                                                             
1
 Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh, TAFSIR MUYASSAR 

SURAT THAHA S/D AN-NAS, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h.822. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan dalam memahami proposal ini. Maka perlu adanya uraian terhadap 

penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan 

proposal ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi 

kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, 

disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok 

permasalahan yang akan dibahas. 

Adapun proposal ini berjudul “Analisis Efektivitas Hutan Kemasyarakatan 

Dalam Meningkatkan Pendapatan dan Tingkat Konsumsi Masyarakat Menurut 

Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Pada Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten 

Lampung Barat). Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul 

tersebut sebagai berikut: 

1. Analisis yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya.
1
 Analisis yang dimaksud dalam judul skripsi ini 

adalah pembahasan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan terhadap 

permasalahan yang ada. 

                                                             
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2011), h.58. 
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2. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target 

(kualitas,kuantitas, waktu) yang mempunyai pengaruh serta membawa hasil 

guna untuk mencapai suatu keberhasilan dalam suatu kegiatan.
2
  

3. Hutan Kemasyarakatan merupakan suatu hutan negara yang diberikan 

kepada masyarakat yang bermukim di sekitar hutan untuk mengelola dan 

memanfaatkan segala hasil yang terdapat di dalam kawasan hutan tersebut. 

Hutan kemasyarakatan adalah salah satu program pemerintah yang 

diharapkan mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang 

bermukim di dalam hutan.
3
 Hutan yang dimaksud dalam judul skripsi ini 

adalah hutan yang sudah dikelola oleh masyarakat dan sekaligus berfungsi 

sebagai mata pencaharian masyarakat. 

4. Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas 

prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, 

bulanan atau tahunan.
4
 

5. Konsumsi adalah semua penggunaan barang dan jasa yang dilakukan 

manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
5
 

6. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan, 

baik golongan mampu ataupun golongan tak mampu, yang tinggal di dalam 

satu wilayah dan telah memiliki hukum adat, norma-norma, serta berbagai 

                                                             
2
Sri Hartini, 2016, Analisis Efektifitas Penerbitan Sukuk (SBSN) Terhadap 

PerkembanganPembangunan Inprastruktur Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Skripsi: IAIN 

Raden Intan Lampung,  Bandar Lampung, h.46. 
3
Supriadi, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2010), h.186. 
4
 Sadono Sukirno, Teori Pengantar Mikro Ekonomi, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006), 

h.47. 
5 Micheal James, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, (Jakarta: Ghalia, 2001), h.49. 



3 
 

 
 

peraturan yang siap untuk ditaati.
6
 Masyarakat yang dimaksud dalam judul 

skripsi ini adalah para petani hutan kemasyarakatan di Kabupaten Lampung 

Barat. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa maksud 

judul skripsi ini adalah penelitian secara ilmiah untuk mengetahui efektivitas 

hutan kemasyarakatan dalam meningkatkan pendapatan dan tingkat konsumsi 

masyarakat yang tinggal disekitar hutan kemasyarakatan. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Objektif 

Keberadaan hutan kemasyarakatan dinilai belum mampu mencapai 

tujuan yang ada. Hal tersebut dikarenakan pola konsumsi pangan rumah 

tangga petani yang tinggal disekitar hutan kemasyarakatan di Lampung 

Barat belum memenuhi standar kebutuhan ideal. Kondisi tersebut 

disebabkan karena jumlah pendapatan petani disekitar hutan 

kemasyarakatan tidak sesuai dengan jumlah anggota keluarganya, dengan 

kata lain semakin banyak jumlah anggota keluarga maka semakin kecil 

tingkat kebutuhan  ideal yang dapat dipenuhi.
7
 

2. Alasan Subjektif 

a. Pokok bahasan ini sesuai dengan jurusan yang penulis ambil di 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syari’ah. 

                                                             
6
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, Edisi Ketiga, 2002), h.39. 
7
Asih Sulistyorini Uly Damora,dkk, Pola Konsumsi Pangan Rumah Tangga Petani Hutan 

Kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Barat, Jurnal Gizi dan Pangan, 2008, h.228.  
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b. Bagi penulis banyak referensi pendukung dari skripsi yang akan 

diteliti ini sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan 

skripsi ini kedepannya dan bahan-bahan serta literatur yang diperlukan 

dalam penyusunan skripsi ini tersedia di perpustakaan dan jurnal-

jurnal terkait. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Hutan ialah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara 

keseluruhan  merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya 

dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Artinya hutan merupakan suatu 

areal yang cukup luas, di dalamnya bertumbuhan kayu, beserta segala isinya, baik 

berupa nabati maupun hewani, yang secara keseluruhan merupakan persekutuan 

hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat-manfaat lainnya 

secara lestari.
8
 

Pengelolaan hutan diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 51 Undang-

undang No.451 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007 tentang 

Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan 

Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2008. 

Pengelolaan hutan meliputi kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana 

pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, 

rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam. 

                                                             
8
 Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 

1997), h.1. 
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Pengelolaan hutan ini bertujuan untuk dapat memberikan manfaat bagi 

masyarakat.
9
 

Namun, pengelolaan hutan di Indonesia sampai saat ini masih menghadapi 

dua persoalan yaitu kemiskinan masyarakat desa dan kerusakan sumberdaya 

hutan. Di Indonesia sedikitnya ada 48 juta orang yang tinggal di dalam dan sekitar 

hutan, sebagian besar dari mereka pada umumnya menggantungkan hidup dari 

sumber daya hutan yang ada di sekitarnya. Sekitar 15% dari mereka tergolong 

sebagai masyarakat miskin yang secara ekonomi memiliki kerentanan cukup 

tinggi dan memerlukan bantuan-bantuan nyata, baik di bidang pendidikan, 

kesehatan, maupun ekonomi keseharian.
10

 

Sementara itu di sisi yang lain, kerusakan hutan di Indonesia masih 

tergolong cukup tinggi. Menurut Forest Watch Indonesia, laju kerusakan hutan 

mencapai 1,1 juta hektar per tahun pada periode 2009–2013 yang disebabkan oleh 

kebakaran hutan dan semakin bertambahnya jumlah penduduk, sehingga untuk 

memenuhi kebutuhan hidup masyarakat mulai merambah hutan. Salah satu 

alternatif pemecahan masalah terhadap tekanan sumber daya hutan yaitu adanya 

program pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam melakukan pengelolaan 

kawasan hutan secara bersama-sama melalui program hutan kemasyarakatan atau 

yang biasa disebut HKm.
11

 

                                                             
9 Ahmad Redi, Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2014), h.118. 
10

Rizki Sanjaya, 2016, Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Pada 

Gabungan Kelompok Tani Rukun Lestari Sejahtera di Desa Sindang Pagar Kecamatan 

Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat, Skripsi: Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Bandar 

Lampung, h.10. 
11

Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat, STATUS KEHUTANAN MASYARAKAT DI 

INDONESIA, Jurnal Kehutanan Masyarakat, Vol 3 No.1 Tahun 2011. 
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Menurut Peraturan Menteri Kehutanan RI No P.88/Menhut-II/2014, Hutan 

Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan 

untuk memberdayakan masyarakat. Kawasan hutan yang dapat dialokasikan untuk 

Hutan Kemasyarakatan adalah hutan lindung dan hutan produksi. Melalui Hutan 

Kemasyarakatan, masyarakat dapat memperoleh hak pemanfaatan hutan selama 

jangka waktu 35 tahun.
12

 Proses pemberian izin jangka panjang pengelolaan 

Hutan Kemasyarakatan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu dilakukan 

penetapan areal kerja Hutan Kemasyarakatan oleh Menteri Kehutanan, setelah ada 

usulan dari Bupati. Ada dua jenis perijinan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan 

yang dijelaskan dalam peraturan menteri kehutanan, yaitu:
13 

1. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUP Hutan Kemasyarakatan), 

yang dikeluarkan oleh Bupati atau Gubernur untuk lintas Kabupaten. IUP Hutan 

Kemasyarakatan merupakan izin usaha pemanfaatan hasil hutan selain kayu pada 

areal kawasan hutan lindung dan hutan produksi. 

2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Kemasyarakatan (IUPHHK  

Hutan Kemasyarakatan), yang diberikan oleh Menteri Kehutanan dan Menteri 

Kehutanan dapat mendelegasikan pemberian izin itu kepada Gubernur. IUPHHK  

Hutan Kemasyarakatan merupakan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam 

areal IUP Hutan Kemasyarakatan pada hutan produksi. 

Kegiatan pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan pada hutan produksi meliputi 

kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan 

kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Sedangkan di hutan 

                                                             
12

 Peraturan Menteri Kehutanan No P.88/Menhut-II/2014. 
13

Hery Santoso, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa: Pengelolaan Hutan Berbasis 

Masyarakat Versi Kementerian Kehutanan RI, Jurnal Penelitian Hutan Tanaman, Vol 10 No.1 

Tahun 2013, h.7. 
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lindung meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan 

hasil hutan bukan kayu.
14

 Secara umum, skema pengembangan Hutan Kemasyarakatan 

menurut Peraturan Menteri Kehutanan No.88/2014, dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Gambaran umum pengembangan  

Hutan Kemasyarakatan menurut P No.88/2014 

Maksud dan tujuan 

Pengembangan kapasitas dan pemberian akses 

kepada masyarakat setempat dalam mengelola hutan 

lestari 

Areal kawasan Hutan lindung dan hutan produksi 

Tenurial/kepastian Perizinan 

Pemanfaatan hasil 

hutan 

 

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan 

(IUPHKM) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu (IUPHHK) Hutan Kemasyarakatan 

Jangka waktu 35 tahun (dapat diperpanjang) 

Pemberi izin 
 IUPHKM oleh Bupati setelah ada penetapan 

areal oleh Menteri Kehutanan 

 IUPHHK oleh Menteri Kehutanan 

Kelembagaan pengelola Kelompok dan Koperasi 

Skema pendanaan Mandiri dan kemitraan 

Sumber: Permenhut No.88/2014 

 

Kebijakan pendukung Hutan Kemasyarakatan juga dikembangkan oleh 

beberapa pemerintah daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten. 

Misalnya saja di Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur menerbitkan SK 

Kelompok Kerja Hutan Kemasyarakatan yang bertujuan untuk mendorong 

implementasi program Hutan Kemasyarakatan di provinsi tersebut. Hal yang sama 

juga terjadi di Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, di beberapa 

Kabupaten seperti di Gunungkidul (DIY), dan Lombok Barat. 

Hasil penelitian tim studi Watala dan World Agroforestry sejak tahun 1998 

sebagian besar wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sudah menerapkan 

                                                             
14 Ibid, h.8. 
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kebijakan Hutan kemasyarakatan (HKm). Bandar Lampung dan Lampung Selatan 

(register 19 Gunung Betung) merupakan wilayah pertama yang menerapkan 

kebijakan Hutan kemasyarakatan di Lampung yang kemudian diikuti oleh daerah-

daerah lainnya. Secara umum tahapan dari 8 wilayah Kabupaten/Kota yang 

menjadi lokasi studi, proses yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan 

Hutan kemasyarakatan sampai mendapatkan izin relatif sama yaitu pembentukan 

kelompok, penetapan wilayah kelola, pembuatan dan pengajuan proposal 

perizinan. Perkembangan terkini, kebijakan HKm mengacu pada  Peraturan 

Menteri Kehutanan RI No.88/Menhut-II/2014.
15

 

Dalam rangka mengimplemetasikan kebijakan HKm pihak kehutanan di 

Provinsi Lampung menetapkan pencadangan areal HKm seluas ± 291.727 ha yang 

meliputi Hutan Lindung seluas 198.470 ha, Suaka Alam/Taman Nasional seluas 

59.627 ha dan Hutan Produksi seluas 33.630 ha yang tersebar hampir di seluruh 

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dan pada umumnya wilayah kawasan hutan 

tersebut telah rusak atau telah diusahakan oleh masyarakat sehingga secara teknis 

menunjukkan bahwa fungsi hutan tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana 

mestinya. Dengan diimplementasikannya kebijakan HKm diharapkan dapat 

mejawab pemasalahan-permasalahan pengelolaan hutan yang dihadapi.
16

 

 

 

                                                             
15

Dewi Ayu Hidayati,Damar Wibisono, Pola Interaksi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam 

Kebijakan Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Di Kawasan Register 25 Dan 26 Kecamatan 

Kelumbayan Kabupaten Tanggamus,Paper, Disampaikan pada Seminar Nasional tentang 

“Tantangan Ilmu-Ilmu Sosial dalam menghadapi Bonus Demografi 2020-2030” yang dilaksanakan 

oleh FISIP Universitas Lampung pada tanggal 9 November 2016 di Hotel Aston, Bandar 

Lampung. 
16

Doddy Indrawirawan dkk, Pelaksanaan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di 

Provinsi Lampung, Jurnal WATALA dan World Agroforestry, 2003, h.4. 
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Tabel 1.2 

Persepsi Terhadap Kebijakan  

Hutan Kemasyarakatan 

No 
Kabupaten/

Kota 

Pemerintah (Kehutanan) 
Masyarakat 

(Kelompok Masyarakat) 

Akomodasi 

Kebijakan 
Tujuan 

Akomodasi 

Kebijakan 
Tujuan 

1 
Bandar 

Lampung 

Pengelolaan 

Hutan 

untuk/oleh 

masyarakat 

Mengakomodasi 

kepentingan 

masyarakat 

sikitar hutan dan 

mengatasi 

permasalahan 

kehutanan 

Pengelolaan 

hutan yang 

memberikan 

peluang bagi 

masyarakat 

sekitar hutan 

melalui 

kelompok 

mayarakat 

Peningkatkan 

kesejahteraan 

masyarakat 

sekitar hutan, 

menjaga 

kelestarian fungsi 

hutan 

2 
Lampung 

Selatan 

Pengelolaan 

kawasan hutan 

dengan 

menekankan 

pada peranan 

masyarakat 

Memberikan 

kepastian 

hukum bagi 

masyarakat 

dalam 

mengelola hutan 

negara, 

melestarikan 

fungsi hutan, 

menekan 

perusakan hutan 

dan 

meningkatkan 

kesejahteraan 

masyarakat 

Pengelolaan 

hutan dengan 

melibatkan 

peran 

/partisipasi 

masyarakat. 

Pemulihan 

kawasan hutan 

yang rusak dan 

menjaga 

kelestarian hutan 

3 Tanggamus 

Pengelolaan 

hutan yang 

memberikan 

peluang bagi 

masyarakat 

sekitar hutan 

melalui 

kelompok 

mayarakat 

Mengakomodir 

kepentingan 

masyarakat 

sekitar hutan 

terhadap 

kawasan hutan 

Menjaga 

kawasan hutan 

dengan 

menitik 

beratkan pada 

partisipasi 

masyarakat di 

sekitar 

kawasan hutan 

Menjaga 

kelestarian hutan 

dan pemanfaatan 

secara ekonomi. 

4 
Lampung 

Timur 

Pengelolaan 

hutan sesuai 

dengan 

aspirasi 

masyarakat 

Menumbuhkan 

rasa memiliki 

hutan pada 

masyarakat, 

pengamanan, 

dan pelestarian 

fungsi hutan 

oleh masyarakat 

Pengelolaan 

hutan yang 

sesuai dengan 

fungsinya 

Peningkatkan 

kesejahteraan 

masyarakat 

sekitar hutan, 

menjaga 

kelestarian fungsi 

hutan 

Pelibatan peran 

masyarakat dan 

pihak pihak 
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5 
Lampung 

Tengah 

Pengelolaan 

hutan 

Meningkatkan 

partisipasi 

masyarakat 

dalam 

pengelolan 

hutan, 

peningkatan 

pendapatan 

masyarakat 

Pengelolaan 

hutan yang 

sesuai dengan 

fungsinya dan 

Pelibatan 

peran 

masyarakat 

sekitar 

kawasan 

Menjaga 

kelestarian hutan 

dan pemanfaatan 

secara ekonomi. 

6 
Lampung 

Utara 

Pengelolaan 

yang 

melibatkan 

peran serta 

masyarakat 

Melestarikan 

hutan dan 

hasilnya dapat 

dirasakan oleh 

masyarakat 

sekitar secara 

ekonomi 

Masyarakat 

diperbolehkan 

mengelola 

kawasan hutan 

secara 

berkelompok 

Masyarakat dapat 

berusaha didalam 

kawasan hutan 

agar hasilnya 

dapat dinikmati 

7 
Lampung 

Barat 

Pengelolaan 

hutan dengan 

melibatkan 

peran serta 

masyarakat. 

Menjaga yang 

masih tersisa 

dan 

melestarikan 

lahan kawasan 

hutan yang telah 

kritis 

Pengelolaan 

hutan oleh 

masyarakat 

dengan cara 

menanam 

tanaman yang 

hasilnya dapat 

diambil oleh 

masyarakat 

(bukan kayu ) 

Peningkatan 

pendapatan 

masyarakat 

8 Way Kanan 
Pengelolaan 

hutan 

Mengkomodir 

kepentingan 

masyarakat 

dalam 

mengelola 

hutan. 

Pengelolaan 

kawasan hutan 

dengan 

melibatkan 

peran 

masyarakat 

Memberikan 

Peluang kepada 

masyarakat untuk 

mengelola hutan 

Sumber : Doddy Indrawirawan dkk, Tahun 2003. 

 

Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan UU No. 6 tahun 1991 dan 

diresmikan pada tanggal 24 September 1991 beribukota di Liwa. Total luas 

wilayah daratan kabupaten adalah 474.989 ha, sementara itu total luas kawasan 

hutannya yaitu 369.362,37 ha atau sebesar 77,76% yang terdiri atas: Hutan Suaka 

Alam dan Taman Nasional seluas 287.081 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 

seluas 33.358 ha, dan Hutan Lindung (HL) seluas 48.823,37 ha. Dengan demikian 

berarti hanya sebesar 22,24% dari luas wilayah kabupaten yang dapat diusahakan 

menjadi kawasan budidaya pertanian, perkebunan, perikanan, permukiman 
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penduduk, sarana umum dan sebagainya. Seperti pada umumnya kondisi 

kerusakan hutan di Provinsi Lampung, potret kerusakan hutan di Kabupaten 

Lampung Barat secara kuantitatif menunjukkan gambaran yang 

mengkhawatirkan. Sebesar 70% luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi 

diperkirakan telah beralih fungsi ke non-hutan.
17

 

Pola alih fungsi hutan serupa juga terjadi pada perubahan penggunaan lahan 

di dalam kawasan Hutan Lindung Register 45B Bukit Rigis yang ditandai oleh 

perubahan tutupan lahan antara tahun 1973 – 2002, hutan primer yang tersisa 

tinggal 1.782 ha, kebun kopi (multistrata dan monokultur) meningkat menjadi 

4276 ha, sawah menurun menjadi 915 ha, belukar menurun menjadi 374 ha, areal 

permukiman seluas 187 ha dan tidak ada lagi tanah yang terbuka. 

Tingkat pertambahan penduduk, baik dari kelahiran maupun migrasi masuk, 

dan kemiskinan diyakini menjadi salah satu penyebab beralihnya fungsi lahan 

kawasan hutan tersebut. Salah satu cara mengatasi permasalahan tersebut di atas, 

pemerintah menerapkan kebijakan HKm yang pada saat itu dan sampai dengan 

sekarang merupakan satu-satunya alat yang dapat mengizinkan masyarakat untuk 

dapat ikut mengelola lahan kawasan hutan negara.  

Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan merupakan salah satu strategi 

pembangunan/pengelolaan lahan yang dapat mendukung ketersediaan pangan 

rumah tangga karena program ini memberikan peluang bagi masyarakat lokal 

untuk memanfaatkan lahan hutan lindung dengan memahaminya dengan berbagai 

jenis tanaman sumber produksi pangan. Selain itu hasil tanamannya dapat dijual 
                                                             

17
Nurka Cahyaningsih,dkk, Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Barat “Panduan 

cara memproses perijinan dan kiat sukses menghadapi evaluasi”, (Lampung Barat: Dinas 

Kehutanan dan PSDA Kabupaten Lampung Barat,2006), h.1. 
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untuk memperoleh pendapatan guna meningkatkan daya beli pangan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi pangan rumah tangga.
18

 Keberadaan hutan 

kemasyarakatan dinilai belum mampu mencapai tujuan yang ada. Hal tersebut 

dikarenakan pola konsumsi pangan rumah tangga petani yang tinggal disekitar 

hutan kemasyarakatan di Lampung Barat belum memenuhi standar kebutuhan 

ideal. Kondisi tersebut disebabkan karena jumlah pendapatan petani disekitar 

hutan kemasyarakatan tidak sesuai dengan jumlah anggota keluarganya, dengan 

kata lain semakin banyak jumlah anggota keluarga maka semakin kecil tingkat 

kebutuhan  ideal yang dapat dipenuhi.
19

  

Melihat pentingnya hutan kemasyarakatan ini bagi masyarakat, oleh karena 

itu pembangunan dan pengelolaannya sangat amat diperlukan. Pembangunan 

hutan kemasyarakatan mempunyai manfaat kebendaan dan diperoleh juga sebagai 

tambahan manfaat rohani, karena menanam sebatang pohon dengan tujuan 

semata-mata untuk mendapatkan keridhoan Allah SWT merupakan perbuatan 

yang dianggap sebagai suatu kebajikan dalam Islam.
20

 Terdapat ayat Al-Qur’an 

yang menegaskan hak kepemilikan tanah untuk digarap dan dipetik hasilnya, 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

                                                             
18

Asih Sulistyorini Uly Damora,dkk, Op.Cit, h.227. 
19 Ibid, h.228. 
20

Rista Pesilia, 2015, Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Untuk Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Skripsi: IAIN Raden Intan 

Lampung, Bandar Lampung, h.36-37. 
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QS. Al-An’am ayat 141 

                       

                         

                               

Artinya: 

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak 

berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, 

zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). 

makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan 

tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir 

miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang yang berlebih-lebihan.
21

 

 

 

Islam memandang tanah sebagai salah satu faktor produksi yang terpenting 

terutama dalam bidang pertanian. Oleh karena segala persoalan pertanian bersifat 

sementara, maka Islam tidak memberi aturan yang ketat dalam setiap dan semua 

persoalan sehingga akan menghalangi kebebasan bertindak manusia. Sebaliknya, 

sebagian besar masalah yang berkenaan dengan hal ini diserahkan kepada 

pertimbangan akal manusia disepanjang waktu dan tempat untuk menetapkannya, 

sesuai dengan situasi sosial ekonomi yang senantiasa berubah. Tanah diperlukan 

oleh manusia sebagai tempat tinggal maupun mencari nafkah dengan cara 

menggarapnya.
22

 

Pemanfaatan hutan kemasyarakatan (HKm) meliputi pemanfaatan kawasan, 

jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan 

                                                             
21 Departemen  Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: 

CV Asy-syifa’,2001), h.246. 
22

 Muhammad Sharif Cahudhry, Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Prenada Media Group, 

2012), h.161-163. 
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kayu dan bukan kayu. Selain hal tersebut kemanfaatan hutan kemasyarakatan 

yaitu untuk meningkatkan pendapatan dan tingkat konsumsi masyarakat. 

Efektivitas hutan kemasyarakatn dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk 

mencapai hasil yang maksimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. 

Menurut Ramdan dkk, hal ini berkaitan dengan kebijakan, maka untuk mengukur 

efektivitas hutan kemasyarakatan ini akan digunakan ukuran efektifitas kebijakan, 

yaitu efisiensi, adil, mengarah kepada insentif, diterima oleh publik, dan moral.
23

  

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas 

penulis memiliki ketertarikan untuk menganalisis lebih lanjut terkait Efektivitas 

Hutan Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pendapatan dan Tingkat 

Konsumsi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada 

Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Barat). 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana efektivitas hutan kemasyarakatan dalam meningkatkan 

pendapatan dan tingkat konsumsi masyarakat? 

2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap efektivitas hutan 

kemasyarakatan dalam meningkatkan pendapatan dan tingkat konsumsi 

masyarakat? 

 

                                                             
23

 Nyak Ilham, Hermanto Siregar, dan D.S. Priyarsono, Efektivitas Kebijakan Harga 

Pangan Terhadap Ketahanan Pangan, Jurnal Agro Ekonomi, Volume 24 No.2 Tahun 2006, 

h.162-163. 
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui efektivitas hutan kemasyarakatan dalam 

meningkatkan pendapatan dan tingkat konsumsi masyarakat. 

b. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam tentang efektivitas hutan 

kemasyarakatan dalam meningkatkan pendapatan dan tingkat 

konsumsi masyarakat. 

2. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

Agar dapat tambahan referensi dan menambah ilmu 

pengetahuan penulis tentang efektivitas hutan kemasyarakatan dalam 

meningkatkan pendapatan dan tingkat konsumsi masyarakat di 

Kabupaten Lampung Barat. 

b. Secara Praktis 

1) Bagi Pihak UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) II Liwa: 

hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan 

bahan evaluasi program bagi UPTD Kesatuan Pengelolaan 

Hutan (KPH) II Liwa di Kabupaten Lampung Barat. 

2) Bagi Penulis: menambah pengetahuan dan pengalaman 

penelitian khususnya yang berhubungan dengan Efektivitas 

Hutan Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pendapatan dan 

Tingkat Konsumsi Masyarakat Sesuai Dengan Program Studi 

Ekonomi Syari’ah. 
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3) Bagi Mahasiswa: dapat dijadikan sebagai suatu informasi dan 

referensi untuk penelitian selajutnya. 

 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

metode penelitian kualitatif. Penelitian ini termasuk penelitian 

lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan 

dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.
24

 Penelitian lapangan 

dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari masyarakat 

yang tinggal di sekitar hutan kemasyarakatan dan UPTD Kesatuan 

Pengelolaan Hutan (KPH) II Liwa di Kabupaten Lampung Barat. 

Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian 

pustaka (library research) yang bertujuan untuk mengumpulkan data 

atau informasi dengan bantuan material, misanya: buku, catatan, 

koran, dokumen, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan data 

Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Barat.   

 

 

                                                             
24

Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.6. 



17 
 

 
 

b. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin 

mengenai sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu 

serta menjawab persoalan-persoalan tentang fenomena dan peristiwa 

yang terjadi saat ini.
25

 Dalam penelitian ini, pengertian deskriptif yang 

dimaksudkan adalah suatu penelitian yang menerangkan tentang 

efektivitas hutan kemasyarakatan dalam meningkatkan pendapatan 

dan tingkat konsumsi masyarakat di Kabupaten Lampung Barat. 

2. Sumber Data 

Yang menjadi bahan acuan (sumber) dalam penelitian ini, peneliti 

membaginya dalam dua kategori yaitu: 

a. Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama 

baik dari individu atau perorangan seperti data hasil dari wawancara 

dan kuesioner. Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh dari 

hasil wawancara dengan pegawai KPH II Liwa bidang hutan 

kemasyarakatan dan kuesioner yang akan diperoleh dari masyarakat 

pengelola  hutan kemasyarakatan Kabupaten Lampung Barat. 

 

 

 

                                                             
25

Ibid, h.206. 
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b. Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung 

data primer.
26

 Dalam hal ini peneliti memperoleh data sekunder dari 

lembaga atau instansi yang terkait dengan penelitian seperti UPTD 

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) II Liwa di Kabupaten Lampung 

Barat. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya 

berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik 

untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian.
27

 Jadi populasi 

dalam penelitian ini yaitu 5 kelompok tani hutan kemasyarakatan yang 

berjumlah 1.520 anggota.
28

 Cara yang paling baik adalah dengan 

dapat meneliti keseluruhan dari populasi tersebut, tetapi hal ini tidak 

dapat dilakukan karena keterbatasan dana, waktu, dan kemampuan 

peneliti. Keadaan inilah yang mengharuskan menggunakan sampel 

untuk mengestimasi kondisi target populasi.  

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki 

oleh suatu populasi.
29

 Penentuan sampel menggunakan teknik random 

                                                             
26

 Ibid, h.44. 
27 Mudrajad Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, Edisi 4, (Jakarta: Erlangga, 

2013), h.118. 
28

 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) II Liwa.  
29

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2009), h.81. 
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sampling, yaitu semua individu dalam populasi diberi peluang yang 

sama untuk ditugaskan menjadi anggota sampel. Teknik sampel yang 

peneliti gunakan berpedoman pada pendapat Gay dan Diehl yang 

menyebutkan apabila penelitian bersifat deskriptif maka minimum 

sampel yang digunakan sebesar 10% populasi.
30

 

Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti menetapkan sampel 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 10% dari 

1.520 anggota. Jadi, sampel yang diambil berjumlah 154 responden.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam 

penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Metode Wawancara  

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan 

tanya jawab langsung  kepada objek yang diteliti atau kepada 

perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang diteliti.
31

 

Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu proses wawancara dimana 

peneliti bertanya kepada responden, kemudian responden menjawab 

secara bebas. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang 

menyangkut karakteristik atau sifat permasalahan dari objek 

penelitian, yang akan di wawancara dalam penelitian ini adalah 

pegawai KPH II liwa. 

                                                             
30

Mudrajad Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi “Bagaimana Meneliti dan 

Menulis Tesis”, (Jakarta: Erlangga, 2003), h.111. 
31

Sugiyono, Op.Cit, h.194. 
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b. Kuesioner/Angket 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis 

kepada responden untuk dijawab.
32

 Responden dalam penelitian ini 

adalah Masyarakat Pengelola Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten 

Lampung Barat. 

c. Metode Observasi 

Metode observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari berbagai proses pengamatan dan ingatan, 

penelitian berkenaan dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala-

gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.
33

 

Metode observasi penulis gunakan untuk membuktikan data yang 

diperoleh selama penelitian. Dengan menerapkan metode observasi 

non-partisipan, dimana penulis berlaku sebagai pengamat dan tidak 

ambil bagian dalam aktifitas yang dilaksanakan oleh para masyarakat. 

Penulis menggunakan metode ini sebagai pelengkap yaitu untuk 

membuktikan kebenaran data yang diperoleh dari hasil wawancara 

yang telah dilakukan. 

d. Studi Dokumen 

Studi dokumen adalah sekumpulan data yang didapatkan dari 

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) II Liwa di Kabupaten 

                                                             
32

 Ibid, h.199  
33

Ibid, h.203. 
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Lampung Barat yang meliputi: arsip, dokumentasi resmi dan 

sejenisnya yang diharapkan dapat mendukung analisis penelitian.
34

 

e. Kepustakaan  

Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mendalami dan 

menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan objek yang akan 

diteliti, dalam rangka memperoleh data sekunder yang sifatnya teoritis 

dan digunakan sebagai pembanding dalam pembahasan nantinya. 

5. Pengolahan Data 

Data-data yang telah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data  

dilakukan dengan cara: 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Yaitu mencatat data yang diperoleh secara teliti dan rinci. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian singkat agar dapat 

memudahkan dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan 

kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah terjadi tersebut. 

c. Verification 

Yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi.
35

 

 

 

 

 

                                                             
34

 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, cet.4, (Jakarta: PT Asdi 

Mahasatya, 2004). h.39. 
35

Sugiyono, Op.Cit, h.247-250. 
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6. Matode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu 

proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkip wawancara, 

catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk 

meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan agar dapat 

diinterpretasikan.
36

 

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan 

pendekatan Deskriptif Kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan informasi-

informasi akurat yang diperoleh dari data Hutan Kemasyarakatan  di 

Kabupaten Lampung Barat. Dengan metode analisis inilah peneliti berusaha 

untuk menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil 

penelitian yang akan dilakukan. 

                                                             
36

Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2007), h.198. 
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 BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Hutan Kemasyarakatan 

1. Pengertian Hutan Kemasyarakatan 

Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan 

utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. 

Pemberdayaan masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan 

kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan 

manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan 

kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan 

masyarakat setempat.
1
 

HKm ditujukan atau bisa dimanfaatkan oleh masyarakat petani di 

sekitar kawasan hutan, yang memiliki ketergantungan pada kawasan hutan 

tersebut dengan sistem pendekatan areal kelola/hamparan kelola. Dalam hal 

ini, HKm memberikan kepastian hukum atas status lahan kelola bagi 

masyarakat yang membutuhkannya. HKm juga bertujuan agar hutan lestari, 

masyarakat sejahtera. Makna hutan lestari, adalah melalui pola-pola 

pengelolaan di lahan HKm, diharapkan dapat tetap menjaga kelestarian 

hutan dan meningkatkan pembaikan fungsi hutan. Dalam HKm, kelompok 

tani diharuskan menanam tanaman dengan sistem MPTS (Multi Purpose 

Trees Species). Manfaat penerapan sistem tanam yang multi-guna seperti ini 

                                                             
1
 Peraturan Menteri Kehutanan No P.88/Menhut-II/2014, Pasal 1. 
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diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat sehingga meningkatkan 

kesejahteraan hidup mereka melalui keanekaragaman hasil dari tanaman 

yang ditanam di lahan HKm. 

HKm tidak bisa mengubah status dan fungsi kawasan. Pola 

penguasaan lahan dalam HKm bukan berarti memiliki dan mensertifikatkan 

lahan menjadi hak milik. Sistem penguasaan yang diizinkan adalah 

mengelola kawasan hutan negara dengan segala pemanfaatannya. 

Penguasaan lahan dalam HKm tidak dapat diperjualbelikan, tidak bisa 

dipindah tangankan dan tidak bisa digunakan. Hal ini untuk mencegah lahan 

HKm jatuh kepada orang-orang yang tidak tepat. Pada kasus pengalihan 

penguasaan lahan antar sesama anggota di dalam kelompok dan/atau 

keluarga (anak dan saudara kandung), dapat dilakukan, dengan terlebih 

dahulu melalui musyawarah dan persetujuan kelompok.
2
 

2. Prinsip Hutan Kemasyarakatan 

Prinsip dari hutan kemasyarakatan yaitu: 

a. Tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan. 

b. Pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat dilakukan dari hasil 

kegiatan penanaman. 

c. Mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman 

budaya. 

d. Menumbuhkembangkan keanekaragaman komoditas dan jasa. 

e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. 

f. Memerankan masyarakat sebagai pelaku utama. 

g. Adanya kepastian hukum. 

h. Transparansi dan akuntabilitas publik. 

i. Partisipatif dalam pengambilan keputusan.
3
 

                                                             
2 Nurka Cahyaningsih,dkk, Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Barat “Panduan 

cara memproses perijinan dan kiat sukses menghadapi evaluasi”, (Lampung Barat: Dinas 

Kehutanan dan PSDA Kabupaten Lampung Barat,2006), h.7. 
3
 Peraturan Menteri Kehutanan No P.88/Menhut-II/2014, Pasal 2. 
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Sedangkan maksud dari diadakannya hutan kemasyarakatan adalah 

untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat 

setempat dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan 

lapangan kerja bagi masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan 

ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat.
4
 

Prinsip-prinsip kolaborasi yang perlu diamalkan dalam pembangunan 

hutan adalah sebagai berikut: 

a. Keterlibatan stakeholders. Adanya keterlibatan semua pihak, baik 

individu maupun kelompok masyarakat yang berkepentingan dalam 

pengelolaan hutan.  

b. Kesetaraan dan Kemitraan (Equal Partnership). Pada dasarnya semua 

pihak mempunyai ketrampilan, kemampuan dan prakarsa serta 

mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam 

setiap proses pembangunan hutan guna membangun dialog tanpa 

memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.  

c. Transparansi (Transparency). Semua pihak harus dapat menumbuh-

kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan 

kondusif sehingga menimbulkan dialog yang produktif.
5
 

d. Kesetaraan Kewenangan (Sharing Power/Equal Powership). Berbagai 

pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi 

kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi 

dalam pengelolaan hutan. 

                                                             
4
 Peraturan Menteri Kehutanan No P.88/Menhut-II/2014, Pasal 3. 

5
Harlen Sopar, 2010, Efektivitas Hutan Kemasyarakatan Sebagai Wujud Kolaborasi 

Pengelolaan Hutan, Skripsi: Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Bogor, h.7. 
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e. Kesetaraan Tanggung Jawab (Sharing Responsibility). Berbagai pihak 

mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses 

pembangunan hutan karena adanya kesetaraan kewenangan (sharing 

power) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan 

langkah-langkah selanjutnya.  

f. Pemberdayaan (Empowerment). Keterlibatan berbagai pihak dalam 

pembangunan hutan tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan 

yang dimiliki oleh setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif 

dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan 

saling memberdayakan satu sama lain .  

g. Kerjasama (Cooperation). Diperlukan adanya kerjasama berbagai 

pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi 

berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan 

kemampuan sumberdaya manusia dan sumber daya modal.
6
 

3. Tujuan dan Manfaat Hutan Kemasyarakatan 

Hutan kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara 

optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi 

hutan dan lingkungan hidup.
7
 

Manfaat dari hutan kemasyarakatan yaitu: 

 

 

                                                             
6
 Ibid, h.7. 

7
 Peraturan Menteri Kehutanan No P.88/Menhut-II/2014, Pasal  4. 
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a. Manfaat HKm untuk masyarakat 

1) Pemberian izin kelola HKm memberikan kepastian hak akses 

untuk turut mengelola kawasan hutan. Masyarakat atau 

kelompok tani HKm menjadi pasti untuk berinvestasi dalam 

kawasan hutan melalui reboisasi swadaya mereka. 

2) Menjadi sumber mata pencarian dengan memanfaatkan hasil 

dari kawasan hutan. Keanekaragaman tanaman yang diwajibkan 

dalam kegiatan HKm menjadikan kalender musim panen petani 

menjadi padat dan dapat menutupi kebutuhan sehari-hari rumah 

tangga petani HKm. 

3) Kegiatan pengelolaan HKm yang juga menjaga sumber-sumber 

mata air dengan prinsip lindung, berdampak pada terjaganya 

ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rumah 

tangga dan kebutuhan pertanian lainnya. 

4) Terjalinnya hubungan dialogis dan harmonis dengan pemerintah 

dan pihak terkait lainnya. Diskusi-diskusi dan komunikasi yang 

dibangun dan dilakukan melalui kegiatan HKm telah 

menghasilkan komunikasi yang baik dan harmonis antar para 

pihak, yang dulu merupakan sesuatu hal yang jarang ditemukan. 

5) Adanya peningkatan pendapatan non tunai (berbentuk barang) 

dalam bentuk pangan dan papan.
8
 

 

                                                             
8 Nurka Cahyaningsih,dkk, Op.Cit, h.8. 
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b. Manfaat HKm untuk pemerintah 

1) Kegiatan HKm memberikan sumbangan tidak langsung oleh 

masyarakat kepada pemerintah, melalui rehabilitasi yang 

dilakukan secara swadaya dan swadana. 

2) Adanya peningkatan pendapatan pemerintah daerah untuk 

pembangunan hutan lestari masyarakat sejahtera. 

3) Kegiatan teknis di lahan HKm, yang mewajibkan kelompok 

melakukan penerapan pengolahan lahan berwawasan konservasi 

(menerapkan terasiring, guludan, dll), dan melakukan 

penanaman melalui sistem MPTS, membawa pembaikan pada 

fungsi hutan. 

4) Kegiatan HKm berdampak kepada pengamanan hutan 

(menurunkan penebangan liar (illegal logging), kebakaran 

hutan, dan perambahan hutan). Kegiatan pengamanan hutan 

tersebut, tercantum dan merupakan bagian dari program kerja 

masing-masing kelompok HKm. 

5) Terlaksananya tertib hukum di lahan HKm (berdasarkan aturan 

dan mekanisme kerja kelompok).
9
 

c. Manfaat HKm terhadap fungsi hutan dan restorasi habitat 

1) Terbentuknya keaneka-ragaman tanaman. 

2) Terjaganya fungsi ekologis dan hidro-orologis, melalui pola 

tanam campuran dan teknis konservasi lahan yang diterapkan.  

                                                             
9 Ibid, h.9. 
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3) Terjaganya blok perlindungan yang dikelola oleh kelompok 

pemegang izin HKm, yang diatur melalui aturan main 

kelompok. 

4) Kegiatan HKm juga menjaga kekayaan alam flora dan fauna 

yang telah ada sebelumnya, beserta habitatnya.
10

 

4. Hutan Dalam pandangan Islam 

Hutan merupakan sumber kekayaan alam yang penting, hutan 

memberikan bahan api, bahan-bahan mentah untuk industri kertas, 

perabotan rumah tangga dan masih banyak lagi.  

Memandang segi pentingnya sumber hutan, oleh karena itu 

pembangunan dan pemeliharaannya sangat diperlukan. Pembangunan hutan 

mempunyai manfaat kebendaan dan sebagai tambahan manfaat rohani juga 

diperoleh, karena menanam sebatang pohon semata-mata untuk mendapat 

keridhoan allah, perbutan tersebut dianggap sebagai suatu kebajikan dalam 

Islam. 

Islam memandang tanah sebagai salah satu faktor produksi yang 

terpenting terutama dalam bidang pertanian. Oleh karena segala persoalan 

pertanian bersifat sementara, maka Islam tidak memberi aturan yang ketat 

dalam setiap dan semua persoalan sehingga akan menghalangi kebebasan 

bertindak manusia. Sebaliknya, sebagian besar masalah yang berkenaan 

dengan hal ini diserahkan kepada pertimbangan akal manusia disepanjang 

waktu dan tempat untuk menetapkannya, sesuai dengan situasi sosial 

                                                             
10 Ibid, h.10. 
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ekonomi yang senantiasa berubah. Tanah diperlukan oleh manusia baik 

sebagai tempat tinggal maupun mencari nafkah dengan cara 

menggarapnya.
11

   

Terdapat ayat Al-Qur’an yang menegaskan hak kepemilikan tanah 

untuk digarap dan dipetik hasilnya, sebagai berikut: 

QS. Al-An’am ayat 141 

                        

                          

                           

Artinya: 

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak 

berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam 
buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak 

sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila 

Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan 

disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
12

 

 

 

Dalam sistem ekonomi Islam padang rumput, hutan, laut, sumber 

minyak bumi dan lainnya yang sejenis berhak digunakan bersama secara 

umum oleh masyarakat dan merupakan sumber-sumber yang bersifat 

alamiah. Cara pemanfaatan dan pengelolaannya ditetapkan oleh negara 

sesuai kebutuhan masyarakat.
13

 Semakin berkembang masyarakat, semakin 

                                                             
11 Muhammad Sharif Cahudhry, Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Prenada Media Group, 

2012), h.161. 
12

 Departemen  Agama Republik Indonesia, Op.Cit, h.246. 
13 Muhammad Sharif Cahudhry, Op.Cit, h.170. 
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bertambah pula ketergantungan antara satu dengan yang lain dalam 

memenuhi berbagai kebutuhan.  

Maqasidus syari’ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan 

pensyariatan hukum. Maka dengan demikian, maqasidus syari'ah adalah 

tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum yang selalu 

bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan 

akhirat.
14

 Agar kesejahteraan di masyarakat dapat terwujud, pemerintah 

berperan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat, baik dasar/primer 

(daruri), sekunder (the need/haji), maupun tersier (the 

commendable/tahsini) dan pelengkap (the luxury/kamili).
15

 

a. Kebutuhan Dharuriyyat (kebutuhan primer) 

Merupakan kebutuhan primer yang esential dan penting. 

Kebutuhan (need) merupakan konsep yang lebih bernilai daripada 

keinginan (want). Keinginan hanya ditetapkan berdasarkan konsep 

utility, tapi kebutuhan didasarkan atas konsep maslahah. Pemeliharaan 

agama menjadi prioritas utama dalam pemenuhan kebutuhan dasar. 

Artinya, ketika dharuriyyat itu hilang maka kemashlahatan dunia dan 

bahkan akhirat juga akan hilang, dan yang akan muncul adalah justru 

kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan. Dharuriyyat 

menunjukkan kebutuhan dasar ataupun primer yang harus selalu ada 

dalam kehidupan manusia. 

                                                             
14

 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2007), h.62. 
15

 Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format 

Keadilan Ekonomi di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h.89. 



32 
 

Terpenuhinya kebutuhan dharuriyyat ditandai dengan 

mempunyai tempat tinggal yang nyaman, pakaian yang layak pakai, 

makan tiga kali sehari,  mempunyai penghasilan tetap, dan dapat 

memenuhi kebutuhan primer atau kebutuhan pokok yakni nafkah-

nafkah pada manusia untuk dapat mewujudkan lima tujuan syari’at 

yaitu memelihara jiwa, keyakinan atau agama, akal, keturunan dan 

harta benda. Tanpa kebutuhan primer maka tidak akan berlangsung 

kebutuhan manusia. Kebutuhan primer meliputi kebutuhan akan 

makanan, minum, tempat tinggal, kesehatan, rasa aman dan 

pengetahuan. 

b. Kebutuhan Hajiyyat (kebutuhan sekunder) 

Kebutuhan al-hajiyyat adalah suatu yang diperlukan manusia 

dengan maksud untuk membuat ringan, lapang dan nyaman dalam 

menanggulangi kesulitan-kesulitan kehidupan. Hajiyyat juga dimaknai 

dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi maka 

akan bisa menambah value atau nilai kehidupan manusia. Seperti 

adanya aliran listrik, jaringan telpon atau sinyal, dan akses jalan raya 

yang baik dengan demikian dapat mempermudah dalam melakukan 

berbagai macam kegiatan, dalam hal ini untuk mendapatkan akses 

informasi dan kelancaran transportasi lalu-lintas.  
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c. Kebutuhan Tahsiniyyah ( kebutuhan tersier) 

Kebutuhan al-Tahsiniyyah dikenali dengan kebutuhan tersier, 

atau identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan, 

misalnya menunaikan rukun Islam ke lima yaitu ibadah haji.
16

 

d. Kebutuhan Kamiliyyat (kebutuhan pelengkap) 

Kebutuhan kamili dapat juga disebut barang pelengkap adalah 

kebutuhan terhadap suatu barang atau jasa yang digunakan secara 

bersama-sama untuk melengkapi, sehingga barang tersebut merupakan 

barang pelengkap bagi orang lain. Barang ini akan memberikan 

manfaat lebih jika digabungkan penggunaannya dengan barang lain.
17

  

Pada saat ini, sulit membedakan antara kebutuhan primer, 

sekunder, tersier dan komplementer. Pengelompokannya sangat 

bergantung kepada kondisi ekonomi suatu rumah tangga dan 

lingkungannya. Jenis konsumsi sangat beragam, baik konsumsi pokok, 

sekunder maupun barang-barang mewah. Akan tetapi jenis-jenis 

konsumsi yang diutamakan adalah kebutuhan pokok (daruriyyat) 

apabila seseorang memiliki pendapatan lebih barulah kebutuhan 

sekunder atau barang-barang mewah dikonsumsi seseorang.
18

  

 

Pemanfaatan konsumsi merupakan bagian yang sangat penting dalam 

pengolahan, dengan kata lain pemanfaatan adalah akhir dari keseluruhan 

                                                             
16 Ibid, h.63. 
17 Tharir Andi, 2004, Analisis Religiusitas Terhadap Pola Konsumsi Masyarakat Muslim 

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Majelis Ta’lim Masjid Nur Sa’id Villa Citra Bandar 

Lampung), Tesis: Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, h.105. 
18 Ibid, h.106. 
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proses produksi kekayaan. Oleh karena itu, konsumsi (pemanfaatan) 

berfungsi sebagai bagian yang sangat penting bagi seseorang agar berhati-

hati dalam penggunaan kekayaan. 

Islam tidak mengakui kegemaran materialistis semata-mata dan pola 

konsumsi modern. Islam berusaha mengurangi kebutuhan material manusia 

yang luar biasa sekarang ini. Untuk menghasilkan energi manusia akan 

selalu mengejar cita-cita spiritualnya. Pendapatan dalam ekonomi rumah 

tangga di samping harus memperhatikan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip 

dalam Islam juga barang-barang yang menjadi objek muamalah harus betul-

betul barang yang halal, dan pentingnya mencari rezeki yang tidak 

melanggar hukum. 

Demikian juga Islam memerintahkan kepada umatnya untuk bersikap 

baik kepada semua, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan untuk 

mencintai tetangganya atau saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri, 

hal ini sesuai dengan prinsip kemurahan hati. Untuk mencegah agar tidak 

terlanjur pada gaya hidup mewah Islam tidak menganjurkan pemenuhan 

keinginan yang tak terbatas. Norma Islam adalah memenuhi kebutuhan 

manusia. Secara hirarkinya kebutuhan manusia meliputi: kebutuhan, 

kesenangan, dan kemewahan. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia, Islam 

menyarankan agar manusia dapat bertindak di tengah-tengan dan 

sederhana.
19
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B. KONSEP EFEKTIVITAS KEBIJAKAN 

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mencapai hasil yang 

maksimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Menurut Ramdan dkk, 

hal ini berkaitan dengan kebijakan, indikator efektivitas kebijakan adalah: 

1. Efisiensi 

Suatu kebijakan harus mampu meningkatkan efisiensi penggunaan 

sumber daya secara optimal.
20

 Menurut Mardiasmo efisiensi berhubungan 

erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan 

menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input 

yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila 

suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan 

sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Indikator efisiensi 

menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit 

organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang 

dihasilkan.
21

 

2. Adil 

Bobot kebijakan harus ditempatkan secara adil, yakni kepentingan 

publik tidak terabaikan.
22

 Islam mendefinisikan adil sebagai tidak 

mendzalimi dan tidak di dzalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah 

                                                             
20 Nyak Ilham, Hermanto Siregar, dan D.S. Priyarsono, Efektivitas Kebijakan Harga 

Pangan Terhadap Ketahanan Pangan, Jurnal Agro Ekonomi, Volume 24 No.2 Tahun 2006, h.162. 
21 Ariel Sharon Sumenge, Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Minahasa Selatan, Jurnal EMBA 

(Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado), Vol.1 No.3 September 2013, h.76. 
22 Nyak Ilham, Hermanto Siregar, dan D.S. Priyarsono, Op.Cit, h.162. 
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bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan 

pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.
23

 

3. Mengarah Kepada Insentif 

Suatu kebijakan harus memberikan pengaruh dalam perbaikan dan 

peningkatan sasaran yang ditetapkan.
24

 Beberapa indikator yang digunakan 

untuk menetapkan besarnya insensif menurut Handoko, antara lain: 

a. Kinerja, sistem insensif dengan cara ini langsung mengaitkan 

besarnya insentif  dengan kinerja yang telah ditunjukkan oleh 

karyawan yang bersangkutan. 

b. Lama kerja, besarnya insentif ditentukan atas dasar lamanya karyawan 

melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. 

c. Kebutuhan, insentif pada karyawan di dasarkan pada tingkat urgensi 

kebutuhan hidup yang layak dari karyawan.
25

 

4. Diterima oleh publik 

Oleh karena diperuntukkan bagi kepentingan publik maka kebijakan 

yang baik harus diterima oleh publik.
26

 

5. Moral 

Suatu kebijakan harus dilandasi dengan moral yang baik. Dengan kata 

lain moral adalah suatu kebaikan yang sesuai dengan ukuran-ukuran 

tindakan yang diterima oleh umum, meliputi kesatuan sosial atau 

                                                             
23 Akhmad  Mujahidin, Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.100. 
24 Nyak Ilham, Hermanto Siregar, dan D.S. Priyarsono, Op.Cit, h.162. 
25 Diana Dharmayanti, Pengaruh Dasar Penetapan Insentif Finansial dan Motivasi Kerja 

Pada Kinerja Karyawan Bagian Penjualan PT.Sumber Ceria Bersama Cabang Surabaya, Jurnal 

AGORA (Program Manajemen Bisnis Universitas Kristen Petra Surabaya), Vol.3 No.1 Tahun 

2015, h.17. 
26 Nyak Ilham, Hermanto Siregar, dan D.S. Priyarsono, Op.Cit, h.163. 
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lingkungan tertetu. Kata moral selalu mengacu pada baik buruknya 

perbuatan manusia.
27

 Secara obyektif ukuran moralitas berdasarkan pada 

norma-norma yang meliputi norma agama, ideologi, kebiasaan atau tradisi, 

dan hukum. 

 

C. KONSEP PENDAPATAN 

Setiap orang memiliki pendapatan yang berbeda, penghasilan seseorang 

tergantung dari penawaran dan permintaan untuk kerja orang tersebut, yang pada 

gilirannya tergantung dari kemampuan alami, modal manusia, diferensial 

kompensasi, diskriminasi, dan seterusnya. 

1. Pengertian Pendapatan  

Pendapatan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh para 

anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas 

faktor-faktor produksi yang mereka sumbangkan dalam turut serta 

membentuk produk nasional.
28

 

a. Pendapatan 

Menurut Poerwadarminto, pendapatan adalah hasil pencarian 

atau memperoleh dari usaha dan bekerja. Pendapatan merupakan 

jumlah penghasilan yang diterima seseorang baik berupa uang atau 

barang yang merupakan hasil kerja atau usaha. Ada tiga kategori 

pendapatan yaitu:  
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 Ibid, h.163. 
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 Soediyono Reksoprayitno, Ekonomi Makro, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2009), h. 27. 
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1) Pendapatan berupa uang yaitu penghasilan berupa uang yang 

sifatnya regular dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa 

atau konta prestasi. 

2) Pendapatan berupa barang adalah segala pendapatan yang 

sifatnya regular dan biasa, akan tetapi selalu berbentuk balas 

jasa dan diterima dalam bentuk barang dan jasa. 

3) Pendapatan yang bukan merupakan pendapatan adalah segala 

penerimaan yang bersifat transfer redistributif dan biasanya 

membuat perubahan dalam keuangan rumah tangga.
29

 

b. Keluarga 

Keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup 

bersama dengan keterikatan aturan, emosional dan individu 

mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari 

keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri 

dari suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan 

anaknya. Menurut Pujisuwarno keluarga adalah suatu ikatan 

persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang 

berlainan jenis yang hidup bersama seorang laki-laki atau seorang 

perempuan yang sudah sendirian dengan atau tanpa anak, baik 

anaknya sendiri atau adopsi, dan tinggal dalam sebuah rumah tangga. 

Dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga 

merupakan dua individu yang membentuk kelompok kecil melalui 

                                                             
29

Asri Wahyu Astuti, Peran Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Kesejahteraan 

Kaluarga di Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung, (Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri  Semarang, 2013), h.20. 
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ikatan perkawinan yang sah dan mengharapkan adanya keturunan 

serta melakukan pemenuhan kebutuhan hidup.
30

 

c. Pendapatan keluarga 

Pendapatan keluarga adalah jumlah penghasilan riil dari seluruh 

anggota rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

bersama maupun perorangan dalam rumah tangga. Pendapatan rumah 

tangga merupakan balas karya atau jasa atau imbalan yang diperoleh 

karena sumbangan yang diberikan dalam kegiatan produksi. 

Pendapatan dapat berupa uang maupun barang. Misalnya, berupa 

santunan baik berupa kebutuhan pokok seperti beras, minyak, sayur 

mayur dan lain sebagainya. Pada umumnya pendapatan manusia 

terdiri dari pendapatan nominal berupa uang dan pendapatan riil 

berupa barang. 

Apabila pendapatan lebih ditekankan pengertiannya pada 

pendapatan rumah tangga, maka pendapatan merupakan jumlah 

keseluruhan dari pendapatan formal, informal dan pendapatan 

subsistem. 

1) Pendapatan formal adalah segala penghasilan yang diperoleh 

melalui pekerjaan tambahan diluar pekerjaan pokok. 

2) Pendapatan informal merupakan penghasilan yang diperoleh 

melalui pekerjaan tambahan diluar pekerjaan pokoknya. 

                                                             
30
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3) Pendapatan subsistem adalah pendapatan yang diperoleh dari 

sektor produksi yang dinilai dengan uang dan terjadi bila 

produksi dan konsumsi terletak disatu tangan atau masyarakat 

kecil.
31

 

d. Metode perhitungan pendekatan pendapatan 

1) Pendekatan hasil produk 

Besarnya pendapatan dapat dihitung dengan 

mengumpulkan data tentang hasil akhir barang dan jasa untuk 

suatu unit produksi yang menghasilkan barang dan jasa. 

2) Pendekatan pendapatan 

Pendapatan dapat dihitung dengan mengumpulkan data 

tentang pendapatan yang diperoleh oleh suatu rumah tangga 

keluarga. 

3) Pendekatan pengeluaran 

Menghitung besarnya pendapatan dengan menjumlahkan 

seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh suatu unit ekonomi. 

e. Tingkat pendapatan keluarga 

Tingkat pendapatan keluarga merupakan pendapatan atau 

penghasilan keluarga yang tersusun mulai dari rendah, sedang hingga 

tinggi. Tingkat pendapatan setiap keluarga berbeda-beda. Terjadinya 
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perbedaan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain jenis 

pekerjaan, jumlah anggota keluarga yang bekerja.
32

 

2. Macam-macam Pendapatan 

Pendapatan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, adapun 

menurut Lipsey pendapatan dapat dibagi menjadi dua macam yaitu: 

a. Pendapatan perorangan adalah pendapatan yang dihasilkan oleh atau 

dibayarkan kepada perorangan sebelum dikurangi dengan pajak 

penghasilan perorangan. Sebagian dari pendapatan perorangan dibayar 

untuk pajak, sebagian ditabung untuk rumah tangga yaitu pendapatan 

perorangan dikurangi pajak penghasilan. 

b. Pendapatan disposable merupakan jumlah pendapatan saat ini yang 

dapat dibelanjakan atau ditabung oleh rumah tangga yaitu pendapatan 

perorangan dikurangi dengan pajak penghasilan.
33

 

3. Sumber Pendapatan 

Pendapatan merupakan total penerimaan (uang dan bukan uang) 

seseorang atau suatu rumah tangga selama periode tertentu. Berikut tiga 

sumber penerimaan rumah tangga, yaitu: 

a. Pendapatan dari gaji dan upah 

Gaji dan upah adalah balas jasa terhadap kesediaan menjadi 

tenaga kerja, besar gaji atau upah seseorang secara teoritis sangat 

tergantung dari produktivitasnya. Ada beberapa faktor yang  

mempengaruhi produktivitas, yaitu sebagai berikut: 

                                                             
32

Ibid, h.230.  
33

Prathama Rahardja, Mandala Manurung, Teori Ekonomi Makro, (Jakarta: LP, FE-UI, 

2010), h.293.  



42 
 

1) Keahlian (Skiil) 

Keahlian adalah kemampuan teknis yang dimiliki 

seseorang untuk mampu menangani pekerjaan yang 

dipercayakan. Makin tinggi jabatan seseorang, keahlian yang 

dibutuhkan semakin tinggi, karena itu gaji dan upahnya makin 

tinggi. 

2) Mutu modal manusia (Human capital) 

Mutu modal manusia adalah kapasitas pengetahuan, 

keahlian dan kemampuan yang dimiliki seseorang, baik karena 

bakat bawaan (inbord) maupun hasil pendidikan dan latihan. 

3) Kondisi kerja (Working conditions) 

Yang dimaksud dengan kondisi kerja adalah lingkungan 

dimana seseorang bekerja. Penuh resiko atau tidak. Kondisi 

kerja dianggap makin berat, bila resiko kegagalan atau 

kecelakaan kerja makin tinggi. Untuk pekerjaan yang makin 

beresiko tinggi, upah atau gaji makin besar, walaupun tingkat 

keahlian yang dibutuhkan tidak jauh berbeda.
34

 

b. Pendapatan dari aset produktif. 

Aset produktif adalah aset yang memberikan pemasukan atas 

balas jasa penggunaannya. Ada dua kelompok aset produktif, yaitu: 

                                                             
34 Ibid, h.294. 
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1) Aset finansial, seperti deposito yang menghasilkan pendapatan 

saham yang mendapatkan deviden dan keuntungan atas modal 

bila diperjualbelikan. 

2) Aset bukan finansial, seperti rumah yang memberikan 

penghasilan sewa. 

c. Pendapatan dari pemerintah 

Pendapatan dari pemerintah atau penerimaan transfer adalah 

pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atas input yang 

diberikan. Negara-negara yang telah maju, penerimaan transfer 

diberikan, dalam bentuk tunjangan penghasilan bagi para penganggur, 

jaminan sosial bagi orang-orang miskin dan berpendapatan rendah.
35

 

Perbedaan dalam pendapatan upah dan gaji di seluruh rumah tangga 

atau masyarakat disebabkan oleh perbedaan dalam karakteristik pekerjaan 

(keahlian, pelatihan, pendidikan, pengalaman, dan seterusnya). Pendapatan 

masyarakat juga beragam menurut jumlah anggota didalam rumah tangga 

yang bekerja. Adapun jumlah properti yang dihasilkan oleh rumah tangga 

bergantung pada jumlah dan jenis hak milik yang dimilikinya. Sedangkan 

pendapatan transfer dari pemerintah mengalir secara substansial, tapi tidak 

secara eksklusif ditujukan pada masyarakat yang berpendapatan lebih 

rendah. Kecuali untuk jaminan sosial, pembayaran transfer dirancang secara 

umum untuk memberikan pendapatan pada orang yang membutuhkan. 
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Pada dasarnya, perekonomian secara keseluruhan itu merupakan 

gabungan dari sekian banyak rumah tangga dan perusahaan di dalamnya, 

yang satu sama lain terus berinteraksi di berbagai pasar (pasar output, pasar 

tenaga kerja, dan sebagainya). Seseorang yang memiliki pendapatan tinggi 

tentunya akan relatif mudah mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya, 

bahkan cenderung untuk menikmati kemewahan. Tidak mengherankan jika 

orang-orang yang berpendapatan tinggi menikmati standar hidup yang lebih 

tinggi pula, mulai dari perumahan yang lebih menyenangkan, perawatan 

kesehatan yang lebih bermutu dan sebagainya.
36

 

Dalam bukunya Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, Al-Ghazali 

menyatakan bahwa pendapatan dan kekayaan seseorang berasal dari tiga 

sumber yaitu: 

a. Pendapatan melalui tenaga individu 

b. Laba perdagangan 

c. Pendapatan dari nasib baik 

Contoh dari ketiga sumber pendapatan tersebut adalah pendapatan 

melalui warisan, menemukan harta terpendam, atau mendapat hadiah. Ia 

menandaskan bahwa berbagai sumber pendapatan tersebut harus diperoleh 

secara sah dan tidak melanggar hukum Agama.
37

 

Harapan yang ingin dicapai oleh setiap rumah tangga adalah 

ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, harapan artinya sebuah keinginan 

terjadi sesuatu. Setiap keluarga pasti mempunyai harapan, karena tanpa 
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harapan keluarga tiada artinya seseorang yang tidak memiliki harapan 

berarti tidak dapat diharapkan lagi. Menurut kodratnya dan dorongan 

kebutuhan hidup. Dorongan kodrat itu ialah menangis, tertawa, berpikir, 

berkata, dan sebagainya. Adapun yang menjadi dorongan kebutuhan hidup 

adalah dorongan untuk mencapai kebutuhan jasmani dan rohani. 

Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang meliputi pangan, 

sandang, dan papan, sedangkan kebutuhan rohani adalah kebahagiaan, 

kesejahteraan, kepuasan, hiburan, dan sebagainya. Abraham Maskow 

mengategorikan kebutuhan manusia menjadi lima macam, yang merupakan 

lima harapan manusia, yaitu: 

a. Harapan untuk memperoleh keberlangsungan hidup. 

b. Harapan untuk memperoleh keamanan. 

c. Harapa untuk memiliki hak dan kewajiban untuk mencintai dan 

dicintai. 

d. Harapan memperoleh status atau untuk menerima atau diakui 

lingkungan. 

e. Harapan untuk memperoleh perwujudan dan cita-cita.
 38

 

Dari pernyataan Abraham Maslow, bahwa harapan seseorang 

merupakan sebuah keinginan yang akan dicapai, dalam hal ini rumah tangga 

memiliki tujuan dan harapan dari aktivitas yang dilakukannya baik berupa 

harapan dan tujuan yang bermaksud maupun tidak berwujud, dari harapan 

dan tujuan ini sebuah keluarga akan memperoleh dorongan untuk 
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mencapainya, aktivitas yang akan dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan 

bersumber dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh setiap rumah tangga, 

dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwasannya mayoritas yang 

dilakukan laki-laki maupun perempuan adalah buruh, dagang, dan pertaian. 

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing rumah tangga 

memiliki tujuan dan harapan yang relatif sama yaitu untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tangga dari waktu kewaktu, sehingga dengan harapan 

tidak akan kekurangan pasokan pendapatan untuk membiayai keperluan 

hidup sehari-hari.
39

 

4. Indikator Pendapatan 

Pendapatan masyarakat sangat tergantung dari lapangan usaha, 

pangkat dan jabatan kerja, tingkat pendidikan umum, produktivitas, prospek 

usaha, permodalan dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab 

perbedaan tingkat pendapatan penduduk. Indikator distribusi pendapatan 

yang akan memberikan petunjuk aspek pemerataan pendapatan yang telah 

tercapai. Asumsi ini menjadi acuan dalam kajian untuk mengukur 

pendapatan masyarakat.
40

 

a. Tingkat Pendidikan 

Menurut Alba dan Hutchinson dalam Rao dan Sieben 

mengatakan bahwa pengetahuan konsumen terdiri dari pengetahuan 

yang berdasar pada pembelian, pemakaian atau pengalamannya 

sendiri dan keahlian yang berdasar pada kemampuan untuk 
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menghubungkan kinerja produk dengan tugas atau pekerjaan. 

Pengetahuan sebelumnya tentang produk merupakan pengetahuan dari 

informasi yang dikirim ke dalam memori (pengetahuan obyektif).
41

  

b. Jumlah Pendapatan 

Pendapatan masyarakat sangat berpengaruh terhadap jumlah 

permintaan ke atas suatu barang. Perubahan pendapatan masyarakat 

mengakibatkan perubahan terhadap permintaan ke atas suatu barang. 

Hubungan kedua variabel itu, antara pendapatan masyarakat dengan 

jumlah permintaan ke atas suatu barang tergantung pada jenis dan sifat 

barangnya. Jenis barang tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu barang 

normal dan barang inferior. Barang normal adalah suatu barang yang 

jumlahnya mengalami perubahan yang searah dengan perubahan 

pendapatan masyarakat sedangkan barang inferior adalah barang yang 

jumlahnya mengalami perubahan terbalik dengan perubahan 

pendapatan.
42

 

c. Permodalan  

Modal adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor 

produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang baru, 

dalam hal ini adalah hasil pertanian. Modal petani berupa barang 

diluar tanah adalah ternak beserta kandangnya, cangkul, bajak, dan 
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alat-alat pertanian lain, pupuk, bibit, hasil panen yang belum dijual 

dan lain-lain. Mubyarto membagi modal menjadi dua yaitu: 

1) Modal sendiri yaitu bagian dari dana yang dipakai dalam suatu 

usaha yang telah di investasikan oleh pemiliknya dan dapat 

dipergunakan selama usaha masih berjalan. 

2) Modal pinjaman yaitu modal yang diperoleh dari pihak luas baik 

dari keuangan resmi berupa kredit ataupun keuangan yang tidak 

resmi. 

 

Mubyarto menjelaskan modal dapat menghasilkan barang-

barang baru atau alat untuk memupuk pendapatan petani maka 

diperlukan minat atau dorongan untuk menciptakan modal dari petani 

itu sendiri. Penciptaan modal oleh petani adalah dengan menyisihkan 

kekayaannya atau sebagian hasil produksi untuk maksud yang 

produktif dan tidak untuk maksud yang konsumtif yaitu dengan tujuan 

dapat meningkatkan produksi maka pendapatana akan naik.
43

 

 

Besarnya pendapatan dalam penelitian ini adalah seberapa besar uang 

yang diperoleh oleh seseorang dalam satu bulan berdasarkan jenis 

pekerjaannya. Tingkat pendapatan masyarakat salah satu indikator yang 

berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat, bahkan tingkat pendapatan 

merupakan faktor penting dalam kaitannya terhadap kualitas ekonomi 

masyarakat karena tingkat pendidikan yang tinggi jika tidak disertai dengan 
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tingkat pendapatan yang memakai tentu tidak mendukung terhadap 

tercipatanya ekonomi masyarakat yang memadai.
44

 

5. Pendapatan Dalam Islam 

Dalam Islam pendapatan masyarakat adalah perolehan barang, uang 

yang diterima atau yang dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan aturan-

aturan yang bersumber dari syariat Islam. Pendapatan masyarakat yang 

merata, sebagai suatu sasaran merupakan masalah yang sulit dicapai, 

manum berkurangnya kesenjangan adalah salah satu tolak ukur keberhasilan 

pembangunan. 

Bekerja dapat membuat seseorang memperoleh pendapatan atas 

kegiatan yang telah dilakukannya. Setiap kepala keluarga mempunyai 

keuntungan hidup terhadap besarnya pendapatan yang diterima untuk 

memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari kebutuhan pangan, sandang, papan 

dan beragam kebutuhan lainnya. 

Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai 

pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik 

(nishab) adalah hal yang paling mendasari distribusi, retribusi kekayaan, 

setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi.
45

 

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dalam memproduksi, bahkan 

menjadikan sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, 
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lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan 

amal/kerja sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nahl (16) ayat 97:
 46

 

                           

                

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka 

sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang 

baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka 

dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka 

kerjakan”(QS.An-Nahl:97).
47

 

 

Al-Quran memberi penekanan utama terhadap pekerjaan dan 

menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk 

bekerja keras untuk mencari penghidupan masing-masing. Allah berfirman 

dalam QS.Al-Balad (90) ayat 4: 

          

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam 

susah payah”(QS.Al-Balad:4).
48

 

Islam memberikan penjelasan tentang keharusan membayar upah 

kepada seorang pekerja. Dalam melakukan pembayaran upah kepada 

seseorang pekerja, pembayaran upah ini harus disesuaikan dengan apa yang 

telah dilakukan (adil) dan dianjurkan untuk membayar upah secapatnya. 

Selain itu dilarang melakukan eksploitasi tenaga seorang pekerja. Oleh 
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karena itu dalam perjanjian harus dijelaskan tentang besarnya upah dan jenis 

pekerjaan yang akan dilakukan.
49

 

Pendapatan rumah tangga yang satu beda dengan pendapatan rumah 

tangga yang lain, sesuai dengan kegiatan perekonomian atau pekerjaan 

kepala rumah tangga. Akan tetapi, pendapatan setiap rumah tangga tidak 

akan terlepas dari hal-hal berikut: 

a. Pendapatan pokok 

Pendapatan pokok dapat berbentuk pendapatan persemester atau 

semi semester tergantung pada mata pencaharian pokok kepala rumah 

tangga. Jika kepala rumah tangga itu seorang pegawai atau karyawan, 

pendapatan pokok berupa upah atau gaji yang diterima setiap pekan 

atau setiap bulan. 

b. Pendapatan tambahan 

Pendapatan tambahan adalah pendapatan rumah tangga yang 

dihasilkan anggota rumah tangga yang bersifat tambahan, seperti 

bonus atau pemberian dana bantuan. Mungkin pendapatan seperti ini 

sulit diperkirakan dengan pasti. 

c. Pendapatan lain-lain 

Pendapatan lain-lain dapat berupa bantuan atau hibah dari orang 

lain atau hasil perputaran harta. Bantuan istri kepada seorang 

suaminya dalam masalah keuangan rumah tangga dianggap sebagai 

pendapatan lain-lain karena hal ini dapat membantu pembelajaran 
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rumah tangga. Meskipun demikian, pendapatan lain-lain sulit 

diperkirakan. Adalah keharusan bagi seorang istri selaku ibu rumah 

tangga untuk membantu suami dan anak-anaknya dalam 

memperkirakan pendapatan-pendapatan itu agar seimbang dengan 

pengeluaran.
 
 

 

D. Teori Konsumsi 

1. Pengertian Konsumsi 

Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. Konsumsi adalah semua penggunaan barang 

dan jasa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi tidak termasuk 

konsumsi, karena barang dan jasa itu tidak digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup manusia. Barang dan jasa dalam proses produksi ini 

digunakan untuk memproduksi barang lain.
50

 

Tindakan konsumsi dilakukan setiap hari oleh siapapun, tujuannya 

adalah untuk memperoleh kepuasan setinggi-tingginya dan mencapai tingkat 

kemakmuran dalam arti terpenuhi berbagai macam kebutuhan, baik 

kebutuhan pokok maupun sekunder, barang mewah maupun kebutuhan 

jasmani dan kebutuhan rohani. Tingkat konsumsi memberikan gambaran 

tingkat kemakmuran seseorang atau masyarakat. Adapun pengertian 

kemakmuran disini adalah semakin tinggi tingkat konsumsi seseorang maka 
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semakin makmur, sebaliknya semakin rendah tingkat konsumsi seseorang 

berarti semakin miskin.
51

 

Konsumsi secara umum diartikan sebagai penggunaan barang-barang 

dan jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. Untuk 

dapat mengkonsumsi, seseorang harus mempunyai pendapatan, besar 

kecilnya pendapatan seseorang sangat menentukan tingkat konsumsinya.
52

 

2. Jenis-jenis Konsumsi 

Masyarakat dalam menentukan dan memilih jenis konsumsi sangat 

berbeda dan beraneka ragam, hal itu tergantung dari tingkat penerimaan 

keluarga yang diperoleh. Suatu keluarga dapat menentukan jenis konsumsi 

menurut tingkat yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan. Sedangkan 

tingkat kemampuan ini digambarkan oleh tingkat pendapatan yang diterima 

keluarga dalam memenuhi kebutuhan konsumsi. 

Kebutuhan manusia beraneka ragam dan berlangsung secara terus 

menerus, manusia merasa belum puas walaupun satu kebutuhan telah 

terpenuhi, karena biasanya akan diikuti oleh kebutuhan lain seperti 

kebutuhan sekunder. Kebutuhan manusia akan bertambah terus, baik 

macam, jumlah maupun mutunya. Penyebab ketidak terbatas kebutuhan 

manusia secara keseluruhan, antara lain pertambahan penduduk, kemajuan 

teknologi, taraf hidup yang semakin meningkat, keadaan lingkungan dan 

tingkat kebudayaan manusia yang semakin meningkat pula.
53
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Adapun jenis-jenis konsumsi menurut tingkatannya adalah: 

a. Konsumsi barang-barang kebutuhan pokok (konsumsi primer) 

Konsumsi pokok dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan 

primer, minimal yang harus dipenuhi untuk dapat hidup. Konsumsi 

yang hadimiliki oleh seseorang untuk jenis konsumsi pokok adalah 

makanan, pakaian dan perumahan. 

b. Konsumsi sekunder  

Konsumsi sekunder adalah kebutuhan yang kurang begitu 

penting untuk dipenuhi. Tanpa terpenuhi kebutuhan ini, manusia 

masih dapat hidup, misalnya kebutuhan akan meja, kursi, radio, buku-

buku bacaan. Kebutuhan ini akan dipenuhi apabila kebutuhan pokok 

sudah terpenuhi. Oleh karena itu, kebutuhan ini sering disebut 

kebutuhan kedua atau kebutuhan sampingan. 

c. Konsumsi barang-barang mewah 

Konsumsi ini dipenuhi apabila konsumsi kebutuhan pokok dan 

sekunder telah terpenuhi. Seseorang akan membutuhkan barang-

barang mewah, misalnya mobil, berlian, barang-barang elektronik dan 

sebagainya jika mempunyai kelebihan yang maksimal. Keinginan 

untuk memenuhi barang-barang mewah ditentukan oleh penghasilan 

seseorang dan lingkungannya. Orang yang bertempat tinggal di 

lingkungan orang kaya, biasanya berhasrat atau berkeinginan memiliki 

barang-barang mewah seperti yang dimiliki orang di lingkungannya.
54
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Dengan demikian jelaslah bahwa jenis konsumsi sangat beragam, baik 

konsumsi pokok, sekunder maupun barang-barang mewah. Akan tetapi jenis 

konsumsi yang diutamakan adalah kebutuhan pokok. Apabila seseorang 

memiliki pendapatan lebih barulah kebutuhan sekunder atau barang mewah 

dikonsumsikan seseorang. 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Konsumsi 

a. Faktor-faktor ekonomi 

1) Pendapatan rumah tangga  

Pendapatan rumah tangga amat besar pengaruhnya 

terhadap tingkat konsumsi. Biasanya makin tinggi tingkat 

pendapatan, makin tinggi pula tingkat konsumsi. Karena ketika 

tingkat pendapatan meningkat, kemampuan rumah tangga untuk 

membeli aneka kebutuhan konsumsi menjadi semakin besar. 

atau mungkin juga pola hidup menjadi semakin konsumtif, 

setidak-tidaknya semakin menuntut kualitas yang lebih baik.
55

 

2) Kekayaan rumah tangga  

Tercakup dalam pengertian kekayaan rumah tangga adalah 

kekayaan riil (rumah, tanah dan mobil) dan finansial (deposito 

berjangka, saham dan surat-surat berharga). Kekayaan-kekayaan 

tersebut dapat meningkatkan konsumsi, karena menambah 

pendapatan disposable. Misalnya, bunga deposito yang 

diterimatiap bulan dan deviden yang diterima setiap tahun 
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menambah pendapatan rumah tangga. Demikian juga dengan 

rumah, tanah dan mobil yang disewakan. Penghasilan-

penghasilan tadi disebut sebagai penghasilan non upah. 

Sebagian dari tambahan penghasilan tersebut akan dipakai 

sebagai konsumsi dan tentunya hal ini akan meningkatkan 

pengeluaran konsumsi. 

3) Jumlah barang-barang konsumsi tahan lama dalam masyarakat 

Pengeluaran konsumsi masyarakat juga dipengaruhi oleh 

jumlah barang-barang konsumsi tahan lama. Pengaruhnya 

terhadap tingkat konsumsi bisa bersifat positif dan negatif. 

Barang-barang yang tahan lama biasanya harganya mahal, yang 

untuk memperolehnya dibutuhkan waktu untuk menabung. 

Apabila membelinya secara tunai, maka sebelum membeli harus 

banyak menabung (konsumsi berkurang). Namun apabila 

membelinya dengan cara kredit, maka masa untuk menghemat 

adalah sesudah pembelian barang.
56

 

4) Tingkat bunga  

Tingkat bunga yang tinggi dapat mengurangi  keinginan 

konsumsi, baik dilihat dari sisi keluarga yang memiliki 

kelebihan uang maupun yang kekurangan uang. Dengan tingkat 

bunga yang tinggi, maka biaya ekonomi (opportunity cost) dari 

kegiatan konsumsi akan semakin mahal. Bagi mereka yang ingin 
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mengkonsumsi dengan berhutang dahulu, misalnya dengan 

meminjam dari bank atau menggunakan fasilitas kartu kredit, 

biaya bunga semakin mahal, sehingga lebih baik 

menunda/mengurangi konsumsi. Sama halnya dengan mereka 

yang memiliki banyak uang.
57

 

Tingkat bunga yang tinggi menyebabkan menyimpan uang 

di bank terasa lebih menguntungkan ketimbang dihabiskan 

untuk konsumsi. Jika tingkat bunga rendah, maka yang terjadi 

adalah sebaliknya. Bagi keluarga kaya, menyimpan uang di 

bank menyebabkan ongkos menunda konsumsi terasa lebih 

besar. Sementara bagi keluarga yang kurang mampu, biaya 

meminjam yang menjadi lebih rendah akan meningkatkan 

keberanian dan gairah konsumsi. 

5) Perkiraan tentang masa depan 

Jika rumah tangga memperkirakan masa depannya makin 

baik, mereka akan merasa lebih leluasa untuk melakukan 

konsumsi. Karenanya pengeluaran konsumsi cenderung 

meningkat. Jika rumah tangga memperkirakan masa 

depannyamakin jelek, mereka pun mengambil ancang-ancang 

dengan menekan pengeluaran konsumsi. 
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b. Faktor-faktor demografi 

1) Jumlah penduduk 

Jumlah penduduk yang banyak akan memperbesar 

pengeluaran konsumsi secara menyeluruh, walaupun 

pengeluaran rata-rata per orang atau per keluarga relatif rendah. 

Misalnya, walaupun tingkat konsumsi rata-rata penduduk 

Indonesia lebih rendah daripada penduduk Singapura, tetapi 

secara absolut tingkat pengeluaran konsumsi Indonesia lebih 

besar daripada Singapura. Sebab jumlah penduduk Indonesia 

lima puluh satu kali lipat penduduk Singapura. Tingkat 

konsumsi rumah tangga akan sangat besar. Pengeluaran 

konsumsi suatu negara akan sangat besar, bila jumlah penduduk 

sangat banyak dan pendapatan per kapita sangat tinggi.
58

  

2) Komposisi penduduk 

Komposisi penduduk suatu negara dapat dilihat dari beberapa 

klasifikasi, di antaranya yaitu: 

a) Makin banyak penduduk yang berusia kerja atau usia 

produktif (15-64 tahun), makin besar tingkat konsumsi, 

terutama bila sebagian besar dari mereka mendapat 

kesempatan kerja yang tinggi, dengan upah yang wajar 

atau baik. Sebab makin banyak penduduk yang bekerja, 

penghasilan juga makin besar. 
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b) Makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, tingkat 

konsumsinya juga makin tinggi. Sebab pada saat 

seseorang/suatu keluarga makin berpendidikan tinggi, 

kebutuhan hidupnya makin banyak yang harus mereka 

penuhi bukan lagi sekedar kebutuhan untuk makan dan 

minum, melainkan juga kebutuhan informasi, pergaulan 

masyarakat yang lebih baik serta kebutuhan akan 

pengakuan orang lain terhadap keberadaannya 

(eksistensinya). Seringkali biaya yang dikeluarkan untuk 

memenuhi kebutuhan ini jauh lebih besar daripada biaya 

pemenuhan kebutuhan untuk makan dan minum.
59

 

c) Makin banyak penduduk yang tinggal di wilayah 

perkotaan (urban), pengeluaran konsumsi juga makin 

tinggi. Sebab umumnya pola hidup masyarakat perkotaan 

lebih konsumtif dibanding masyarakat pedesaan. 

c. Faktor –faktor Non-Ekonomi 

Faktor-faktor non ekonomi yang paling berpengaruh terhadap 

besarnya konsumsi adalah faktor sosial-budaya masyarakat. Misalnya 

saja, berubahnya pola kebiasaan makan, perubahan etika dan tata nilai 

karena ingin meniru kelompok masyarakat lain yang dianggap lebih 

hebat. 
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4. Konsumsi Dalam Perspektif Islam 

Konsumsi yang Islami selalu berpedoman pada ajaran Islam, yang 

senantiasa mengutamakan Mashlahah (manfaat atau keberkahan). Dalam 

perilaku konsumsi, seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat 

dan berkah dari kegiatan konsumsinya. Konsumen merasakan adanya 

manfaat suatu kegiatan konsumsi ketika ia mendapatkan pemenuhan 

kebutuhan fisik, psikis, dan material. Disisi lain berkah akan diperoleh 

ketika  mengkonsumsi barang atau jasa yang dihalalkan oleh syariat Islam.
60

 

Mengkonsumsi yang halal saja merupakan kepatuhan kepada Allah, 

karenanya memperoleh pahala. Pahala inilah yang kemudian dirasakan 

sebagai berkah dari barang dan jasa yang telah dikonsumsi. Islam tidak 

melarang manusia memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya, selama 

dengan pemenuhan tersebut martabat manusia bisa meningkat. Semua yang 

ada di bumi ini diciptakan untuk kepentingan manusia, namun manusia 

diperintahkan untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang halal dan baik, 

secara wajar dan tidak berlebih-lebihan. 

Etika ilmu ekonomi Islam berusaha untuk mengurangi kebutuhan 

material yang luar biasa sekarang ini, untuk mengurangi energi manusia 

dalam mengejar cita-cita spiritualnya. Dalam ekonomi Islam konsumsi 

dikendalikan oleh lima prinsip dasar sebagai berikut: 
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a. Prinsip Keadilan 

Syarat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai 

mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. Dalam soal 

makanan dan minuman, yang terlarang adalah darah, daging binatnag 

yang telah mati sendiri, daging babi, dan daging binatang yang ketika 

disembelih diserukan nama selain Allah.
61

 Ia mendorong penggunaan 

barang-barang yang baik dan bermanfaat serta melarang umat muslim 

untuk makan dan berpakaian kecuali hanya dengan yang baik, hal ini 

berdasarkan QS. Al Maidah ayat 4 yang berbunyi:  

                     

                       

                        

Artinya: 

Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang Dihalalkan bagi 

mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan 

(buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar 

dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa 

yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang 

ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas 

itu (waktu melepaskannya). dan bertakwalah kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Amat cepat hisab-Nya.(Al Maidah: 4)
62

 

 

b. Prinsip Kebersihan 

Syarat yang kedua ini tercantum dalam Al-Qur’an maupun As-

Sunnah tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak 
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kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Karena itu, tidak 

semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua 

keadaan. Dari semua yang diperbolehkan makan dan minumlahyang 

bersih dan bermanfaat.
63

 Sebagaimana dalam Hadist yang telah 

diriwayatkan oleh Baihaqi sebagai berikut: 

Artinya: Islam itu adalah bersih, maka jadilah kalian orang yang 

bersih. Sesungguhnya tidak masuk surga kecuali orang-orang yang 

bersih. (H.R. Baihaqi) 

 

c. Prinsip Kesederhanaan 

Prinsip ini mengatur perilaku manusia agar tidak berlebih-

lebihan dalam kepuasan pribadi atau dalam pengeluaran hal-hal yang 

tidak perlu serta keinginan hidup dalam kemewahan yang sangat 

dilarang dalam Islam.
64

 Hal ini sesuai dengan firman Allah sebagai 

berikut:  

                     

                

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap 

(memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-

lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

berlebih-lebihan.(Al A’raaf: 31)
65
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Dengan demikian dalam Al-Qur’an Allah SWT 

memperbolehkan kepada kaum muslimin memanfaatkan barang yang 

halal lagi baik dan manusia diingatkan untuk tidak berlebih-lebihan 

dan mengikuti langkah syaitan.  

d. Prinsip Kemurahan Hati 

Dengan mentaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa 

ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan 

Tuhan karena kemutahan hati-Nya. Selama maksudnya adalah untuk 

kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan 

menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam 

tuntunan-Nya, dan perbuatan adil sesuai dengan itu, yang menjamin 

persesuaian bagi semua perintah-Nya.
66

 Sebagaimana firman Allah 

sebagai berikut: 

                      

           

Artinya:  

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-

baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, 

jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.(Al Baqarah: 172)
67

 

 

e. Prinsip Moralitas 

Bukan hanya mengenai makan dan minuman langsung tetapi 

dengan tujuan terakhirnya, yakni untuk peningkatan atau kemajuan 
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nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang mslim diajarkan untuk 

menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih 

kepada-Nya setelah makan. Dengan demikian ia akan merasakan 

kehadiran Ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. 

Hal ini penting artinya karena Islam menghendaki perpaduan nilai-

nilai hidp material dan spiritual yang berbahagia.
68

 Hal ini sesuai 

dengan firman Allah dalam QS. Al Qashash ayat 77: 

                    

                      

             

Artinya: 

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 

bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 

orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan 

janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
69

 

 

Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa janganlah kamu berbuat 

kerusakan di muka bumi. Dengan demikian sangatlah jelas bahwa 

dalam kegiatan konsumsi hendaknya manusia mempertimbangkan 

kondisi sumber daya yang pada akhirnya menimbulkan kerusakan. 
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BAB III 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Barat, yang diundangkan 

pada tanggal 16 Juli 1991. Luas wilayah Kabupaten Lampung Barat sebelum 

pemekaran Kabupaten Pesisir Barat adalah 495.128 ha atau 4.951,28 km
2
 meliputi 

26 kecamatan. Sedangkan luas Kabupaten Lampung Barat setelah pemekaran 

Kabupaten Pesisir Barat adalah 2.064,40 km
2 

 (sebesar 6,0% dari luas Provinsi 

Lampung atau 41,7% dari luas sebelum pemekaran) dengan jumlah kecamatan 

sebanyak 15 kecamatan, 131 pekon dan 5 kelurahan.
1
 

Dalam kaitannya dengan posisi dan kaitannya dengan pembangunan daerah, 

posisi kelembagaan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) juga mempengaruhi 

terhadap akses dan kemandirian KPH  dalam pengelolaan hutan.  Kelembagaan 

KPH II Liwa Kabupaten Lampung Barat  saat ini ditetapkan melalui Peraturan 

Bupati  Nomor 29 Tahun 2014 dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPTD) dari 

Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat. Kondisi ini membutuhkan 

percermatan khusus dalam tata hubungan kerja antara UPTD KPH II Liwa 

Kabupaten Lampung Barat, Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat  dengan 

unit kerja lainnya baik kehutanan maupun non kehutanan yang terkait.  

                                                             
1
 Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) II Liwa Lampung Barat, Rencana 

Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit 

II  Liwa 2016-2025, (Liwa, Agustus 2016), h.6. 
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Pada prinsipnya dalam tata hubungan kerja ini akan menempatkan  KPH II 

Liwa Kabupaten Lampung Barat  sebagai fungsi manajemen unit pengelolaan 

hutan sedangkan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dilaksanakan oleh 

Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang kelembagaan KPH, maka 

kelembagaan KPH  ini perlu disempurnakan dan dimantapkan baik dalam tugas, 

fungsi dan kedudukannya dalam organisasi di Kabupaten Lampung Barat.
2
 

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) II Liwa ditetapkan berdasarkan 

Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.68/Menhut-II/2010 tanggal 28 

Januari 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) II 

Liwa yang terletak di Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung seluas 

±41.165 Ha. Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor: SK.617/Menlh-Setjen/2015 tentang Penetapan Lokasi 

Fasilitasi pada 4 Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan  (KPH) Provinsi Lampung 

Tanggal 14 Desember 2015, Luas KPH  II Liwa  Liwa Kabupaten Lampung Barat 

±42.074 Ha yang tersebar di 6 Register yaitu: Register 4B Palakiah (1.800,17 Ha), 

Register 45B Bukit Rigis (8.285,00 Ha), Register 44B Way Tenong Kenali 

(13.040,00 Ha), 43B Krui Utara (14.020,00 Ha), Register 17B Bukit Sararukuh 

(1.596,20 Ha) dan Register 9B Gunung Seminung (420,00 Ha). 

Dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan oleh KPH, telah diterbitkan 

Permenhut No.P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 

(NSPK) Pengelolaan Hutan pada KPH. Permenhut ini menjadi landasan KPH 

                                                             
2 Ibid, , h.8. 
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dalam manjalankan tugas pokok dan fungsinya. Salah satu kegiatan penting dan 

strategis dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan adalah kegiatan tata hutan dan 

penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan. Rencana Pengelolaan Hutan adalah 

rencana pada kesatuan pengelolaan hutan yang memuat semua aspek pengelolaan 

hutan dalam kurun jangka  panjang dan pendek, disusun berdasarkan hasil tata 

hutan dan rencana kehutanan, dan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai 

budaya masyarakat serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan kawasan 

hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan 

lestari.
3
 

Organisasai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) II Kabupaten Lampung 

Barat saat ini masih setingkat Eselon IV yakni UPTD KPH II Liwa Kabupaten 

Lampung Barat di bawah Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat yang 

dibentuk  berdasarkan Peraturan Bupati Nomor  29 Tahun 2014. Organisasi dan 

tata kerja sebagaimana yang  diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KPH adalah dalam 

bentuk SKPD yang berdiri sendiri Tipe A atau uptd dinas Tipe B. UPTD KPH II 

Liwa Kabupaten Lampung Barat  merupakan Tipe B, kedepan ditingkatkan 

menjadi UPTD tipe A setelah menunjukan prestasi dan kinerja yang signifikan.
4
 

 

 

 

 

                                                             
3
 Ibid, , h.11. 

4 Ibid, , h.23. 
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Gambar 3.1 

Bagan Struktur Organisasi 

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan II Liwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: UPTD KPH II Liwa 
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Wilayah kelola KPH II Liwa dibagi kedalam dua blok yaitu blok inti 

(lindung) dan pemanfaatan.  Berdasarkan zonasi pada kawasan KPH II Liwa yang 

berfungsi sebagai zona Pemanfaatan sebagian besar telah di kelola oleh Kelompok 

Tani Hutan (KTH), KTH yang sudah mendapatkan Ijin Usaha Pemanfaataan 

Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) berjumlah 50 Kelompok Tani Hutan (KTH) 

dengan areal kelola ± 26.000 ha dari luas total areal zona pemanfaatan seluas 

30.344,65 ha. Sedangkan sisa areal seluas ± 8.836,62 ha merupakan zona lindung. 

Data kelompok hutan kemasyarakatan yang sudah mendapatkan IUPHKm 

terlampir. 

Pada kawasan hutan KPH II Liwa Kabupaten Lampung Barat terdapat 

pemanfaatan Kawasan Hutan yaitu Pengggunaan lahan kawasan hutan lindung 

yang dikelola oleh kelompok tani hutan kemasyarakatan seluas ±26.000ha dengan 

jumlah anggota ±12.000 anggota (kepala keluarga).
5
 Dalam penelitian ini peneliti 

sudah menentukan 5 kelompok yang akan diteliti sebagai berikut:  

1. Kelompok Tani Hkm Wana Bakti 

Kelompok HKm Wana Bakti  adalah Kelompok HKm  yang ada di 

pekon Simpang Sari kecamatan Sumber Jaya register 44 B Way Tenong 

Kenali, diketuai oleh bapak Abadiudi,  mempuyai izin (IUPHKm) nomor 

B/416/KPTS/II.12/2014 tanggal 22 desember 2014, masa berlaku 35 tahun, 

dengan luas total 534 ha (terdiri dari lahan budidaya 381 ha dan 

perlindungan 153 ha), jumlah anggota seluruhnya adalah  283 anggota yang 

                                                             
5 Ibid, h.19. 
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merupakan penggarap lahan  perkebunan dan yang akan diteliti berjumlah 

29 responden (10%).
6
  

2. Kelompok Tani Hkm Wana Jaya 

Kelompok HKm Wana Jaya  adalah Kelompok HKm  yang ada di 

pekon Suka Jaya kecamatan Pagar Dewa register 44 B Way Tenong Kenali, 

diketuai oleh bapak Tedi, mempuyai izin (IUPHKm) nomor 

B/430/KPTS/II.12/2014, masa berlaku 35 tahun, dengan luas total 514 ha 

(terdiri dari lahan budidaya 291 ha dan perlindungan 223 ha), jumlah 

anggota seluruhnya adalah  186 anggota yang merupakan penggarap lahan  

perkebunan dan yang akan diteliti berjumlah 19 responden (10%). 

3. Kelompok Tani Hkm Bina Wana 

Kelompok HKm Bina Wana  adalah Kelompok HKm  yang ada di 

pekon Tri Budi Syukur kecamatan Sumber Jaya register 45 B, diketuai oleh 

bapak E.Kosasih, mempuyai izin (IUPHKm) nomor 

B/1454/KPTS/III.05/2007, masa berlaku 35 tahun, dengan luas total 645 ha 

(terdiri dari lahan budidaya 470 ha dan perlindungan 177 ha), jumlah 

anggota seluruhnya adalah  493 (5 sub kelompok) anggota yang merupakan 

penggarap lahan  perkebunan dan yang akan diteliti berjumlah 50 responden 

(10%). 

 

                                                             
6
 KPHL II Liwa Lampung Barat, Data Kelompok Tani di Kabupaten Lampung Barat yang 

sudah mendapat Izin Definitif Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm), Tahun 2015. 
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4. Kelompok Tani HKm Sinar Harapan 

Kelompok HKm Sinar Harapan  adalah Kelompok HKm  yang ada di 

pekon Karang Agung kecamatan Way Tenong register 44 B Way Tenong 

Kenali, diketuai oleh bapak Joko Rusmanto,  mempuyai izin (IUPHKm) 

nomor B/427/KPTS/II.12/2014, masa berlaku 35 tahun, dengan luas total 

626 ha (terdiri dari lahan budidaya 569 ha dan perlindungan 57 ha), jumlah 

anggota seluruhnya adalah  433 anggota yang merupakan penggarap lahan  

perkebunan dan yang akan diteliti berjumlah 43 responden (10%).
7
 

5. Kelompok Tani HKm Karya Usaha 

Kelompok HKm Karya Usaha  adalah Kelompok HKm  yang ada di 

pekon Giham Suka Maju kecamatan Sekincau register 44 B Way Tenong 

Kenali, diketuai oleh bapak Sutiono,  mempuyai izin (IUPHKm) nomor 

B/260/KPTS/II.13/2015, masa berlaku 35 tahun, dengan luas total 207 ha 

(terdiri dari lahan budidaya 105 ha dan perlindungan 102 ha), jumlah 

anggota seluruhnya adalah  125 anggota yang merupakan penggarap lahan  

perkebunan dan yang akan diteliti berjumlah 13 responden (10%).
8
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8
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B. Karakteristik Responden 

Sebelum melakukan tahap analisis data, terlebih dahulu penulis akan 

memberikan penjelasan mengenai keterangan-keterangan responden yaitu nama, 

umur, status, dan jenis kelamin. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, 

diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Data Responden Kelompok Tani HKm Wana Bakti 

No Nama Umur Status 
Jenis 

Kelamin 

1 Massa  30 tahun BM L 

2 Agus Edy 35 tahun M L 

3 Jhoni.W. 35 tahun M L 

4 Adun  38 tahun M L 

5 Dahlan  38 tahun M L 

6 Yogi.A. 38 tahun M L 

7 Salhan  39 tahun M L 

8 Holdan  40 tahun M L 

9 Iyon  40 tahun BM L 

10 Mustofa  40 tahun M L 

11 Dadang  40 tahun M L 

12 Mariati.M. 45 tahun M P 

13 Ayub  48 tahun M L 

14 Mamat  48 tahun M L 

15 Tatang Suhendar 48 tahun M L 

16 Wakidi  50 tahun M L 

17 Burdin 55 tahun M L 

18 Buniran  55 tahun M L 

19 Herman  55 tahun M L 

20 Katimun  55 tahun M L 

21 Tugiman 55 tahun M L 

22 Umi Kalsum 55 tahun M P 

23 Erkani  58 tahun M L 

24 Manto 58 tahun M L 

25 Mulyono 58 tahun M L 

26 Asmu  60 tahun M L 

27 Jumadi 65 tahun M L 

28 Sadar  65 tahun M L 

29 Abadiudin.S. 67 tahun M L 

Sumber: Data primer yang diolah penulis pada bulan Agustus 2017 
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Tabel 3.2 

Data Responden Kelompok Tani HKm Wana Jaya 

No Nama Umur Status 
Jenis 

Kelamin 

1 A.Ripat Rinaldi 35 tahun M L 

2 Tarmin  36 tahun M L 

3 Saepi  38 tahun M L 

4 Edi Sutoyo 40 tahun M L 

5 Yanto 40 tahun M L 

6 Karja 41 tahun M L 

7 Rizal  47 tahun M L 

8 Sade  47 tahun M L 

9 Dani  48 tahun M L 

10 Ejot  48 tahun M L 

11 Andi  48 tahun M L 

12 Sarmin 48 tahun M L 

13 Ero   52 tahun M L 

14 Rojak 52 tahun M L 

15 Wagiono  52 tahun M L 

16 Tedi  53 tahun M L 

17 Suja  55 tahun M L 

18 Maman  58 tahun M L 

19 Darsiwa  62 tahun M L 

Sumber: Data primer yang diolah penulis pada bulan Agustus 2017 

Tabel 3.3 

Data Responden Kelompok Tani HKm Bina Wana 

No Nama Umur Status 
Jenis 

Kelamin 

1 Iyan Nurdiansyah 32 tahun M L 

2 Ade Manan Suryana 35 tahun M L 

3 Heri Y. 35 tahun M L 

4 Suarno  35 tahun M L 

5 Sajadin  36 tahun M L 

6 Sudianto  36 tahun M L 

7 Heri  37 tahun M L 

8 Karsidin Umar  37 tahun M L 

9 Minarto  37 tahun M L 

10 Romlan 37 tahun M L 

11 Iwan Kurnianto 39 tahun M L 

12 Dadang Suharna 39 tahun M L 

13 Iwan  40 tahun M L 

14 Agus S 42 tahun M L 
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15 Tarzan  42 tahun M L 

16 Tana  43 tahun M L 

17 Ating Haryono 44 tahun M L 

18 Dasyana  44 tahun M L 

19 Herman 44 tahun M L 

20 Suhada  44 tahun M L 

21 Daryan  45 tahun M L 

22 Ipong Kardiman 45 tahun M L 

23 Karwan  45 tahun M L 

24 Saminarsih  45 tahun M P 

25 Sudianto  45 tahun M L 

26 Yanto  45 tahun M L 

27 Anta K. 47 tahun M L 

28 Dadang Suharna 47 tahun M L 

29 Yatman  48 tahun M L 

30 Wasridin  50 tahun M L 

31 Rasmanto  51 tahun M L 

32 Cucu salpin 52 tahun M L 

33 Sarip  52 tahun M L 

34 Sudirman  54 tahun M L 

35 Ija Karlija 55 tahun M L 

36 Yayah Susiani 55 tahun M P 

37 Suhendar  56 tahun M L 

38 Pono  62 tahun M L 

39 Ruruh  62 tahun M P 

40 Warmanto  62 tahun M L 

41 Rustandi  63 tahun M L 

42 Dayat  65 tahun M L 

43 Jaja 65 tahun M L 

44 Karjan 65 tahun M L 

45 Ma’un 65 tahun M L 

46 Rusandi 65 tahun M L 

47 Sumpono  67 tahun M L 

48 Sulaiman  67 tahun M L 

49 Waryan  67 tahun M L 

50 Taryaman  69 tahun M L 

Sumber: Data primer yang diolah penulis pada bulan Agustus 2017 
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Tabel 3.4 

Data Responden Kelompok Tani HKm Sinar Harapan 

No Nama Umur Status 
Jenis 

Kelamin 

1 Amat  30 tahun M L 

2 Ima  30 tahun M P 

3 Idris  35 tahun M L 

4 Kasan  35 tahun M L 

5 Nana  35 tahun M L 

6 Solihin  35 tahun M L 

7 Yusuf  35 tahun M L 

8 Baim  37 tahun M L 

9 Sarkum  37 tahun M L 

10 Lasim 38 tahun M L 

11 Sucipto  39 tahun M L 

12 Untung  39 tahun M L 

13 Dono Purwanto 40 tahun M L 

14 Eeng  40 tahun M L 

15 Hendra  40 tahun M L 

16 Madhan  40 tahun M L 

17 Supyan B 40 tahun M L 

18 Wang Suryana 40 tahun M L 

19 Sulis Tiwati 41 tahun M L 

20 Kardi  43 tahun M L 

21 Kusno  43 tahun M L 

22 Narca  43 tahun M L 

23 Maat  44 tahun M L 

24 Arifin  45 tahun M L 

25 Joko  45 tahun M L 

26 Parjono  45 tahun M L 

27 Rojali  45 tahun M L 

28 Sumarno  45 tahun M L 

29 Jaenal  48 tahun M L 

30 Kapam  48 tahun M L 

31 Samsuri  49 tahun M L 

32 Sahrei  49 tahun M L 

33 Edi Sujadi  50 tahun M L 

34 Ramdani  50 tahun M L 

35 Suparjo  50 tahun M L 

36 Jumino C. 54 tahun M L 

37 Suanda  54 tahun M L 

38 Ihsan  55 tahun M L 

39 Penai B 55 tahun M L 

40 Rasman  55 tahun M L 

41 Rudi Hartono 55 tahun M L 

42 Selak Sahman 60 tahun M L 

43 Hi. Boin 65 tahun M L 

Sumber: Data primer yang diolah penulis pada bulan Agustus 2017 
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Tabel 3.5 

Data Responden Kelompok Tani HKm Karya Usaha 

No Nama Umur Status 
Jenis 

Kelamin 

1 Andi  30 tahun M L 

2 Sutiono  30 tahun M L 

3 Askari  35 tahun M L 

4 Surjaya  35 tahun M L 

5 Kholik  39 tahun  M L 

6 Nurlailin  40 tahun M P 

7 Agus  43 tahun M L 

8 Buhori  45 tahun M L 

9 Heru  45 tahun M L 

10 Darwin  47 tahun M L 

11 Suroto  53 tahun M L 

12 Suyitno  54 tahun M L 

13 Suparlan  57 tahun M L 

Sumber: Data primer yang diolah penulis pada bulan Agustus 2017 

Data di atas diperoleh dari responden penelitian yang berjumlah 154 

responden yang merupakan anggota dari kelompok tani hutan kemasyarakatan 

Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan usia responden dapat di distribusikan 

sebagai berikut: 

Tabel 3.6 

Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah responden Persentase (%) 

30-39 39 25,32  

40-49 59 38,31  

50-59 36 23,38  

>60 20 12,99  

Total 154 100  

Sumber: Data primer yang diolah penulis pada bulan agustus 2017 
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Berdasarkan usianya, responden dalam penelitian ini di dominasi oleh 

responden yang berusia 40-49 tahun sebanyak 59 responden atau 38,31 % dari 

jumlah keseluruhan responden. Sedangkan responden yang berusia >60 tahun 

menjadi responden yang jumlahnya terkecil yaitu berjumlah 20 responden. 

 

C. Tingkat Pendapatan 

Pada variabel tingkat pendapatan, penulis menggunakan indikator (ukuran) 

tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, jumlah pendapatan, dan permodalan sehingga 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Tingkat Pendidikan 

Tabel 3.7 

Distribusi Responden  Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan Jumlah responden Persentase (%) 

SD 73 47,4 

SMP 50 32,47 

SMA 31 20,13 

Lain-lain 0 0 

Total 154 100  

Sumber: Data primer yang diolah penulis pada bulan agustus 2017 

Berdasarkan tabel 3.4 di atas menunjukkan bahwa responden sebagian 

besar memiliki tingkat pendidikan SD atau sederajat, yaitu berjumlah 73 

orang atau 47,4% dari jumlah responden, dibandingkan dengan SMP dan 

SMA yang masing-masing berjumlah 50 dan 31 orang. 
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2. Jenis Pekerjaan 

Tabel 3.8 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

Jenis Pekerjaan Jumlah responden Persentase (%) 

Petani  126 81,82 

Pedagang  3 1,95 

Wiraswasta  5 3,24 

Lain-lain 20 12,99 

Total 154 100  

Sumber: Data primer yang diolah penulis pada bulan agustus 2017 

Berdasarkan tabel 3.5 diatas dapat dilihat bahwa petani memiliki 

persentase terbesar yaitu 81.82% hal tersebut menunjukkan bahwa hampir 

keseluruhan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan kemasyarakatan 

memiliki mata pencaharian atau pekerjaan pokok sebagai petani. Dari 

keseluruhan jenis pekerjaan tersebut, ada beberapa masyarakat yang 

mempunyai pekerjaan tambahan yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.9 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tambahan 

Jenis Pekerjaan Tambahan Jumlah responden 

Menanam sayuran dan ternak 19 

Budidaya ikan dan padi 12 

Buruh harian lepas 8 

Warung  4 

Bengkel motor 2 

Jasa komputer 1 

Guru honor 1 

Ojek  1 

Total 48 

Sumber: Data primer yang diolah penulis pada bulan agustus 2017 

 

Berdasarkan tabel 3.6 diatas hanya 48 responden atau hanya sekitar 

31,17% yang memiliki pekerjaan tambahan dari total keseluruhan responden 

154 orang. 
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3. Jumlah Pendapatan 

Tabel 3.10 

Distribusi Responden Berdasarkan  

Jumlah Pendapatan Sebelum Adanya Hutan Kemasyarakatan  

Pendapatan/bulan Jumlah responden Persentase (%) 

0-500.000 98 63,64 

600.000-1.000.000 36 23,37 

>1.000.000 20 12,99 

Total 154 100  

Sumber: Data primer yang diolah penulis pada bulan agustus 2017 

Berdasarkan tabel 3.7 di atas menunjukkan bahwa pendapatan yang 

diperoleh oleh masyarakat sebelum adanya HKm dalam satu bulan berbeda-

beda. Persentase jumlah pendapatan yang  terbanyak adalah 0-500.000 yaitu 

sebanyak 63,64% atau sebanyak 98 responden, persentase terbanyak kedua 

adalah  500.000-1.000.000 yaitu 23,48% atau sebanyak 36 responden, dan 

persentase terendah adalah >1.000.000 yaitu 12,98% atau sebanyak 20 

responden. 

Tabel 3.11 

Distribusi Responden Berdasarkan  

Jumlah Pendapatan Sesudah Adanya Hutan Kemasyarakatan  

Pendapatan/bulan Jumlah responden Persentase (%) 

0-500.000 - - 

600.000-1.000.000 103 66,88  

>1.000.000 51 33,12 

Total 154 100  

Sumber: Data primer yang diolah penulis pada bulan agustus 2017 

Berdasarkan tabel 3.8 di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan 

yang cukup besar terhadap pendapatan masyarakat saat sebelum dan 

sesudah mereka mengelola HKm dimana rata-rata pendapatan masyarakat  

berkisar antara Rp600.000-Rp1.000.000 per bulannya. 
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4. Permodalan  

Tabel 3.12 

Distribusi Responden Berdasarkan Sumber Modal 

Sumber Modal Jumlah responden Persentase (%) 

Modal sendiri 134 87,01 

Iuran anggota kelompok 20 12,99 

Bantuan pemerintah 0 0 

Total 154 100  

Sumber: Data primer yang diolah penulis pada bulan agustus 2017 

Berdasarkan tabel 3.9 diatas menunjukkan bahwa sebesar 134 

responden atau 87,01% masyarakat menggarap lahan HKm menggunakan 

modal sendiri dan hanya 20 responden atau 12,99% masyarakat yang 

menggarap lahan HKm menggunakan modal yang bersumber dari iuran 

anggota kelompok. 

 

D. Tingkat Konsumsi 

Pada variabel tingkat konsumsi, penulis menggunakan indikator (ukuran) 

jumlah penduduk dengan sub indikator jumlah anggota keluarga dan jumlah 

anggota keluarga yang bekerja, dan indikator kedua yaitu kebutuhan konsumsi 

sehingga diperoleh hasil sebagai berikut: 
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1. Jumlah penduduk 

a. Jumlah anggota keluarga 

Tabel 3.13 

Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga 

Jenis Anggota Keluarga 
Jumlah 

responden 
Persentase (%) 

3 60 38,97 

4 56 36,36 

5 27 17,53 

>5 11 7,14 

Total 154 100  

Sumber: Data primer yang diolah penulis pada bulan agustus 2017 

Pada tabel 3.10 di atas dapat diketahui bahwa responden 

berdasarkan jumlah anggota keluarga didominasi oleh responden yang 

memiliki jumlah anggota keluarga 3 yaitu sebesar 60 responden atau 

38,97% dan hanya 11 responden atau 7,14% yang memiliki anggota 

keluarga >5. 

b. Jumlah anggota keluarga yang bekerja 

Tabel 3.14 

Distribusi Responden Berdasarkan  

Jumlah Anggota Keluarga yang Bekerja 

Jenis Anggota Keluarga 

yang Bekerja 

Jumlah 

responden 
Persentase (%) 

2 107 69,48 

3 38 24,68 

4 9 5,84 

>4 0 0 

Total 154 100  

Sumber: Data primer yang diolah penulis pada bulan agustus 2017 
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Pada tabel 3.11 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar 

jumlah anggota keluarga yang bekerja adalah 2 orang yaitu sebanyak 

107 responden atau 69,48%, 3 orang sebanyak 38 responden atau 

24,68%, 4 orang sebanyak 9 responden atau 5,84%, dan tidak ada 

yang >4 orang. 

2. Kebutuhan Konsumsi 

Tabel 3.15 

Distribusi Responden Berdasarkan 

Pemenuhan Kebutuhan Akan Konsumsi 

Pemenuhan kebutuhan konsumsi 
Jumlah 

responden 

Persentase 

(%) 

Ya  94 61,04 

Tidak dikarenakan: 60 38,96 

1. Hasil panen sedikit 27  

2. Harga kopi murah 8  

3. Kurangnya modal 10  

4. Garapan lahan kurang luas 10  

5. Biaya anak sekolah/kuliah 5  

Total 154 100  

Sumber: Data primer yang diolah penulis pada bulan agustus 2017 

Pada tabel 3.12 menunjukkan bahwa dari total 154 responden hanya 

sebanyak 90 responden atau 61,04% yang menjawab Ya (penggarapan lahan 

HKm dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari) dan sebanyak 60 responden 

atau 38,96% yang menjawab tidak dengan alasan-alasan tertentu (1,2,3,4,5). 
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E. Kemanfaatan Sektor Publik Islam 

Pada variabel kemanfaatan sektor publik Islam, penulis menggunakan 

indikator (ukuran) maqasidus syari’ah dengan sub indikator dharuriyyat, hajiyyat, 

dan tahsiniyyat sehingga diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Dharuriyyat (Kebutuhan primer) 

Tabel 3.16 

Distribusi Jawaban Responden Tentang  

Terpenuhinya Kebutuhan Dharuriyyat (Kebutuhan Primer) 

Pertanyaan 

Jawaban  
Total  

Ya Tidak 

F % F % F  % 

Kemaslahatan agama (1-5) 149 96,75 5 3,25 154 100 

Tempat tinggal yang 

nyaman (6-7) 
124 80,52 30 19,48 154 100 

Pakaian yang layak pakai 

(8-9) 
154 100 - - 154 100 

Makan sehari 3 kali (10-11) 154 100 - - 154 100 

Mempunyai penghasilan 

tetap (12) 
25 16,23 129 83,77 154 100 

Kesehatan (13) 142 92,21 12 7,79 154 100 

Rasa aman dan 

pengetahuan (14-15) 
147 95,45 7 4,55 154 100 

Sumber: Data primer yang diolah penulis pada bulan agustus 2017 

Berdasarkan tabel 3.13 untuk pertanyaan “kemaslahatan agama” 

responden yang menjawab “Ya” sebesar 96,75% dan yang menjawab 

“Tidak” sebesar 3,25%. Pertanyaan “tempat tinggal yang nyaman” 

responden yang menjawab “Ya” sebesar 80,52% dan yang menjawab 

“Tidak” sebesar 19,48%. Pertanyaan “pakaian yang layak pakai dan makan 

sehari 3 kali” 100% responden  menjawab “Ya”. Pertanyaan “mempunyai 

penghasilan tetap” responden yang menjawab “Ya” sebesar 16,23% dan 
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yang menjawab “Tidak” sebesar 83,77%. Pertanyaan “kesehatan” responden 

yang menjawab “Ya” sebesar 92,21% dan yang menjawab “Tidak” sebesar 

7,79%. Pertanyaan “rasa aman dan pengetahuan” responden yang menjawab 

“Ya” sebesar 95,45% dan yang menjawab “Tidak” sebesar 4,55%. 

2. Hajiyyat (Kebutuhan sekunder)  

Tabel 3.17 

Distribusi Jawaban Responden Tentang  

Terpenuhinya Kebutuhan Hajiyyat (Kebutuhan Sekunder) 

Pertanyaan 

Jawaban  
Total  

Ya Tidak 

F % F % F  % 

Aliran listrik/PLN (16) 107 69,48 47 30,52 154 100 

Jaringan telpon/sinyal (17) 106 68,83 48 31,17 154 100 

Akses jalan yang baik (18) 99 64,29 55 35,71 154 100 

Sumber: Data primer yang diolah penulis pada bulan agustus 2017 

Berdasarkan tabel 3.14 untuk pertanyaan “aliran listrik/PLN” 

responden yang menjawab “Ya” sebesar 69,48% atau 107 responden dan 

yang menjawab “Tidak” sebesar 30,52% atau 47 responden. Pertanyaan 

“jaringan telpon/sinyal” responden yang menjawab “Ya” sebesar 68,83% 

atau 106 responden dan yang menjawab “Tidak” sebesar 31,17% atau 48 

responden. Pertanyaan “akses jalan yang baik” responden yang menjawab 

“Ya” sebesar 64,29% atau 99 responden dan yang menjawab “Tidak” 

sebesar 35,71% atau 55 responden. 
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3. Tahsiniyyat (Kebutuhan tersier) 

Tabel 3.18 

Distribusi Jawaban Responden Tentang  

Terpenuhinya Kebutuhan Tahsiniyyat (Kebutuhan Tersier) 

Pertanyaan 

Jawaban  
Total  

Ya Tidak 

F % F % F  % 

Ada tabungan (19) 80 51,95 74 48,05 154 100 

Menunaikan ibadah Haji 

atau Umroh (20) 
4 2,6 150 97,4 154 100 

Sumber: Data primer yang diolah penulis pada bulan agustus 2017 

Berdasarkan tabel 3.15 untuk pertanyaan “ada tabungan” responden 

yang menjawab “Ya” sebesar 51,95% atau 80 responden dan yang 

menjawab “Tidak” sebesar 48,05% atau 74 responden. Akan tetapi, untuk 

pertanyaan “menunaikan ibadah haji” hanya 4 responden yang menjawab 

“Ya” dan 150 responden lainnya menjawab “Tidak”.  
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Efektivitas Hutan Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pendapatan 

dan Tingkat Konsumsi Masyarakat di Kabupaten Lampung Barat 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian pada bab ketiga, dapat 

dianalisa apakah efektivitas hutan kemasyarakatan mampu membantu masyarakat 

yang mengelola untuk meningkatkan pendapatan dan tingkat konsumsi.  

1. Efektivitas Hutan Kemasyarakatan 

Dalam jurnal Nyak Ilham dkk, yang berjudul “efektifitas kebijakan 

harga pangan terhadap ketahanan pangan” menurut Ramdan ddk, Efektivitas 

dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mencapai hasil yang maksimal 

dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
1
 Hutan Kemasyarakatan 

(HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk 

memberdayakan masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat setempat 

adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat 

setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan 

adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka 

peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pegawai KPH II Liwa 

dan kuesioner yang diberikan kepada responden tentang efektivitas hutan 

kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Barat menggunakan indikator 

                                                             
1 Lihat Bab II, h.33. 



87 
 

efisiensi, adil, mengarah kepada insentif, diterima oleh publik, dan moral 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

a. Efisiensi 

Dalam pengelolaan lahan HKm pemerintah memberikan 

bantuan bukan berupa biaya melainkan berupa program, melalui cara 

penanaman lahan HKm. Selain itu juga melalui program GN-RHL 

(Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan) yang bertujuan 

untuk penghijauan kembali dan kegiatan KBR (Kebun Bibit Rakyat) 

yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam proses 

pembibitan tanaman terutama kayu dan MPTS (Multi Purpose Tree 

Species) yang dapat ditanam masyarakat di dalam HKm. Untuk proses 

penanaman pihak KPH membantu para kelompok mulai dari 

memasukkan proposal, dana diberikan pemerintah secara langsung 

melalui rekening kelompok HKm untuk pemeliharaan tahun pertama.
2
 

Berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada 154 responden, 

keseluruhan dari responden menjawab bahwa dengan adanya HKm 

dapat memberikan manfaat berupa tambahan penghasilan bagi 

masyarakat pengelola HKm. 

Efisiensi hutan kemasyarakatan sudah berjalan dengan baik dan 

masyarakat sudah dapat merasakan manfaat berupa tambahan 

penghasilan dari hasil pengelolaan lahan HKm. 

                                                             
2
 Wawancara dengan pegawai KPH II Liwa 
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b. Adil 

Kebijakan harus ditempatkan secara adil, yakni kepentingan 

publik tidak terabaikan. Dalam Islam dikatakan adil apabila tidak 

mendzalimi dan tidak di dzalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini 

adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar 

keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak 

alam.
3
 

Pengelolaan lahan HKm yang dilakukan oleh masyarakat tidak 

merusak alam. Karena biasanya kelompok HKm melakukan 

penanaman kembali dan sesuai dengan Permenhut no.88 para petani 

diharuskan untuk menanam minimal 400 batang pohon per hektar. 

Dengan adanya hal tersebut maka pengelolaan HKm tidak akan 

merusak alam karena selain untuk budidaya para petani juga 

diwajibkan untuk menanam kayu.  

c. Mengarah kepada insentif 

 

Tabel 4.1 

Responden Berdasarkan Luas Lahan yang di Garap 

Luas Lahan (ha) Jumlah responden Persentase (%) 

0 - 1,5 101 65,58 

1,6 – 2,5 36 23,38 

2,6 – 3,5 13 8,44 

>3,6  4 2,6 

Total  154 100 

Sumber: Data primer yang diolah penulis pada bulan agustus 2017 

                                                             
3 Lihat Bab II, h.34. 
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Berdasarkan tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa responden 

sebagian besar menggarap lahan dengan luas 0-1,5 ha yang berjumlah 

65,58%, 1,6-2,5 ha berjumlah 23,38%, 2,6-3,5 ha berjumlah 8,44%, 

dan >3,6 ha hanya berjumlah 2,6%. Menurut masyarakat dengan lahan 

yang lebih luas maka hal tersebut akan memberikan penghasilan yang 

lebih besar bagi mereka. 

d. Diterima oleh publik 

Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dapat diterima oleh 

masyarakat luas dan diharapkan membawa kebaikan bagi masyarakat. 

Adanya hutan kemasyarakatan dapat memberikan dampak yang baik 

bagi masyarakat pengelola atau anggota kelompok HKm. Hal tersebut 

berdasarkan pada jawaban dari responden penelitian yang berjumlah 

154 orang. 

e. Moral  

Penggarapan lahan HKm tidak mengubah status dan fungsi 

hutan, karena status HKm tetap sebagai hutan lindung, dalam 

pengelolaan lahan HKm masyarakat diberikan izin berupa IUP (izin 

usaha pemanfaatan) selama 35 tahun. 

Masyarakat pengelola HKm tidak hanya melakukan kegiatan 

penanaman tetapi juga diwajibkan memelihara, menjaga kelestarian 

hutan dan untuk kayu yang mereka tanam memiliki ketentuan 10 
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tahun baru boleh ditebang dengan syarat sudah menanam kayu 

terlebih dahulu sebagai ganti dari kayu yang akan ditebang. 

Pihak KPH memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada 

masyarakat bahwa dalam pengelolaan HKm harus mempertimbangkan 

keanekaragaman hayati dan budaya melalui sosialisasi kepada para 

kelompok HKm dibantu oleh para penyuluh kehutanan dan polhut. 

Selain hal tersebut, pihak KPH juga mewajibkan kepada 

masyarakat pengelola HKm untuk menumbuhkembangkan 

keanekaragaman komoditas dan jasa demi terwujudnya prinsip HKm. 

Di dalam HKm, pihak KPH mengenalkan  program ekowisata atau 

mengembangkan potensi yang ada di dalam HKm seperti air terjun 

dan juga melalui program MPTS (Multi Purpose Tree Species) yang 

diharapkan dapat memberi penghasilan tambahan kepada masyarakat 

pengelola. 

Ketua kelompok HKm bersama anggota-anggotanya saling 

membina untuk dapat meningkatkan hasil tanaman mereka. Salah 

satunya dengan menanam MPTS yang diharapkan dapat memberikan 

masyarakat pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena 

tidak mungkin masyarakat menggantungkan hidup pada hasil kayu 

yang hanya bisa di tebang apabila kayu sudah berumur 10 tahun. 

Untuk kedepannya para kelompok HKm di kabupaten Lampung Barat 

sudah merencanakan untuk membangun koperasi, hal tersebut 

diharapkan agar masyarakat memiliki SHU (simpanan hasil usaha). 
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Dalam pengelolaan HKm, masyarakat/anggota kelompok HKm 

menjadi pelaku utama sesuai dengan prinsip yang ada. Karena semua 

yang ada di dalam HKm sepenuhnya dikelola oleh anggota kelompok. 

Jika ada program atau kegiatan dari pemerintah, pihak KPH hanya 

sebagai fasilitator saja. 

Program HKm sudah memiliki azaz kepastian hukum sehingga 

masyarakat tidak perlu ragu dalam pengelolaannya. Hal tersebut sudah 

di sosialisasikan oleh pihak KPH dengan menjelaskan mengenai IUP 

yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan dapat digunakan 

masyarakat selama 35 tahun. 

Dalam pengelolaan HKm sudah ada keterbukaan dan tanggung 

jawab dari pihak KPH anggota maupun kelompok. Hal tersebut 

dilakukan agar semua program berjalan dengan benar. Misalkan, ada 

program penanaman atau bantuan dari pemerintah supaya tidak terjadi 

penyimpangan maka harus adanya sikap saling keterbukaan. KPH 

sebagai pihak pengontrol, monitoring dan evaluasi. 

Masyarakat ikut dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Di 

dalam suatu kegiatan biasanya pihak KPH, anggota kelompok, dan 

pengurus bermusyawarah. Misalnya ada suatu program pemerintah, 

dengan adanya musyawarah dapat menentukan luas lahan yang akan 

mendapatkan bantuan, siapa saja yang akan mendapatkan bantuan, dll. 

Karena setiap ada bantuan tidak semua anggota kelompok 

mendapatkannya. 
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Berdasarkan 5 indikator efektivitas kebijakan (efisiensi, adil, 

mengarah kepada insentif, diterima oleh pubik, dan moral) program dari 

hutan kemasyarakatan sudah berjalan dengan efektif, telah sesuai dengan 

Peraturan Menteri Kehutanan No.88 Tahun 2014, dan dapat memberikan 

dampak yang baik bagi masyarakat pengelola HKm. 

2. Tingkat Pendapatan 

Pendapatan merupakan jumlah penghasilan yang diterima seseorang 

baik berupa uang atau barang yang merupakan hasil kerja atau usaha.
 

Tingkat pendapatan adalah perolehan barang, uang yang diterima atau 

dihasilkan suatu masyarakat tersebut.
4
 Pendapatan rumah tangga amat besar 

pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi. Biasanya semakin tinggi tingkat 

pendapatan, maka akan semakin tinggi pula tingkat konsumsi. Begitu 

sebaliknya tingkat pendapatan semakin rendah maka tingkat konsumsi juga  

semakin rendah. 

Berdasarkan data tentang tingkat pendapatan anggota kelompok HKm 

di Kabupaten Lampung Barat dengan indikator sebagai berikut: 

a. Tingkat pendidikan 

Masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan 47,4% memiliki 

tingkat pendidikan SD, 32,47% memiliki tingkat pendidikan SMP, 

dan 20,13% memiliki tingkat pendidikan SMA.  

Hal ini  menggabarkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat 

masih sangat rendah. Rendahnya pendidikan ini disebabkan oleh 

                                                             
4 Lihat Bab II, h.36 
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kondisi ekonomi masa lalu yang tidak mendukung untuk mendapatkan 

pendidikan yang lama, selain itu adanya anggapan bahwa hanya 

dengan tamat SD saja sudah bisa mencari uang atau mendapatkan 

uang. Seharusnya tingkat pendidikan yang rendah ini dapat diimbangi 

dengan pelatihan terhadap suatu inovasi baru dan adanya penyuluhan 

pertanian yang diberikan kepada petani. 

b. Jenis Pekerjaan 

Secara keseluruhan masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan 

bekerja sebagai petani di lahan HKm, akan tetapi hanya 81,82% 

masyarakat yang memiliki pekerjaan pokok sebagai petani di lahan 

HKm,1,95% masyarakat memiliki pekerjaan pokok sebagai pedagang, 

3,24% masyarakat memiliki pekerjaan pokok sebagai wiraswasta, dan 

12,99% masyarakat memiliki pekerjaan pokok lain-lain atau sebagai 

PNS. Selain pekerjaan pokok tersebut 31,17% masyarakat memiliki 

pekerjaan tambahan yaitu menanam sayuran dan ternak, budidaya ikan 

dan padi, buruh harian lepas, warung, bengkel motor, jasa komputer, 

guru honor dan ojek. 

c. Jumlah pendapatan 

Tabel 4.2 

Jumlah Pendapatan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Adanya Hutan 

Kemasyarakatan 

 

Pendapatan/bulan Sebelum Sesudah 

F % F % 

0-500.000 98 63,64 - - 

600.000-1.000.000 36 23,37 103 66,88 

>1.000.000 20 12,99 51 33,12 

Total 154 100 154 100 

Sumber: Data primer yang diolah penulis pada bulan agustus 2017  
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Adapun tingkat pendapatan masyarakat sebelum adanya HKm 

yaitu 63,64% memiliki  pendapatan Rp500.000 setiap bulannya, 

23,37% memiliki pendapatan  Rp600.000-Rp1.000.000 setiap 

bulannya, dan 12,99% memiliki pendapatan ≥Rp1.000.000 setiap 

bulannya.  Setelah adanya HKm rata-rata tingkat pendapatan 

masyarakat yaitu 66,88% memiliki pendapatan  Rp600.000-

Rp1.000.000 setiap bulannya, dan 33,12% memiliki pendapatan 

≥Rp1.000.000 setiap bulannya. Dimana pendapatan tersebut diperoleh 

dari hasil penggarapan lahan HKm, serta modal yang digunakan untuk 

kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman rata-rata 

menggunakan modal sendiri.  

Dengan adanya hutan kemasyarakatan ini mampu meningkatkan 

100% pendapatan masyarakat pengelola HKm, dimana sebelum 

adanya HKm kebanyakan masyarakat memiliki pendapatan 0-500.000 

setiap bulan dan setelah adanya HKm rata-rata pendapatan masyarakat 

menjadi 600.000-1,000,000 setiap bulannya, serta tidak ada lagi 

masyarakat yang berpenghasilan 0-500.000. 

3. Tingkat Konsumsi 

Konsumsi adalah kegiatan menggunakan, menghabiskan, atau 

memanfaatkan suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu guna 

untuk memenuhi kebutuhan hidup agar tercipta hidup yang sejahtera. 

Konsumsi selalu berkaitan dengan pendapatan, dimana semakin tinggi 
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pendapatan maka konsumsi juga akan semakin tinggi, begitu sebaliknya 

semakin rendah pendapatan  maka konsumsi akan semakin rendah. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang tingkat 

konsumsi anggota kelompok HKm di Kabupaten Lampung Barat 

menggunakan indikator sebagi berikut: 

a. Jumlah penduduk (jumlah anggota keluarga) 

Indikator jumlah penduduk dengan sub indikator jumlah anggota 

keluarga dan jumlah anggota keluarga yang bekerja. Jumlah anggota 

keluarga yang besar akan memperbesar pengeluaran konsumsi secara 

menyeluruh dan lebih banyak anggota keluarga yang bekerja maka 

jumlah pendapatan yang diperoleh akan lebih besar. 

Berdasarkan data hasil penelitian, masyarakat pengelola hutan 

kemasyarakatan berdasarkan jumlah anggota keluarganya 38,97% 

masyarakat memiliki 3 anggota keluarga, 36,36% masyarakat 

memiliki 4 anggota keluarga, 17,53% memiliki 5 anggota keluarga, 

dan 7,14% memiliki ≥5 anggota keluarga. 

Berdasarkan jumlah anggota keluarga yang bekerja, 69,48% 

masyarakat memiliki 2 orang yang bekerja dalam setiap keluarga, 

24,68% masyarakat memiliki 3 orang yang bekerja dalam setiap 

keluarga, dan 5,84% masyarakat memiliki 4 orang yang bekerja dalam 

setiap keluarga. 

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah anggota keluarga dan 

jumlah anggota keluarga yang bekerja akan mempengaruhi konsumsi 
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masyarakat setiap bulannya, karena jumlah anggota keluarga akan 

mempengaruhi pengeluaran dalam keluarga dan jumlah anggota 

keluarga yang bekerja akan mempengaruhi besarnya pendapatan 

setiap bulannya. Sebagimana diketahui bahwa jika jumlah angota 

keluarga sedikit maka akan memiliki pengeluaran yang sedikit, begitu 

sebaliknya jika jumlah anggota keluarga banyak maka akan memiliki 

pengeluaran yang banyak, dan jika jumlah anggota keluarga yang 

bekerja sedikit maka akan memiliki pendapatan yang rendah, begitu 

sebaliknya apabila jumlah anggota keluarga yang bekerja banyak 

maka akan memiliki pendapatan yang tinggi. 

b. Kebutuhan konsumsi 

Berdasarkan data hasil penelitian, 61,04% masyarakat 

mengatakan  bahwa pendapatan yang diperoleh dari hasil penggarapan 

lahan HKm dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan 38,96% 

masyarakat mengatakan bahwa pendapatan yang diperoleh dari hasil 

penggarapan lahan HKm tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari 

dikarenakan hasil panen yang sedikit, harga kopi yang murah setiap 

kali panen, kurangnya modal, garapan lahan yang kurang luas, dan 

dari pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk membiayai anak 

sekolah. 

 

Dari pemaparan diatas, diketahui bahwa tingkat konsumsi masyarakat 

pengelola hutan kemasyarakatan sudah dapat terpenuhi 61,04%. Akan 

tetapi, belum bisa terpenuhi sepenuhnya karena 38,96% masyarakat 
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mengatakan bahwa pendapatan yang diperoleh dari hasil penggarapan lahan 

HKm tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. 

 

B. Efektivitas Hutan Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pendapatan 

dan Tingkat Konsumsi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam 

Maqasidus syari’ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan 

pensyari’atan hukum. Maka dengan demikian, maqasidus syari'ah adalah tujuan-

tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum yang selalu bertujuan 

untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. 

Maslahat sebagai substansi dari maqasidus syari'ah dapat dibagi sesuai dengan 

tinjauannya. Dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat 

dapat dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu dharuriyyat (kebutuhan primer), hajiyyat 

(kebutuhan sekunder), dan tahsiniyyat (kebutuhan tersier).
5
 

Berdasarkan data tentang kemanfaatan sektor publik dalam ekonomi Islam 

menggunakan indikator maqasidus syari’ah dengan sub indikator sebagai berikut: 

1. Dharuriyyat (kebutuhan primer) 

Kebutuhan pokok atau dharuriyyat adalah kebutuhan wajib yang 

harus dipenuhi agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup manusia. 

Dengan demikian jika dilihat dari segi pemenuhan kebutuhan pokok yang 

terjadi pada masyarakat yaitu kebutuhan akan makanan sudah terpenuhi 

dengan baik karena rata-rata masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan 

merupakan kalangan menengah kebawah. 

                                                             
5
 Lihat Bab II, h.31. 
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Prinsip perekonomian keluarga dalam Islam terdiri atas prinsip 

keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan material dan pemenuhan 

kebutuhan spiritual, menyeimbangkan usaha untuk kebutuhan dunia dan 

akhirat, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al Qashash ayat 77, 

yang berbunyi: 

                         

                      

      

Artinya:  

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu 

dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 

sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu 
berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berbuat kerusakan. 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat manusia harus mencari apa 

yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan di 

akhirat, tetapi juga jangan lupa untuk mencari kebutuhan di dunia dan 

berbuat baik terhadap sesama, Allah SWT melarang umatnya untuk berbuat 

kerusakan. Apabila kebutuhan dharuriyyat tidak terpenuhi maka kebutuhan 

manusia tidak akan berlangsung baik.  
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Berdasarkan data hasil penelitian tentang kebutuhan dharuriyyat 

dengan sub indikator sebagai berikut: 

a. Kemaslahatan agama 

Telah diperoleh hasil bahwa keseluruhan dari masyarakat 

pengelola hutan kemasyarakatan memiliki anggota keluarga (umur ≥ 7 

tahun) yang telah mampu membaca Al-Qur’an dengan lancar, disetiap 

rumah memiliki kitab suci Al-Qur’an dan seperangkat alat sholat, 

pada bulan ramadhan anggota keluarga aktif berpuasa dan seluruh 

anggota keluarga telah mendirikan sholat fardu secara rutin, seluruh 

kepala keluarga telah mampu membayar zakat, dan seluruh kepala 

keluarga pernah berinfaq/bersodaqoh kepada orang lain atau 

kepentingan sarana agama. 

b. Tempat tinggal yang nyaman 

Berdasarkan pada tabel 3.13, 80,52% masyarakat pengelola 

hutan kemasyarakatan telah memiliki tempat tinggal yang nyaman dan 

19,48% masyarakat  belum memiliki tempat tinggal yang nyaman. 

c. Pakaian yang layak pakai 

Berdasarkan pada tabel 3.13, 100% masyarakat pengelola hutan 

kemasyarakatan membeli pakaian yang dilakukan minimal 1 kali 

dalam setahun dan memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, 

bekerja, bersekolah dan berpergian. 
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d. Makan sehari tiga kali 

Berdasarkan pada tabel 3.13, 100% masyarakat pengelola hutan 

kemasyarakatan mengkonsumsi makanan 3 kali dalam sehari dan 

paling sedikit seminggu sekali anggota keluarga mengkonsumsi 

daging, ikan, telur. 

e. Mempunyai penghasilan tetap 

Berdasarkan pada tabel 3.13, 16,23% masyarakat pengelola 

hutan kemasyarakatan  telah memiliki penghasilan tetap yang bekerja 

sebagai PNS dan wiraswasta, 83,77% masyarakat tidak memiliki 

penghasilan tetap dikarenakan hasil yang diperoleh setiap panen 

berbeda-beda. 

f. Kesehatan 

Berdasarkan pada tabel 3.13, 92,21% masyarakat pengelola 

hutan kemasyarakatan telah menggunakan bantuan medis untuk 

kebutuhan kesehatan mereka dan 7,79% masyarakat belum 

menggunakan bantuan medis untuk kebutuhan kesehatannya 

dikarenakan memiliki akses jalan yang buruk. 

g. Rasa aman dan pengetahuan 

Berdasarkan pada tabel 3.13, 95,45% masyarakat pengelola 

hutan kemasyarakatan memiliki anak umur 7-15 tahun yang 

bersekolah dan anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulis, 

4,55% masyarakat memiliki keluarga yang tidak bisa baca tulis. 
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Dapat diketahui bahwa kebutuhan dharuriyyat masyarakat pengelola 

hutan kemasyarakatan sudah dapat dikatakan terpenuhi.  Akan tetapi,  belum 

dapat terpenuhi sepenuhnya   dikarenakan 19,48% masyarakat belum 

memiliki tempat tinggal yang nyaman, 83,77% masyarakat tidak memiliki 

penghasilan tetap, 7,79% masyarakat belum menggunakan bantuan medis 

untuk kebutuhan kesehatannya, dan 4,55% masyarakat memiliki keluarga 

yang tidak bisa baca tulis. 

2. Hajiyyat (kebutuhan sekunder) 

Kebutuhan hajiyyat dapat terpenuhi setelah kebutuhan pokok 

terpenuhi, kebutuhan yang diperoleh dengan maksud untuk mempermudah 

kehidupan, dan mengurangi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebesar 69,48% 

masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan telah memasang aliran listrik di 

setiap rumah dan 30,52% masyarakat belum memasang aliran listrik. 

68,83% masyarakat  telah memiliki televisi sebagai media elektronik 

mereka serta di daerah tempat tinggalnya memiliki jangkauan sinyal 

handphone, dan 31,17% masyarakat belum memiliki televisi dan tidak 

adanya sinyal handphone. 64,29% masyarakat  sudah memiliki akses jalan 

yang baik menuju rumah dan 35,71% masyarakat belum memiliki akses 

jalan yang baik. Adapun untuk akses transportasi, hampir di setiap rumah 

memiliki satu buah sepeda motor sebagai alat transportasi, mengingat akses 

jalan yang belum terlalu baik maka hanya sepeda motor yang sesuai dengan 

keadaan di daerah tersebut.  
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Kebutuhan hajiyyat masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan 

dapat dikatakan sudah terpenuhi. Akan tetapi, belum dapat terpenuhi 

sepenuhnya dikarenakan 30,52% masyarakat belum memasang aliran listrik, 

31,17% masyarakat belum memiliki televisi dan tidak adanya sinyal 

handphone, dan 35,71% masyarakat belum memiliki akses jalan yang baik. 

3. Tahsiniyyat (kebutuhan tersier) 

Kebutuhan tahsiniyyat dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan 

dalam kehidupan manusia, pemenuhan kebutuhan ini tergantung pada 

pemenuhan dharuriyyat dan hajiyyat, jika kedua kebutuhan tersebut sudah 

terpenuhi maka boleh memenuhi tahsiniyyat. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, masyarakat 

pengelola hutan kemasyarakatan telah mampu menyisihkan pendapatan 

mereka dalam bentuk tabungan. Sebesar 51,95% masyarakat telah mampu 

menyisihkan pendapatan yang mereka peroleh untuk menabung dan 48,05% 

masyarakat belum mampu menyisihkan pendapatan yang mereka peroleh 

untuk menabung. 2,6% masyarakat telah menunaikan ibadah haji dan 97,4% 

masyarakat belum menunaikan ibadah haji.  

Kebutuhan tahsiniyyat masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan 

dalam hal menabung sudah dapat dikatakan terpenuhi meskipun belum 

dapat terpenuhi sepenuhnya dikarenakan 48,05% masyarakat belum mampu 

menyisihkan pendapatannya untuk di tabung. Dalam menunaikan ibadah 

haji belum dapat dikatakan terpenuhi karena hanya sebesar 2,6% masyarakat 

yang sudah menunaikan ibadah haji. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama bulan Agustus-

September dan analisis data, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Efektivitas hutan kemasyarakatan berdasarkan 5 indikator efektivitas 

kebijakan program dari hutan kemasyarakatan sudah berjalan dengan efektif 

dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No.88 Tahun 2014. 

Dengan adanya hutan kemasyarakatan ini mampu meningkatkan 100% 

pendapatan masyarakat pengelola HKm. Tingkat konsumsi masyarakat 

pengelola hutan kemasyarakatan sudah dapat terpenuhi 61,04%. Akan 

tetapi, belum bisa terpenuhi sepenuhnya karena 38,96% masyarakat 

mengatakan bahwa pendapatan yang diperoleh dari hasil penggarapan lahan 

HKm tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.  

2. Menurut  perspektif ekonomi Islam efektivitas hutan kemasyarakatan dalam 

meningkatkan pendapatan dan tingkat konsumsi masyarakat diukur dengan 

indikator maqashidus syari’ah, kebutuhan dharuriyyat (primer) dan hajiyyat 

(sekunder) masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan sudah dapat 

dikatakan terpenuhi, akan tetapi belum dapat terpenuhi sepenuhnya. 

Kebutuhan tahsiniyyat (tersier) masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan 

dalam hal menabung sudah dapat dikatakan terpenuhi meskipun belum 

dapat terpenuhi sepenuhnya. Dalam hal menunaikan ibadah haji belum 
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dapat dikatakan terpenuhi karena hanya sebesar 2,6% masyarakat yang 

sudah menunaikan ibadah haji. 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan diatas, sebagai upaya dalam 

rangka menganalisis efektivitas hutan kemasyarakatan dalam meningkatkan 

pendapatan dan tingkat konsumsi masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan, 

adapun saran-saran yang dapat menjadi pertimbangan baik bagi pemerintah, 

kesatuan pengelolaan hutan (KPH) II Liwa, maupun masyarakat pengelola hutan 

kemasyarakatan adalah sebagai berikut: 

1. Tidak terpenuhi secara sepenuhnya kebutuhan dharuriyyat atau kebutuhan 

pokok masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan dapat diatasi dengan 

cara memberikan bantuan berupa modal dan membangun sarana 

pendidikan yang layak bagi anak-anak usia sekolah. 

2. Masyarakat diharapkan agar lebih memanfaatkan kesempatan yang 

diberikan demi terciptanya kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat 

pengelola hutan kemasyarakatan. 

3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat meneliti kesejahteraan 

masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan diukur dengan menggunakan 

indikator zakat mal dan lebih memfokuskan pada perspektif Islam. 
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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
         NOMOR : P.88/Menhut-II/2014 

 

TENTANG 
 

HUTAN KEMASYARAKATAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.37/Menhut-II/2007 telah ditetapkan ketentuan tentang 
Hutan Kemasyarakatan sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.52/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Kedua dan Ketiga 

atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-
II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan; 

 

  b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan dan untuk 
memberikan kepastian hukum dalam bidang hutan 

kemasyarakatan, maka Peraturan Menteri sebagaimana 
dimaksud pada huruf a perlu disempurnakan; 

 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Kehutanan tentang Hutan Kemasyarakatan; 

   
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 

 
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 

 

  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor  
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 

 
 

4. Undang-Undang.. 

 
 



 

 
 

  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana  telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 

  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana 
Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4207); 
 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang 
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 146 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4452);  
 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata 

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta 
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 

 
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 
 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 
 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48); 

 
 

13. Peraturan.. 



 

 
 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis 
dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang 

Berlaku Pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506); 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG HUTAN 

KEMASYARAKATAN. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Bagian Kesatu 

Pengertian 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 

1. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat dengan HKm adalah 
hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan 

masyarakat setempat. 

2. Pemberdayaan Masyarakat Setempat adalah upaya untuk meningkatkan 

kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan 
manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan 

kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan 
masyarakat setempat. 

3. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak 
atas tanah. 

4. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai 
perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, 

mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan 
memelihara kesuburan tanah. 

5. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 
memproduksi hasil hutan. 

6. Masyarakat Setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara 
Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang 

bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki 
komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada 
hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan. 

7. Kelompok Masyarakat setempat adalah kumpulan dari sejumlah individu dari 
masyarakat setempat yang memenuhi ketentuan kriteria sebagai kelompok 

masyarakat tertentu dan diketahui oleh Kepala Desa.  

8. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan 
oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 

9. Areal kerja HKm adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat 
dikelola oleh kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat secara 
lestari. 

10.Penetapan areal kerja HKm adalah pencadangan areal kawasan hutan oleh 
Menteri untuk areal kerja HKm. 

 

 

11. Fasilitasi.. 



 

 
 

11. Fasilitasi adalah upaya penyediaan kemudahan dalam memberdayakan 
masyarakat setempat dengan cara pemberian status legalitas, pengembangan 

kelembagaan, pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan 
latihan, akses terhadap pasar, serta pembinaan dan pengendalian. 

12. Kawasan Pengelolaan Hutan adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi 
pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. 

13. Izin usaha pemanfaatan HKm yang selanjutnya disingkat IUPHKm, adalah 
izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya hutan pada 

kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi. 

14. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam HKm yang selanjutnya 

disingkat IUPHHK HKm adalah izin usaha yang diberikan untuk 
memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam areal kerja IUPHKm pada 

hutan produksi. 

15. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh 

yang membentuk strata tajuk lengkap sehingga diperoleh manfaat 
lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan 
tidak mengurangi fungsi utamanya. 

16. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi 

jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi 
utamanya. 

17. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan 
mengusahakan hasil hutan berupa kayu hasil penanaman dengan tidak 
merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. 

18. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan 

dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak 
lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. 

19. Pemungutan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan 
berupa kayu di Hutan Produksi dengan batasan waktu, luas dan/atau 
volume tertentu yang tersedia secara alami. 

20. Pemungutan hasi hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil 
hutan bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu 

yang tersedia secara alami atau hasil budidaya. 

21. Pohon serbaguna (Multi Purpose Trees Species) adalah tumbuhan berkayu 
dimana buah, bunga, getah, daun dan/atau kulit dapat dimanfaatkan bagi 
penghidupan masyarakat, disamping berfungsi sebagai tanaman lindung, 

pencegah erosi, banjir, longsor. Budidaya tanaman tersebut tidak 
memerlukan pemeliharaan intensif. 

22. Rencana Kerja IUPHKm adalah rencana kerja yang terdiri dari rencana 
umum dan rencana operasional dalam HKm. 

23. Rencana Kerja IUPHHK HKm adalah rencana operasional pemanfaatan kayu 
yang disusun berdasarkan rencana umum dalam HKm. 

24. Pendamping HKm adalah Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil (PNS), 

Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), Penyuluh Kehutanan 
Swasta, tokoh masyarakat, tenaga pendamping dari pihak lain (pendamping 
yang direkrut melalui kontrak oleh pemerintah, LSM, Perguruan Tinggi)  

untuk melakukan pendampingan kegiatan hutan kemasyarakatan  sesuai 
dengan kompetensinya. 

 

 

25. Pendampingan.. 

 



 

 
 

25. Pendampingan adalah suatu proses belajar bersama dalam meningkatkan 

kapasitas masyarakat yang didampingi dan fasilitator yang mendampingi. 

Interaksi kedua pihak tersebut harus menciptakan kondisi saling belajar 

dalam menumbuhkan iklim yang menunjang kemajuan dengan 

menanamkan pengertian bahwa yang lemah wajib dibantu agar lebih maju.  

26. Areal perlindungan adalah areal yang karena kondisi tertentu dilindungi 
keberadaannya oleh pemegang izin dan tidak dialokasikan untuk peruntukan 

lain. 
27. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang 

Kehutanan. 

28. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan 
bertanggung jawab di bidang hutan kemasyarakatan. 

29. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan yang selanjutnya disingkat 
Direktur Jenderal BUK adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan 
tanggung jawab di bidang Usaha Kehutanan. 

30. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan adalah Direktur Jenderal yang 
diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang perpetaan. 

31. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik 
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 
32. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat 

pemerintahan daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. 

33. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH adalah unit 
pengelolaan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannnya yang dapat 

dikelola secara efisien dan lestari. 
34. Dinas Provinsi adalah Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung 

jawab dibidang Kehutanan. 

35. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas 
dan tanggung jawab dibidang Kehutanan. 

 
Bagian Kedua 

Azas dan Prinsip 

 
Pasal 2 

 

(1) Penyelenggaraan HKm berazaskan: 
a. manfaat dan lestari secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya; 

b. musyawarah-mufakat; dan 
c. keadilan. 

(2) Untuk melaksanakan azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 

prinsip: 
a. tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan; 
b. pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat dilakukan dari hasil kegiatan 

penanaman; 
c. mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman 

budaya; 
d. menumbuhkembangkan keanekaragaman komoditas dan jasa; 
e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan; 

f. memerankan masyarakat sebagai pelaku utama; 
g. adanya kepastian hukum; 

 
h. transparansi.. 

 

 
 



 

 
 

h. transparansi dan akuntabilitas publik; dan 

i. partisipatif dalam pengambilan keputusan. 

 

Bagian Ketiga 

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup 

 
Pasal 3 

 

Penyelenggaraan HKm dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan 
pemberian akses kepada masyarakat setempat untuk mengelola kawasan hutan 

secara lestari guna penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan 
serta untuk menyelesaikan persoalan sosial. 

 

Pasal 4 

 

HKm bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui 
pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan 

tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. 

 

Pasal 5 

 

Ruang lingkup pengaturan HKm meliputi : 

a. penetapan areal kerja HKm; 

b. fasilitasi; 

c. pemberian izin; 

d. hak dan kewajiban; 

e. rencana kerja; 

f. perpanjangan dan hapusnya izin; 

g. pembinaan, pengendalian dan pembiayaan; 

h. sanksi. 

 

Pasal 6 

 

Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja HKm adalah kawasan 

hutan lindung dan kawasan hutan produksi. 

 

Pasal 7 

 

(1) Kawasan hutan lindung dan hutan produksi dapat ditetapkan sebagai areal 
kerja HKm dengan ketentuan: 

a. belum dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan; 

b. menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat; 

c. dalam hal yang dimohon berada pada hutan produksi dan akan 
dimohonkan untuk pemanfaatan kayu, mengacu peta indikatif arahan 

pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin 
untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. 

(2) Dalam.. 



 

 
 

(2) Dalam hal areal yang dimohon diluar peta indikatif untuk hutan 
kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka 

permohonan tersebut sekaligus sebagai dasar perubahan peta arahan 
indikatif. 

(3) Areal kerja HKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicadangkan oleh 
KPH.  

 

BAB II 

TATA CARA PENETAPAN AREAL KERJA HKm 

 

Pasal 8 
 

(1) UPT pada Direktorat Jenderal melakukan koordinasi dengan UPT pada 

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan/atau BUK dan Pemerintah 
Daerah untuk : 

a.  Penentuan calon areal kerja HKm; dan  

b.  Fasilitasi masyarakat setempat untuk membuat permohonan usulan Izin 
Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) HKm berdasarkan 

calon areal kerja. 

(2) Masyarakat setempat dapat mengajukan usulan IUPHKm kepada 
Bupati/Walikota pada areal yang berada diluar calon areal kerja 

sebagaimana tersebut pada ayat (1).  

(3)  Permohonan masyarakat setempat sebagaimana pada ayat (1) dan (2) 

diajukan oleh Ketua Kelompok atau Kepala Desa atau Tokoh Masyarakat 
kepada Bupati/Walikota, dengan melampirkan :  

(a)  Sketsa lokasi areal yang dimohon; dan  
(b) Daftar nama-nama masyarakat setempat calon anggota kelompok HKm 

yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah. 
(4) Berdasarkan permohonan masyarakat setempat sebagaimana tersebut pada 

ayat (3), Bupati/Walikota mengajukan usulan penetapan areal kerja HKm 

kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal dan Direktorat 
Jenderal Planologi Kehutanan. 

(5) Usulan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud ayat (4), dilengkapi dengan :  

a. Peta digital lokasi calon areal kerja HKm dengan skala paling kecil  1: 
50.000;  

b. Deskripsi wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan 
potensi kawasan.  

c. Daftar nama-nama masyarakat setempat calon anggota kelompok HKm 
yang diketahui oleh Camat dan kepala Desa/Lurah. 

d. Surat pernyataan Bupati/Walikota tentang kepastian bahwa lokasi yang 
diusulkan tidak direncanakan untuk kegiatan di luar hutan 

kemasyarakatan. 

(6)  Dalam proses pengusulan areal kerja HKm sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4), Bupati/Walikota memfasilitasi pembentukan dan penguatan 
kelembagaan kelompok masyarakat setempat. 

 

 

Pasal 9.. 

 

 

 



 

 
 

Pasal 9 

 

(1) Terhadap usulan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

ayat (3), dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Direktur 
Jenderal.  

(2) Tim verifikasi beranggotakan unsur-unsur eselon I terkait di lingkup 
Kementerian Kehutanan dan UPT pada Direktorat Jenderal dan Direktorat 

Jenderal Planologi Kehutanan.  

(3) Verifikasi dilakukan dengan cara konfirmasi kepada Bupati/ Walikota 

terhadap hal-hal antara lain kepastian bebas hak/izin, serta kesesuaian 
dengan fungsi kawasan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi diatur dengan Peraturan Direktur 
Jenderal. 

 

Pasal 10 

 

(1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 9, Direktur 

Jenderal dapat menolak atau menerima untuk seluruh atau sebagian usulan 
penetapan areal kerja HKm. 

(2) Terhadap usulan yang ditolak sebagian atau seluruhnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan 
kepada Bupati/Walikota. 

(3)  Terhadap usulan yang diterima untuk seluruh atau sebagian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan :  

a. Pembuatan peta areal kerja oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. 

b. Pembuatan peta areal kerja sebagaimana huruf a harus diselesaikan 
paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya surat permohonan dari 

Direktur Jenderal. 

c.  Penetapan Areal Kerja HKm oleh Menteri paling lama 90 hari kerja 

setelah diterimanya permohonan dari Bupati/Walikota. 

 

BAB III 

FASILITASI DAN PENDAMPINGAN 

 

Pasal 11 

(1) Fasilitasi bertujuan untuk: 

a. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengelola 

organisasi kelompok; 

b. Membimbing masyarakat mengajukan permohonan izin sesuai ketentuan 
yang berlaku; 

c. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam menyusun 
rencana kerja pemanfaatan HKm; 

d. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam melaksanakan 
budidaya hutan melalui pengembangan teknologi yang tepat guna dan 

peningkatan nilai tambah hasil hutan; 

e. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia masyarakat setempat 

melalui pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan; 

 

f. Memberikan.. 



 

 
 

f. Memberikan informasi pasar dan modal dalam meningkatkan daya saing 
dan akses masyarakat setempat terhadap pasar dan modal; dan 

g. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengembangkan 
usaha pemanfaatan hutan dan hasil hutan. 

(2) Fasilitasi dilakukan pada setiap tahap proses penyelenggaraan HKm. 

(3) Jenis fasilitasi meliputi: 

a. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat setempat; 

b. pengajuan permohonan izin; 

c. penyusunan rencana kerja HKm; 

d. teknologi budidaya hutan dan pengolahan hasil hutan; 

e. pendidikan dan latihan; 

f. akses terhadap pasar dan modal; dan 

g. pengembangan usaha. 

(4) Fasilitasi sebagaimana tersebut dalam ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah 
Kabupaten/Kota yang dapat dibantu oleh Pemerintah dan Pemerintah 
Provinsi. 

(5) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu 

oleh pihak lain, antara lain: 

a. perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat; 

b. lembaga swadaya masyarakat; 

c. lembaga keuangan; 

d. Koperasi; dan 

e. BUMN/BUMD/BUMS. 

(6) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat melakukan fasilitasi 
sepanjang memiliki kesepakatan dengan masyarakat setempat dan 

melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota setempat. 

 

Pasal 12 

 

(1) Masyarakat yang mengajukan usulan IUPHKm dapat dilakukan 

pendampingan pada setiap tahap proses penyelenggaraan HKm. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan akan diatur dalam Peraturan 
Direktur Jenderal. 

 

BAB IV 

Pemberian Izin 

 

Pasal 13 

 

(1) IUPHKm bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan. 

(2) IUPHKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dipindahtangankan, 
diagunkan, atau digunakan untuk untuk kepentingan lain di luar rencana 
pengelolaan yang telah disahkan, serta dilarang merubah status dan fungsi 

kawasan hutan. 

 

 

Paragraf 1.. 



 

 
 

Paragraf 1 
Izin Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKm) 

 
Pasal 14 

 

(1) Berdasarkan PAK HKm, Bupati/Walikota menerbitkan IUPHKm sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)   

(2) Khusus untuk Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat 

penerbitan IUPHKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Gubernur. 

(3) Penerbitan IUPHKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a.   Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya memberikan 

fasilitasi untuk penguatan kelembagaan kelompok. 

b.   Dalam melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dibantu oleh UPT pada Direktorat Jenderal, perguruan 

tinggi/lembaga pengabdian masyarakat dan lembaga swadaya 
masyarakat.  

c. Berdasarkan hasil fasilitasi, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai 

kewenangannya selambat lambatnya 90 hari kerja menerbitkan IUPHKm 
dengan tembusan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, Gubernur, dan 
Kepala KPH; 

d.   IUPHKm memuat luas HKm, lokasi, fungsi kawasan, hak dan kewajiban, 
daftar anggota kelompok, masa berlaku izin, dan sanksi. 

e.   Apabila anggota kelompok masyarakat sebagaimana tersebut pada huruf 
d, terdapat perubahan daftar anggota kelompok, maka  Dinas Provinsi 
atas nama Gubernur atau Dinas Kabupaten/Kota atas nama Bupati/ 

Wali Kota melakukan penyesuaian kembali terhadap daftar anggota 
kelompok. 

 

Pasal 15 
 

IUPHKm yang berada pada: 
a. hutan lindung, meliputi kegiatan: 

1. pemanfaatan kawasan; 

2. pemanfaatan jasa lingkungan; dan 
3. pemungutan hasil hutan bukan kayu. 

b. hutan produksi meliputi kegiatan: 
1. pemanfaatan kawasan; 
2. penanaman tanaman hutan berkayu; 

3. pemanfaatan jasa lingkungan;  
4. pemanfaatan hasil hutan kayu; 
5. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; 

6. pemungutan hasil hutan bukan kayu. 
 

Pasal 16 
 

(1) Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 huruf a angka 1, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha: 
 

 

a. budidaya.. 

 

 

 



 

 
 

a. budidaya tanaman obat; 

b. budidaya tanaman hias; 

c. budidaya jamur; 

d. budidaya lebah; 

e. budidaya pohon serbaguna; 

f. budidaya burung walet; 

g. penangkaran satwa liar; atau 

h. rehabilitasi hijauan makanan ternak. 

(2) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 huruf a angka 2, dilakukan antara lain melalui kegiatan 
usaha: 

a. pemanfaatan jasa aliran air; 

b. wisata alam; 

c. perlindungan keanekaragaman hayati; 

d. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau 

e. penyerapan dan/ atau penyimpanan karbon. 

(3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 huruf a angka 3 (tiga), dilakukan antara lain melalui 

kegiatan usaha: 

a. rotan; 

b. bambu; 

c. madu; 

d. getah; 

e. buah; atau 

f. jamur; 

 

Pasal 17 

 

(1) Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 huruf b angka 1, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha: 

a. budidaya tanaman obat; 

b. budidaya tanaman hias; 

c. budidaya jamur; 

d. budidaya lebah; 

e. penangkaran satwa; dan 

f. budidaya sarang burung walet. 

(2) Penanaman tanaman hutan berkayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

huruf b angka 2, dalam hutan tanaman, dapat berupa: 

a. tanaman sejenis; dan 

b. tanaman berbagai jenis. 

(3) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 huruf b angka 3, dilakukan antara lain melalui kegiatan 

usaha: 

 

 

a. Pemanfaatan.. 



 

 
 

a. pemanfaatan jasa aliran air; 
b. pemanfaatan air; 

c. wisata alam; 
d. perlindungan keanekaragaman hayati; 

e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; dan 
f. penyerapan dan/ atau penyimpanan karbon. 

(4) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 15 huruf b angka 4 adalah pemanfaatan hasil hutan berkayu 
yang merupakan hasil penanamannya termasuk tegakan hasil penanaman 

yang dibiayai pemerintah. 

(5) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

15 huruf b angka 4 dalam hutan alam, antara lain berupa pemanfaatan: 

a. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, 
pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran 
hasil; 

b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan 
pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran 

hasil. 

(6) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
15 huruf b angka 4 dalam hutan tanaman, antara lain berupa pemanfaatan: 

a. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, 
pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil; 

b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan 
penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran 

hasil. 

Pasal 18 

 

(1) Kegiatan pemanfaatan hasil hutan dalam HKm sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat(3), dan pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat 
(3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilakukan secara terintegrasi dalam pola 

wanatani dengan stratifikasi tajuk untuk menjamin kesinambungan 
manfaat dan kelestarian fungsi hutan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, jumlah pohon, dan sistem wana 
taninya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal. 

 

Pasal 19 

 

(1) Kelompok masyarakat yang telah memiliki IUPHKm dan akan melanjutkan 

untuk mengajukan permohonan IUPHHK HKm wajib membentuk koperasi. 

(2) Pemanfaatan dan Pemungutan HHBK sebagaimana dimaksud pada pasal 16 

dan pasal 17 dilaksanakan dengan ketentuan untuk tata usaha HHBK dan 
pembayaran PNBP HHBK ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(3) Pemanfaatan jasa lingkungan  sebagaimana dimaksud pada pasal 16 dan 
pasal 17 dapat dilakukan secara langsung oleh pemegang IUPHKm dengan 

ketentuan membayar PNBP jasa lingkungan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

(4) IUPHKm diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan 
dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 (lima) tahun. 

 

 

Paragraf 2.. 



 

 
 

Paragraf 2 

IUPHHK HKm pada Hutan Produksi  

Pasal 20 

(1) Menteri mendelegasikan kewenangan menerbitkan IUPHHK HKm kepada 

Bupati/Walikota.  

(2) Khusus untuk Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Papua Barat, Menteri 

mendelegasikan kewenangan penerbitan IUPHHK HKm kepada Gubernur. 

(3) Permohonan IUPHHK HKm pada hutan produksi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh pemegang IUPHKm yang telah 
berbentuk koperasi kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai 
kewenangannya dengan tembusan kepada: 

a. Menteri; 
b. Direktur Jenderal; 
c. Direktur Jenderal BUK;  
d. Kepala Dinas Provinsi; 
e. Kepala Dinas Kabupaten/Kota; 
f. Kepala KPH; dan 
g. Kepala BP2HP.  

(4) Permohonan IUPHHK HKm dilengkapi dengan persyaratan:  

a. Foto copy PAK HKm;  
b. Fotocopy IUPHKm beserta peta; 

c. Fotocopy Akta Pendirian Koperasi;  
d. Rencana Umum yang sudah disahkan; dan 
e. Rencana Operasional yang sudah disahkan. 

(5) Permohonan IUPHHK HKm yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai 
kewenanganya menolak permohonan tersebut dalam jangka waktu 14 hari 
kerja sejak permohonan diterima. 

(6) Permohonan IUPHHK HKm yang memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai 

kewenanganya memerintahkan kepada Kepala Dinas Provinsi atau  Kepala 
Dinas Kabupaten/Kota untuk memberikan pertimbangan teknis.  

(7) Dalam rangka pemberian pertimbangan teknis, Kepala Dinas Provinsi atau  
Kepala Dinas Kabupaten/Kota menugaskan tim untuk melaksanakan 

telaahan fisik di lapangan. 

(8) Hasil kegiatan telaahan fisik di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(7) memuat laporan data dan informasi antara lain : 

a. Luas dan peta calon areal kerja; 

b. Kondisi topografi dan tegakan pada area yang dimohon; 
c. Rencana kegiatan pada areal kerja; dan 

d. Rencana pemanfaatan merupakan hasil penanamannya;  

(9) Biaya yang timbul akibat kegiatan telaahan fisik dibebankan kepada 

anggaran APBD Provinsi atau Kabupaten/Kota. 

(10) Berdasarkan laporan hasil kegiatan telaahan fisik di lapangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (7), Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota 
menerbitkan persetujuan prinsip paling lambat 14 (empat belas) hari kerja 

setelah diterimanya laporan dari tim teknis lapangan.  

(11) Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota menerbitkan surat perintah 

pembayaran (SPP) IUPHHK HKm paling lambat 6 (enam) hari kerja. 

(12) Pemohon wajib membayar lunas iuran IUPHHK HKm paling lambat 6 (enam) 

hari kerja. 

Pasal 21.. 



 

 
 

Pasal 21 

 

(1) Berdasarkan bukti setor pelunasan Surat Perintah Pembayaran (SPP) 

sebagaimana dimaksud pada 20 ayat (11), Gubernur atau Bupati/Walikota 
menerbitkan IUPHHK HKm dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat 

belas) hari kerja setelah diterimanya bukti setor pelunasan. 

(2) IUPHHK HKm yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada pemegang izin dengan tembusan: 

a. Direktur Jenderal; 

b. Direktur Jenderal BUK;  

c. Dinas Provinsi; 

d. Dinas Kabupaten/Kota; 

e. Kepala KPH; dan 

f. Kepala UPT BP2HP. 

(3) Keputusan Pemberian IUPHHK HKm oleh Gubernur atau Bupati/Walikota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat: 

a.  nama serta alamat pemegang izin; 

b.  luas dan letak lokasi IUPHHK HKm; 

c.  jumlah, volume dan per kelompok jenis kayu yang akan diproduksi; 

d.  peralatan-peralatan yang akan digunakan; 

e.  hak, kewajiban dan larangan pemegang IUPHHK HKm; dan 

f.   jangka waktu berlakunya IUPHHK HKm. 

(4) Dokumen asli keputusan pemberian IUPHHK HKm sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), diambil di loket pelayanan informasi perizinan Dinas Provinsi 

atau Kabupaten/Kota, atau sesuai ketentuan pada daerah setempat. 

(5) Tata cara pembayaran iuran izin sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 

Pasal 22 

 

(1) Berdasarkan IUPHHK HKm pemegang izin merevisi Rencana Umum (RU) 
dan Rencana Operasional (RO).  

(2) Revisi rencana umum  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi 
sebagai RKU dan revisi RO yang sekaligus berfungsi sebagai RKT. 

(3) Pemegang IUPHHK HKm dapat melakukan pemanenan berdasarkan 
rencana operasional yang disahkan oleh Kepala Dinas Provinsi atau Kepala 

Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala KPH. 

(4) Pemegang IUPHHK HKm yang akan melakukan pemanenan wajib 

menyampaikan RO sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan hasil timber 
cruising dengan intensitas sampling 5%. 

(5) Berdasarkan RO sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas 

Provinsi atau Kabupaten/Kota memerintahkan Pengawas Tenaga Teknis 
(wasganis) melaksanakan checking timber cruising dengan intensitas 
sampling  1 % (satu persen).   

(6) Wasganis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibina dan dikoordinir oleh 

BP2HP. 

 

 

(7) Berdasarkan.. 



 

 
 

(7) Berdasarkan timber cruising disusun LHC (Laporan Hasil Cruising) dan 
rekapitulasi sebagai dasar penebangan kayu. 

(8) Hasil penebangan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dijadikan 
dasar penyusunan  LHP (Laporan Hasil Penebangan) oleh wasganis dan 

disahkan secara mandiri (self approval) oleh wasganis. 
(9) Kebenaran LHP yang disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 

menjadi tanggung jawab wasganis dengan membuat surat pernyataan di 

atas materai. 
(10) LHP yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan 

dasar perhitungan pengenaan PSDH. 
(11) Berdasarkan LHP  yang telah disahkan sebagaimana pada ayat (10) 

diterbitkan SPP PSDH oleh pejabat penagih paling lambat 2 (dua) hari kerja. 

(12) Berdasarkan SPP PSDH yang diterbitkan sebagaimana ayat (11) pemegang 
izin wajib membayar lunas paling lambat 6 (enam) hari kerja. 

(13) Atas bukti setor PSDH yang telah masuk ke rekening bendahara penerima 
Kementerian Kehutanan, pemegang IUPHHK HKm dapat mengangkut hasil 
hutan kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 23 

 

(1) IUPHHK HKm diberikan untuk jangka waktu sampai berakhirnya masa 
berlakunya IUPHKm. 

(2)  IUPHHK HKm akan dievaluasi oleh pemberi izin setiap 2 (dua) tahun. 
(3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan 

IUPHHK HKm tidak sesuai ketentuan, maka Menteri atau pejabat yang 

ditunjuk dapat membatalkan IUPHHK HKm. 
 (4) Dalam hal IUPHHK HKm terdapat tegakan pada areal perlindungan maka 

tegakan tersebut harus dipertahankan.  
 

BAB V 

HAK DAN KEWAJIBAN 
 

Bagian Kesatu 

Hak 
 

Paragraf 1 
Hak Pemegang IUPHKm 

 

Pasal 24 
 

(1) Pada Hutan Lindung Pemegang IUPHKm berhak: 
a. mendapat fasilitasi;  
b. melakukan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan;  

c. melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan; dan 
d. melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) 

(2) Pada Hutan Produksi, Pemegang IUPHKm berhak: 

a. mendapat fasilitasi;  
b. melakukan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan;  

c. melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan;  
d. melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK);  
e. melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK);  

 

 

f. melakukan.. 

 

 



 

 
 

f. melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu; dan 

g. melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan kayu. 

 

Paragraf 2 

Hak Pemegang IUPHHK HKm 

 

Pasal 25 

 

(1) Pemegang IUPHHK HKm berhak: 

a.   menebang hasil hutan kayu sesuai ketentuan yang berlaku; dan 

b. mendapat pelayanan dokumen sahnya hasil hutan sesuai ketentuan; 

 

Bagian Kedua 

Kewajiban 

 

Paragraf 1 

Kewajiban Pemegang IUPHKm 

 

Pasal 26 

 

Pemegang IUPHKm wajib : 

a. melakukan penataan batas areal kerja kelompok; 

b. menyusun rencana kerja ; 

c. melakukan penanaman, pemeliharaan, dan pengamanan; 

d. membayar iuran izin dan provisi sumberdaya hutan atas   hasil hutan 

bukan kayu dan jasa lingkungan sesuai ketentuan; dan 

e. menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan HKm kepada pemberi izin. 

 

Paragraf 2 

Kewajiban Pemegang IUPHHK HKm 

 

Pasal 27 

 

Pemegang IUPHHK HKm wajib : 

a. menyusun RKU dan RKT sesuai ketentuan; 

b. penyusunan RKU dan RKT sebagaimana dimaksud pada pasal 27 huruf (a) 
dapat difasilitasi oleh pendamping HKm; 

c. membayar provisi sumber daya hutan (PSDH) hasil hutan kayu sesuai 
ketentuan; 

d. melaksanakan penataan batas areal pemanfaatan hasil hutan kayu; 

e. melakukan pengamanan areal tebangan antara lain pencegahan 
kebakaran, melindungi pohon-pohon yang tumbuh secara alami. 

 

 

f. melaksanakan.. 

 



 

 
 

f. melaksanakan penatausahaan hasil hutan kayu sesuai ketentuan; dan 

g. menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu kepada 
pemberi izin. 

 

BAB VI 

Rencana Kerja 

 

Paragraf 1 

Umum 

 

Pasal 28 

 

(1) Rencana Kerja HKm dimaksudkan sebagai acuan bagi pemegang IUPHKm 

dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan dan alat pengendalian bagi 
Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota serta KPH. 

(2) Jenis rencana kerja dalam HKm terdiri dari: 

a. Rencana Umum; dan 

b. Rencana Operasional. 

(3) Rencana Kerja HKm sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh 
pemegang IUPHKm dan dapat difasilitasi oleh pemerintah Provinsi atau 

Kabupaten/Kota, KPH, dan/atau pendamping HKm. 

(4) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Kepala 

Dinas Provinsi atas nama Gubernur atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota atas 
nama Bupati/Walikota dan disampaikan kepada Gubernur atau 

Bupati/Walikota, KPH, dan Direktorat Jenderal.   

 

Paragraf 2 

Rencana Umum 

 

Pasal 29 

 

(1) Rencana umum  HKm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf 
a, merupakan rencana pemanfaatan HKm yang menjamin kelestarian fungsi 
hutan.  

(2) Rencana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemegang 
izin yang dilakukan secara partisipatif untuk jangka waktu 10 (sepuluh) 

tahun. 

(3) Rencana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penataan 

hutan yang meliputi penataan areal kerja, rencana penanaman, rencana 
pemeliharaan, rencana pengembangan usaha, rencana perlindungan.  

 

 

Paragraf 3.. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Paragraf 3 

Rencana Operasional 

 

Pasal 30 

 

(1) Rencana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, 
merupakan penjabaran lebih rinci dari Rencana Umum yang memuat 
kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan target-target yang akan 

dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. 

(2) Rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana-

rencana kegiatan tahunan anggota kelompok pemegang izin dalam mengelola 
HKm yang mengacu pada Rencana Umum.  

 

Paragraf 4 

Pelaporan 

 

Pasal 31 

 

(1)  Pemegang IUPHKm wajib menyusun dan menyampaikan laporan 

pelaksanaan kegiatan setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 , 
kepada : 

 a. Gubernur cq. Kepala Dinas Provinsi; 

b. Bupati/walikota cq kepala dinas kabupaten/kota; dan 

c. KPH dan UPT pada Direktorat Jenderal. 
(2)  Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota dan UPT pada Direktorat Jenderal 

menyampaikan laporan penyelenggaraan HKm kepada Menteri cq Direktorat 
Jenderal. 

(3)  Laporan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan (2) disampaikan  
paling sedikit satu kali dalam setahun. 

(4)    Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: 

a. rencana kerja dan realisasi kegiatan; dan 

b. kendala dan tindak lanjut dalam pelaksanaan. 

(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada 
pasal 31 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.   

 

BAB VII 

PERPANJANGAN DAN HAPUSNYA IZIN 

 

Bagian Kesatu 

Perpanjangan Izin 

 

Pasal 32 

 

Permohonan perpanjangan IUPHKm diajukan kepada Bupati/Walikota paling 

lambat 3 (tiga) tahun sebelum izin berakhir. 

Bagian.. 

 

 



 

 
 

Bagian Kedua 
Hapusnya Izin 

 
Pasal 33 

 
(1) IUPHKm hapus, apabila : 

a. jangka waktu izin telah berakhir; 

b. izin dicabut sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin; 
c. izin diserahkan kembali oleh pemegang izin dengan pernyataan tertulis 

kepada pemberi izin sebelum jangka waktu izin berakhir; atau 

d. Sebelum izin hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu 
diaudit oleh pemberi izin. 

(2) Hapusnya izin atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak membebaskan pemegang izin untuk memenuhi seluruh kewajiban.  
 

BAB VIII 
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PEMBIAYAAN 

 
Bagian Kesatu 

Pembinaan dan Pengendalian 

 
Pasal 34 

 

(1) Pembinaan dan pengendalian dimaksudkan untuk menjamin 
terselenggaranya pemanfaatan HKm yang efektif sesuai tujuan. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian: 
a. pedoman; 
b. bimbingan; 

c. pelatihan; 
d. arahan; dan/atau 
e. supervise 

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui  
kegiatan: 

a. monitoring; dan/atau 
b. evaluasi. 

 

Pasal 35 
 

(1) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 
(1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota. 

(2) Pembinaan dan pengendalian oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1): 
a. Menteri, berwenang membina dan mengendalikan kebijakan HKm yang 

dilaksanakan Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota; 

b. Gubernur, berwenang membina dan mengendalikan kebijakan HKm yang 
dilaksanakan oleh Bupati/Walikota; dan 

c. Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap 
pelaksanaan HKm oleh pemegang izin. 

(3) Menteri, menyusun pedoman pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan 

HKm.  
 

 
Pasal 36.. 

 

 
 
 



 

 
 

Pasal 36 

(1) Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan HKm berpedoman pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan HKm.  

Bagian Kedua 
Pembiayaan 

Pasal 37 

Pembiayaan untuk penyelenggaraan HKm dapat bersumber dari: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau 
c. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat. 

BAB IX 
SANKSI 

Pasal 38 

(1) Sanksi dikenakan kepada pemegang izin apabila tidak melaksanakan 
kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 26 dan 27. 

(2) Ketentuan tentang sanksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktorat 
Jenderal.  

BAB X 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 39 

(1) Dengan berlakunya peraturan ini maka: 

a. Kegiatan HKm yang sudah mendapatkan izin sementara berdasarkan 
ketentuan peraturan sebelum peraturan Menteri Kehutanan ini, 

dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri; 
b. Berdasarkan evaluasi, Bupati/Walikota menetapkan izin usaha 

pemanfaatan HKm atau membatalkan izin sementara; 

c. Terhadap izin sementara yang dibatalkan oleh Bupati/Walikota, 
selanjutnya dapat diproses melalui permohonan baru sesuai ketentuan 
Peraturan ini; 

d. Areal HKm yang pernah ditetapkan sebagai areal kerja proyek 
pembangunan HKm dan areal kerja social forestry yang tercantum dalam 

Rencana Teknik Social Forestry, ditetapkan sebagai areal kerja HKm oleh 
Menteri setelah dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Menteri; 

e. Terhadap areal kegiatan HKm yang telah dilakukan proses 
pendampingan oleh pemerintah daerah dan pihak lain berdasarkan SK 
Menteri Kehutanan No. 622/Kpts-II/1995, SK Menhutbun No. 677/Kpts-

II/1998 dan SK Menhut No. 31/Kpts-II/2001, ditetapkan sebagai areal 
kerja HKm oleh Menteri setelah dilakukan evaluasi oleh Tim yang 

dibentuk Menteri; dan 
f. IUPHHK HKm pada areal kerja HKm sebagaimana dimaksud pada huruf 

a dan huruf d diberikan kepada koperasi masyarakat setempat pemegang 

izin usaha pemanfaatan HKm dalam hutan produksi. 
g. Dalam hal Areal Kerja pada Hutan Produksi telah ditetapkan sebagai 

Areal Kerja HKm dan belum diterbitkan IUPHKm, maka penerbitan 

IUPHHK HKm sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) dapat 
dilakukan sekaligus pada saat penerbitan IUPHKm.  

 
 

(2) Setelah.. 

 
 



 

 
 

(2) Setelah Menteri menetapkan areal kerja HKm sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bupati/Walikota memberikan IUPHKm sesuai ketentuan peraturan 

ini. 
 

BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 40 
 

Pada saat Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku, maka Peraturan 

Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007, Peraturan Menteri Kehutanan 
Nomor P.18/Menhut-II/2008, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-

II/2010, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2011 tentang 
Hutan Kemasyarakatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 41 
 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
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