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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pemanfaatan sumberdaya hutan oleh 
masyarakat sekitar hutan, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan 
hasil hutan oleh masyarakat di  sekitar hutan dan merumuskan strategi pemanfaatan 
sumberdaya hutan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Rancangan 
penelitian yang dipakai untuk pelaksanaan penelitian ini adalah rancangan non 
eksperimental, pendekatan non probability sampling dengan metode purposive sampling 
setelah diperoleh data fisik dan social maka dianalisis dengan menggunakan metode 
analisis deskriptif dan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan 
sumberdaya hutan oleh masyarakat Desa Wangongira disebabkan oleh beberapa 
faktor seperti meningkatkan pendapatan petani sekaligus meningkatkan kesejahteraan 
hidupnya, meningkatkan produksi kayu bakar dalam mengatasi kekurangan kayu 
bakar, penyediaan kebutuhan kayu perkakas, bahan bangunan dan alat rumah tangga, 
menambah lapangan kerja bagi penduduk pedesaan, faktor  pendidikan yang rendah, 
rata-rata  berpendidikan SD,  serta tersedianya pakan ternak secara kontinyu. Jenis 
hasil hutan yang dimanfaatkan oleh  masyarakat Desa Wangongira adalah  jenis kayu 
Matoa dan buahnya (Pometia pinnata), kayu Binuang (Octomels sumatrana), kayu 
Kenari dan buahnya (Canarium  Sp), kayu haya,  kayu Momojiu  dan kayu Mologotu.  
strategi pemanfaatan sumberdaya hutan yang direkomendasikan adalah melibatkan 
pemerintah dalam hal ini Dinas kehutanan dalam Pengembangan pemanfaatan hasil  
hutan di Desa Wangongira. berkoordinasi dengan Pemerintah Desa guna menyusun 
rencana pemanfaatan hasil hutan secara baik dengan menetapkan peraturan desa. 
Sosialisasi dari pemerintah terhadap bahaya illegal logging  bagi masyarakat.
Kata kunci : Interaksi, Desa Wangongira, Hasil Hutan, Sekitar Hutan

ABSTRACT

The aims of this research are to map the utilization of the forest resource by the natives 
who live around the forest, to discover the factors affecting the use of forest resource 
by the natives, and to formulate a strategy in utilizing the forest resources based on 
factors that affect the utilization. The plan used to conduct this research is the non-
experimental plan, non-probability sampling approach with purposive sampling 
methodology after physical and social data are obtained. Descriptive analysis and 
SWOT analysis methodology will be applied. The result of this research explains that 
the utilization of forest resources by the residents of Wangongira village is caused by 
several factors such as to increase the income of the farmers as well as to improve their 
welfare; to increase firewood production in order to cope with the scarcity of firewood, 
timber, building materials, and household tools; to increase job opportunities for the 
low-educated ones, such as the elementary school graduates; and also to ensure the 
availability of food for the cattle. The types of forest resources utilized by the locals 
are Matoa wood and its fruit (Pometia pinnata), Binuang wood (Octomels sumatrana), 
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Canary wood and its fruit (Canarium Sp), Haya wood, Momojiu wood and Mologotu 
wood. The recommended strategy of utilizing the forest resources is by involving the 
Forestry Service in order to develop the utilization of forest resources in Wangongira 
village; to cooperate with the village authority in order to create proper forest resources 
utilization plan by implementing village regulations, and also by educating the residents 
of the danger of illegal logging.
Keywords: Interaction, Wangowira Village, Forest Resources, Around the Forest.

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem 

pada hamparan lahan yang luas yang berisi 
sumber daya alam hayati yang didominasi oleh 
pepohonan yang berperan sangat penting bagi 
kehidupan di muka bumi ini. Paradigma baru 
sektor  kehutanan telah memandang hutan sebagai 
multi fungsi, baik fungsi ekonomi, ekologi dan 
sosial. Selain multifungsi, sumber daya hutan 
juga bersifat multi komoditas berupa barang dan 
jasa. Pemanfataan hasil hutan yang tinggi oleh 
masyarakat diharapkan mampu menumbuhkan 
kesadaran memelihara kawasan hutan. Tentu  saja 
dengan bantuan tindakan pengelolaan sosial oleh 
perusahaan untuk memberikan jaminan akses 
pemanfaatan sumber daya hutan bagi kehidupan 
masyarakat. Supaya hutan tetap memberikan 
manfaat yang optimal bagi masyarakat di 
sekitarnya maka dibutuhkan pengelolaan hutan 
lestari untuk pemanfaatan yang berkelanjutan. 
Pengelolaan hutan lestari tersebut dapat terwujud 
dengan adanya kesadaran masyarakat yang 
diikuti dengan pemahaman mereka terhadap 
pemanfaatan sumber daya hutan. 

Desa Wangongira merupakan salah satu 
desa di Kabupaten Halmahera Utara yang terletak 
di Kecamatan Tobelo Barat  sekitar kawasan hutan 
lindung dengan luas kawasan hutan yang dimiliki 
masyarakat sekitar 500 ha (Dinas kehutanan 
Halmahera Utara, 2010). Sejauh ini terjadi aktivitas 
penebangan liar (illegal logging) dilakukan baik 
oleh masyarakat setempat maupun masyarakat 
sekitar desa tersebut. Pengambilan kayu dalam 
bentuk kayu bulat (log) yang kemudian diolah 
menjadi sortimen kayu gergajian, umumnya dijual 
sebagai bahan bangunan atau untuk kebutuhan 
kayu bakar. Aktivitas pembukaan lahan hutan 
untuk bercocok tanam (shifting cultivation) 
juga turut memicu kerusakan hutan.  Kondisi 
pengelolaan hutan tersebut disebabkan antara 

lain karena keterbatasan dan lemahnya sumber 
daya manusia yang bertanggung jawab untuk 
memantau, mengawasi, serta lemahnya sanksi  
hukum (Kailola dan Lewerissa, 2011). 

Kawasan hutan Desa Wangongira memiliki 
tipe hutan hujan tropis pegunungan (dataran 
tinggi) yang dicirikan dengan curah hujan yang 
tinggi, kondisi kawasan yang selalu basah dengan 
keragaman jenis tumbuhan yang relatif tinggi. 
Kondisi hutan di wilayah Wangongira, menjadi 
sangat penting untuk dijaga kelestariannya karena 
memiliki dampak secara nasional yang menjadi 
penyangga (buffer). Pemanfaatan hutan oleh 
masyarakat sekitarnya menjadi hal yang sangat 
penting karena potensi keanekaragaman hayati 
dan dampaknya bagi ekosistem lain. 

Tujuan  Penelitian ini adalah untuk   
(1) mengetahui pemanfaatan sumberdaya hutan 
oleh masyarakat sekitar hutan (2) mengetahui 
faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan 
hasil hutan oleh masyarakat di sekitar hutan 
(3)  merumuskan s t ra tegi  pemanfaatan 
sumberdaya hutan berdasarkan faktor-faktor 
yang mempengaruhinya.  Penelitian diharapkan 
bermanfaat sebagai sumber data akurat kepada 
Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Utara 
serta sebagai sumber informasi dan panduan bagi 
masyarakat sekitar hutan dalam pemanfaatan 
sumber daya hutan.

METODOLOGI  PENELITIAN

Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini di laksanakan selama 2 

bulan berlokasi di Desa Wangongira. Alat dan 
Bahan yang digunakan antara lain GPS - Garmin 
60, untuk menentukan posisi, Alat tulis untuk 
mencatat data yang diambil di lapangan serta 
kamera, untuk dokumentasi.  

Rancangan penelitian yang dipakai untuk 
pelaksanaan penelitian ini adalah rancangan 
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Nonprobability sampling adalah teknik 
pengambilan sampel yang tidak memberi peluang 
atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau 
anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. 
Sedangkan pengertian purposive sampling 
adalah teknik pengambilan sampel sumber data 
dengan pertimbangan tertentu. (Sugiyono, 2010).   
Sampel yang dipilih sebanyak 25 kepala keluarga 
dengan variabel yang diteliti adalah : nama kepala 
keluarga, umur, pekerjaan, tingkat  pendidikan, 
jenis hasil hutan yang dimanfaatkan.

non eksperimental, pendekatan nonprobability 
sampling dengan metode purposive sampling. 
Menurut Cook dan Reichardt (1979) dalam  
Akyas (2012), rancangan non eksperimental 
yaitu membahas data-data numerik dan (relatif 
lebih mudah dilakukan dan dapat dilakukan 
oleh siapa saja setelah mendapat pelatihan yang 
cukup) penjelasannya tanpa data numerik (relatif 
lebih sulit, lebih menghabiskan waktu dan lebih 
tepat untuk orang yang mencintai topik penelitian 
ini). 

Prosedur Pengumpulan Data
1. Menentukan responden yakni kepala 

keluarga, kemudian akan di wawancara 
dengan menggunakan alat bantu yaitu 
kuisioner dengan pertanyaan- pertanyaan 
yang sesuai dengan  variabel yang telah 
ditentukan.

2. Melakukan studi terhadap hasil hutan  di 
Desa Wangongira, untuk mengetahui berapa 
banyak jenis hasil hutan yang dimiliki oleh 
hutan di DesaWangongira.

Analisis  Data
Metode analisis data yang digunakan 

meliputi: analisis deskriptif dan SWOT.  
Metode analisis deskriptif  bertujuan untuk 
menggambarkan sifat sesuatu yang tengah  
berlangsung pada saat penelitian dilakukan 

dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala 
tertentu. Metode ini juga bertujuan menjawab 
pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada saat 
berlangsungnya proses penelitian (Rohman, 
2011). Sementara analisis SWOT bertujuan untuk 
merumuskan strategi pemanfaatan sumber daya 
hutan di lokasi penelitian.  Data primer yang telah 
dikumpulkan melalui kegiatan wawancara dan 
observasi secara langsung dengan masyarakat 
yang memanfaatkan hasil hutan, kemudian 
ditabulasikan dalam tabel distribusi frekuensi, 
maupun dalam bentuk diagram.

Menurut Rohman (2011),  Analisis SWOT 
adalah identifikasi secara sistimatik atas kekuatan 
dan kelemahan dari faktor-faktor eksternal yang 
dihadapi suatu sektor. Analisis ini digunakan 
untuk memperoleh hubungan antara faktor 
internal dan faktor eksternal. Meliputi kekuatan, 

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian
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kelemahan, ancaman dan peluang adalah sebagai 
berikut:
1. Kekuatan (Strength). Kekuatan yang 

diidentifikasi meliputi semua aspek yang 
berada dalam strategi pengembangan 
pemanfaatan sumberdaya hutan.

2. Kelemahan (Weakness). Kelemahan yang 
diidentifikasi meliputi semua aspek yang 
berada dalam strategi pengembangan 
pemanfaatan sumberdaya hutan.

3. Ancaman (Threat) .  Ancaman yang 
diidentifikasi meliputi semua aspek yang 
berada dalam strategi pengembangan 
pemanfaatan sumberdaya hutan.

4. Peluang (Opportunity). Peluang yang 
diidentifikasi meliputi semua aspek yang 
berada dalam strategi pengembangan 
pemanfaatan sumberdaya hutan.

Tabel 1. Matriks Analisis SWOT
           Faktor internal

  Faktor eksternal

Strength (S)
Tentukan faktor-faktor

Kekuatan internal

Weakness (W)
Tentukan faktor-faktor

Kelemahan internal

Opportunity (O)
Tentukan peluang Eksternal

Strategi (SO)
Ciptakan strategi yang 
menggunakan kekuatan 

untuk memanfaatkan peluang

Strategi (WO)
Ciptakan strategi yang 

meminimalkan kelemahan 
untuk memanfaatkan peluang

Threat (T)
Tentukan ancaman eksternal

Strategi (ST)
Ciptakan strategi yang 
menggunakan kekuatan 

untuk mengatasi ancaman

Strategi (WT)
Ciptakan strategi yang 

meminimalkan kelemahan 
dan menghindari ancaman

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Umum

Letak  Geografis  Desa Wangongira
Desa Wangongira, merupakan desa yang 

terletak di sebelah selatan Kota Tobelo  dan berada 
di Wilayah Kecamatan Tobelo Barat.   Secara 
geografis Desa Wangongira berada pada posisi 
1º34’41,04” LU dan 127º51’36,60” BT dengan 
luas wilayah 60 km2 dan berada pada ketinggian 
274,5 m dpl.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan 
dan di dukung oleh data (Bapeda Halut, 2013)  
bahwa sebagian besar desa-desa di Halmahera 
Utara (sekitar 68 persen) berada di tepi pantai 
atau mempunyai batas pantai. Kabupaten ini 
merupakan daerah kepulauan dengan iklim 
tropis dengan curah hujan rata-rata 1000-2000 
milimeter per tahun. Daerah ini mengenal dua 
musim yaitu musim utara atau musim barat dan 
musim selatan atau musim timur yang disusul 
dengan dua musim peralihan. Dari peta curah 
hujan, daerah Halmahera Utara dapat dibedakan 
menjadi tiga yaitu: 

(1)  Daerah curah hujan tahunan 1500-2000 
milimeter per tahun yang meliputi daerah 
bagian selatan Kecamatan Tobelo Selatan, 
Kao, Malifut Timur, daerah Teluk Kao-Barat 
dan Loloda Utara. Curah hujan tertinggi pada 
bulan Mei dan terendah pada bulan Oktober. 
Sedangkan bulan Agustus, September dan 
Oktober adalah bulan kering. 

(2)  Hasil kajian Bappeda Halmahera Utara tahun  
2013 menunjukkan bahwa daerah curah 
hujan tahunan 2000-2500 milimeter per 
tahun yang meliputi Halmahera Utara secara 
keseluruhan. Curah hujan tertinggi pada 
bulan Mei dan terendah pada bulan Agustus, 
sedangkan bulan kering tidak ada atau jarang 
ada.  Daerah Kabupaten Halmahera Utara 
bertipe A. (Halut dalam Angka 2007). Waktu 
musim untuk Desa Wangongira pada musim 
kemarau berkisar dari bulan Juli – Oktober 
dan musim penghujan itu dari November 
– Juni.

jenis tanah yang dominan di Halmahera 
Utara adalah Podsol Merah Kuning. Desa 
Wangongira tergolong jenis tanah podsolik 
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menggunakan angkutan penumpang umum dan 
sepeda motor/ojek. Jarak dari Desa Wangongira 
ke Ibu Kota Kecamatan terdekat 52 km dengan 
lama tempuh 40 menit.  Sarana perekonomian 
yang ada adalah warung/kios penjual kebutuhan 
pokok berjumlah 6 buah. Sarana pendidikan 
berupa bangunan SD 1 buah dan  sarana ibadah 
berupa gereja 1 buah.

Sosial dan Ekonomi 
Jumlah Kepala keluarga (KK) di Desa 

Wawongira adalah 115 KK dengan jumlah 
penduduk sebanyak 381 jiwa, yang terdiri dari laki 
– laki 178  dan perempuan 203 jiwa. Penduduk 
Desa Wangongira sebagian besar adalah petani, 
selain itu juga ada yang bekerja sebagai pegawai 
negeri sipil, pengemudi, serta pendeta. Secara 
rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

merah kuning. Desa Wangongira berada pada 
lahan dengan topografi  rata sampai berbukit 
sedangkan  yang memiliki lereng hingga 30 
persen yang dimanfaatkan untuk perumahan 
atau bangunan seluas lebih dari  4.000 hektar 
merupakan persediaan lahan yang cukup untuk 
pengembangan perumahan atau bangunan, yang 
perlu diperhatikan adalah prioritas penggunaannya, 
karena lahan dengan kemiringan tersebut juga 
sesuai untuk usaha pertanian, terutama pertanian 
tanaman pangan. 

Beberapa sarana dan prasarana penting 
yang terdapat di Desa Wangongira  adalah sarana 
perhubungan berupa  jalan sirtu sepanjang 1 km. 
Sarana transportasi yaitu angkutan penumpang 
umum 1 unit, truk umum 1 unit, sepeda motor/
ojek sebanyak  9  unit dan gerobak sebanyak  5 
unit. Desa  Wangongira dapat dicapai dengan 

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Wangongira Berdasarkan Mata Pencaharian

No Jenis pekerjaan Laki –laki
(orang)

Perempuan 
(orang)

Jumlah
(jiwa)

1. Petani 163 197 360

2. PNS 2 2 4

3. Pendeta - 1 1

4 Pengemudi 10 - 10

5. Lain – lain 6 - 6

Jumlah 181 200 381

             Sumber data: Monografi Desa Wangongira, 2013
Penggunaan lahan 

Dari hasil observasi dan wawancara di 
lokasi penelitian bahwa; penggunaan lahan di 
Desa Wangongira meliputi pemukiman penduduk, 
kebun (dusung), perkebunan, pertanian, dan 
hutan. 

2.  Pemanfaatan Sumber Daya Hutan di 
Desa Wangongira

Karakteristik Responden
Data karakteristik responden mencakup ; 

Umur, Pendidikan, Pekerjaan  serta pemanfaatan  
sumberdaya hutan.  Secar rinci data umur 
responden dapat dilihat pada gambar di bawah 
ini:
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Gambar 2. Karakteristik Responden Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Berdasarkan Umur

Tabel  3.  Jumlah Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Berdasarkan Umur di Desa  Wangongira.

No Umur (Tahun) Jenis  Sumberdaya Hutan Persentase

1 25– 40 Matoa, binuang, kenari, mologotu 64 %

2 41 – 49 Matoa dan binuang 16 %

3 >50 Hasil hutan non kayu  (rotan, buah 
matoa, buah kenari)

20 %

Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan gambar 2 di atas, responden 
yang umurnya 25 – 40  tahun ada 20 orang 
persentasi sebesar  64%, selanjutnya diikuti oleh 
responden yang berumur > 50 tahun berjumlah 
6 orang dengan persentasi 20% dan yang 
jumlah responden yang paling sedikit terdapat 
pada responden yang umurnya  41 – 49 tahun 
berjumlah 4 orang dengan persentasi 16%.  
Hal ini memberikan gambaran bahwa di Desa 
Wangongira  umur  25 – 40 tahun  mempunyai 
peranan yang cukup signifikan dalam menunjang 

perekonomian keluarga. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sumber 
daya  hutan oleh masyarakat  Desa Wangongira 
terbanyak oleh kelompok umur  25tahun – 40 
tahun.  Umur ini tergolong umur yang produktif 
yag mempunyai kemampuan dalam pengolahan 
sumber daya hutan.

Tabel  3 menunjukkan bahwa pemanfaatan 
hasil hutan berdasarkan jenis sumberdaya hutan  
yang dimanfaatkan oleh warga masyarakat desa 
Wangongira 3.

2. Jenis-Jenis Hasil Hutan yang 
Dimanfaatkan oleh Masyarakat di Desa 
Wangongira

Tabel 3 di atas  menunjukkan  bahwa  
responden dengan usia 25 – 40 tahun yang 
memanfaatkan hasil hutan  kayu terbanyak, 
diikuti oleh usia 41 – 49 tahun dan kemudian usia 
> 50 tahun.  Hasil analisis usia terhadap responden 
yang memanfaatkan sumber daya hutan paling 
besar ini disebabkan  saat pengambilan sumber 
daya hutan ditempuh jarak yang relatif jauh dan 
bergunung,  proses seperti ini membutuhkan 
kondisi tubuh yang kuat dan sehat. 

Adapun jenis-jenis hasil hutan yang 
dimanfaatkan oleh  masyarakat Desa Wangongira 
adalah  jenis kayu matoa dan buahnya (Pometia 
pinnata), kayu binuang (Octomels sumatrana), 
kayu kenari dan buahnya (Canarium  Sp), nyatoh 
( Palaqium) dan kayu mologotu (kayu hitam) 
dan hasil hutan lainnya seperti rotan. Hasil 
analisis  menunjukkan bahwa masyarakat Desa 
Wangongira berpeluang untuk merubah pola 
pemanfaatan sumber daya hutan yang komersial 
menjadi konsumtif, artinya bahwa saat ini 
jenis kayu yang di tebang untuk di jual kepada 
penampung kayu.  Duwiri (2007) menjelaskan 
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bahwa umur  produktif yang dimiliki oleh 
masyarkat memungkinkan dapat memperoleh 
pekerjaan lain di luar hutan, sehingga tidak 

merusak hutan dengan perambahan secara liar 
atau illegal logging.

Tabel  4.  Jumlah Pemanfaatan Sumber Daya Hutan berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa  Wangongira.
No Pendidikan Jenis Hasil Hutan Persentase
1 SD Kayu matoa, binuang dan Hasil hutan non kayu  (rotan, 

buah matoa, buah kenari)
78 %

2 SMP Matoa dan binuang 5%
3 >SMA Hasil hutan non kayu  (rotan, buah matoa, buah kenari) 17 %

Sumber : Data Primer, 2013
Hasil penelitian pada tabel 4 di atas  

menunjukkan  bahwa  responden dengan tingkat 
pendidikan SD  yang memanfaatkan hasil hutan  
kayu terbanyak, diikuti oleh tingkat pendidikan 
SMP  dan kemudian tingkat pendidikan SMA. 

3.   Interaksi Masyarakat  Desa 
Wangongira dengan Hutan

Interaksi masyarakat dengan lingkungan 
alam berupa hutan merupakan wujud dari aktivitas 
sosial ekonomi masyarakat Desa sekitar hutan 
dalam rangka memenuhi kebutuhan. Masyarakat 
dalam kehidupan sehari-harinya memerlukan 
keberadaan hutan untuk memenuhi kebutuhannya. 
Bentuk-bentuk interaksi masyarakat Desa 
Wangongira dengan kawasan hutan tercermin 
dari kegiatan-kegiatan masyarakat seperti 
: mengumpulkan hasil hutan berupa bahan 
bangunan, kayu bakar, umbi-umbian, dan lain-
lain. Hal ini diperjelas oleh Kusumawati (2009) 
bahwa interaksi  masyarakat sekitar hutan dengan 
hutan ditandai dengan kegiatan  mengumpulkan 
hasil hutan berupa bahan pangan, kayu bakar, 

pakan ternak, umbi-umbian serta hasil dari jenis 
jasa hutan lainnya. 

Interaksi yang terlihat di Desa Wangongira 
terhadap hutan yang dimiliki adalah  interaksi 
yang positif dan negatif. Interaksi positif yang 
ditunjukkan  oleh  masyarakat Desa Wangongira 
dalam pemanfaatan hasil hutan adalah yang 
diambil tapi tidak mengganggu kelestarian 
lingkungan sekitar seperti pemanfaatan kayu bakar  
dalam jumlah relatif sedikit, pengambilan buah 
matoa dan buah kenari. Interaksi seperti ini juga 
di tunjukkan oleh Sumanto (2009) bahwa dalam 
kaitannya dengan interaksi masyarakat dengan 
hutan hal ini juga berlaku. Perubahan interaksi 
yang terjadi merupakan proses adaptif. Interaksi 
dapat menuju ke arah positif ataupun negatif. 
Interaksi yang menuju ke arah positif adalah jika 
interaksi yang terjalin saling menguntungkan baik 
bagi masyarakat maupun bagi hutan. Interaksi 
yang negatif adalah jika interaksi yang terjalin 
justru merugikan bagi salah satu pihak baik 
bagi masyarakat maupun terhadap kelestarian 
kelestarian hutan, ataupun bagi keduanya.

Tabel 5. Jenis-Jenis Sumberdaya Hutan Yang Dimanfaatkan Di Desa 

No Sumber Daya Hutan Produksi/Thn Persentase (%)
A Hasil hutan kayu
1 Matoa 60m3 23,62
2 Binuang 98m3 36,48
3 Kenari 36m3 14,17
4 Nyatoh 24m3   6,45
5 Kayu hitam (mologotu) 36m3 12,18
B Hasil hutan bukan kayu
1 Rotan 72m3           2,00 
2 Buah matoa 300 kg    3,00 
3 Buah kenari 60 kg    2,10 
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Data  hasil perhitungan dalam tabel 
5 menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber 
daya hutan oleh masyarakat Desa Wangongira 
masih dikatakan kecil, hal ini berdasarkan 
persentase pemanfaatan sumberdaya hutan yang 
rendah karena berdasarkan kebutuhan pasar 
dan konsumen.  Hal ini juga disebabkan karena 
masih menggunakan peralatan yang sederhana 
dalam pengolahannya.  Pemanfaatan hasil hutan 
bukan kayu oleh masyarakat Desa Wangongira  
tergantung oleh waktu musim buah, seperti  
buah matoa (Pometia pinnata)  dan buah kenari  
(Canarium Sp.),  sedangkan  rotan berdasarkan 
masaknya (tuanya).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
Pemanfaatan Sumberdaya Hutan oleh 
Masyarakat Desa  Wangongira

Pemanfaatan sumberdaya hutan oleh 
masyarakat Desa Wangongira disebabkan oleh 
beberapa faktor antara lain  : 
1.   Dapat meningkatkan pendapatan petani 

sekaligus meningkatkan kesejahteraan 
hidupnya

2. Dapat meningkatkan produksi kayu bakar 
dalam mengatasi kekurangan kayu bakar, 
penyediaan kebutuhan kayu perkakas, bahan 
bangunan dan alat rumah tangga

3. Menambah lapangan kerja bagi penduduk 
pedesaan

4. Faktor  pendidikann yang rendah, rata-rata  
berpendidikan Sekolah Dasar (SD)

5.  Tersedianya pakan ternak secara kontinyu
P e m b a n g u n a n  r u m a h  u m u m n y a 

dipedesaan sangat tergantung oleh  hasil hutan, 
hal ini terlihat dari hasil analisis terhadap tingkat 
kebutuhan terhadap bahan bangunan yang 
ditunjukkan oleh kehidupan masyarakat di Desa 
Wangongira. Penebangan kayu yang dilakukan 
oleh sekelompok masyarakat untuk memenuhi  
kebutuhan  bahan bangunan masih dalam jumlah 
yang terbatas, namun disisi lain untuk memenuhi 
permintaan pasar akan kayu gergajian cukup 
tinggi, sehingga pemanfaatan sumber daya 
hutan telah melebihi kapasitas. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kelompok penebangan 
melakukan pemanfaatan hasil hutan mencapai 
1 m3 – 1,5 m3/hari.

Hasil analisis memperlihatkan pada 
tingkat pendidikan yang rendah (tidak tamat SD 
dan tamat SD) sebanyak 78% memanfaatkan 
sumberdaya hayati hutan (Tabel 4).  Lewerissa 
(2010), menjelaskan bahwa rendahnya tingkat 
pendidikan ikut menyebabkan rendahnya 
keterampilan masyarakat. Hal ini juga  ditunjukkan 
oleh penduduk desa Wangongira yang sebagian 
besar berada pada kisaran umur produktif, 
kegiatan pengambilan sumberdaya hutan juga 
dijadikan sebagai mata pencaharian. Tingkat 
pendidikan yang rendah menjadikan mereka 
yang berada pada golongan usia produktif tidak 
dapat diserap dalam lapangan pekerjaan formal. 
Hal ini yang menyebabkan pikiran yang tertuju 
hanya pada hutan yakni bagaimana pemanfaatan 
dan pengelolaan hasil hutan.

Rencana Strategi  Pengembangan Pemanfaatan 
Sumber Daya Hutan di Desa  Wangongira

Untuk menyusun rencana strategi 
pengembangan hutan di Desa Wngongira, maka 
digunakan analisis SWOT yang didalamnya 
membahas tentang kekuatan (Strength), 
Kelemahan (Weakness) dan ini dikatakan sebagai 
faktor internal, sedangkan faktor eksternal yaitu 
peluang (Opprtunity) dan ancaman (Threat).

a.  Identifikasi Komponen – Komponen 
SWOT

Untuk menyususn rencana strategis 
pengembangan harus  diidentifikasi komponen 
SWOT yang dimiliki oleh hutan di Desa 
Wangongira yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) 
yakni faktor  internal dan faktor eksternal. 

I. Faktor Internal
a. Kekuatan (S)

1. Adanya kegiatan penanaman kembali 
areal hutan dengan bantuan bibit dinas 
kehutanan

2. Adanya kesadaran masyarakat dalam 
pemanfaatan hasil hutan

3. Tersedianya hasil hutan yang beraneka 
ragam yakni  Hasil Hutan Bukan Kayu 
(HHBK) dan hasil hutan kayu

b. Kelemahan
1. Belum adanya Peraturan Desa (Perdes) 

yang akurat tentang pemanfaatan hasil 
hutan.
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2. Belum ada pendampingan dari dinas ke-
hutanan  soal pemanfaatan hasil hutan

II. Faktor  Eksternal
Faktor eksternal terdiri dari dua komponen 

yaitu komponen peluang dan ancaman 
a. Peluang ( O )
1. Adanya  rencana pengembangan areal hutan 

di Desa Wangongira oleh masyarakat adat.
2. Pemerintah desa selalu terbuka  untuk 

berbicara tentang hutan desa.
b. Ancaman (T)
1. Penebangan  kayu bukan saja dari warga 

masyarakat setempat tapi juga dari luar 
desa.

2. Pemanfaatan kayu sebagai bahan bakar, 
bangunan

b.   Perumusan Strategi Pengembangan 
Pemanfaatan Sumber Daya Hutan

Strategi pengembangan dalam pemanfaatan 
hasil hutan di Desa Wangongira harus disusun 
berdasarkan kondisi dan kenyataan di lapangan, 
untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang 
terjadi soal pemanfaatan hasil hutan, maka teknik 
yang digunakan  adalah membuat strategi silang 
dari faktor tersebut pada tabel 6:

Tabel 6. Model Matriks Analisis SWOT
Faktor Internal

          
         Faktor  Eksternal

Kekuatan(Strength)

• Penanaman kembali areal hutan dengan 
bantuan bibit dinas kehutanan

• Adanya kesadaran masyarakat dalam 
pemanfaatan hasil hutan

• Tersedianya hasil hutan yang beraneka-
ragam yakni  Hasil Hutan Bukan Kayu 
(HHBK) dan hasil hutan kayu

Kelemahan (Weakness)

• Belum adanya Peraturan Desa (Perdes) 
yang akurat tentang pemanfaatan hasil 
hutan.

• Belum ada pendampingan dari dinas 
kehutanan  soal pemanfaatan hasil 
hutan

Peluang (Opprtunity)
1. Adanya  rencana pengem-

bangan areal hutan di Desa 
Wangongira oleh masyarakat 
adat.

2. Pemerintah desa selalu terbuka  
untuk berbicara tentang hutan 
desa.

Strategi SO
1. Melibatkan pemerintah dalam hal ini dinas 

kehutanan dalam pengembangan hutan

2. Berkoordinasi dengan pemerintah desa 
guna menyusun rencana pemanfaatan hasil 
hutan secara baik dengan menetapkan 
Perdes.

Strategi  WO
1. Adanya kerjasama pemerintah 

desa  dengan pemerintah terkait 
(dinas Kehutanan) untuk menyususn 
pengembangan.

2. Turut partisipasi akademisi dalam 
menyususn rencana pemanfaatan hasil 
hutan di Desa Wangongira

Ancaman (Threath)
Penebangan  kayu bukan saja dari 
warga masyarakat setempat tapi 
juga dari luar desa.

Strategi ST
Sosialisasi dari pemerintah (dinas kehutanan) 
terhadap bahaya illegal logging

Strategi  WT
1. Berkoordinasi dengan pemerintah 

desa atau Kecamatan supaya tidak lagi 
mengijinkan orang lain melakukan 
penebangan di areal hutan..

2. Membuat PERDES tentang peman-
faatan hasil hutan

3. Sosialiasai dan pendampingan oleh 
Dinas kehutanan tentang pemanfaatan 
sumber daya hutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
faktor internal dan faktor eksternal berpengaruh 
terhadap proses penyusunan rencana  strategis 
pengembangan  pemanfaatan hasil hutan 
di  Desa Wangongira.  Ada  6 (enam) yang 
diperioritaskan dan 3 (tiga) komponen arahan 
strategi pengembangan pemanfaatan hasil hutan 
di Desa Wangongira, anatra lain :

1. Melibatkan pemerintah dalam hal ini 
Dinas Kehutanan dalam Pengembangan 
pemanfaatan Hasil   Hutan di Desa 
Wangongira.

 Pemerintah merupakan stakeholder yang 
penting dalam membantu masyarakat, 
terkait dengan kepentingan hutan maka 
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dinas Kehutanan merupakan pilihan yang 
tepat dalam hal ini sebagai sumber inspirasi 
bagi pengembangan pemanfaatan hasil 
hutan oleh masyarakat di Desa wangongira.  
Hal ini terkait dengan aturan dan solusi 
pengembangannya. Seperti contoh : model 
hutan seperti apa yang nanti kemudian akan 
di jabarkan oleh dinas kehutanan dalam 
pengembangan pemanfaatan dengan konsep-
konsep rehabilitasi lahan dan peremajaan 
hutan setelah masyarakat memanfaatkan 
hasil hutan.

2. Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa guna 
Menyusun Rencana Pemanfaatan  Hasil 
Hutan Secara Baik dengan Menetapkan 
Perdes.

 Sebagai masyarakat intelektual harus 
melakukan pendekatan dengan masyarakat 
desa khususnya pemerintah desa untuk 
mengatur perencanaan pemanfaatan 
hasil hutan secara baik.  Pada dasarnya 
pemerintah Desa Wangongira senantiasa  
sedia untuk duduk bersama guna mendesain 
rencana pemanfaatan hasil hutan seperti  
menyususn Perda (peraturan desa) guna 
sebagai dasar dalam menegahkan aturan 
dalam pemanfaatan hasil hutan.

3. Sosialisasi  dari  Pemerintah (Dinas 
Kehutanan) terhadap bahaya illegal logging  
Bagi Masyarakat.

 Dalam pemanfaatan   hasil hutan terkadang  
warga masyarakat  belum memehami 
terhadap konsekuensi atau akibatnya. 
Seperti penebangan pohon yang berlebihan 
atau penebangan pohon yang ada disekitar 
sungai akan mengakibatkan bencana bagi 
masyarakat.  Untuk itu  perlu keterlibatan 
pemerintah dalam hal ini adalah Dinas 
Kehutanan dalam hal mensosialisasi 
kepada seluruh masyarakat tentang bahaya 
pemanfaatan hasil hutan yang berkelebihan 
atau illegal logging.  

PENUTUP

Kesimpulan
1. Pemanfaatan sumberdaya hutan oleh 

masyarakat Desa Wangongira di sebabkan 
oleh beberapa faktor seperti meningkatkan 
pendapatan petani sekaligus meningkatkan 
kesejahteraan hidupnya, meningkatkan 
produksi kayu bakar dalam mengatasi 
kekurangan kayu bakar, penyediaan 
kebutuhan kayu perkakas, bahan bangunan 
dan alat  rumah tangga,  menambah 
lapangan kerja bagi penduduk pedesaan, 
faktor  pendidikan yang rendah, rata-rata  
berpendidikan Sekolah Dasar (SD),  serta 
Tersedianya pakan ternak secara kontinyu

2. Jenis-jenis hasil hutan yang dimanfaatkan 
oleh  masyarakat Desa Wangongira 
adalah  jenis kayu matoa dan buahnya 
(Pometia pinnata), kayu binuang (Octomels 
sumatrana), kayu kenari dan buahnya 
(Canarium  Sp), kayu haya,  kayu Momojiu  
dan kayu mologotu

3. Tiga strategi pemanfaatan sumberdaya hutan 
yang direkomendasikan adalah melibatkan 
pemerintah dalam hal ini Dinas kehutanan 
dalam Pengembangan pemanfaatan Hasil  
Hutan di Desa Wangongira. berkoordinasi 
dengan Pemerintah Desa guna menyusun 
Rencana Pemanfaatan Hasil Hutan Secara 
Baik dengan menetapkan Peraturan 
desa. Sosialisasi dari Pemerintah (Dinas 
Kehutanan) terhadap bahaya illegal logging  
bagi masyarakat.

Saran
1. Pihak Pemerintah atau Dinas terkait bahwa, 

dalam rangka meningkatkan pemahaman 
masyarakat terhadap pemafaatan hasil hutan 
secara lestari perlu adanya peningkatan 
program pemberdayaan masyarakat sekitar 
hutan.

2. Pemerintah Desa Wangongira bahwa dalam 
upaya mempertahankan fungsi hutan yang 
dimiliki harus dibuat peraturan desa sebagai 
dasar pijak masyarakat dalam pengelolaan 
sumberdaya hutan.
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