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I.   PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sumber daya hutan merupakan kekayaan alam yang sangat 

berharga sehingga perlu dikelola secara bijaksana agar dapat berfungsi 

dengan baik dan lestari. Dalam pengelolaan sumber daya hutan tersebut 

banyak terdapat kepentingan yang saling berkaitan, khususnya antara 

masyarakat di sekitar kawasan hutan dengan negara/pemerintah. Ada 

kepentingan sosial-ekonomi dan budaya masyarakat di dalam/sekitar 

kawasan hutan yang bila tidak diatur dengan bijak dapat mengancam 

keberadaan hutan itu sendiri. Keterkaitan kepentingan ini seringkali menjadi 

sumber konflik yang tidak kunjung terselesaikan. Seiring dengan keadaan 

tersebut, pola kebijakan pembangunan kehutanan diharapkan semakin 

merujuk pada usaha untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat 

di sekitar kawasan hutan dengan tetap mengedepankan upaya pelestarian 

hutan itu sendiri. Perlu ada kerjasama dan partisipasi aktif antara 

masyarakat sekitar hutan dalam mengelola sumberdaya hutan agar 

kepentingan para pihak dapat terakomodir, sementara sumber daya hutan 

dapat tetap terjaga dan lestari. 

Dalam pelaksanaannya, terbentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan 

(KPH) di tingkat tapak yang sesuai fungsi pokok dan untuk mewujudkan 

pengelolaan hutan yang efisien dan lestari, maka idealnya seluruh kawasan 

hutan terbagi ke dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dimana KPH 

menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, provinsi, 

dan kabupaten/kota. Dalam rangka mewujudkan pembentukan Kesatuan 

Pengelolaan Hutan (KPH) tersebut, maka terlebih dahulu perlu dilakukan 

kegiatan pengumpulan data sebagai informasi awal dalam penyusunan 

rencana pengelolaan KPH. Salah satu kegiatan pengumpulan data tersebut 

adalah berupa kegiatan inventarisasi sosial budaya masyarakat desa yang 

tinggal di dalam/sekitar wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Hal ini 

diperlukan mengingat data dan informasi tentang kondisi sosial-ekonomi 
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dan budaya masyarakat di dalam/sekitar kawasan menjadi salah satu 

pertimbangan penting dalam penyusunan rencana pengelolaan KPH.  

Pada kegiatan ini tempat pelaksanaan inventarisasi sosial budaya 

adalah di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Maria Donggomasa 

Wilayah Donggomasa Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, 

karena KPH tersebut merupakan salah satu dari KPH di wilayah kerja BPKH 

Wilayah VIII yang Rencana Pengelolaannya disusun pada Tahun Anggaran 

2016. Data dan informasi yang dikumpulkan dalam kegiatan ini adalah hal-

hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial budaya masyarakat di 

dalam/sekitar kawasan hutan serta interaksi dan tingkat ketergantungan 

masyarakat terhadap keberadaan kawasan hutan di sekitar tempat tinggal 

mereka.  

 

B. Maksud dan Tujuan 

1. Maksud 

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : 

a) Memperoleh data dan informasi tentang pola kehidupan sosial budaya 

dan ekonomi masyarakat desa di dalam/sekitar hutan areal Kesatuan 

Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Maria Donggomasa Wilayah 

Donggomasa. 

b) Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan ekonomi serta interaksi antara 

masyarakat dengan sumber daya hutan dan potensi masyarakat di 

dalam/sekitar wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam 

kaitannya dengan kelestarian hutan. 

2.  Tujuan 

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya data dan 

informasi tentang kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat di sekitar 

kawasan hutan areal kerja KPHP Maria Donggomasa Wilayah Donggomasa. 

Diharapkan data dan informasi ini dapat menjadi bahan/masukan dalam 

penyusunan rencana pengelolaan hutan.  
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C. Tahapan Kegiatan 

1.  Tata Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat di Kesatuan 

Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Maria Donggomasa Wilayah 

Donggomasa, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan 

selama 24 (dua puluh empat) hari terhitung dari tanggal 24 Februari 2016 

sampai dengan 18 Maret 2016. 

2.  Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat di 

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Maria Donggomasa Wilayah 

Donggomasa, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi : 

1).  Persiapan Kegiatan di Kantor 

Persiapan kegiatan ini meliputi persiapan yang bersifat administratif 

maupun teknis, antara lain : 

a. Mempelajari Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi Sosial Budaya    

Masyarakat di Dalam/Sekitar Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan 

(KPH). 

b. Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan kerja lapangan yang 

meliputi : GPS, pedoman wawancara, daftar kuesioner (primer dan 

sekunder), alat tulis, kamera, dan voice recorder. 

c. Mempersiapkan administrasi yang meliputi : Surat Perintah Tugas 

(SPT), Surat Perjalanan Dinas (SPD), dan Surat Pengantar. 

d. Menganalisa peta lokasi desa-desa yang telah dipilih sebagai lokasi 

kegiatan. 

e. Membuat peta kerja sesuai ketentuan yang berlaku dengan 

memperhatikan kaidah teknis kartografi. 

f. Membuat rencana kerja dan alternatif yang akan dilaksanakan di 

lapangan dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan (Time Schedule). 

2).  Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan di Daerah 

Persiapan dan pelaksanaan kegiatan di daerah dimulai dari tingkat 

Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, hingga desa dengan kegiatan antara lain : 
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a. Konsultasi dengan instansi terkait dari tingkat provinsi sampai tingkat 

desa untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi umum 

lingkungan dan masyarakat desa terpilih.   

b. Observasi lingkungan dan aktivitas sosial budaya masyarakat setempat 

disertai dengan pengambilan gambar untuk dokumentasi. 

c. Menghimpun data sekunder berupa monografi Desa/Kelurahan, statistik 

kecamatan dan data lain yang berhubungan dengan kawasan. 

d. Melakukan wawancara secara mendalam sesuai dengan pedoman 

wawancara kepada beberapa tokoh masyarakat setempat serta 

wawancara dengan menggunakan blanko kuesioner data primer kepada 

masyarakat lokal yang terpilih sebagai sampel (responden). 

 

 

 

 


