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II. METODE INVENTARISASI 

  

A. Pemilihan Lokasi 

Pemilihan lokasi (desa) pada kegiatan Inventarisasi Sosial Budaya 

KPHP Maria Donggomasa Wilayah Donggomasa Kabupaten Bima dilakukan 

secara sengaja (purposive sampling) dengan mempertimbangkan bahwa 

keberadaan desa di sekitar KPH tersebut berpengaruh secara langsung atau 

tidak langsung terhadap adanya KPH atau sebaliknya. Secara khusus 

beberapa pertimbangan dalam penentuan desa sasaran kegiatan 

inventarisasi ini adalah sebagai berikut : 

1. Pertimbangan kompleksitas interaksi antara desa dan KPH 

yang telah ditetapkan sebagai KPH. Bisa dimungkinkan bahwa 

jumlah desa di sekitar suatu KPH sedikit namun memiliki kompleksitas 

yang lebih rumit dibandingkan suatu KPH yang di sekitarnya terdapat 

jumlah desa yang lebih banyak. Kompleksitas ini dipengaruhi oleh 

kepercayaan masyarakat (agama), tradisi, politik lokal, tingkat 

kepercayaan masyarakat pada struktur pemerintah, mulai pada tingkat 

lokal sampai dengan nasional, sejarah desa, ekonomi mikro, serta 

peluang kerja. 

2. Pertimbangan sosial budaya, yaitu sampel desa yang didasarkan 

pada asal usul etnis sebagai masyarakat pendatang (minoritas) atau 

masyarakat lokal (mayoritas). Disamping itu perlu dipertimbangkan hal-

hal yang berkaitan dengan aktifitas masyarakat yaitu tingginya 

intensitas interaksi masyarakat dengan kawasan hutan atau 

ketergantungan/tekanan masyarakat terhadap kawasan hutan, jarak 

desa/pemukiman dengan kawasan hutan, dan aksesibilitas dari desa 

menuju kawasan hutan. 

3. Pertimbangan administratif, yaitu sampel desa didasarkan pada 

letak administratif provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan, sehingga 

dapat digunakan untuk memahami kebijakan pemerintah daerah 

provinsi/kabupaten/kota/kecamatan.  
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4. Pertimbangan kondisi hutan, lokasi desa sampel dipilih berdasarkan 

pemantauan hutan menggunakan citra satelit, sehingga dapat diketahui 

kondisi penutupan lahan/hutan yang berada di sekitar desa/pemukiman, 

adanya akses jalan menuju kawasan hutan, dan untuk 

memperhitungkan jarak antara kawasan hutan dengan 

desa/pemukiman. 

Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Maria 

Donggomasa mempunyai luas 72.960,64 Hektar, yang merupakan 

penggabungan KPHP Maria seluas 27.632 Hektar dengan KPHL 

Donggomasa seluas 43.019 Hektar (sebagai KPHP Model oleh Menteri 

Kehutanan dengan Nomor SK.752/Menhut-II/2012 tanggal 26 Desember 

2012). Adapun pada tahun 2013 BPKH Wilayah VIII Denpasar telah 

melaksanakan kegiatan Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat di 

Dalam/Sekitar Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Maria Kabupaten Bima, 

Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan lokasi pelaksanaan kegiatan 

berbatasan dengan Kelompok Hutan Tolowata (RTK.23), Kelompok Hutan 

Maria (RTK.25), Kelompok Hutan Tololai (RTK.52), Kelompok Hutan 

Nanganae Kapenta (RTK.68), dan Kelompok Hutan Pulau Sangiang 

(RTK.86). Sehingga lokasi pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Sosial Budaya 

di Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Maria 

Donggomasa Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016 

ini adalah di wilayah sekitar Kelompok Hutan Kota Donggomasa.   

Berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi dari Kepala Kesatuan 

Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Maria Donggomasa Kabupaten Bima, 

selanjutnya ditetapkan 4 (empat) desa yang ada di sekitar kawasan hutan 

yang masuk pada KPHP Maria Donggomasa Wilayah Donggomasa sebagai 

desa terpilih untuk pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Sosial Budaya 

masyarakat. Keempat desa terpilih tersebut adalah Desa Jia Kecamatan 

Sape, Desa Nggelu dan Desa Mangge Kecamatan Lambu, dan Desa 

Waworada Kecamatan Langgudu. Desa-desa tersebut dinilai memiliki 

interaksi yang kuat dengan kawasan hutan yang ada di KPHP Maria 

Donggomasa Wilayah Donggomasa. 
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B. Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam kegiatan inventarisasi sosial 

budaya masyarakat ini adalah data primer dan data sekunder : 

1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui 

wawancara terhadap narasumber dan responden, serta pengisian 

kuesioner sebagai berikut : 

a. Jati diri responden. 

b. Masyarakat (asal usul masyarakat dan aksesibilitas masyarakat 

menuju kawasan hutan). 

c. Ketergantungan masyarakat dan distribusi manfaat sumber daya 

hutan (penguasaan lahan, penggunaan lahan, perladangan 

berpindah, manfaat hutan, akses pemasaran hasil hutan, kegiatan 

perekonomian yang dikembangkan oleh masyarakat, dan tingkat 

kesejahteraan masyarakat). 

2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur yang tersedia 

pada instansi pemerintah pada tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan 

desa maupun pihak swasta, berupa : 

a. Data kependudukan. 

b. Data perekonomian (mata pencaharian, pola pertanian, hasil hutan, 

peternakan, kerajinan tangan/industri kecil, sarana prasarana 

perekonomian dan aksesibilitas ke pusat perekonomian). 

c. Data penggunaan lahan. 

d. Pemanfaatan SDH (pemanfaatan lahan hutan dan pemanfaatan/ 

pemungutan hasil hutan kayu dan non kayu termasuk satwa). 

e. Adat istiadat dan proses sosial di masyarakat. 

f. Kelembagaan sosial ekonomi yang ada. 

g. Pendidikan (tingkat pendidikan dan sarana pendidikan). 

h. Kesehatan (jumlah tenaga medis dan sarana prasarana). 

i. Sarana transportasi dan perhubungan.   
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C. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data kegiatan inventarisasi sosial budaya masyarakat 

menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif : 

1) Metode Kualitatif 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang persepsi, untuk 

menggali sejarah kepemilikan lahan, kebijakan pemberdayaan 

masyarakat, interaksi masyarakat dengan sumberdaya hutan, konflik 

kawasan, serta pemanfaatan sumberdaya hutan oleh masyarakat 

maupun pemerintah. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan 

metode ini adalah dengan studi literatur, observasi, wawancara, dan 

diskusi terbatas. 

2) Metode Kuantitatif 

Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan 

masyarakat (berdasarkan sumber mata pencaharian dan potensi 

perekonomian masyarakat) serta tingkat ketergantungan masyarakat 

terhadap kawasan hutan. Adapun metode pengumpulan data adalah 

menggunakan kuesioner (daftar isian) dengan sumber informasi adalah 

responden, dengan jumlah responden pada masing-masing desa 

sampel sebanyak 10 (sepuluh) orang. Pemilihan responden didasarkan 

pada pertimbangan jenis mata pencaharian masyarakat, yaitu petani 

kebun, petani ladang, petani sawah, peternak, pedagang, nelayan, 

karyawan, dan PNS/TNI/Polri. 

 

D. Analisis Data 

Analisis data dalam kegiatan inventarisasi sosial budaya masyarakat 

di dalam/sekitar wilayah KPH ini menggunakan metode deskriptif kualitatif 

dan kuantitatif. Hal-hal yang perlu dianalisis antara lain : 

1. Pertambahan penduduk. 

2. Kebutuhan lahan. 

3. Tingkat kesejahteraan. 

4. Tingkat pendidikan. 
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5. Kondisi infrastruktur desa (kesehatan, pendidikan, penerangan, air 

bersih, transportasi, perhubungan, dll). 

6. Konflik atau perbedaan pendapat antara masyarakat dengan 

pemerintah daerah. 

7. Kondisi politik lokal yang berpengaruh terhadap masyarakat dan hutan. 

8. Peluang/dukungan terhadap kawasan hutan. 

9. Pengaruh adanya KPH di sekitar masyarakat. 

10. Pengaruh adanya KPH terhadap institusi itu sendiri dan pemerintahan 

lainnya (desa, kecamatan, kabupaten). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


