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IV. HASIL  

 

Desa yang terpilih untuk pelaksanaan kegiatan inventarisasi sosial 

budaya di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Maria Donggomasa 

Wilayah Donggomasa Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat ini adalah 

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

serta Desa Waworada Kecamatan Langgudu. Pada keempat desa terpilih 

tersebut diambil sebanyak 10 (sepuluh) responden. Berdasarkan Data Primer 

yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap 

narasumber dan responden serta pengisian kuesioner diperoleh rekapitulasi 

data sebaran responden berdasarkan jenis kelamin yang ditampilkan pada 

grafik berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Grafik Sebaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Responden Desa Jia yang diwawancara berumur antara 25 tahun 

sampai dengan 70 tahun, sedangkan di Desa Nggelu responden berumur antara 

27 tahun sampai dengan 60 tahun. Untuk Desa Mangge responden berumur 

antara 24 tahun sampai dengan 60 tahun, dan Desa Waworada responden 

berumur antara 31 tahun sampai dengan 82 tahun. Grafik sebaran responden 

pada masing-masing desa terpilih  berdasarkan umur rata-rata adalah : 
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Jenis Kelamin 
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Gambar 9. Grafik Sebaran Responden Berdasarkan Umur Rata-rata 

 

Untuk mengetahui status perkawinan responden disajikan pada grafik berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Grafik Sebaran Responden Berdasarkan Status Perkawinan 

 

Jumlah anggota keluarga responden di Desa Jia antara 2 orang 

sampai dengan 8 orang, sedangkan responden Desa Nggelu antara 3 orang 

sampai 10 orang. Jumlah anggota keluarga di Desa Mangge antara 3 orang 

sampai dengan 8 orang, dan di Desa Waworada antara 3 orang sampai 7 

orang. Grafik sebaran reponden berdasarkan jumlah rata-rata anggota keluarga 

adalah : 
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Grafik Sebaran Responden Berdasarkan  

Umur Rata-rata 
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Grafik Sebaran Responden Berdasarkan  
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Gambar 11. Grafik Sebaran Responden Berdasarkan Rata-rata Anggota Keluarga 

 

Kegiatan utama responden di desa terpilih mayoritas adalah bekerja 

di sub sektor pertanian selain kehutanan. Akan tetapi ada responden di Desa 

Nggelu, Desa Mangge, dan Desa Waworada yang bekerja di sektor lain, yaitu 

sebagai staf desa (kaur perencanaan dan pelaporan), TU/pemerintahan, 

wiraswasta, dan pendidik/guru. Adapun grafik kegiatan utama responden dalam 

tiga bulan terakhir dapat dilihat di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Grafik Kegiatan Utama Dalam Tiga Bulan Terakhir 
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Grafik Sebaran Responden Berdasarkan  

Rata-rata Anggota Keluarga 
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Grafik Kegiatan Utama Dalam 3 Bulan Terakhir 
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Sedangkan responden dikeempat desa terpilih yang bekerja di subsektor 

kehutanan hanya terdapat di Desa Jia dan Desa Waworada, sebagaimana 

ditampilkan pada grafik berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Grafik Kegiatan Dalam Subsektor Kehutanan 

 

Hasil Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur yang 

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

dan desa maupun pihak swasta adalah sebagai berikut : 

Pertambahan penduduk juga dapat mempengaruhi tingkat dan pola 

masyarakat dalam memanfaatkan areal hutan yang ada di sekitar desa. Di Desa 

Jia, Desa Nggelu, dan Desa Mangge terdapat pertambahan dan turunnya 

jumlah penduduk yang signifikan. Menurut tokoh masyarakat desa setempat 

selain karena kematian dan kelahiran, hal tersebut juga dikarenakan adanya 

perpindahan penduduk dari desa terpilih ke provinsi, ke kota, atau ke desa lain, 

dan sebagian lagi ada yang bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke 

luar negeri. Data pertambahan penduduk empat desa terpilih dalam kurun 

waktu tiga tahun disajikan pada tabel berikut ini : 
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Tabel 18. Pertambahan Penduduk Desa Jia, Desa Nggelu, Desa Mangge, dan Desa 
Waworada Dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 

No. Desa  
Tahun 2012 

(Orang) 
Tahun 2013 

(Orang) 
Tahun 2014 

(Orang) 

1 Jia 2.557 2.934 2.652 

2 Nggelu 1.411 1.786 1.786 

3 Mangge 1.372 1.665 1.427 

4 Waworada 2.254 2.350 2.351 

Sumber : Kecamatan Sape, Lambu, dan Langgudu Dalam Angka Tahun 2013, 2014, dan 2015 

 

A. Sejarah Desa, Pemukiman, dan Tata Guna Lahan Desa 

1. Desa Jia Kecamatan Sape Kabupaten Bima   

a. Sejarah Desa 

Masyarakat Desa Jia tinggal turun temurun, dan sekarang 

merupakan masyarakat generasi kelima. Dari sejarahnya, masyarakat Desa 

Jia sudah ada sejak sebelum kemerdekaan Negara Indonesia (dahulu masih 

berupa kerajaan). Menurut masyarakat desa (berdasarkan cerita dari orang 

tua), Desa Jia pada zaman dahulu merupakan perkampungan kecil yang 

terletak di bawah lereng gunung dengan ketinggian 3 km. Nama Desa Jia 

diambil dari kata Ziarah yaitu persinggahan sementara Sangaji Mbojo (Raja 

Bima) dan pengikutnya yang kelelahan dari perjalanan jauh. Dari seringnya 

persinggahan yang dilakukan oleh sangaji dan pengikutnya maka kata 

persinggahan disebutkan menjadi kata Jiarah yang menurut pengertiannya 

mengunjungi para kerabat yang jauh. Lambat laun masyarakat hanya 

mampu mengucap atau menghafal kata Jia saja dan kata Jia inilah yang 

dijadikan nama kampung dan sekarang menjadi Desa Jia. Sejarah Desa Jia 

sebelum dan sesudah penetapan status kawasan hutan masih sama. 
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 Gambar 14. Pengambilan Koordinat Menggunakan GPS  
di Kantor Kepala Desa Jia 

 

Penduduk yang tinggal di Desa Jia terdiri dari berbagai suku yang 

mayoritas sukunya adalah suku Bima/Mbojo dan suku Jawa, dan minoritas 

dari pendatang seperti suku Sumba (Sumber : RKP-Desa Tahun 2016). 

Pengambilan koordinat pelaksanaan kegiatan inventarisasi sosial 

budaya di Desa Jia dilakukan di kantor desa setempat menggunakan GPS 

Garmin tipe 60 CSX dengan hasil pengukuran koordinat menurut UTM 

adalah W-E = 714840 (M), S-N = 9052104 (M), Zone = 50. Adapun luas 

wilayah Desa Jia 12,42 km2 dengan jumlah penduduk 2.652 orang pada 

tahun 2014 (kepadatan penduduk 329,00 jml/km2) (Kecamatan Sape Dalam 

Angka, 2015). 

 

b. Pemukiman 

Pemukiman masyarakat Desa Jia berkelompok pada satu wilayah, 

memanjang sepanjang jalan yang melintas di Desa Jia dan sekitarnya yang 

sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Lokasi 

dengan lahan yang datar menjadi pilihan masyarakat untuk membangun 

rumah. Umumnya masyarakat hidup secara berkelompok di satu 

perkampungan/desa. Rumah-rumah penduduk didominasi dengan rumah 

yang berbahan dari kayu berbentuk rumah panggung dan sebagian dari 
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batu bata. Bentuk rumah yang berupa rumah panggung merupakan bentuk 

bangunan rumah lama. Rumah-rumah dengan bangunan baru umumnya 

terletak di dekat jalan raya yang bentuknya sudah mengikuti 

perkembangan (semi permanen dari batu bata dan semen). Pemukiman 

masyarakat Desa Jia sebelum dan sesudah penetapan status kawasan 

hutan masih sama. 

Aksesibilitas Desa Jia sudah baik, dengan adanya jalan diperkeras 

dan jalan aspal sebagai jalan utama. Hal ini memudahkan masyarakat 

untuk pergi ke pusat kota kecamatan atau Kabupaten Bima. Untuk jalan 

yang menghubungkan antara rumah satu dengan yang lainnya berupa jalan 

tanah (jalan setapak).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Pemukiman Masyarakat dan Aksesibilitas Desa Jia 

 

Sumber air utama masyarakat Desa Jia sebagian besar adalah dari 

mata air yaitu sebanyak 828 KK yang memanfaatkan mata air dan 27 KK 

yang menggunakan sumur pompa (Kecamatan Sape Dalam Angka, 2015). 

Menurut responden Desa Jia sumber mata airnya adalah dari Oi Lanco dan 

Oi Mada yang jaraknya ± 1 km dari desa. Air dialirkan melalui pipa-pipa 

yang ditampung dalam bak. 
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Jenis bahan bakar untuk keperluan memasak sehari-hari 

masyarakat Desa Jia adalah dari kayu bakar sebanyak 112 KK dan dari 

minyak tanah sebanyak 716 KK. Sedangkan sumber penerangan 

masyarakatnya sudah menggunakan listrik dari jaringan PLN (687 KK) 

(Kecamatan Sape Dalam Angka, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Salah Satu Sumber Air dan Kayu Bakar Yang Digunakan Untuk 
Memasak Masyarakat Desa Jia 

 

c. Tata Guna Lahan Desa 

Berdasarkan data Kecamatan Sape Dalam Angka Tahun 2015, luas 

Desa Jia adalah 12,42 km² (5,35 % dari luas wilayah Kecamatan Sape). 

Penggunaan lahan terbanyak di Desa Jia adalah untuk sawah, kemudian 

tegalan/kebun, bangunan dan pekarangan, dan penggunaan lahan lainnya. 

Tata guna lahan desa masyarakat Desa Jia sebelum dan sesudah 

penetapan status kawasan hutan masih sama. Secara detail luas wilayah 

menurut jenis penggunaan lahan di Desa Jia pada tahun 2014 dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 

Tabel 19. Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan Pada Desa Jia Tahun 
2014 

No. Jenis Penggunaan Lahan Luas (Km2) 

1 Tanah Sawah 7,50 

2 Bangunan dan Pekarangan  1,24 

3 Tegalan/Kebun 3,50 

4 Hutan Negara - 

5 Lainnya  0,18 

 Jumlah  12,42 

Sumber : Kecamatan Sape Dalam Angka Tahun 2015 

 

Menurut masyarakat dari jaman dahulu hingga sekarang 

masyarakatnya mencari nafkah dengan bercocok tanam untuk menghidupi 
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keluarganya. Adapun hasil hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat 

antara lain madu, asam, kayu kesambi untuk kayu bakar, kayu songga dan 

bijinya untuk obat malaria, dan bambu. Saat ini sebagian dari ladang 

masyarakat ditanami tanaman kehutanan jenis kayu jati karena dapat 

digunakan sendiri untuk membangun rumah. Selain kayu jati ada juga 

tanaman perkebunan yang tumbuh yaitu jambu mete. 

Masyarakat Desa Jia sebagian besar bermata pencaharian sebagai 

petani menetap, dan tidak melakukan perluasan areal kerja (perambahan) 

untuk perkebunan/perladangan. Sebagian besar dari ladang masyarakat 

saat ini ditanami tanaman jenis palawija (padi, jagung, kacang tanah, dan 

bawang merah) dan sejauh ini tidak pernah ada konflik yang terjadi antara 

masyarakat dengan pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan 

kawasan hutan. Sebagian masyarakat Desa Jia selain bertani juga beternak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Tanaman Jati dan Bawang Merah yang Ditanam oleh  
Masyarakat Desa Jia 

 

2. Desa Nggelu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima 

a. Sejarah Desa 

Masyarakat Desa Nggelu sudah tinggal secara turun temurun sejak 

zaman penjajahan Jepang. Nama Desa Nggelu berasal dari kata Nggalo 

yang artinya berburu menjangan. Konon pada zaman penjajahan ada orang 

yang sering datang ke desa tersebut untuk berburu menjangan. Sejarah 

Desa Nggelu sebelum dan sesudah penetapan status kawasan hutan masih 

sama. 
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Sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah dari hasil 

berladang/bertani. Adapun luas wilayah Desa Nggelu adalah 95,77 km2, 

jumlah penduduk 1.786 orang, dan kepadatan penduduk 18,65 jml/km2 

(Kecamatan Lambu Dalam Angka, 2015). Penduduk yang tinggal di Desa 

Nggelu yang mayoritas sukunya lebih beranekaragam yaitu terdiri dari suku 

Nggelu, suku Buton, suku Bugis, suku Jawa, dan suku Rapung (Sumber : 

RKP-Desa Tahun 2016). 

Adapun pengambilan koordinat pelaksanaan kegiatan inventarisasi 

sosial budaya di Desa Nggelu dilakukan di kantor desa dengan 

menggunakan GPS Garmin tipe 60 CSX dengan hasil koordinat menurut 

UTM adalah W-E = 729684 (M), S-N = 9036071 (M), Zone = 50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18. Pengambilan Koordinat Menggunakan GPS  
di Kantor Kepala Desa Nggelu  

 

b. Pemukiman 

Masyarakat Desa Nggelu umumnya hidup berkelompok pada satu 

wilayah dengan jenis bangunan rumah sebagian besar dari kayu yang 

berbentuk panggung, dan sebagian kecil semi permanen dari batu bata. 

Pemukiman masyarakat Desa Nggelu sebelum dan sesudah penetapan 

status kawasan hutan masih sama.  
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Gambar 19. Rumah Kayu dan Semi Permanen, Serta Sumber Air  
Masyarakat Desa Nggelu 

 

Sumber air bersih masyarakat Desa Nggelu berasal dari sumur 

pompa (8 KK), sumur perigi (18 KK), dan mata air (417 KK). Oleh karena 

itu, masyarakat Desa Nggelu tidak khawatir akan kekurangan air karena 

kualitas airnya yang baik. Mata air yang digunakan masyarakat adalah mata 

air Tonda Lakoka yang jaraknya ± 3 km dari desa, disalurkan melalui pipa-

pipa dan dibangun secara gotong royong oleh masyarakat setempat. Selain 

dari mata air ada juga bantuan dari PNPM tahun 2009 untuk MCK dan air 

bersih. Sumber bahan bakar untuk memasak dengan menggunakan kayu 

bakar (334 KK), dan minyak tanah (109 KK). Sedangkan sumber 

penerangan listrik masyarakat adalah dari PLN dengan sebanyak 443 KK 

(Kecamatan Lambu Dalam Angka, 2015). 

Aksesibilitas menuju Desa Nggelu masih kurang bagus, hal tersebut 

dapat dilihat dari adanya jalan tanah yang berlumpur jika hujan dan 

sebagian berbatu sepanjang ± 6 km. Walaupun sudah ada jalan diperkeras  

(3 km) dan jalan aspal (22 km) yang menghubungkan ibukota kecamatan 

dan ibukota kabupaten (Kecamatan Lambu Dalam Angka, 2015).   
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Gambar 20. Aksesibilitas Masyarakat Desa Nggelu 

 

c. Tata Guna Lahan Desa 

Berdasarkan data Kecamatan Lambu Dalam Angka Tahun 2015, 

luas Desa Nggelu adalah seluas 95,77 km² atau 23,69 % dari luas wilayah 

Kecamatan Lambu. Penggunaan lahan di Desa Nggelu didominasi oleh 

hutan negara, diikuti tegalan/kebun, tanah sawah, dan bangunan dan 

pekarangan. Tata guna lahan desa masyarakat Desa Nggelu sebelum dan 

sesudah penetapan status kawasan hutan masih sama. Data luas wilayah 

menurut jenis penggunaan lahan pada Desa Nggelu tahun 2013 disajikan 

pada tabel berikut : 

Tabel 20. Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan Pada Desa Nggelu 
Tahun 2013 

No. Jenis Penggunaan Lahan Luas (Km2) 

1 Tanah Sawah 1,29 

2 Bangunan dan Pekarangan  0,59 

3 Tegalan/Kebun 2,93 

4 Hutan Negara 90,96 

5 Lainnya  - 

 Jumlah  95,77 

Sumber : Kecamatan Lambu Dalam Angka Tahun 2015 

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar mata pencaharian 

masyarakatnya adalah dari hasil berladang/bertani. Masyarakat Desa 
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Nggelu masih melakukan perluasan areal kerja (perambahan) untuk 

perkebunan dan perladangan di areal kawasan hutan karena pertambahan 

penduduk yang terus meningkat. Tanaman pokok yang dikembangkan di 

areal tersebut adalah tanaman padi dan jagung, karena lebih cepat 

menghasilkan (panen).  

Adapun tanaman kehutanan yang dikembangkan adalah jati dan 

sengon, sedangkan tanaman perkebunan yang dikembangkan masyarakat 

adalah kelapa, pisang, jambu mete, dan mangga. Sistem perladangan 

masyarakat masih berpindah walaupun sudah agak berkurang, dengan 

luasan ± 1 hektar/KK. Hingga saat ini tidak pernah ada konflik di kawasan 

hutan antara masyarakat dengan pihak lain. Hasil hutan yang dimanfaatkan 

masyarakat setempat adalah bambu, rotan untuk meubel, madu, dan kayu 

songga untuk obat malaria (akan tetapi sekarang sudah dilarang diambil 

oleh Dinas Kehutanan setempat karena dilindungi). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21. Tanaman Jati dan Jagung yang Ditanam oleh  
Masyarakat Desa Nggelu 

 

3. Desa Mangge Kecamatan Lambu Kabupaten Bima 

a. Sejarah Desa 

Menurut hasil wawancara, sejarah Desa Mangge awalnya berada di 

Desa Hidi Rasa (sekarang), karena akan dibangun Bendungan Sumi          

± tahun 1995 maka oleh Pemerintah Kabupaten Bima secara bertahap 

dipindahkan ke Desa Mangge tempat yang sekarang. Sejarah Desa Mangge 

sebelum dan sesudah penetapan status kawasan hutan masih sama. 

Adapun masyarakatnya sekarang merupakan generasi ketiga yang secara 
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turun temurun tinggal di desa. Penduduk yang tinggal di Desa Mangge 

mayoritas terdiri dari Suku Mangge dan minoritas pendatang dari pulau lain. 

Luas wilayah Desa Mangge adalah 45,16 km2 dengan jumlah 

penduduk 1.427 orang (kepadatan penduduk 31,60 jml/km2) (Kecamatan 

Lambu Dalam Angka, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 22. Bendungan Sumi 

 

Pengambilan koordinat pelaksanaan kegiatan inventarisasi sosial 

budaya di Desa Mangge dilakukan di kantor desa setempat dengan 

menggunakan GPS Garmin tipe 60 CSX dengan hasil koordinat menurut 

UTM adalah W-E = 713942 (M), S-N = 9040251 (M), Zone = 50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23. Pengambilan Koordinat Menggunakan GPS  
di Kantor Kepala Desa Mangge 

 

b. Pemukiman 

Pemukiman masyarakat Desa Mangge mengelompok pada satu 

wilayah. Bentuk rumah masyarakatnya sebagian besar terbuat dari kayu 
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(rumah panggung), dan sebagian lagi dari bambu dan batu bata. Mata 

pencaharian masyarakat Desa Mangge sebagian besar adalah sebagai 

petani. Pemukiman masyarakat Desa Mangge sebelum dan sesudah 

penetapan status kawasan hutan masih sama. 

 

 

 

  

 

 

Gambar 24. Rumah Kayu dan Bambu Masyarakat Desa Mangge  

 

Aksesibilitas menuju Desa Mangge sudah baik karena sudah ada 

jalan aspal yang menghubungkan desa satu dengan yang lainnya. 

Sedangkan jalan tanah masih digunakan masyarakat untuk 

menghubungkan rumah satu dengan yang lainnya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25. Akses di Desa Mangge 

 

Sumber air utama masyarakat Desa Mangge berasal dari sumur 

perigi (317 KK) dan mata air (146 KK). Sumur merupakan bantuan PNPM 

tahun 2012, sedangkan mata air yang digunakan adalah mata air Kahunggu 

Bura dan mata air Donggomasa. Bahan bakar untuk memasak yang 

digunakan masyarakat adalah dari kayu bakar (336 KK) dan minyak tanah 

(127 KK). Untuk sumber penerangan utama yang digunakan adalah dari 

PLN (420 KK) dan lainnya (43 KK) (Kecamatan Lambu Dalam Angka, 2015).   
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Gambar 26. Sumur Bantuan dari PNPM Desa Mangge 

 

c. Tata Guna Lahan Desa 

Berdasarkan data Kecamatan Lambu Dalam Angka Tahun 2015, 

luas wilayah Desa Mangge adalah 45,16 km² (11, 17 % dari luas wilayah 

Kecamatan Lambu). Tata guna lahan desa masyarakat Desa Mangge 

sebelum dan sesudah penetapan status kawasan hutan masih sama. 

Penggunaan lahan di Desa Mangge didominasi oleh tanah sawah, bangunan 

dan pekarangan, dan sedikit tegalan/kebun, data dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 21. Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan Pada Desa Mangge 
Tahun 2013 

No. Jenis Penggunaan Lahan Luas (Km2) 

1 Tanah Sawah 36,33 

2 Bangunan dan Pekarangan  8,82 

3 Tegalan/Kebun 0,01 

4 Hutan Negara - 

5 Lainnya  - 

 Jumlah  45,16 

Sumber : Kecamatan Lambu Dalam Angka Tahun 2015 

 

Sistem pertanian yang diterapkan masyarakat sudah menetap, 

dengan jenis tanaman yang dikembangkan adalah tanaman semusim (padi, 

jagung, dan kacang tanah), sedangkan tanaman kehutanan dan 

perkebunannya adalah jati, bambu, jambu mete, dan kemiri. Luas 

kepemilikan lahan masyarakat ± 1 hektar. Masyarakat Desa Mangge tidak 

ada yang melakukan perluasan areal kerja (perambahan) untuk lahan 

perkebunan/perladangan di areal kawasan hutan.  

Konflik yang pernah terjadi antara masyarakat dengan pihak lain di 

Desa Mangge adalah berupa penebangan kayu dan pencurian ternak yang 
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terjadi di Desa Mangge dan Desa Kangga Kecamatan Langgudu. Adapun 

penyelesaian masalah adalah dengan musyawarah mufakat yaitu dengan 

melarang pihak lain untuk masuk ke wilayah Desa Mangge terutama dalam 

hal berladang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 27. Tanaman Jati yang Dikembangkan Masyarakat Desa Mangge 

 

4.   Desa Waworada Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima 

a. Sejarah Desa 

Masyarakat yang tinggal di Desa Waworada merupakan masyarakat 

asli. Masyarakat desa yang tinggal sekarang adalah turun temurun sejak 

zaman kerajaan Singosari dan sudah merupakan generasi ketujuhbelas. 

Menurut masyarakat awalnya Desa Waworada bergabung dengan Desa 

Rompo karena jumlah masyarakat yang sedikit, karena perkembangan 

zaman dan meningkatnya jumlah penduduk akhirnya masyarakat Desa 

Waworada berpisah dengan masyarakat Desa Rompo membentuk kampung 

sendiri. Sejarah Desa Waworada sebelum dan sesudah penetapan status 

kawasan hutan masih sama. 

Luas wilayah Desa Waworada adalah 10,07 km2 dengan jumlah 

penduduk 2.351 orang (kepadatan penduduk 233,47 jml/km2) (Kecamatan 

Langgudu Dalam Angka, 2015).  
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Gambar 28. Kantor Kepala Desa Waworada 

 

b. Pemukiman 

Pemukiman masyarakat Desa Waworada berkelompok, dengan 

bentuk sebagian besar non permanen (dari kayu dan bambu) dan sebagian 

lagi bangunan semi permanen (dari batu bata dan semen). Untuk rumah 

dari kayu dan bambu biasanya berbentuk rumah panggung. Pemukiman 

masyarakat Desa Waworada sebelum dan sesudah penetapan status 

kawasan hutan masih sama. 

Akses menuju Desa Waworada sudah baik karena jalan sudah aspal 

dan sebagian diperkeras. Walaupun ada sebagian yang masih jalan tanah.  
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Gambar 29. Bentuk Rumah dan Akses Jalan Diperkeras dan Aspal  
Desa Waworada 

 

Sumber air bersih di Desa Waworada berasal dari PAM (188 KK), 

sumur pompa (174 KK), dan sumur perigi (207 KK). Untuk keperluan 

memasak masyarakat masih menggunakan kayu bakar (449 KK), dan 

sebagian sudah menggunakan minyak tanah (120 KK). Sumber penerangan 

utama masyarakat sebagian besar dari PLN (558 KK) dan lainnya (11 KK)  

(Kecamatan Langgudu Dalam Angka, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 30. Salah Satu Sumber Air Masyarakat  Desa Waworada 
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c. Tata Guna Lahan Desa 

Berdasarkan data Kecamatan Langgudu Dalam Angka Tahun 2015, 

luas wilayah Desa Waworada adalah 10,07 km² (3,12 % dari luas wilayah 

Kecamatan Langgudu). Tata guna lahan desa masyarakat Desa Waworada 

sebelum dan sesudah penetapan status kawasan hutan masih sama. 

Penggunaan lahan di Desa Waworada didominasi oleh penggunaan lainnya 

dan tegalan/kebun, kemudian tanah sawah dan bangunan dan pekarangan, 

data dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 22. Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan Pada Desa Waworada 
Tahun 2014 

No. Jenis Penggunaan Lahan Luas (Km2) 

1 Tanah Sawah 80,0 

2 Bangunan dan Pekarangan  31,7 

3 Tegalan/Kebun 393,3 

4 Hutan Negara - 

5 Lainnya  502,0 

 Jumlah  1.007,0 

Sumber : Kecamatan Langgudu Dalam Angka Tahun 2015 

Sebagian besar penduduk Desa Waworada bermatapencaharian 

sebagai petani dengan luas ladang yang digarap ± 0,75 sampai dengan     

1 hektar, dan lagi ada juga yang bermatapencaharian sebagai nelayan. 

Adapun tanaman pokok yang dikembangkan masyarakat adalah berupa 

tanaman semusim (padi, jagung, kacang tanah, kedelai, dll), sedangkan 

tanaman perkebunan yang dikembangkan adalah jambu mete, mangga, 

dan nangka. Masyarakat Desa Waworada sudah tidak melakukan perluasan 

areal kerja/perambahan untuk perkebunan/perladangan, dan hingga saat 

ini tidak ada konflik yang pernah terjadi antara masyarakat dengan pihak 

lain terkait kawasan hutan.   
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Gambar 31. Sawah Masyarakat Desa Waworada 

 

B. Sistem dan Struktur Masyarakat 

1. Desa Jia Kecamatan Sape Kabupaten Bima 

Secara umum struktur masyarakat Desa Jia adalah Homogen, yakni 

etnis Bima/Mbojo dan Jawa. Masyarakat Desa Jia tinggal turun temurun, 

dan sekarang merupakan masyarakat generasi kelima. Bahasa yang 

digunakan sehari-hari oleh masyarakat adalah Bahasa Bima, selain itu juga 

menggunakan Bahasa Indonesia untuk hal-hal yang bersifat formal. 

Dari 2.652 orang penduduk Desa Jia pada tahun 2014, semuanya 

memeluk agama Islam. Komposisi penduduk menurut jenis kelaminnya 

adalah 1.353 orang laki-laki dan 1.299 orang perempuan (Kecamatan Sape 

Dalam Angka, 2015).  

Mata pencaharian sebagian besar masyarakat Desa Jia adalah 

sebagai petani sawah, dengan tanaman jenis palawija (padi, jagung, 

kacang tanah, dan bawang merah). Masyarakat Desa Jia selain bertani juga 

beternak (ayam, kambing, sapi). 

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Jia cukup baik. Hal tersebut 

dapat dilihat dari hasil wawancara bahwa sudah ada masyarakat yang 

menamatkan sekolah/menyekolahkan anaknya sampai Sekolah Menengah 

Atas, bahkan beberapa sudah ada yang sampai ke Perguruan Tinggi.  
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2. Desa Nggelu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima 

Struktur masyarakat Desa Nggelu secara umum lebih heterogen 

yaitu terdiri dari suku Nggelu, suku Buton, suku Bugis, suku  Jawa, dan 

suku Rapung. Masyarakatnya sudah tinggal secara turun temurun sejak 

zaman penjajahan Jepang. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah 

Bahasa Bima. Bahasa Indonesia digunakan untuk acara yang bersifat 

formal. 

Desa Nggelu yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.786 orang 

dengan komposisi 744 orang laki-laki dan 720 orang perempuan yang 

semuanya beragama Islam (Kecamatan Lambu Dalam Angka, 2015).  

Sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah dari hasil 

berladang/bertani. Tanaman pokok yang dikembangkan masyarakat adalah 

tanaman padi dan jagung, sedangkan tanaman kehutanan yang 

dikembangkan adalah jati dan sengon. 

Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Nggelu terbilang cukup 

baik, karena sudah ada yang menamatkan sekolah/menyekolahkan anak 

sampai Sekolah Menengah Atas, dan beberapa sudah ada yang sampai ke 

Perguruan Tinggi.  

 

3. Desa Mangge Kecamatan Lambu Kabupaten Bima 

Strukur masyarakat Desa Mangge secara umum homogen yang 

didominasi oleh Suku Mangge yang sudah turun temurun menempati desa, 

dan sekarang merupakan generasi ketiga tinggal di desa. Bahasa yang 

digunakan sehari-hari adalah Bahasa Bima, dan Bahasa Indonesia untuk 

kegiatan formal. 

Seluruh penduduk Desa Mangge beragama Islam. Komposisi 

masyarakat menurut jenis kelaminnya adalah 729 orang laki-laki dan 698 

orang perempuan, atau jumlah seluruhnya adalah 1.427 orang (Kecamatan 

Lambu Dalam Angka, 2015). 

Tanaman yang dikembangkan masyarakat adalah tanaman 

semusim (padi, jagung, dan kacang tanah), sedangkan tanaman kehutanan 

dan perkebunannya adalah jati, bambu, jambu mete, dan kemiri. 
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Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Mangge terbilang cukup 

baik, karena sudah ada yang menamatkan sekolah/menyekolahkan anak 

sampai Sekolah Menengah Atas, dan beberapa sudah ada yang sampai ke 

Perguruan Tinggi. 

 

4. Desa Waworada Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima 

Struktur masyarakat Desa Waworada heterogen dengan suku yang 

mendominasi adalah suku Kalimantan, suku Waworada, suku Bugis, suku 

Jawa, suku Ende, serta sebagian pendatang dari pulau lain. Mereka adalah 

masyarakat asli desa yang tinggal turun temurun sejak zaman kerajaan 

Singosari dan sudah merupakan generasi ketujuhbelas. Bahasa utama yang 

digunakan adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Bima, dan bahasa daerah 

untuk etnis tertentu. 

Seluruh masyarakat Desa Waworada memeluk agama Islam. 

Komposisi masyarakat menurut jenis kelaminnya adalah 1.120 orang laki-

laki dan 1.231 orang perempuan (Kecamatan Langgudu Dalam Angka, 

2015). 

Masyarakat Desa Waworada sebagian besar bermata-pencaharian 

dari pertanian/ladang dan disamping juga beternak. Tanaman pokok yang 

dikembangkan masyarakat adalah padi, jagung, kacang tanah, kedelai, dll, 

selain itu juga jambu mete, mangga, dan nangka. 

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Waworada sudah cukup baik. 

Hal tersebut dapat diketahui dari sudah cukup banyak masyarakat yang 

menamatkan sekolah/menyekolahkan anak sampai Sekolah Menengah Atas. 

Ada juga yang sampai ke Perguruan Tinggi.  

 

C. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat 

1. Desa Jia Kecamatan Sape Kabupaten Bima 

Mayoritas masyarakat Desa Jia bekerja di sektor pertanian. 

Mayoritas masyarakatnya adalah petani pemilik, sebagian buruh tani dan 

penggarap. Selain betani masyarakat Desa Jia beternak ayam, kambing, 

sapi. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat saat ini 
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sebagian ladang masyarakat ditanami kayu jati. Masyarakat yang 

memanfaatkan lahan hutan untuk perladangan setiap tahun (rata-rata 3 

tahun terakhir) adalah 70 KK. Adapun luasan yang digunakan masyarakat 

adalah 1 sampai 2 hektar/KK. Jenis tanaman utama yang ditanam di ladang 

adalah padi dan jagung, dengan perkiraan hasil panen ladang adalah 10 

ton/hektar/tahun. Setiap ladang ditanami satu kali dalam satu tahun. 

Adapun pemanfaatan/pemungutan hasil hutan non kayu yang digunakan 

masyarakat adalah bambu (20 orang), kayu bakar (10 orang), dan madu  

(5 orang), yang hasilnya ada yang dipakai sendiri dan sebagian dijual 

(Daftar Isian Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Desa Sekitar 

Hutan-Data Sekunder Desa Jia, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 32. Ternak Masyarakat Desa Jia 

 

Selain sektor pertanian, masyarakat Desa Jia juga ada yang bekerja 

di sektor non pertanian (yaitu perdagangan, transportasi, industri, dan 

penggalian), dan sektor pemerintahan (yaitu PNS, guru, dan pensiunan). 

Sarana perekonomian masyarakat Desa Jia yang sudah ada adalah berupa 

toko (1 unit), kios/warung kelontong (15 unit), koperasi (1 unit), bengkel (1 

unit), bensin eceran (5 unit), dan counter HP/penjual pulsa (4 unit) 

(Kecamatan Sape Dalam Angka, 2015). 

Sarana pendidikan masyarakat Desa Jia sudah cukup baik, 

walaupun sarana dan prasarana sekolah masih belum begitu lengkap yaitu 

hanya sampai SMP. Kesadaran masyarakat untuk melanjutkan sekolah 

anaknya ke desa, kecamatan, kabupaten lain bahkan kota-kota besar 
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lainnya cukup besar sehingga banyak yang sudah lulus sekolah hingga SMA 

bahkan tingkat perguruan tinggi. 

Sarana kesehatan di Desa Jia sudah cukup baik yaitu dengan 

adanya Puskesmas Pembantu, Poskesdes/Polindes, dan Posyandu. Hal ini 

menyebabkan pelayanan kesehatan masyarakat sudah didapat dengan 

baik. Sarana sosial kemasyarakatan lainnya berupa rumah ibadah untuk 

masyarakat Desa Jia yang beragama Islam berupa masjid dan 

musholla/langgar juga sudah dijumpai di Desa Jia, walaupun hanya 1 unit 

(Kecamatan Sape Dalam Angka, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 33. Sarana Perekonomian, Pendidikan, dan Kesehatan,  
Serta Masjid di Desa Jia 
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2. Desa Nggelu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima 

Sebagian besar masyarakat Desa Nggelu bermatapencaharian 

sebagai petani (mayoritas sebagai petani pemilik, buruh tani, dan minoritas 

penggarap). Selain itu juga ada yang beternak. Dalam pemanfaatan lahan 

hutan untuk perladangan, masyarakat yang berladang setiap tahun (rata-

rata 3 tahun terakhir) adalah sebanyak 99 % masyarakat Desa Nggelu. 

Luas ladang yang dibuat adalah ± 2 hektar/KK/tahun. Peralatan yang 

digunakan masyarakat dalam berladang adalah kapak, parang, dan cangkul 

(masih tradisional). Jenis tanaman utama yang ditanam di ladang jagung, 

padi, dan kacang, dengan perkiraan hasil panen ladang                            

± 6 ton/hektar/tahun. Ladang yang digarap ditanami satu kali dalam satu 

tahun. Bekas ladang oleh masyarakat jarang ditanami tanaman keras, akan 

tetapi sebagian masyarakat mengembangkan jati dan sengon (Daftar Isian 

Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Desa Sekitar Hutan-Data 

Sekunder Desa Nggelu, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 34. Ternak Masyarakat Desa Nggelu 

 

Berdasarkan data Kecamatan Lambu Dalam Angka Tahun 2015, 

sarana perekonomian di Desa Nggelu adalah kios/warung kelontong 

sebanyak 19 unit, bensin eceran sebanyak 6 unit, dan counter HP/penjual 

pulsa sebanyak 2 unit. 

Sarana pendidikan masyarakat Desa Nggelu sudah cukup baik, 

walaupun hanya sampai SMP. Kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan 

anaknya ke desa, kecamatan, kabupaten lain bahkan kota-kota besar 
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lainnya cukup besar sehingga banyak yang sudah lulus sekolah hingga SMA 

bahkan tingkat perguruan tinggi. 

Sarana dan prasarana kesehatan masyarakat Desa Nggelu adalah 

berupa Puskesmas Pembantu dan Posyandu, ditambah lagi dengan adanya 

bidan/mantri sebanyak 3 orang, perawat sebanyak 1 orang, dukun bayi 

terlatih sebanyak 5 orang, dan tukang sunat sebanyak 1 orang. Dengan 

adanya hal tersebut maka masyarakat desa tidak khawatir akan pelayanan 

kesehatan di desa (Daftar Isian Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya 

Masyarakat Desa Sekitar Hutan-Data Sekunder Desa Nggelu, 2016).   

Sarana sosial kemasyarakatan rumah peribadatan juga sudah 

tersedia di Desa Nggelu, yaitu berupa masjid sebanyak 1 unit (Kecamatan 

Lambu Dalam Angka, 2015). Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa 

sumber penerangan masyarakat Desa Nggelu adalah dari PLN berupa 

tenaga diesel (PLTD Nggelu). Listrik hanya menyala pada pukul 18.00 WITA 

sampai dengan 06.00 WITA, karena daya yang ada tidak mencukupi jika 

harus dinyalakan selama 24 jam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 35. Sarana Pendidikan dan Kesehatan, Serta Masjid dan PLTD Nggelu 
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3. Desa Mangge Kecamatan Lambu Kabupaten Bima 

Masyarakat Desa Mangge sebagian besar bermatapencaharian 

sebagai petani. Mayoritas sebagai petani pemilik, kemudian buruh tani, dan 

sebagian kecil sebagai penggarap. Berdasarkan hasil wawancara pada 

Daftar Isian Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Desa Sekitar 

Hutan-Data Sekunder Desa Mangge, dapat diketahui bahwa jumlah 

pemanfaatan lahan hutan untuk perladangan setiap tahun (rata-rata 3 

tahun terakhir) adalah ± 200 KK dengan luas ladang 30 are/tahun/KK. Alat-

alat yang digunakan oleh masyarakat juga masih tradisional yaitu 

menggunakan kapak dan parang. Jenis tanaman utama yang ditanam di 

ladang adalah padi, jagung, dan kacang. Setiap ladang yang digarap oleh 

masyarakat hanya ditanami selama satu musim dalam satu tahun. Bekas 

ladang oleh masyarakat biasanya ditanami pohon jati akan tetapi jarang 

dilakukan.  

Sebagian masyarakat Desa Mangge selain bertani juga beternak 

ayam, kambing, sapi. Selain di sektor pertanian, masyarakat Desa Mangge 

juga ada yang bekerja di sektor non pertanian (yaitu perdagangan, 

transportasi, industri, dan penggalian), dan sektor pemerintahan (yaitu 

PNS, guru, dan pensiunan). Sarana perekonomian yang ada di Desa 

Mangge adalah kios/warung kelontong sebanyak 16 unit dan bensin eceran 

sebanyak 11 unit (Kecamatan Lambu Dalam Angka, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 36. Ternak Masyarakat Desa Mangge 

 

Sarana pendidikan masyarakat Desa Mangge sudah cukup baik, 

walaupun sarana dan prasarana sekolah masih belum begitu lengkap yaitu 
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hanya sampai SMP. Kesadaran masyarakat untuk melanjutkan sekolah 

anaknya ke desa, kecamatan, kabupaten lain bahkan kota-kota besar 

lainnya cukup besar sehingga banyak yang sudah lulus sekolah hingga SMA 

bahkan tingkat perguruan tinggi. 

Sarana kesehatan di Desa Mangge sudah cukup baik yaitu dengan 

adanya Puskesmas Pembantu, Poskesdes/Polindes, dan Posyandu. 

Berdasarkan hasil wawancara pada Daftar Isian Kondisi Sosial Ekonomi dan 

Budaya Masyarakat Desa Sekitar Hutan-Data Sekunder Desa Mangge, dapat 

diketahui bahwa di Desa Mangge terdapat tenaga kesehatan yaitu 

bidan/mantra sebanyak 4 orang, perawat sebanyak 1 orang, dukun bayi 

terlatih sebanyak 2 orang, tukang sunat sebanyak 1 orang, dan dukun 

tradisional sebanyak 2 orang. Hal ini menyebabkan pelayanan kesehatan 

masyarakat sudah didapat dengan baik. 

Sarana sosial kemasyarakatan lainnya berupa rumah ibadah untuk 

masyarakat Desa Mangge yang beragama Islam berupa masjid (4 unit) dan 

musholla/langgar (3 unit) juga sudah dijumpai di desa (Kecamatan Lambu 

Dalam Angka, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 37. Sarana Pendidikan dan Kesehatan, Serta Masjid Desa Mangge 
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4. Desa Waworada Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima 

Masyarakat Desa Waworada mayoritas bermatapencaharian 

sebagai petani (pemilik, penggarap, dan buruh tani), dan sebagian juga 

sebagai peternak. Selain sektor pertanian masarakatnya juga ada yang 

kerja di sektor non pertanian (konstruksi, perdagangan, transportasi, dan 

industry) serta sektor pemerintahan (PNS, ABRI/TNI/POLRI, guru, dan 

bank/pegadaian). Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat 

dapat diketahui bahwa sebagian masyarakat juga bekerja sebagai nelayan, 

karena letak yang dekat dengan laut. Dari hasil pengamatan di lapangan 

secara umum kondisi perekonomian masyarakatnya sedang/cukup baik.  

Sarana perekonomian Desa Waworada adalah toko (1 unit), 

kios/warung kelontong (12 unit), pedagang bakso (2 unit), BUUD (1 unit), 

bengkel (4 unit), bensin eceran (10 unit), counter HP/penjual pulsa (5 unit) 

(Kecamatan Langgudu Dalam Angka, 2015). 

Sarana pendidikan masyarakat Desa Waworada hanya tersedia 

hingga tingkat SMA/sederajat. Jika ingin menyekolahkan anak-anaknya 

biasanya di desa/kecamatan/kabupaten bahkan di kota lain. Hal ini yang 

mendukung sudah ada masyarakat sekolah hingga jenjang perguruan 

tinggi. Untuk sarana kesehatan desa, sudah terdapat Puskesmas Pembantu, 

Poskesdes/Polindes, dan Posyandu. Oleh karena itu, untuk pelayanan 

kesehatan yang tidak terlalu darurat sudah ada yang menangani. Sarana 

sosial kemasyarakatan seperti masjid sudah ada yaitu sebanyak 4 unit dan 

musholla/langgar sebanyak 2 unit (Kecamatan Langgudu Dalam Angka, 

2015).  
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Gambar 38. Sarana Pendidikan dan Kesehatan, Serta Masjid Desa Waworada 

 

D. Kondisi Politik Lokal Yang Mempengaruhi Keberadaan Hutan dan 

Mempengaruhi Masyarakat Desa 

1. Desa Jia Kecamatan Sape Kabupaten Bima 

Desa Jia terletak di Kecamatan Sape dan berjarak ± 37 km dari 

pusat ibukota Kabupaten Bima yang dapat ditempuh dengan jalan darat 

dengan kondisi jalan yang sangat bagus (beraspal). Akses menuju Desa Jia 

cukup mudah dilalui. Desa ini terletak diantara bukit-bukit yang merupakan 

kawasan hutan di Kecamatan Sape. Oleh karena itu, aktifitas 

masyarakatnya masih banyak yang berhubungan dengan kawasan hutan 

disekitarnya. Menurut tokoh masyarakat desa setempat, hasil hutan yang 

dimanfaatkan oleh masyarakat di areal tersebut adalah madu yang dipanen 

bulan Oktober dan November, asam yang tumbuh liar, kayu kesambi untuk 

kayu bakar, kayu songga dan bijinya untuk obat malaria dan kayu bakar, 

bambu untuk pagar dan dinding, dan kayu-kayu lain untuk membangun 

rumah.  

Kurang lebih 15 tahun yang lalu disekitar areal hutan yang 

merupakan fungsi hutan lindung banyak terdapat bambu. Bambu tersebut 

banyak diperlukan untuk kebutuhan masyarakat setempat untuk 

membangun rumah, kayu bakar, dan habis oleh masyarakat tanpa adanya 
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pelestarian penanaman kembali maka dibabat begitu saja oleh masyarakat. 

Hingga pada tahun 2006 masuk program Hutan Tanaman Rakyat dengan 

program menanam tanaman jati seluas ± 35 hektar. 

Dalam memanfaatkan hasil hutan tidak ada mekanisme tertentu 

yang digunakan oleh anggota masyarakat, jadi jika ada membutuhkan 

langsung dapat mengambilnya di hutan. Semua masyarakat Desa Jia dapat 

memanfaatkan kawasan hutan tanpa ada hukum adat yang mengatur. 

Dalam pembagian lahan sudah merupakan pemilikan secara turun temurun 

dengan luas ± 1 hektar/KK. Adapun tanda batas masyarakat dari 

kepemilikan lahan tersebut adalah pagar kayu, batu, atau pohon (kayu 

kedondong/banten). 

Saat ini masyarakat Desa Jia sudah tidak melakukan perluasan 

areal kerja (perambahan) untuk perkebunan/perladangan. Sehingga lahan 

yang diolah adalah lahan yang sebelumnya sudah digunakan. Adapun 

tanaman yang cocok dikembangkan menurut masyarakat adalah semua 

jenis tanaman karena tanahnya yang gembur. Bila dilihat dari segi 

ekonominya masyarakat Desa Jia lebih memilih tanaman jati untuk ditanam 

di areal hutan, karena dapat digunakan sendiri.  

Konflik pemanfaatan kawasan hutan di Desa Jia belum pernah 

terjadi, sehingga sampai saat ini masyarakat memanfaatkan kawasan 

dengan cara yang mereka gunakan biasanya. Harapan masyarakat 

terhadap pengelolaan hutan kedepannya adalah sistem yang berbasis 

kemasyarakatan dengan dukungan dari pemerintah. Dengan sistem ini 

nantinya masyarakat berharap hasil hutan dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan ekonomi masyarakat.  

 

2. Desa Nggelu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima 

Desa Nggelu terletak di Kecamatan Lambu dan berjarak ± 71 km 

dari pusat ibukota Kabupaten Bima. Desa ini terletak dibalik bukit yang 

merupakan kawasan hutan di Kecamatan Lambu. Akses menuju desa ini 

banyak jalan tanahnya dan berbatu sehingga tidak mudah untuk dilalui 

apalagi jika musim hujan tiba. Ada jalan diperkeras dan aspal tetapi sudah 



63 
 

agak rusak. Sepanjang jalan yang mendekati desa banyak ditemukan bukit-

bukit yang sudah ditanami jagung. Menurut tokoh masyarakat, berdasarkan 

cerita nenek moyang hasil hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat di 

areal hutan adalah bambu, kayu jati, madu, dan rotan. Mekanisme anggota 

masyarakat dalam memanfaatkan hasil hutan adalah apabila memerlukan 

masyarakat akan masuk ke hutan untuk mengambil hasil hutan secara 

perorangan ataupun dalam kelompok kecil. Hasil hutan tersebut ada yang 

digunakan dan ada juga yang dijual, misalnya madu yang dijual Rp 

100.000,00 per botol 500 ml.  

Di Desa Nggelu tidak ada hukum adat tertentu yang dapat memberi 

wewenang untuk memanfaatkan kawasan hutan. Hanya saja menurut 

cerita pada jaman dahulu oleh ketua adat dibuat aturan untuk hasil hutan 

seperti sawo harus ada kesepakatan pengunduhan yaitu hanya pada saat 

buah sawo sudah masak saja. Seiring dengan waktu aturan tersebut sudah 

tidak digunakan lagi. 

Tidak ada norma adat yang digunakan masyarakat desa untuk 

menentukan status kepemilikan lahan. Adapun luas kepemilikan lahan 

adalah ± 1 hektar/KK. Sebagian besar masyarakat sudah mengetahui 

bahwa tanaman yang mereka kembangkan (yaitu sebagian besar tanaman 

jagung) masuk pada areal hutan, akan tetapi karena kebutuhan dan belum 

adanya larangan dari pihak terkait maka hal tersebut tetap dilakukan. 

Sebagai tanda batas kepemilikan lahan yang biasa digunakan oleh 

masyarakat adalah pohon kedondong, sengon, dan pagar dari bambu/kayu. 

Menurut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat ada lahan adat 

yang masuk di areal hutan, dengan luasan yang cukup luas dengan 

penggarapnya adalah masyarakat desa setempat. Lahan tersebut 

dimanfaatkan untuk menanam tanaman semusim/ palawija seperti padi, 

jagung, dan kacang. Di areal hutan tersebut juga terdapat situs-situs sosial 

milik masyarakat yaitu satu buah makam di dalam kawasan hutan dengan 

ahli waris masyarakat setempat. 

Pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 PT. Perum Perhutani 

pernah mengelola areal hutan dengan luas ± 500 hektar dengan program 
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Hutan Kemasyarakatan. Pada tahun 2002 setelah selesainya kegiatan 

tersebut areal diambil alih oleh Dinas Kehutanan setempat, didalam areal 

tersebut terdapat Hutan Swakelola dengan tanaman jati, sengon, jambu 

mete, asam, pete, dan lamtoro gung. Selama masa pengelolaan Hutan 

Kemasyarakatan (HKm) masyarakat merasa sangat dilibatkan. 

Hingga saat ini masih ada masyarakat Desa Nggelu yang 

melakukan perluasan areal kerja (perambahan) untuk 

perkebunan/perladangan di areal kawasan hutan tidak dibebani hak, karena 

semakin meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan hidup. Selama ini 

tidak ada aturan atau larangan yang ketat yang mendukung perluasan areal 

tersebut. Tanaman pokok yang dikembangkan adalah jagung dan padi 

karena menurut masyarakat cepat menghasilkan. 

Konflik pemanfaatan kawasan hutan di Desa Nggelu belum pernah 

terjadi. Menurut masyarakat musyawarah kekeluargaan merupakan upaya 

yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik di kawasan hutan 

tersebut. Harapan masyarakat terhadap pengelolaan hutan kedepannya 

adalah sistem yang berbasis kemasyarakatan dengan dukungan dari 

pemerintah. Dengan sistem ini nantinya masyarakat berharap hasil hutan 

dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Mekanisme 

pelibatan yang paling efektif dalam sistem pengelolaan hutan adalah 

dengan dibentuknya kelompok-kelompok sehingga memudahkan dalam 

pengelolaan. Tanaman yang paling sesuai untuk dikembangkan di areal 

hutan tersebut adalah jati, kemiri, dan buah-buahan, dan lebih baik berupa 

tanaman buah-buahan agar tidak ditebang oleh masyarakat sekitar. 

 

3. Desa Mangge Kecamatan Lambu Kabupaten Bima 

Desa Mangge terletak di Kecamatan Lambu dan berjarak ± 77 km 

dari pusat ibukota Kabupaten Bima yang dapat ditempuh dengan jalan 

darat dengan kondisi jalan yang cukup bagus. Menurut penuturan tokoh 

masyarakat, berdasarkan cerita nenek moyang hasil hutan yang 

dimanfaatkan oleh masyarakat di areal hutan adalah bambu, kayu, madu, 

rotan, gadung/lede. Hasil hutan tersebut selain digunakan sendiri, sebagian 
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dijual. Adapun keinginan masyarakat dalam memanfaatkan hasil hutan 

tersebut adalah masyarakat menguasai kawasan hutan. Pada tahun 1998 

Perhutani masuk ke Desa Mangge dengan program Hutan Kemasyarakatan 

seluas ± 500 hektar. Oleh masyarakat setempat sudah dilakukan 

pembabatan seluas ± 400 hektar dan ditanami jati, mahoni, sengon. Akan 

tetapi dimakan oleh ternak sapi yang masuk ke areal hutan, maka program 

dari Perhutani dianggap gagal. Oleh masyarakat hingga sekarang areal 

tersebut ditanami tanaman palawija (padi, jagung, dan kacang tanah).  

Untuk hukum adat di Desa Mangge sejak dulu sudah ada ketua 

adat yang mengatur dalam pemanfaatan kawasan hutan mulai dari 

pengolahan sampai panen. Sedangkan norma adat yang digunakan oleh 

masyarakat untuk menentukan status kepemilikan lahan adalah secara 

menetap tidak berpindah-pindah dengan rata-rata luas ± 1 hektar/KK. Yang 

dijadikan oleh masyarakat sebagai tanda batas dari kepemilikan lahan 

adalah jati, pagar kayu dan bambu. Tanaman pokok yang dikembangkan 

masyarakat di areal perluasan kawasan adalah jati, jambu mete, dan 

kemiri.  

Konflik yang pernah terjadi antara masyarakat dengan pihak lain 

yang pernah beroperasi di kawasan hutan berupa penebangan kayu dan 

pencurian ternak. Adapun yang terlibat dalam konflik tersebut adalah 

masyarakat Desa Mangge dan Desa Kangga, sehingga diselesaikan secara 

musyawarah antara kedua belah pihak dan aparat yang terkait. Agar tidak 

terjadi konflik lagi maka harus ada batasan larangan antara masing-masing 

desa untuk tidak melakukan aktifitas berladang pada lahan yang bukan 

wilayahnya. 

Di Desa Mangge tidak ada lahan adat masyarakat yang masuk ke 

areal hutan tetapi ada pemukiman dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) 

yang dibangun di areal hutan seluas ± 1 hektar. Harapan masyarakat 

dalam sistem pengelolaan hutan adalah berbasis masyarakat, dan untuk 

lahan yang sudah terlanjur dibangun pemukiman dan sekolah agar diberi 

ijin atau dibebaskan untuk hak milik. 
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4. Desa Waworada Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima 

Desa Waworada berada di Kecamatan Langgudu diantara bukit-

bukit yang berjarak 44,3 km dari ibukota Kabupaten Bima. Berdasarkan 

cerita nenek moyang masyarakat Desa Waworada, hasil hutan yang 

dimanfaatkan oleh masyarakat sejak dulu adalah asam, kayu randu, kayu 

pampa, kayu spare, madu, dan bambu. Mekanisme masyarakat dalam 

memanfaatkan hasil hutan adalah sebagian dijual untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari, untuk kayu sebagian dipakai sendiri sebagai bahan 

bangunan atau pagar.  

Dalam status kepemilikan lahan sebagian masyarakat sudah 

memiliki surat pajak tanah, dengan tanda batas pohon atau batu yang 

disusun sebagai pagar. Tanaman pokok yang dikembangkan di areal 

tersebut adalah padi, jagung, kacang tanah, kedelai, dll, selain itu juga 

dikembangkan jambu mete, mangga, dan nangka. 

Menurut tokoh masyarakat sistem pengelolaan hutan yang paling 

sesuai diterapkan di kawasan hutan adalah adanya koordinasi antara 

masyarakat dengan penyuluh/pihak terkait (antara masyarakat dengan 

pemerintah). Harapan masyarakat dalam sistem pengelolaan hutan adalah 

yang berbasis masyarakat, dan agar masyarakat yang tidak mempunyai 

lahan diijinkan membuka lahan di kawasan hutan agar dapat mengelola 

hutan dengan ditanami kelapa atau jambu mete, selain itu agar diberi 

pagar pembatas antara hutan rakyat dan kawasan hutan. 

 

E. Analisa Usaha Kehutanan dan Tani Masyarakat  

1. Desa Jia Kecamatan Sape Kabupaten Bima  

Sebagai desa yang mayoritas penduduknya petani, jenis komoditi 

yang dikembangkan oleh masyarakat Desa Jia di lahan/sawah mereka 

sekarang adalah jenis palawija (padi, jagung, kacang tanah, dan bawang 

merah). Sistem irigasi yang digunakan masyarakat Desa Jia adalah irigasi 

½ teknis dengan luas tanah 7,90 Km2 (Kecamatan Sape Dalam Angka, 

2015). Jumlah rumah tangga usaha pertanian Desa Jia tahun 2013 dapat 

dilihat pada tabel berikut :   
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Tabel 23. Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Desa Jia Tahun 2013 

No. Usaha Pertanian  Jumlah Rumah Tangga 

1 Tanaman Pangan 392 

2 Hortikultura  208 

3 Perkebunan 1 

4 Peternakan 157 

5 Perikanan - 

6 Kehutanan 70 

Sumber : Kecamatan Sape Dalam Angka Tahun 2015 

Adapun alat pengendali hama yang digunakan masyarakat desa adalah 

sprayer (2 unit) dan hemposan tikus (5 unit). Alat-alat pertanian dalam 

pengolahan lahan yang digunakan adalah traktor (6 unit) dan gilingan padi 

(1 unit) (Kecamatan Sape Dalam Angka, 2015). 

Jenis tanaman kehutanan yang banyak dikembangkan adalah jati. 

Selain usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, 

peternakan, dan kehutanan, masyarakat Desa Jia juga mengembangkan 

usaha peternakan. Ternak-ternak masyarakat ada yang dilepasliarkan di 

areal hutan, terutama ternak sapi. Adapun jumlah ternak dan unggas 

masyarakat Desa Jia tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 24. Jumlah Ternak Desa Jia Tahun 2013 

No. Jenis Ternak dan Unggas  Jumlah (Ekor) 

1 Kuda  1 

2 Sapi  254 

3 Kerbau  17 

4 Kambing  241 

5 Domba  36 

6 Ayam Buras  1.464 

7 Itik  75 

8 Angsa  - 

9 Lainnya  - 

Sumber : Kecamatan Sape Dalam Angka Tahun 2015 

 

2. Desa Nggelu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima 

Jenis komoditi pertanian yang dikembangkan oleh masyarakat Desa 

Nggelu di lahan/sawah mereka adalah jenis palawija (padi dan jagung). 

Sistem irigasi yang digunakan masyarakat Desa Nggelu adalah irigasi ½ 

teknis seluas tanah 3,14 km2 dan tadah hujan seluas 2,35 km2 (Kecamatan 

Lambu Dalam Angka, 2015). Jumlah rumah tangga usaha pertanian Desa 

Nggelu tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :   
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Tabel 25. Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Desa Nggelu Tahun 2013 

No. Usaha Pertanian  Jumlah Rumah Tangga 

1 Tanaman Pangan 669 

2 Hortikultura  216 

3 Perkebunan 76 

4 Peternakan 367 

5 Perikanan 35 

6 Kehutanan 281 

Sumber : Kecamatan Lambu Dalam Angka Tahun 2015 

Alat-alat pertanian dalam pengolahan lahan yang digunakan adalah 

traktor (3 unit), perontok gabah (2 unit), dan gilingan padi (1 unit) 

(Kecamatan Lambu Dalam Angka, 2015). Tanaman kehutanan yang 

dikembangkan adalah jati dan sengon. Sama seperti di desa terpilih yang 

lain, masyarakat yang mempunyai ternak dilepasliarkan di areal hutan 

sekitar. Adapun jumlah ternak dan unggas masyarakat Desa Nggelu tahun 

2014 dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 26. Jumlah Ternak Desa Nggelu Tahun 2014 

No. Jenis Ternak dan Unggas  Jumlah (Ekor) 

1 Kuda  1 

2 Sapi  609 

3 Kerbau  46 

4 Kambing  115 

5 Domba  - 

6 Ayam Buras  - 

7 Itik  - 

8 Angsa  - 

9 Lainnya  - 

Sumber : Kecamatan Lambu Dalam Angka Tahun 2015 

 

3. Desa Mangge Kecamatan Lambu Kabupaten Bima 

Tanaman pertanian yang dikembangkan oleh masyarakat Desa 

Mangge umumnya adalah berupa tanaman semusim yaitu padi, jagung, 

dan kacang tanah. Jenis irigasi yang digunakan masyarakat adalah irigasi 

½ teknis seluas tanah 0,55 km2 dan tadah hujan seluas 0,38 km2 

(Kecamatan Lambu Dalam Angka, 2015). Jumlah rumah tangga usaha 

pertanian Desa Mangge tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :    
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Tabel 27. Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Desa Mangge Tahun 2013 

No. Usaha Pertanian  Jumlah Rumah Tangga 

1 Tanaman Pangan 396 

2 Hortikultura  155 

3 Perkebunan 27 

4 Peternakan 184 

5 Perikanan 1 

6 Kehutanan - 

Sumber : Kecamatan Lambu Dalam Angka Tahun 2015 

Alat-alat pertanian dalam pengolahan lahan yang digunakan 

masyarakat adalah traktor (7 unit), perontok gabah (6 unit), dan gilingan 

padi (3 unit) (Kecamatan Lambu Dalam Angka, 2015). Tanaman kehutanan 

yang dikembangkan adalah jati, sedangkan tanaman perkebunannya adalah 

bambu, jambu mete, dan kemiri. Ternak-ternak yang dipelihara masyarakat 

banyak yang dilepasliarkan di areal hutan sekitar. Adapun jumlah ternak 

dan unggas masyarakat Desa Mangge tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 28. Jumlah Ternak Desa Mangge Tahun 2014 

No. Jenis Ternak dan Unggas  Jumlah (Ekor) 

1 Kuda  - 

2 Sapi  846 

3 Kerbau  145 

4 Kambing  1.256 

5 Domba  - 

6 Ayam Buras  2.445 

7 Itik  341 

8 Angsa  - 

9 Lainnya  - 

Sumber : Kecamatan Lambu Dalam Angka Tahun 2015 

    

4. Desa Waworada Kecamatan Lambu Kabupaten Bima 

Seperti desa terpilih yang lain Desa Waworada yang mayoritas 

bermatapencaharian sebagai petani mengembangkan tanaman padi, 

jagung, dan kacang tanah sebagai tanaman pokoknya. Jenis irigasi yang 

digunakan adalah irigasi ½ teknis seluas tanah 70,0 km2 dan irigasi 

sederhana seluas 10,0 km2 (Kecamatan Langgudu Dalam Angka, 2015). 

Jumlah rumah tangga usaha pertanian Desa Waworada tahun 2014 dapat 

dilihat pada tabel berikut :    
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Tabel 29. Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Desa Waworada Tahun 2014 

No. Usaha Pertanian  Jumlah Rumah Tangga 

1 Tanaman Pangan 254 

2 Hortikultura  21 

3 Perkebunan 24 

4 Peternakan 267 

5 Perikanan 30 

6 Kehutanan 37 

Sumber : Kecamatan Langgudu Dalam Angka Tahun 2015 

Alat-alat pertanian dalam pengolahan lahan yang digunakan 

masyarakat adalah traktor (5 unit), perontok gabah (20 unit), dan gilingan 

padi (2 unit) (Kecamatan Langgudu Dalam Angka, 2015). Tanaman 

kehutanan yang dikembangkan adalah jati, sedangkan tanaman 

perkebunannya adalah jambu mete dan kemiri. Ternak-ternak yang 

dipelihara masyarakat banyak yang dilepasliarkan di areal hutan sekitar. 

Adapun jumlah ternak dan unggas masyarakat Desa Waworada tahun 2014 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 30. Jumlah Ternak Desa Waworada Tahun 2014 

No. Jenis Ternak dan Unggas  Jumlah (Ekor) 

1 Kuda  26 

2 Sapi  468 

3 Kerbau  54 

4 Kambing  308 

5 Domba  39 

6 Ayam Buras  1.506 

7 Itik  287 

8 Angsa  - 

9 Lainnya  - 

Sumber : Kecamatan Langgudu Dalam Angka Tahun 2015 

 

 

 

 

 


