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Abstrak 

 

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai salah satu kebijakan pemerintah dalam menangani berbagai 

permasalahan kawasan hutan, perlu dan harus didukung perwujudannya.  Dengan adanya unit yang mengelola 

kawasan langsung di tingkat tapak diharapkan pembangunan kehutanan secara menyeluruh dapat terlaksana.  

Masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan 

dalam pengelolaan suatu kawasan hutan.   Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui pola kehidupan sosial 

budaya masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan KPHP Tebing Tinggi.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 343/Menhut-II/2011, luas wilayah KPHP Model Tebing 

Tinggi adalah 69.747 Ha yang terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas 412 Ha, dan Hutan Produksi Terbatas 

(HPT) seluas 69.335 Ha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 60 % masyarakat Desa Tanjung bermata 

pencaharian sebagai pekebun yaitu kebun karet, rumbia/sagu, kelapa, pinang dan rambutan, disamping itu 

terdapat juga  masyarakat yang bermata pencaharian sebagai karyawan industri sagu (20%), dan PNS (10%).  

Penduduk asli Desa Tanjung yaitu suku melayu (80%). Selain suku melayu terdapat juga suku pendatang (20%) 

yaitu: suku china, batak, jawa, bugis, minang dan suku akit. Kerukunan antar suku di desa ini sangat terasa 

sehingga masyarakat Desa Tanjung terlihat harmonis dan saling menghargai.  Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa masyarakat Desa Tanjung Peranap sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani kebun (68%).  

Disamping itu mata pencaharian masyarakat yang lainnya adalah  nelayan (12%), pedagang (10%), peternak 

(5%), dan PNS (5%).   Sebagian besar penduduk Desa Tanjung Peranap adalah penduduk asli melayu (70%), 

pendatang (30%).  Pendatang yang berada di daerah ini  menurut suku budayanya adalah suku china, batak, 

bugis, minang dan jawa.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden (73%) tidak mengetahui dan 

tidak/belum memahami program pembangunan KPHP Model Tebing Tinggi, hanya sebagian dari aparat desa 

yang memahami dan mengerti tentang pembangunan KPH.  Di dua desa contoh yang terpilih pada KPHP Tebing 

Tinggi, peran perempuan dalam hal pembangunan fisik tidak ada, tetapi dalam hal membantu suami atau bekerja 

menambah penghasilan cukup besar, misalnya jadi aparat desa, memotong karet (menyadap getah) di kebun 

bersama suami serta menjadi buruh industri rumah tangga, hal ini dilakukan dengan tidak mengesampingkan 

tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga.  

 

Kata Kunci :  Hutan, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, sosial budaya. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kerusakan hutan dan lingkungan 

saat ini menjadi isu penting, tidak 

hanya di Indonesia bahkan di seluruh 

dunia.  Kesatuan Pengelolaan Hutan 

(KPH) sebagai salah satu kebijakan 

pemerintah dalam menangani berbagai 

permasalahan kawasan hutan, perlu 

dan harus didukung perwujudannya.  

Dengan adanya unit yang mengelola 

kawasan langsung di tingkat tapak 

diharapkan pembangunan kehutanan 

secara menyeluruh dapat terlaksana. 

Salah satu upaya untuk menyelesaikan 

masalah pengelolaan hutan adalah 

pembentukan Unit Kesatuan 

Pengelolaan Hutan (KPH) Model dan 

Institusinya.  KPH Model diharapkan 

dapat ditrasformasikan ke dalam 

wujud nyata KPH di tingkat tapak.  

Salah satu KPH model di Indonesia 

yang terdapat di Provinsi Riau adalah 

KPHP Tebing Tinggi seluas 69.559 ha 

yang diharapkan dapat menjadi 

rujukan/referensi dan evaluasi dalam 

pembentukan dan pembangunan KPH 

di Provinsi Riau.  

Masyarakat yang berada di 

dalam dan di sekitar kawasan hutan 

merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan dalam pengelolaan suatu 

kawasan hutan.  Penyusunan 

perencanaan pembangunan kehutanan 

yang berkesinambungan dengan 

melihat masyarakat yang berada di 

dalam dan sekitar kawasan hutan 

merupakan salah satu upaya yang 

harus dilakukan, dengan menempatkan 

masyarakat sebagai subjek. Dengan 

demikian peran serta masyarakat 

dalam implementasi pembangunan  

kehutanan dapat tumbuh dengan 

pembangunan Kehutanan yang 

berkelanjutan sehingga amanat 

undang-undang dapat terwujud.  Oleh 

karena itu diperlukan kajian mengenai 

sosial budaya masyarakat baik di 

dalam maupun di sekitar kawasan 

hutan tersebut. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui 

pola kehidupan sosial budaya masyarakat 

di dalam dan di sekitar kawasan KPHP 

Tebing Tinggi.  

 

II. METODE PENELITIAN 

  Penelitian ini dilaksanakan selama 

satu bulan.  Desa contoh sebagai subjek 

sasaran pelaksanaan penelitian adalah 2 

desa yaitu Desa Tanjung, dan Desa 

Tanjung Peranap Kecamatan Tebing 

Tinggi Barat.  Bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa kuesioner dan 

panduan wawancara.  Alat yang digunakan 

berupa kamera digital, alat tulis, dan tape 
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recorder.  Data yang dikumpulkan berupa 

data primer dan sekunder yang diperoleh 

melalui wawancara dan studi literatur.  

Data selanjutnya dianalisa secara 

deskriptif. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Kondisi KPHP Tebing Tinggi 

Berdasarkan keputusan Menteri 

Kehutanan Nomor : SK. 343/Menhut-

II/2011, luas wilayah KPHP Model Tebing 

Tinggi adalah 69.747 Ha yang terdiri dari 

Hutan Lindung (HL) seluas 412 Ha, dan 

Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 

69.335 Ha.  Berdasarkan wilayah 

administrasi pemerintahan, wilayah KPHP 

Model Tebing Tinggi mencakup wilayah 

Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan 

Tebing Tinggi Barat, Kecamatan Tebing 

Tinggi Timur, dan kecamatan Pulau 

Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.  

Secara geografis wilayah KPHP Model 

Tebing Tinggi (Unit XXIV) terletak pada 0 

0
40’ 00” LU –1

0
  10’ 00” LU dan 102

0
 25’ 

00” BT –103
0
 02’ 00” BT. 

3.2.  Sistem dan Sruktur masyarakat. 

3.2.1. Desa Tanjung 

 Desa Tanjung secara administrasi 

berada pada kecamatan Tebing Tinggi 

Barat. Desa Tanjung terdiri dari 5 dusun, 7 

rukun warga dan 16 rukun tetangga. 

Menurut data monografi desa,  jenis tata 

guna lahan di Desa Tanjung adalah 

pemukiman yang menyebar di sepanjang 

jalan.   Masyarakt Desa Tanjung 

menggantungkan hidupnya dari kebun 

karet dan sagu. Daerah ini merupakan 

daerah yang cukup baik tingkat 

perekonomiannya hal ini dikarenakan ada 

lapangan pekerjaan sebagai buruh kilang 

sagu.  

    Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa 60 % masyarakat Desa Tanjung 

bermata pencaharian sebagai pekebun yaitu 

kebun karet, rumbia/sagu, kelapa, pinang 

dan rambutan, disamping itu terdapat juga  

masyarakat yang bermata pencaharian 

sebagai karyawan industri sagu (20%), dan 

PNS (10%).  Penduduk asli Desa Tanjung 

yaitu suku melayu (80%). Selain suku 

melayu terdapat juga suku pendatang 

(20%) yaitu: suku china, batak, jawa, 

bugis, minang dan suku akit. Kerukunan 

antar suku di desa ini sangat terasa 

sehingga masyarakat Desa Tanjung terlihat 

harmonis dan saling menghargai. 

    Hasil wawancara dengan perangkat 

desa menunjukkan bahwa struktur 

masyrakat Desa Tanjung terdiri dari aparat 

pemerintah dan tokoh masyarakat. Untuk 

mengambil keputusan biasanya masyarakat 

mengadakan musyawarah terlebih dahulu. 

Secara umum masyarakat sudah 

memahami dan mengerti arti keberadaan 

hutan sehingga hutan yang ada harus dijaga 

kelestariannya.  

Luas kepemilikan lahan rata-rata 

masyarakat sebesar 2-3 ha/KK.  Dengan 



Jurnal Wahana Foresta Vol 8, No. 2 Agustus 2014 

 

24 

 

luas lahan yang dimiliki masyarakat Desa 

Tanjung dan ditambah dengan pekerjaan 

sampingan dapat mencukupi kebutuhan 

sehari-hari.   Berdasarkan data dan 

informasi yang diperoleh dari Lurah, 

penghasilan usaha perikanan dapat berkisar 

Rp. 500.000,-/bulan dan melalui 

wawancara dengan para petani nilai 

produksi getah karet yang dihasilkan 

mencapai 20 - 60 kg/minggu dengan harga 

jual rata-rata sebesar Rp. 16.000,-/kg. Rata-

rata hasil yang diperoleh petani per 

bulannya adalah antara Rp. 1.000.000,- s/d 

Rp.4.000.000,-.  

 

3.2.2. Desa Tanjung Peranap 

 Desa Tanjung Peranap mulai berdiri 

pada 1974 hasil pemekaran dari Desa Alai. 

Pemerintahan Desa Tanjung Peranap 

terdiri dari 3 (tiga ) dusun, 3 (tiga) rukun 

warga dan 16 (enam belas) rukun tetangga.  

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa masyarakat Desa Tanjung Peranap 

sebagian besar bermata pencaharian 

sebagai petani kebun (68%).  Disamping 

itu mata pencaharian masyarakat yang 

lainnya adalah  nelayan (12%), pedagang 

(10%), peternak (5%), dan PNS (5%).   

Sebagian masyarakat berkebun mengolah 

tanah milik sendiri yaitu berkebun karet 

dan rumbia/sagu. Komoditi utama hasil 

perkebunan adalah sagu dan karet. Selain 

itu lahan pekarangan dimanfaatkan juga 

sebagai lahan palawija tanaman sayuran 

dan buah-buahan. 

Sebagian besar penduduk Desa 

Tanjung Peranap adalah penduduk asli 

melayu (70%), pendatang (30%).  

Pendatang yang berada di daerah ini  

menurut suku budayanya adalah suku 

china, batak, bugis, minang dan jawa. 

Kerja sama dan gotong royang masyarakat 

di Desa Tanjung Peranap masih dilakukan 

terutama ketika pembangunan sarana 

umum, rumah dan perayaan hari hari besar.  

Struktur pemerintahan di Desa 

Tanjung Peranap terdiri dari aparat 

pemerintah desa, tokoh, masyarakat, dan 

tokoh agama. Pengambilan keputusan 

dilakukan dengan musyawarah antara 

aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh 

agama dan masyarakatnya sendiri. 

Masyarakt desa pada umumnya 

menganggap keberadaan hutan sebagai 

persedian untuk lahan pertanian dan 

kayunya sebagai bahan bangunan.   Luas 

kepemilikan lahan rata-rata masyarakat 

sebesar 1-1.5 ha/KK.  Berdasarkan hasil 

wawancara dengan warga desa petani 

karet, penghasilan panennya bisa mencapai 

100 kg/minggu dengan harga Rp.16.000,-

/Kg. Pertanian berupa tanaman palawija, 

sayur-sayuran maupun buah-buahan adalah 

merupakan tanaman tambahan penghasilan 

bagi sebagian warga yang ditanam 

disekitar pekarangan rumah.   Usia 

produktif masyarakat di 2 desa contoh 
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yang diidentifikasi dapat dilihat pada Tabel 

1 berikut. 

Tabel 1. Usia produktif masyarakat Desa 

Tanjung dan Desa Tanjung Peranap 

 

No. 
Desa/                    

Kelurahan 

Kelompok Umur Persentase (%) 

 

1 

 

Tanjung 

<20 Tahun 

20 – 56 Tahun 

>56 Tahun 

0 

86,7 

13,3 

 

2 

 

Tanjung Peranap 

<20 Tahun 

20 – 56 Tahun 

>56 Tahun 

0 

93,3 

6,7 
       Sumber : Pengolahan Data Kuisioner 

 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa mayoritas responden (73%) tidak 

mengetahui dan tidak/belum memahami 

program pembangunan KPHP Model 

Tebing Tinggi, hanya sebagian dari aparat 

desa yang memahami dan mengerti tentang 

pembangunan KPH.  Akan tetapi ketika 

diberikan penjelasan tentang KPHP Tebing 

Tinggi secara umum, umumnya mereka 

berpandangan positif terhadap 

pembentukan KPHP tersebut. Namun perlu 

adanya sosialisasi kepada masyarakat di 

sekitar KPHP Tebing Tinggi tentang 

pembangunan dan pembentukan KPHP 

Model tersebut. Dengan demikian 

masyarakat diharapkan lebih memahami 

peran dan kepentingan mereka nantinya 

untuk ikut berpartisipasi terhadap KPHP 

Model tersebut. 

 

Gender dan pembagian Tanggung 

jawab 

Gender menggambarkan peran laki-

laki dan perempuan sebagai hasil dari 

konstruksi sosial budaya. Perbedaan gender 

dalam suatu masyarakat menggambarkan 

perbedaan peran laki-laki dan perempuan, 

bukan disebabkan oleh perbedaan biologis, 

melainkan oleh nilai-nilai, norma-norma, 

hukum, ideologi dari masyarakat yang 

bersangkutan. Oleh karena itu perbedaan 

gender suatu kelompok masyarakat 

berbeda dengan kelompok masyarakat 

lainnya. Dalam suatu kelompok 

masyarakat posisi perempuan ditinggikan 

dalam segala bidang dari posisi laki-laki, 

sedangkan dalam suatu kelompok 

masyarakat lainnya posisi perempuan 

direndahkan dari posisi laki-laki. Dalam 

masyarakat yang lain lagi posisi 

perempuan ditinggikan dari posisi laki-laki 

dalam bidang-bidang tertentu dan 

direndahkan dalam bidang yang lainnya. 

Terdapat pula kelompok masyarakat yang 

menempatkan posisi laki-laki dan 

perempuan sama tingginya dalam segala 

bidang. Karena gender merupakan hasil 

konstruksi sosial budaya, maka perbedaan 
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gender dalam suatu masyarakat dapat 

berubah dari waktu ke waktu.  

Dalam aktivitas kehutanan dan 

agroforestri, perbedaan peran laki-laki dan 

perempuan tidak terlepas dari perspektif 

gender dari masyarakatnya. Dalam suatu 

kelompok masyarakat tertentu perempuan 

diberi peran penting dalam aktivitas dan 

akses pada sumber daya agroforestri, 

sedangkan dalam masyarakat lainnya peran 

perempuan dipinggirkan atau 

dimarginalkan. Pemahaman terhadap aspek 

gender ini sangat penting dalam upaya 

peningkatan peran dalam pembangunan di 

pedesaan. Di dua desa contoh yang terpilih 

pada KPHP Tebing Tinggi, peran 

perempuan dalam hal pembangunan fisik 

tidak ada, tetapi dalam hal membantu 

suami atau bekerja menambah penghasilan 

cukup besar, misalnya jadi aparat desa, 

memotong karet (menyadap getah) di 

kebun bersama suami serta menjadi buruh 

industri rumah tangga, hal ini dilakukan 

dengan tidak mengesampingkan tugas 

utamanya sebagai ibu rumah tangga.  

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Luas kawasan KPHP Tebing Tinggi 

69.747 ha, terdiri dari Hutan 

Lindung (HL) seluas  412 ha, dan 

Hutan Produksi Terbatas (HPT) 

seluas 69.335 ha. 

2. Pada umumnya masyarakat di 2 

desa terpilih yang berada di dalam 

dan sekitar KPHP Tebing Tinggi 

mayoritas suku melayu. Selain etnis 

melayu, ada juga suku minang, 

cina, jawa, bugis dan batak sebagai 

pendatang.  Kehidupan social 

budaya di kedua desa ini berjalan 

baik walaupun terdiri dari berbagai 

suku budaya. 

3. Mata pencaharian pokok sebagian 

besar penduduk di 2 desa sekitar 

kawasan KPHP Tebing Tinggi pada 

umumnya hidup sebagai petani 

kebun (Desa Tanjung 60%, dan  di 

Desa Tanjung Peranap 68%) 

dengan komoditi karet, sagu, 

bercocok tanam (padi dan palawija, 

sayur-sayuran, buah-buahan), 

beternak (sapi, kerbau, itik, ayam, 

kambing).   

4. Mayoritas responden (73%) tidak 

mengetahui dan tidak/belum 

memahami program pembangunan 

KPHP Model Tebing Tinggi, hanya 

sebagian dari aparat desa yang 

memahami dan mengerti tentang 

pembangunan KPH.  secara umum, 

umumnya mereka berpandangan 

positif terhadap pembentukan 

KPHP tersebut. Namun perlu 

adanya sosialisasi kepada 

masyarakat di sekitar KPHP Tebing 
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Tinggi tentang pembangunan dan 

pembentukan KPHP. 

5. Untuk kegiatan perekonomian di 2 

desa terpilih di dalam dan sekitar 

KPHP Tebing Tinggi, penduduk 

dalam memenuhi kebutuhan sehari-

hari melakukan transaksi jual beli 

yang dapat dapat dilakukan di desa, 

kecamatan dan kabupaten. 

6. Di dua desa contoh yang terpilih 

pada KPHP Tebing Tinggi, peran 

perempuan dalam hal pembangunan 

fisik tidak ada, tetapi dalam hal 

membantu suami atau bekerja 

menambah penghasilan cukup 

besar, misalnya jadi aparat desa, 

memotong karet (menyadap getah) 

di kebun bersama suami serta 

menjadi buruh industri rumah 

tangga, hal ini dilakukan dengan 

tidak mengesampingkan tugas 

utamanya sebagai ibu rumah 

tangga.  

 

B. Saran  

Perlu adanya sosialisasi  mengenai 

KPH dan fungsi hutan di dalam dan 

sekitar KPHP Tebing Tinggi sehingga 

masyarakat lebih memahami peran 

mereka terhadap pengelolaan hutan.  
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