
yang sebenar-benarnya terjadi pada hutan rakyat di 
Indonesia. 

Tentu saja, penurunan umur tebang tersebut 
tidak terjadi hanya lantaran faktor dari luar saja. 

Faktor dari dalam keluarga petani sendiri juga 
memiliki andil. Kebutuhan yang kian meningkat dan 
beragam menjadi salah satu faktor dalam 
mempercepat jadwal penebangan. Tebang butuh 
sebuah istilah untuk seakan mengatakan bahwa 
kebutuhan keluarga petani kecil di desa tidak pernah 
terduga dan hutan rakyat sebagai layaknya 
“celengan” atau tabungan untuk dapat diambil 
sewaktu-waktu, entah masih sedikit entah sudah 
banyak (dalam konteks kayu, entah masih muda 
entah sudah tua). Semuanya pada dasarnya laku 
terjual di pasaran.

Jika benar logika hutan rakyat sebagai 
tabungan yang dapat diambil sewaktu-waktu tanpa 
peduli apapun kondisi lantaran kebutuhan keluarga 
petani yang selalu tak terduga tersebut, maka perlu 
dipikirkan ulang mengambil sebagian “peran” 
tabungan pada hutan rakyat khususnya untuk 
kebutuhan skala kecil yang tidak terduga. Lembaga 
Keuangan Mikro (LKM) ataupun koperasi menjadi 
pilihan yang menarik untuk disodorkan untuk 
memerankan sebagian peran tersebut. Mengapa 
demikian? Selain dari oleh dan untuk anggota, LKM 
atau koperasi khusus yang dibuat oleh keluarga 
petani dapat menyesuaikan diri secara spesifik dalam 
mekanisme simpanan dan pinjaman sesuai dengan 
karakteristik anggotanya. Jika pada lembaga 
keuangan lain, pohon tidak bisa menjadi jaminan, 
dalam LKM atau koperasi petani hutan rakyat, pohon 
dimungkinkan menjadi agunan. Tentu saja 
pengkreasian tersebut masih terus berlanjut dengan 
ragam yang lain asalkan tetap memegang prinsip 
manajemen yang baik yakni transparan, akuntabel, 
serta sehat.     

2. Pendapatan dan Pengeluaran
Pendapatan petani hutan rakyat di Desa 

Terong berasal dari sektor pertanian, sektor luar 
pertanian, serta beberapa pendapatan lain misalnya 
hasil jual kayu. Pendapatan masing-masing keluarga 
petani tentu saja berbeda-beda. Meskipun luas lahan 

DIBUTUHKAN 1,5 MILYAR UNTUK ATASI TEBANG BUTUH
Studi Kasus Desa Terong, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Oleh :
Agus Budi Purwanto, Sugeng Triyanto, Sitta Yusti Azizah, Fajar Kurniawan

1 | Brief Info     3 2014

Brief Info
No. 3   2014

Phone / Fax 0274 551571

Email arupa@arupa.or.id

Website http://www.arupa.or.id

KONTAK KAMI :

Aliansi Relawan
untuk

Penyelamatan Alam

Abstract
Saat ini hutan rakyat telah menjadi lanscape bisnis 

keluarga petani yang menjanjikan. Namun di dalamya 
masih menyimpan persoalan kelestarian lantaran 
penebangan pohon belum layak tebang. Riset ini 
bermaksud mengetahui seberapa besar dana tunda 
tebang yang dibutuhkan petani hutan rakyat dalam satu 
tahun. Kami menemukan bahwa kebutuhan dana tunda 
tebang bagi 554 petani hutan rakyat Desa Terong setiap 
tahun sejumlah 1,5 milyar. Potensi untuk membuat 
lembaga keuangan tunda tebang secara mandiri sangat 
dimungkinkan. Sehingga, diperlukan desain dan 
pembentukan lembaga keuangan yang mengakomodir 
pohon sebagai agunan pinjaman tunda tebang.

1. Pendahuluan
Di negara-negara berkembang, saat ini hutan 

rakyat dan hutan skala kecil berbasis masyarakat 
lainnya telah berkembang menjadi fenomena yang 
sangat penting dalam sumber pendapatan keluarga, 
ketenagakerjaan, serta cara hidup sehari-hari di 
wilayah pedesaan (Kozak, 2007; Nugroho, 2010; 
Tomasolli et al., 2013). Hutan rakyat dapat pula 
menjadi alat yang penting dalam penurunan 
kemiskinan melalui penyerapan tenaga kerja, 
kelestarian lingkungan, mengembangkan pasar 
kayu, serta mencipatkan jiwa kewirausahaan bagi 
pengelolanya. (Kozak, 2007). Di Indonesia, dalam 
segi perkembangannya pada rentan waktu 1960 – 
1980, hutan rakyat dikreasikan masyarakat desa 
sebagai bentuk konservasi tanah kritis. Namun pada 
periode 1990-sekarang, ketika industri penyerap hasil 
kayu rakyat tumbuh pesat, hutan rakyat menjelma 
menjadi sebuah landscape bisnis keluarga yang 

umenjanjikan (Suprapto, 2010; AR PA, 2013). 
Layaknya pisau bermata dua, perkembangan 

pasar kayu rakyat pada satu sisi dapat meningkatkan 
kesejahteraan petani hutan, pada sisi lain dapat pula 
mengancam kelestarian hutan rakyat. Komparasi 
paralel dapat disebutkan sebagai berikut: Jika jargon 
konservasi tanah kritis dibelakang tumbuhnya hutan 
rakyat, maka dapat dipastikan umur kayu tebang 
relatif besar antara 20 hingga 40 tahun. Namun jika 
jargon ekonomi menjadi latar belakang tumbuhnya 
hutan rakyat, maka dapat dipastikan pula umur kayu 
tebang akan turun bahkan hingga jangka umur antara 
5 sampai 10 tahun. Fakta komparasi terakhir tersebut 



pertanian dan kehutanan mempengaruhi jumlah 
pendapatan rumah tangga, namun faktor pendapatan 
di luar pertanian tak bisa dipungkiri menjadi faktor 
penentu juga. Sebagai contoh, pendapatan petani 
yang memiliki lahan di bawah 0,5 hektar lebih tinggi 
dari petani yang memiliki lahan pertanian 0,5-1 
hektar. Persentase rata-rata pendapatan petani hutan 
rakyat Desa Terong berasal dari: 1) Usaha 
agraria/pertanian/hutan rakyat sebesar 20%; 2) 
Usaha di luar agraria sebesar 69%; 3) Dari jual kayu 
dari hutan rakyat sebesar 8%; dan 4) Dari meminjam 
uang lembaga keuangan 3%. Di luar sumber 
pendapatan uang tunai tersebut, petani hutan rakyat 
memiliki aset berupa kayu di lahannya dengan jangka 
antara Rp. 15 juta hingga Rp. 60 juta.

Pengeluaran rumah tangga petani sangat 
beragam, namun dapat diurutkan pengeluaran tiap 
tahun berdasarkan jumlah yang paling besar ke yang 
kecil adalah sebagai berikut: a).Transportasi/bensin; 
b). Komunikasi/pulsa; c) Angsuran motor & angsuran 
pinjam uang; d).Pendidikan; e) kesehatan; f) dana 
sosial misal nyumbang/buwoh.

Rupanya, terdapat perencanaan keuangan 
yang lakukan oleh rumah tangga petani di Desa 
Terong. Yang di maksud di sini adalah alokasi uang 
dari pendapatan tertentu untuk kebutuhan 
pengeluaran tertentu. Misalnya untuk kebutuhan 
makan sehari-hari dari pekerjaan di kota (merantau), 
kebutuhan angsuran motor maupun pinjaman uang di 
penuhi dari hasil kayu hutan rakyat serta pendapatan 
diluar pertanian. Sementara itu, untuk kebutuhan 
pendidikan dan kesehatan dari lembaga keuangan di 
Desa Terong.

3. Kebutuhan Menebang Pohon
Dari 45 responden, dalam satu tahun terakhir 

(Mei 2013 – Mei 2014) terdapat 31 rumah tangga 
yang menebang pohon. Tujuan peruntukan dalam 
menebang pohon adalah sebagai berikut :

Kebutuhan uang keluarga petani yang dipenuhi dari 
penebangan pohon hutan rakyat per tahun per kepala 
keluarga sebesar Rp. 2,7 juta. Sehingga, seluruh 
anggota KTH Jasema sejumlah 554 keluarga per 
tahun membutuhkan dana tunda tebang sebesar  Rp. 
1,5 milyar untuk luasan 312 hektar wilayah kelola 
hutan rakyat.

4. Kesimpulan dan Saran
Pendapatan rumah tangga petani Desa 

Terong masih didominasi dari sumber non agraria 
berupa upah pekerjaan di kota. Sehingga hutan rakyat 
diperankan oleh pemiliknya sebagai tabungan kayu. 
Sementara itu, kebutuhan uang yang sifatnya 
mendesak diperoleh dari meminjam di bank ataupun 
lembaga keuangan yang lain. Di sisi lain, bank atau 
lembaga keuangan saat ini belum mengadopsi aset 
berupa pohon sebagai jaminan. Sehingga diperlukan 
terobosan baru berupa pendirian lembaga keuangan 
mandiri yang buat oleh petani hutan rakyat sendiri. 
Dengan demikian, mekanisme dan ciri khas lembaga 
keuangan tersebut mencerminkan semangat 
kelestarian hutan rakyat baik hasil maupun 
lingkungan. Aset kayu yang dimiliki petani hutan 
rakyat Desa Terong sangat tinggi, dengan estimasi 
Rp. 40 juta. Sangat menarik, jika kemudian petani 
hutan rakyat Desa Terong membuat lembaga 
keuangan yang mengakomodir kayu sebagai jaminan 
pinjaman. Jika dihitung, kebutuhan uang keluarga 
petani yang dipenuhi dari penebangan pohon hutan 
rakyat per tahun per kepala keluarga sebesar Rp. 2,7 
juta. Sehingga, seluruh anggota KTH Jasema 
sejumlah 554 keluarga per tahun membutuhkan dana 
tunda tebang sebesar  Rp. 1,5 milyar untuk luasan 
312 hektar wilayah kelola hutan rakyat.
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Persentase Pengeluaran 
Rumah Tangga Petani per Tahun

Peruntukan Penebangan Jumlah Responden

Pembuatan & Perbaikan rumah 9 responden

Kebutuhan Sehari-hari 5 responden

DP Motor dan Beli Motor 4 responden

Biaya Sekolah Anak 3 responden

Untuk Ditabung 2 responden

Untuk Biaya Perawatan Pertanian 2 responden

Pajak Motor 1 responden

Naik Haji 1 responden

Sumbang Masjid 1 responden

Punya Hajat 1 responden

Beli Lahan 1 responden

Buwoh 1 responden

Jumlah 31 responden
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