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ABSTRACT 
The porpose of this research is to analyze the activity of people plantations processing on 

production aspects, distribution and local institution, and to indentifying the managed nature 
resources as a common products or general public products. This research was conducted on 
May, 2017 in Batu Mila village , Maiwa, Enrekang. Data analysis uses qualitative approach with 
descriptive method. The techniques used for collecting data is direct observation to observation 
situation in the field and noted important things. The result showed that the management of HTR 
(peoples plantations) in Batu Mila village related to production aspects and distrbutions for the 
non timber forest products can be categorized active althrough on local instituions aspects there 
were KTH Mappidecceng members. Who didn’t manage optimally, and for the timber forest 
products categorized as non active product because on HTR there were not activites in forest 
area before 10 years HTR applied for KTH Sikamaseang categorized as a farmer group which is 
managing the HTR as a common products while in KTH Mappideceng there were 30% farmer 
which is managing HTR as general public products so it make the management didn’t work 
optimal. 
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PENDAHULUAN 
Kehutanan masyarakat sebagai salah 

satu program pembangunan bidang kehutanan 
diwujudkan dalam beragam kegiatan dari skala 
kecil melalui pemerintah daerah hingga skala 
besar oleh pemerintah pusat (Mahmud, 2015). 
Pada Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, 
ditargetkan 12,7 juta Ha kawasan hutan dikelola 
dan dimanfaatkan oleh masyarakat melalui 
skema Hkm (Hutan Kemasyarakatan), HTR 
(Hutan Tanaman Rakyat), Hutan Desa, Hutan 
Adat, Hutan Rakyat, dan Kemitraan 
(Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, 2015).  

Pemerintah kini menyiapkan Program 
Perhutanan Sosial yang bertujuan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar 
hutan melalui pola pemberdayaan  dengan tetap 

berpedoman pada aspek kelestarian (Sumanto, 
2009). Masyarakat akan mendapatkan berbagai 
insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah 
dalam mengelola perkebunan tanaman dalam 
area yang mereka ajukan (Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015). Saat 
ini terdapat tiga kategori hak hutan yang dapat 
diajukan yaitu hak terhadap Hutan 
Kemasyarakatan, Hutan Desa, dan Hutan 
Tanaman Rakyat. Hak untuk pengelolaan hutan 
dapat diajukan oleh masyarakat di atas area 
yang diidentifikasi dalam Peta Indikatif Areal 
Perhutanan Sosial (Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan, 2015).  

Namun, hingga saat ini kondisi 
perhutanan sosial masih berjalan lambat. Dapat 
dilihat dari pemerintah yang telah menargetkan 
pencapain perhutanan sosial minimal 12,7 juta 
hektar sampai tahun 2019, namun pencapaian 



2 

 

perhutanan sosial sampai akhir tahun 2015 
melalui HKm seluas 49.803 Ha, Hutan Desa 
seluas 67.862 Ha, HTR seluas 16,742 Ha dan 
Kemitraan seluas 10.384,38 Ha, masih sangat 
jauh jika dibandingkan target sesuai arahan 
Presiden seluas 2,5 juta Ha tahun 2015 dan 
menjadi 5 juta Ha tahun 2016 (FKKM, 2016). 
Untuk itu, perlunya mengevaluasi sejauh mana 
keaktifan pemerintah dan masyarakat sekitar 
hutan dalam program tersebut.  

Salah satu diantara 13 Kabupaten di 
Provinsi Sulawesi Selatan yang mendapat jatah 
menyediakan Hutan Tanaman Rakyat adalah 
Kabupaten Enrekang (BP2HP, 2015). 
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan atau KLHK) 
No.270/MENHUT-VI/2008 telah melakukan 
pencadangan areal HTR di Kabupaten 
Enrekang seluas ± 2.575 Ha terletak dalam 
wilayah administrasi Desa Batu Mila, 
Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang 
(Menteri Kehutanan, 2008). 

Penetapan Hutan Tanaman Rakyat 
melalui Surat Keputusan Bupati Enrekang 
No.268/KEP/V/2011, maka selanjutnya 
pemerintah melimpahkan kewenangannya 
kepada kelompok tani pengelola Hutan 
Tanaman Rakyat dengan pendampingan dari 
Penyuluh Kehutanan dan Lembaga Swadaya 
Masyarakat Asosiasi Hutan Tanaman Rakyat 
Mandiri Indonesia. Dilihat dari aspek 
pencapaian tujuan, HTR yang akan 
dicadangkan di areal Desa Batu Mila cukup 
potensial untuk memberikan kontribusi yang 
penting dalam pembangunan dan masyarakat di 
bidang peningkatan pendapatan masyarakat, 
penyerapan tenaga kerja, dan pemenuhan 
bahan baku industri dan jasa lingkungan. 

Masyarakat memegang peranan 
penting dalam pengembangan HTR dan 
diharapkan masyarakat akan secara aktif 
mengelola dan mengembangkan potensi lokal 
secara umum. Oleh karena itu, penelitian ini 
memusatkan perhatian pada analisis keaktifan 
pengelolaan HTR pada konteks perencanaan 
produksi, distribusi dan institusi lokal disetiap 
unit bisnis pengelolaan serta mengidentifikasi 
kategori sumberdaya yang dikelola oleh institusi 
lokal sebagai barang common atau barang 

publik biasa, hal ini berguna untuk 
mengevaluasi kinerja masyarakat dalam 
mengelola HTR dan bagaimana kontribusi 
pemerintah serta stakeholder yang terkait dalam 
membantu masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis keaktifan pengelolaan Hutan 
Tanaman Rakyat di Desa Batu Mila dilihat dari 
aspek produksi, distribusi, dan institusi lokal 
disetiap unit bisnis pengelolaan dan 
mengidentifikasi kategori sumberdaya yang 
dikelola oleh institusi lokal sebagai barang 
common atau barang publik biasa. Hasil 
penelitian ini diharapkan sebagai bahan 
pertimbangan bagi pihak pengambil kebijakan 
terkait peningkatan keaktifan pengelolaan Hutan 
Tanaman Rakyat pada aspek produksi, 
distribusi dan institusi lokal, serta sebagai bahan 
informasi dalam pengembangan penelitian 
selanjutnya. 

 
METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat 
Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 

2017. Lokasi penelitian terletak di Desa Batu 
Mila Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
Alat dan Bahan 
1. Alat tulis menulis digunakan merupakan 

pelengkap data yang digunakan untuk 
mencatat data-data yang diperoleh di 
lapangan dalam proses penelitian 

2. Alat perekam suara dan kamera digunakan 
untuk melengkapi catatan-catatan pada 
saat penelitian (Rohidi, 2011) 

3. Pedoman wawancara digunakan sebagai 
tuntutan pada saat melakukan wawancara 
dengan responden. Dokumen merupakan 
referensi tertulis yang berhubungan dengan 
penelitian. 

4. Dokumen digunakan untuk membantu 
mencari sumber-sumber informasi lainnya 
(Rohidi, 2011).  

Populasi dan Sampel 
Populasi pada penelitian ini adalah lembaga 

pendamping lokal sebagai penyusunan 
dokumen RK-HTR dan para petani pemegang 
IUPHHK-HTR, sedangkan sampel penelitian ini 
yaitu anggota KTH Sikamaseang dan KTH 
Mappidecceng yang masing-masing berjumlah 
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10 orang, 1 orang pendamping lokal dan 1 
orang polisi kehutanan. 
Teknik Pengambilan Data 
1. Observasi dilakukan untuk mengetahui 

kondisi di lapangan terkait dengan 
pelaksanaan kegiatan HTR di Desa Batu 
Mila, aktivitas yang dilakukan serta kondisi 
anggota petani. Hal penting yang akan 
diamati adalah produksi, distribusi dan 
intitusi lokal. 

2. Wawancara mendalam (in-depth interview) 
merupakan teknik pengumpulan informasi 
yang kompleks untuk memperoleh 
keterangan/informasi untuk tujuan penelitian 
dengan cara tanya jawab dengan bertatap 
muka (Sulistyo, 2006). 

3. Penelusuran dokumen/literatur untuk 
menelusuri data yang tersimpan dalam 
bentuk dokumen (Bungin, 2007). Dokumen 
digunakan untuk membantu mencari 
sumber-sumber informasi lainnya (Rohidi, 
2011). Dokumen yang berhubungan 
langsung dengan penelitian berupa 
dokumen Rencana Kerja Usaha 
Pemanfatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK). 

Analisis Data 
Pendekatan yang dilakukan pada penelitian 

ini adalah pendekatan kualitatif dan metode 
deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode 
untuk mendapatkan kebenaran dan menyajikan 
data apa adanya atau yang benar-benar terjadi 
(Sukmadinata, 2007). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Perencanaan dalam Dokumen Formal 
Setelah membaca dokumen 

perencanaan HTR yaitu Rencana Kerja Usaha 
Pemanfaatn Hasil Hutan Kayu pada Hutan 
Tanaman Rakyat (RKUPHHK-HTR) dan 
membandingkannya dengan hasil obsevasi di 
lapangan, maka hasil yang didapatkan dapat 
dilihat pada tabel 1. 

 
 
 
 
 
 

Tabel 1. RKUPHHK-HTR untuk jangka waktu 10 
tahun periode tahun 2012-2022 yaitu: 

No Kegiatan Rencana Implementasi 

1 Penataan 
batas areal 
IUPHHK-HTR 

Pembagian areal untuk 
masing-masing kelompok 
tani pada tahun 2012 

Kegiatan 
pembagian areal 
untuk masing-
masing kelompok 
tani teralisasi pada 
tahun 2012 

2 Penataan 
rencana tata 
batas areal 
IUPHHK-HTR 

Pengukuran dan 
pemasangan patok batas 
untuk setiap anggota 
KTH pada tahun 2012 - 
2013 

Kegiatan 
pengukuran dan 
pemasangan patok 
batas untuk setiap 
anggota KTH baru 
terealisasi pada 
tahun 2013 

3 Inventarisasi 
Tegakan 

Kegiatan inventarisasi 
dilakukan pada tahun 
2013 untuk mengetahui 
keadaan tegakan, 
komposisi serta 
penyebaran jenis pohon. 

Kegiatan 
inventarisasi 
terealisasi pada 
tahun 2013 

4 Pengadaan 
Bibit                                            
a. Jumlah 
bibit                                         
b. 
Persemaian 

Pengadaan bibit 
sebanyak 396.000 dan 
persemaian sebanyak 
50.000 pada tahun 2013 

Pengadaaan bibit 
baru terealisasi 
pada tahun 2014 
dan jumlahnya 
tidak mencapai 
100.000 bibit 

5 Penanaman                                                    
a. Luas                                                         
b. Lokasi 

Penanaman di lakukan 
pada tahun 2013 di areal 
HTR yang bertempat di 
Desa Batu Mila dengan 
luas 452 Ha, dan setiap 
anggota KTH mendapat 
jatah seluas 2 Ha. 

Kegiatan 
penanaman baru 
terealisasi pada 
tahun 2014 
dikarenakan ada 
beberapa masalah 
pada saat 
pemasangan patok 
batas pada tahun 
2013 

6 Pemeliharaan                                          
a. 
Penyulaman                                        
b. 
Penjarangan 

Kegiatan pemeliharan 
dilakukan pada tahun 
2012 yang terbagi 
menjadi 2 kegiatan yaitu 
penyulaman dan 
penjarangan 

Tindakan 
pemeliharaan 
dilakukan 
sebanyak 2 kali 
setelah 
penanaman yaitu 
pada tahun 2014 

7 Perlindungan 
dan 
Pengamanan 

Kegiatan perlindungan 
dan pengamanan 
dilakukan pada tahun 
2018 

Belum ada 
kegiatan 
perlindungan dan 
pengamanan 
hingga tahun 2017 

8 Rencana 
Pemanenan                            
a. Jenis                                                        
b. Luas 

Rencana pemanenan 
dilakukan pada tahun 
2020 dengan jenis pohon 
Gmelina arborea 

Belum ada 
kegiatan 
pemanenan hingga 
tahun 2017 karena 
peraturan yang 
ditetapkan bahwa 
tidak boleh 
diadakan 
pemanena hasil 
hutan kayu 
sebelum 10 tahun 
masa penanaman 
bibit 

9 Rencana 
Pemasaran 

Rencana pemasaran 
dilakukan pada tahun 
2020 

Belum ada 
kegiatan 
pemasaran hingga 
tahun 2017 

 

Tabel 1, menunjukkan bahwa dokumen 
Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
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Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (RKUPHHK-
HTR) tidak dapat dijadikan acuan untuk menilai 
tingkat keaktifan pengelolaan HTR di Desa 
Batu. Ini disebabkan karena ada beberapa 
rencana yang tidak sesuai dengan peraturan 
yang ditetapkan, seperti pada rencana 
pemanenan. Seharusnya belum ada kegiatan 
pemanenan hasil hutan kayu sebelum 10 tahun 
masa penanaman bibit yang dilakukan oleh 
petani. Namun, dalam dokumen rencana kerja 
ada kegiatan pemanenan yang direncanakan 
pada tahun kedua yaitu tahun 2013. Tentunya 
ini tidak sesuai dengan peraturan yang 
ditetapkan.  

Disamping itu, tidak ada dokumen yang 
mengatur rencana kerja untuk hasil hutan non 
kayu. Sehingga untuk menganalisis keaktifan 
pengelolaan HTR di Desa Batu Mila yaitu 
dengan melihat apakah ada strategi yang 
dilakukan oleh petani agar HTR dapat dikelola 
secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya 
kreativitas pengelolaan baik pada aspek 
produksi, distribusi dan institusi lokal yang 
dilakukan oleh petani di Desa Batu Mila. Pada 
saat petani masih belum diizinkan untuk 
mengambil hasil hutan kayu, maka mereka 
tetap mengelola HTR dengan hanya mengambil 
hasil hutan non kayu. 
 
2. Aspek Produksi 

Pada bagian ini akan diuraikan 
bagaimana keberadaan HTR memberikan 
kontribusi bagi perkembangan perekonomian 
masyarakat di Desa Batu Mila. HTR memiliki 
potensi yang cukup besar, baik dari sisi potensi 
kayu maupun non kayu, akan tetapi peraturan 
pengelolaan HTR di Desa Batu Mila melarang 
masyarakat untuk mengambil hasil hutan 
berupa kayu dalam 10 tahun pertama masa 
pengelolaan HTR sehingga membuat HTR tidak 
dapat dimanfaatkan secara optimal oleh 
masyarakat. Data produksi petani di Desa Batu 
Mila disajikan pada tabel 2. 

 
 
 
 
 

Tabel 2.  Aspek Produksi 

No Produksi Implementasi Keterangan 

Ya Tidak 

1 Kayu 

  

√ 

Belum ada 
yang di 
produksi 
dalam bentuk 
kayu 

2 Non Kayu √   

Hasil yang di 
produksi 
dalam bentuk 
non kayu 
yaitu aren. 

Tabel 2, menunjukkan bahwa belum 
ada hasil produksi berupa kayu dikarenakan 
pemerintah daerah melarang petani memanen 
kayu sebelum 10 tahun masa penanaman bibit. 
Namun, bibit yang baru ditanam oleh petani 
juga tidak tumbuh dengan baik karena beberapa 
kendala yang terjadi di lokasi, misalnya lokasi 
yang ditetapkan sebagai HTR di sini didominasi 
hutan berkayu sehingga bibit yang baru ditanam 
masyarakat tidak tumbuh dengan baik.  

Sedangkan hasil produksi untuk non 
kayu berupa aren. Hasil ini diambil dari pohon 
yang memang tumbuh sebelum lokasi tersebut 
ditetapkan sebagai HTR, jadi bukan hasil dari 
pohon yang ditanam oleh masyarakat. Hasil 
produksi dari pohon aren berupa gula merah 
yang cukup membantu perekonomian 
masyarakat di Desa Batu Mila. 
 Hasil analisis produksi gula aren pada 
penelitian di daerah Desa Batu Mila terbilang 
cukup sederhana, dikarenakan dilakukan dalam 
produksi skala kecil, namun secara intensif. Alur 
produksi gula aren dapat dilihat dari perencaan 
produksi yang terdiri dari penyiapan segala 
keperluan yaitu modal (bahan baku dan bahan 
pendukung), tenaga kerja hingga pada 
persiapan mesin pengolahnya. 

Pengolahan gula aren di hutan tanaman 
rakyat (HTR) di Desa Batu Mila dikelola sendiri 
oleh setiap anggota KTH. Anggota KTH 
memberdayakan keluarga sebagai tenaga kerja 
pada pengolahan aren. Tenaga kerja tersebut 
adalah keluarga sendiri yang hanya 
membutuhkan 2-3 tenaga kerja saja, 
dikarenakan pengolahan aren yang diproduksi 
terbatas setiap waktunya. 

Proses produksi gula aren di daerah 
tersebut telaksana dengan terpenuhinya aspek 
produksi yang dibutuhkan. Proses produksi 
dilakukan mulai dari tahap pengambilan nira 
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aren. Pohon aren disadap dua kali sehari, yakni 
pada pagi dan sore hari. Air nira yang sudah 
dibawa ke tempat pemasakan, akan langsung 
dimasak. Jika jumlah nira sudah cukup satu 
wajan pemasakan, maka nira akan dimasak 
selama  kurang lebih 6 jam hingga mengental. 
Cairan kental itu kemudian di tuangkan kedalam 
cetakan dari batok kelapa. Setelah 15 menit 
cairan kental itu mengering dan gula arenpun 
sudah jadi, selanjutnya gula aren siap 
dipasarkan. 

Hasil produksi gula aren di daerah 
tersebut telah dipasarkan di beberapa daerah 
salah satuya di daerah Toraja, Pare-pare, dan 
Makassar. Kualitas produk gula aren yang 
dihasilkan juga dipengaruhi oleh fungsi produk, 
kemasan produk gula aren, dan biaya 
produksinya. Kemasan gula aren di darah 
tersebut tidak jauh berbeda dengan produksi 
gula aren di daerah lain. Hal ini dikarenakan 
biaya yang dibutuhkan cukup murah. Walaupun 
kemasan gula aren cukup sederhana, tetapi 
permintaan gula aren di daerah tersebut cukup 
tinggi. Hal ini dilakukan untuk memenuhi 
pemasukan yang besar dan kesesuaian tempat 
pendistribusian produk nantinya. 

Keaktifan pengelolaan hutan tanaman 
rakyat pada hasil hutan bukan kayu berupa gula 
aren jika dilihat pada aspek produksinya yakni 
cukup aktif. Pada alur produksi gula aren 
dimulai dari aspeknya yang terpenuhi, walaupun 
sederhana. Pengendalian hingga fungsi 
produksi gula aren yang berjalan dengan baik 
melihat minimnya kendala pada saat proses 
produksi gula aren dilaksanakan. Kelemahan 
yang dimiliki pada produksi gula aren yaitu 
kualitas produk yang masih rendah atau cukup 
sederhana dikarenakan penggunaan modal 
yang sedikit. 
 
3. Apek Institusi Lokal 

Masyarakat yang kehidupannya 
bergantung pada sumberdaya hutan 
seharusnya memiliki institusi lokal atau pranata 
sosial yang efektif untuk menegakkan 
perlindungan terhadap sumberdaya alam. 
Perwujudan institusi masyarakat dapat 
diidentifikasi melalui sifat-sifat kepemilikan 
terhadap sumberdaya, batas-batas kewenangan 
masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya, 

dan aturan-aturan perwakilan dalam 
sumberdaya, apakah ditetapkan secara individu 
atau kelompok (Sinukaban, 2007). 

HTR di Desa Batu Mila dikelola 
bersama dalam kelompok tani hutan. Kelompok 
tani yang dibentuk atas dasar kesamaan 
kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan 
(sosial, ekonomi, sumberdaya) keakraban dan 
keserasian yang dipimpin oleh seorang ketua. 
Jumlah anggota kelompok tani yaitu 10 orang. 
Pada awal pembentukan HTR, aktivitas 
pengelolaan lahan yang dilakukan masyarakat 
pemilik lahan cukup beragam. Mulai dari 
pembersihan lahan, pemangkasan dan 
penjarangan. Namun, dalam pengelolaan hutan 
tentu tidak terlepas dari kendala dan 
permasalahan yang menyangkut kegiatan 
pengelolaan tersebut.  Beberapa diantaranya 
terkait dengan kondisi lahan yang berhutan 
sehingga sulit untuk ditanami bibit baru, 
pemeliharaan tanaman, sampai sulitnya akses 
jalan menuju lokasi lahan. 

Fokus utama dari pembentukan Hutan 
Tanaman Rakyat di Desa Batu Mila ini yaitu 
mensejahterakan masyarakat yang mengelola 
hutan tersebut Namun, pada kenyataannya di 
Desa Batu Mila masyarakat belum diizinkan 
untuk mengambil hasil hutan berupa kayu 
hingga 10 tahun masa penanaman bibit yang 
mereka tanam. Kondisi ini membuat masyarakat 
tidak bisa memanfaatkan hutan secara optimal. 

 
4. Aspek Distribusi 

Proses penyaluran hasil produksi 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
pasca produksi barang oleh suatu perusahaan 
atau industri. Pemasaran menjadi hal penting 
yang harus dikelola dengan baik ditengah 
persaingan yang semakin ketat (Husein, 2004). 
Data distribusi petani di Desa Batu Mila 
disajikan pada tabel 3. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3. Aspek Distribusi 

No Distribusi Implementasi Keterangan 
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Ya Tidak 

1 Kayu 

  

√ 

Belum ada yang 
di distribusikan 
dalam bentuk 
kayu 

2 Non Kayu √   

Hasil yang di 
distribusikan 
dalam bentuk 
non kayu yaitu 
gula aren ke 
pedagang 
pengumpul. 

Tabel 3, menunjukkan bahwa untuk 
hasil kayu belum ada yang terdistribusi 
dikarenakan peraturan awal bahwa tidak bisa 
mengambil hasil hutan kayu sebelum 10 tahun 
pembentukan HTR, sedangkan untuk hasil 
hutan non kayu yang telah terdistribusi yaitu 
gula merah. Penjualan dilakukan petani dengan 
sistem penjualan langsung, pedagang 
pengumpul yang datang membeli langsung 
membayar ke petani setelah menimbang 
komoditi yang dibelinya. 

Secara garis besar, pendistribusian 
dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran 
yang berusaha memperlancar dan 
mempermudah penyampaian barang dan jasa 
dari produsen ke konsumen, sehingga 
penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan 
(jenis, harga, tempat dan saat yang dibutuhkan). 
Faktor-faktor yang berpengaruh dalam 
kelancaran suatu proses distribusi antara lain 
sistem distribusi, penentuan rute distribusi dan 
alat transportasi.   

Saluran distribusi adalah saluran yang 
digunakan oleh produsen untuk menyalurkan 
produk sampai ke konsumen atau berbagai 
aktivitas dalam usaha yang mengupayakan agar 
produk sampai ke tangan produsen. Pada 
dasarnya saluran merupakan perantara yang 
menjembatani antara produsen dan konsumen. 
Saluran distribusi memiliki elemen dalam proses 
produksi yaitu perantara. Perantara yang 
dimaksud adalah pengecer, pedagang grosir 
atau pedagang besar. 

Petani di Desa Batu Mila menjual hasil 
produksi ke konsumen melalui perantara 
pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul 
biasanya akan mengambil langsung gula aren 
ke rumah petani. Harga yang dilepas oleh 
petani biasanya seragam sesuai dengan 
kesepakatan harga bersama yang ditentukan 

oleh kelompok tani yaitu dijual dengan harga 
Rp60.000,-/ikat. Sebelum menentukan harga 
jual terlebih dahulu dilakukan pertemuan untuk 
menetapkan harga jual sesuai dengan 
perkembangan harga. Hal ini juga dilakukan 
agar petani tidak dipermainkan oleh pedagang 
pengumpul dari segi harga.  

Hasil dari produksi ini sebenarnya lebih 
menguntungkan kalau dijual langsung ke pasar, 
namun pasar cukup jauh, perlu alat transportasi 
yang memerlukan biaya, serta tidak menjamin 
semua hasil yang petani bawa ke pasar terjual 
habis. Namun dengan strategi dan perencanaan 
seperti ini maka biaya untuk proses transportasi 
bisa lebih hemat. Hasil produksi gula aren di 
daerah ini telah dipasarkan tidak hanya di 
sekitar daerah Enrekang akan tetapi juga di 
daerah Toraja, Pare-pare dan Makassar.  

Keaktifan pengelolaan HTR pada hasil 
hutan bukan kayu berupa gula aren jika dilihat 
dari aspek distribusinya yakni cukup aktif. Pada 
sistem distribusinya petani menjual hasil 
produksi ke konsumen melalui perantara 
pedagang pengumpul, walaupun menjual 
langsung ke pasar akan lebih menguntungkan 
namun dengan menjual melalui perantara akan 
meminimalkan pengeluaran biaya transportasi. 

 
5. Analisis Barang Common 

Seringkali pada obyek yang sama, 
misalnya lahan, terdapat berbagai hak yang 
melekat dan hak-hak ini dapat saja dimiliki tidak 
hanya satu orang atau kelompok. Inilah yang 
menyebab ada beberapa masyarakat yang 
menganggap HTR ini sebagai barang common 
karena ada hak kepemilikan yang mereka 
rasakan, misalnya dikarenakan lahan yang 
mereka peroleh merupakan lahan yang 
memang mereka kelola sebelum HTR 
ditetapkan, namun ada juga beberapa 
masyarakat yang menganggap HTR ini sebagai 
barang publik biasa dikarenakan beberapa 
faktor, misalnya mereka sebenarnya tidak ingin 
mengelola lahan tersebut karena bukan lahan 
yang selama ini mereka kelola sebelum HTR 
ditetapkan sehingga muncul rasa kekecewaan 
dan kecemburuan terhadap anggota kelompok 
lain yang mendapatkan lahan sesuasi dengan 
lahan yang mereka kelola sebelumnya. 
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Penelitian ini mengambil 2 sampel 
Kelompok Tani Hutan (KTH) di Desa Batu Mila 
untuk dijadikan perbandingan yaitu KTH 
Sikamaseang dan KTH Mappideceng.  Data 
institusi lokal di Desa Batu Mila disajikan pada 
tabel 4. 
 
Tabel 4. Aspek Institusi Lokal 

No 
Kelompok 

Tani Hutan 
Barang Common 

Barang Publik 

Biasa  

1 Sikamaseang 

Masyarakat dalam  

kelompok hutan 

tanaman rakyat 

Sikamaseang 

memperlakukan 

HTR sebagai barang 

common 

- 

2 Mappideceng 

Ada beberapa 

masyarakat yang 

memperlakukan 

HTR sebagai barang 

common 

Ada beberapa 

masyarakat yang 

menperlakukan HTR 

sebagai barang 

publik biasa 

Tabel 4, menunjukkan bahwa pada 
KTH Sikamaseang, masyarakat memperlakukan 
HTR sebagai barang common dikarenakan 
adanya rasa kepemilikan terhadap lokasi yang 
mereka kelola bersama. Penetapan lokasi yang 
mereka dapat ditentukan dalam bentuk 
pengundian nomor petak/lokasi pada saat rapat 
penetapan anggota KTH. Lokasi ini merupakan 
lahan peninggalan orang tua yang diwariskan 
kepada meraka sehingga timbul rasa 
kepemilikan yang tinggi karena sebelum adanya 
HTR, mereka memang sudah mengelola lahan 
tersebut. Dengan adanya hak kepemilikan 
terhadap sumberdaya yang mereka kelola, 
maka mereka akan mendapatkan hak akses, 
merawat lahan tersebut dan mengatur tingkat 
pemanfaatannya.  

KTH Mappideceng dapat diketahui dari 
hasil wawancara dengan masyarakat, ada 
beberapa masyarakat yang memperlakukan 
HTR sebagai barang common, namun ada juga 
yang memperlakukan HTR sebagai barang 
publik biasa. Ini disebabkan karena adanya 
faktor kekecewaan dan kecemburuan sesama 
masyarakat, dimana ada masyarakat yang tidak 
mendapatkan lahan sesuai yang mereka 
inginkan yang mana lahan tersebut merupakan 
lahan yang selama ini mereka kelola dan 

merupakan lahan turun temurun dalam keluarga 
mereka. Hal ini akan berdampak kepada cara 
mereka mengelola HTR dimana mereka akan 
kurang merawat lahan tersebut dan tidak 
adanya kontrol tingkat pemanfaatannya. 

 
KESIMPULAN 

1. Dari hasil analisa di lapangan terkait aspek 
produksi dan distribusi, maka dapat dilihat 
bahwa pengelolaan HTR di Desa Batu Mila 
untuk hasil hutan non kayu dapat 
dikategorikan aktif, walaupun pada aspek 
institusi lokal ada 30% anggota KTH 
Mappideceng yang tidak mengelola secara 
optimal, namun tidak berpengaruh besar 
terhadap aspek produksi dan distribusi. 
Sedangkan untuk hasil hutan kayu 
dikategorikan tidak aktif karena pada HTR 
tidak ada kegiatan penebangan di dalam 
kawasan hutan sebelum 10 tahun 
ditetapkannya HTR sehingga  masyarakat 
hanya bisa memproduksi dan 
mendistribusikan hasil hutan dalam bentuk 
non kayu 

2. KTH Sikamaseang dikategorikan sebagai 
kelompok tani yang mengelola HTR sebagai 
barang common sehingga sistem 
pengelolaannya berajalan cukup baik 
sedangkan dalam KTH Mappideceng 
terdapat beberapa petani yang mengelola 
HTR sebagai barang publik biasa sehingga 
ini membuat pengelolaannya tidak menjadi 
optimal. 
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