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Etic Susilawati, 2021 : Pemeliharaan Hutan Berbasis Masyarakat Dalam 

Meningkatkan Ekonomi (Studi Dekskriptif Kelompok Tani Hutan Sawargi di Wilayah 

Konservasi Hutan Buru Masigit Kareumbi Dusun Cihantap Desa Sukajaya Kecamatan 

Sumedang Selatan Kabupaten ) . 

Pemeliharaan hutan merupakan upaya menjaga kelestarian hutan dengan 

memanfaatkan hasil hutan tanpa merusak ekosistem yang ada dikawasan hutan tersebut 

. Pemberdayaan ini dilakukan di wilayah konservasi hutan buru masigit kareumbi oleh 

Kelompok Tani Hutan Sawargi melalui penyadapan getah pohon pinus 

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi 

masyarakat sebelum adanya pemeliharaan hutan berbasis masyarakat di wilayah 

konservasi hutan buru masigit kareumbi dusun cihantap desa sukajaya , 2) Untuk 

mengetahui Proses pemeliharaan hutan berbasis masyarakat di wilayah konservasi 

hutan buru masigit kareumbi dusun cihantap desa sukajaya, 3) Untuk mengetahui 

kondisi sosial ekonomi stelah adanya pemeliharaan hutan berbasis masyarakat 

diwilayah konservasi hutan buru masigit kareumbi dusun cihantap desa sukajaya . 

Penelitian didasarkan bahwa pemeliharaan hutan merupakan satu upaya 

pelestarian hutan dan pemberdayaan masyarakat sekita hutan agar bisa mandiri serta 

mampu membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar juga dapat 

memanfaatkan hasil hutan tanpa membuat kerusakan di hutan contohnya illegal 

logging . 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif . 

Proses pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan observasi penulis langsung 

ke lapangan . 

Hasil penelitian ini adalah diantaranya : 1) Keadaan sosial ekonomi 

masyarakat sekitar hutan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya minimnya 

pengetahuan dan rendahnya tingkat pendidikan serta tingkat kebutuhan lebih besar jika 

dibandingkan dengan pendapatan masyarakat, sehingga sebelum adanya penyadapan 

getah pohon pinus masyarakat masih melakukan eksploitasi hutan , 2) Proses 

pemeliharaan hutan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dengan melakukan 

penyadapan getah pohon pinus oleh Kelompok Tani Hutan Sawargi dan melakukan 

kegiatan penanaman serta patroli di hutan setiap bulannya , 3) Kondisi sosial ekonomi 

setelah adanya pemeliharaan hutan dengan penyadapan getah pohon pinus adalah 

masyarakat sekita hutan lebih menjaga hutan dan peningkatan pendapatan ekonomi 

dari hasil menyadap sangat menunjang kebutuhan sehari-hari .Kata Kunci : 

Pemeliharaan Hutan , Pemberdayaan Masyarakat , Meningkatkan Ekonomi


