
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

  

Penyuluhan berdasarkan fungsionalnya terbagi atas penyuluh pertanian, 

perikanan, dan kehutanan (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006).  Menurut 

Riyanto (2008), penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta 

pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan 

dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber 

daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, 

pendapatan, dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam 

kelestarian fungsi lingkungan hidup. 

 

Menurut Siregar (2010), pelaku utama dalam kegiatan penyuluhan tersebut adalah 

masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan beserta keluarga intinya.  

Masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki kesatuan 

komunitas dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan 

aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan. 

 

Kelembagaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga 

yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk pelaku utama.  Santoso (2004) 

mengatakan bahwa tingkah laku warga yang satu secara langsung mempengaruhi 

warga yang lain secara timbal balik disebut dinamika kelompok.  Dinamika 



2 
 

berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu 

dengan anggota kelompok secara keseluruhan. 

 

Hakekatnya, dinamika kelompok mencakupkan proses dan perasaan kelompok 

masyarakat dalam proses pelaksanaan dan pencapaian tujuan kelompoknya.  

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Batutegi memfasilitasi Gabungan 

Kelompok Tani (Gapoktan) Bina Wana Jaya II Resort Datar Setuju sebagai 

pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm).  Adapun bentuk fasilitator yang 

dilakukan yaitu membangun sumber daya manusia melalui program penyuluhan 

kehutanan.  Pelaksanaan penyuluhan kehutanan yang dijalankan belum efektif 

yang disebabkan minimnya tenaga penyuluh dan kurangnya partisipasi 

masyarakat dalam kegiatan penyuluhan tersebut.   

 

Namun sejak pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan dilakukan, belum 

diketahui efektivitas dari kegiatan penyuluhan tersebut.  Sehingga diperlukan 

penelitian tentang efektivitas penyuluhan kehutanan di KPHL Batutegi..  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui indikator keberhasilan KPHL Batutegi 

sebagai fasilitator dalam upaya mewujudkan tujuan HKm yaitu hutan lestari 

masyarakat sejahtera.   
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B. Rumusan Masalah 

 

1. Seberapa besar tingkat efektivitas penyuluhan kehutanan di Gapoktan Bina 

Wana Jaya II Resort Datar Setuju KPHL Batutegi. 

2. Seberapa besar pengaruh dinamika kelompok, partisipasi masyarakat, 

program penyuluhan, sarana penyuluhan, dan kelestarian hutan terhadap 

pelaksanaan penyuluhan kehutanan di Gapoktan Bina Wana Jaya II Resort 

Datar Setuju KPHL Batutegi. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menentukan tingkat efektivitas penyuluhan kehutanan di Gapoktan Bina 

Wana Jaya II Resort Datar Setuju KPHL Batutegi. 

2. Mendeskripsikan pengaruh dinamika kelompok, partisipasi masyarakat, 

program penyuluhan, sarana penyuluhan, dan kelestarian hutan terhadap 

pelaksanaan penyuluhan kehutanan di Gapoktan Bina Wana Jaya II Resort 

Datar Setuju KPHL Batutegi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

a. Sebagai bahan acuan penelitian di bidang penyuluhan kehutanan. 

b. Salah satu kajian untuk penulisan ilmiah berkenaan dengan upaya 

pemberdayaan masyarakat. 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi pelaku utama, dengan menyadari peran penting penyuluhan 

kehutanan akan meningkatkan pertisipasi masyarakat dalam kegiatan 

penyuluhan kehutanan, sehingga masyarakat mau dan mampu menolong 

dirinya sendiri. 

b. Bagi KPHL Batutegi, memberikan masukan bagi KPHL Batutegi untuk 

meningkatkan kualitas dan hasil penyuluhan kehutanan sebagai sarana 

untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan. 

c. Bagi penyuluh, dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja penyuluh 

dalam menangani masalah-masalah yang dihadapi masyarakat sebagai 

pelaku utama pembangunan kehutanan. 

d. Bagi peneliti, untuk memberikan gambaran dan masukan untuk 

melaksanakan dan mengimplementasikan di lapangan secara real. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

 

Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Pasal 3 mengamanatkan bahwa 

penyelengaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 

yang berkeadilan dan berkelanjutan.  Salah satu upayanya dengan meningkatkan 

kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara 

partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu 

menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat 

perubahan internal.  Berkaitan dengan perubahan paradigma pembangunan 

kehutanan dan tujuan pembangunan kehutanan, penyuluhan kehutanan memegang 

peran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan kehutanan. 
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Kegiatan penyuluhan kehutanan pada dasarnya adalah suatu proses pemberdayaan 

masyarakat selaku pelaku utama agar mereka mau dan mampu mandiri, berperan 

dalam pengelolaan serta pelestarian hutan secara sistematis dan berkelanjutan.   

 

Penyuluhan kehutanan harus berperan aktif dalam memfasilitasi terbentuknya 

penguatan, peningkatan kapasitas dan pemahaman masyarakat betapa pentingnya 

kelompok/lembaga kuat yang pada ahirnya akan tumbuh kesepakatan, kerjasama 

dan jaringan kerja antara masyarakat itu sendiri di dalam kelompok/lembaga.  

Peranan penyuluhan kehutanan dalam pemberdayaan masyarakat pada kegiatan 

usaha berbasis kehutanan harus berupa program pendidikan yang dilaksanakan 

secara terus menerus dan sistematis yang ditujukan kepada kelompok masyarakat.   

 

Menurut Sapar (2012), penyuluhan tidak sekedar diartikan sebagai kegiatan 

penerangan yang bersifat searah dan pasif, tetapi penyuluhan adalah proses aktif 

yang memerlukan interaksi antara penyuluh dan yang disuluh agar terbangun 

proses perubahan perilaku yang merupakan perwujudan dari pengetahuan, sikap, 

dan keterampilan seseorang yang dapat diamati oleh orang/pihak lain, baik secara 

langsung berupa ucapan, tindakan, bahasa tubuh maupun secara tidak langsung 

berupa kinerja atau hasil kerjanya.  Dengan kata lain kegiatan penyuluhan tidak 

berhenti pada penyebar luasan informasi/inovasi tetapi merupakan proses yang 

dilakukan secara terus menerus dan memakan waktu sampai terjadinya perubahan 

perilaku yang ditujukan dengan penerimaan manfaat penyuluhan oleh pelaku 

utama/sasaran penyuluhan tersebut.  Perubahan perilaku melalui proses belajar 

biasanya berlangsung lebih lambat tetapi perubahannya relatif kekal. 
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Peyuluhan kuhutanan di KPHL Batutegi dilaksanakan melalui lembaga/organisasi 

masyarakat yaitu Gapoktan.  Salah satunya Gapoktan Bina Wana Jaya II, Resort 

Datar Setuju dengan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan 

kehutanan sebagai proses upaya perubahan perilaku pelaku utama dalam 

mencapai tujuan lembaga/organisasi yaitu hutan lestari masyarakat sejahtera, 

faktor keberhasilan penyuluhan kehutanan di KPHL Batutegi sangat dipengaruhi 

oleh peran aktif dari semua anggota Gapoktan Bina Wana Jaya II.  Dengan 

demikian pada penelitian ini ditentukan efektivitas penyuluhan kehutanan di 

KPHL Batutegi mengunakan variabel X yaitu karateristik petani, dinamika 

kelompok, program penyuluhan, partisipasi masyarakat, kelestarian hutan dan 

sarana penyuluhan serta variabel Y yaitu efektivitas penyuluhan dengan menilai 

perubahan perilaku yang terjadi pada masyarakat sebagai sasaran penyuluhan.  

KPHL Batutegi sebagai fasilitator Gapoktan Bina Wana Jaya II dalam upaya 

pembangunan kehutanan membentuk sumber daya manusia yang mendiri dengan 

perubahan perilaku yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat 

tersebut.  
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Gambar 1. Diagram Alir Penelitian Efektivitas Penyuluhan Kehutanan di KPHL 

Batutegi (Studi kasus di Gapoktan Bina Wana Jaya II). 

 

 

 

Variabel (Y) Terikat: 

 Efektivitas Penyuluhan Kehutanan 

KPHL Batutegi 

Penyuluhan 

Kehutanan 

Gapoktan Bina 

Wana Jaya II 

Variabel (X) Bebas: 

1. Dinamika Kelompok 

2. Partisipasi Masyarakat 

3. Program Penyuluhan 

4. Sarana Penyuluhan 

5. Kelestarian Hutan 

 


