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ABSTRACT 

 

COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH THE POLICY OF 

COMMUNITY FOREST TO CREATE WELFARE 

(A Case Study on HKm Group of Karya Bersama in Kampung Marga Jaya 

Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah) 

 

By 

 

KESY ELISABETH 

 

Community empowerment is applied to a group of weak communities in order to 

strengthen them. Community empowerment is also applied to forest communities 

whose livelihood rely on the forest ecosystems. Therefore, the government created 

a policy aims primarily to empower the community around the forest called the 

policy of Community Forest (HKm). However, in the implementation of HKm 

policy, especially in Lampung Tengah, there were still problems encountered 

related to the empowerment process of HKm group. Thus, the researcher 

conducted a research that aims to analyze the process of community 

empowerment through HKm policy at Karya Bersama group in Kampung Marga 

Jaya Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, and also to find out 

the inhibiting factors faced by HKm group. 

 

This research is a descriptive research with qualitative approach. The data 

collection method was carried out through interview, documentation and 

observation. The results showed that the process of community empowerment 

through HKm policy has been considered well done, particularly in identifying 

problems, potentials and opportunities, creating activity plans, and implementing 

the activity plans. Conversely, the monitoring process and the results of the 

activity have been considered as less maximum because both the government and 

the HKm group has not been able to provide monitoring reports on the results of 

activities in the register region. The inhibiting factors encountered by HKm group 

in following the HKm program, included: the weak institutional capacity of the 

group and the lack of facilitation from other parties such as NGOs and BUMS 

(Indonesian private owned enterprise). This requires training from the government 

to the HKm group related institutional matters and also it is expected that other 

parties assist in counselling and facilitation to the HKm group. 
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Oleh 

KESY ELISABETH 

Pemberdayaan masyarakat diterapkan kepada sekelompok masyarakat yang lemah 

agar menjadi kuat. Pemberdayaan masyarakat juga diterapkan kepada masyarakat 

hutan yang menggantungkan kehidupannya pada ekosistem hutan. Sehingga 

pemerintah membuat sebuah kebijakan yang pemanfaatan utamanya untuk 

memberdayakan masyarakat sekitar hutan yaitu kebijakan Hutan Kemasyarakatan 

(HKm). Namun dalam kebijakan HKm khususnya di Kabupaten Lampung tengah 

masih ditemukan masalah terkait proses pemberdayaan kelompok HKm. Sehingga 

peneliti membuat sebuah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis proses 

pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan HKm pada kelompok Karya 

Bersama di Kampung Marga Jaya Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten 

Lampung Tengah dan kendala yang dihadapi kelompok HKm dalam mengikuti 

program HKm. 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian 

ini menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan 

observasi. Hasil yang diperoleh pada proses pemberdayaan masyarakat melalui 

kebijakan HKm ini dinilai sudah baik dilakukan, yaitu dalam mengidentifikasi 

permasalahan, potensi dan peluang, membuat rencana kegiatan, menerapkan 

rencana kegiatan. Tetapi dalam memantau proses dan hasil kegiatan dinilai masih 

kurang baik karena baik pemerintah maupun kelompok HKm belum bisa 

memberikan laporan pemantauan hasil kegiatan di kawasan register. Adapun 

kendala kelompok HKm dalam mengikuti program HKm yaitu lemahnya 

kapasitas kelembagaan kelompok dan belum adanya fasilitasi dari pihak lain 

seperti LSM dan BUMS. Untuk itu dibutuhkan pelatihan dari pemerintah kepada 

kelompok HKm terkait kelembagaan, serta mengimbau kepada pihak lain untuk 

berpartisipasi dalam pendampingan dan fasilitasi kepada kelompok HKm. 

 

Kata Kunci : Pemberdayaan, Pemberdayaan Masyarakat, Kebijakan Hutan  

            Kemsyarakatan 
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I. PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang 

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah bentuk kekuatan yang diberikan kepada 

kelompok masyarakat tertentu untuk dapat mengerjakan sesuatu secara mandiri 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pemberdayaan masyarakat diterapkan 

kepada sekelompok masyarakat yang termasuk dalam kategori lemah atau tidak 

berdaya. Seperti yang diungkapkan oleh Parsons dalam Anwas (2014:49), 

pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, 

dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan 

orang lain yang menjadi perhatiannya. Sedangkan pengertian pemberdayaan yang 

diungkapkan oleh Slamet dalam Anwas (2014:49) menekankan bahwa hakikat 

pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun 

dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri.  

Dari pengertian di atas, dapat diartikan bahwa pemberdayaan merupakan suatu 

kegiatan yang diberikan kepada sejumlah orang agar berdaya baik itu dari 

keterampilan, pengetahuan dan bahkan kekuasaan sehingga kelompok masyarakat 

memiliki daya dan kekuatan. Sekelompok orang yang dimaksudkan untuk 

memperoleh pemberdayaan adalah sekelompok orang atau masyarakat yang 

termasuk dalam kategori lemah atau tidak mampu, sehingga dibutuhkan sebuah 
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kekuatan untuk mendorong sekelompok orang tersebut menjadi berdaya.  

Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan berbagai macam aktivitas yang 

sudah terorganisir sehingga masyarakat juga memiliki kemampuan personal, 

kemudian masyarakat dapat mengatasi dan memperbaiki situasi yang berkenaan 

dengan diri mereka. 

Pemberdayaan dilakukan dengan serangkaian proses yang telah ditetapkan oleh 

pihak yang bersangkutan, karena tujuan pemberdayaan untuk memberikan sebuah 

daya kepada sekelompok masyarakat yang dalam kategori lemah dan identik 

dengan masyarakat miskin, sehingga kekuatan yang diberikan kepada masyarakat 

harus sesuai dengan tujuan yang diharapkan dengan cara dan proses yang tepat, 

karena akan mempengaruhi kelanjutan hidup masyarakat.  

Salah satu masyarakat yang perlu untuk diberdayakan, adalah masyarakat sekitar 

hutan. Masyarakat sekitar hutan merupakan masyarakat yang bermukim di daerah 

dekat dengan kawasan hutan, dimana masyarakat tersebut memiliki interaksi 

ataupun hubungan yang yang kuat dengan kawasan hutan dikarenakan masyarakat 

memperoleh kebutuhan perkonomiannya melalui pemanfaatan potensi hutan. 

Masyarakat hutan yang identik dengan tingkat perekonomian dan pendidikan 

yang rendah, memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhannya dengan 

bergantung terhadap sumber daya hutan. Tingkat pendidikan yang rendah 

membuat mereka tidak terampil dalam melakukan aktivitas yang tidak pernah 

mereka dengar dan ketahui. Begitu juga dalam hal pengelolaan hutan yang dekat 

dengan rumah mereka. Keterbatasan pengetahuan masyarakat sekitar hutan, 

membuat mereka mengelola hutan secara sembarangan. Masyarakat sekitar hutan 



3 
 

cenderung memanfaatkan potensi sumber daya hutan dengan cara yang tidak baik. 

Tidak baik disini artinya, mengambil sumber daya hutan dengan cara merambah. 

Merambah yang dilakukan masyarakat disini yaitu menebang pohon-pohon 

ataupun tumbuhan-tumbuhan yang berada di dalam hutan tanpa memperbaiki 

hutan itu kembali. Merambah secara sembarangan jelas memiliki makna yang 

negatif bagi hutan. 

Pengetahuan yang rendah mengenai pengelolaan hutan yang ada, juga 

menyebabkan masyarakat tidak mengetahui cara untuk mengelola hutan yang baik 

dan benar. Dari kegiatan merambah hutan secara sembarangan yang diperbuat 

oleh masyarakat sekitar hutan, maka timbulah masalah kerusakan hutan. Padahal 

hutan adalah salah satu lingkungan yang perlu dijaga kelestariannya. Lingkungan 

merupakan salah satu unsur yang penting bagi kehidupan makhluk hidup, baik itu 

manusia, binatang, dan tumbuhan. Lingkungan menjadi penentu bagaimana 

mahluk hidup tersebut berkembang di dalamnya. Lingkungan menjadi tempat 

untuk segala bentuk kegiatan makhluk hidup di dalamnya. Maka dari itu menjaga 

kelestarian sebuah lingkungan merupakan hal yang penting bagi kita semua 

makhluk hidup. Salah satu lingkungan yang perlu dijaga kelestariannya adalah 

hutan. Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berbentuk hamparan lahan 

yang tersusun atas sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pohon-pohonan 

dalam kesatuan alam lingkungannya, antara satu dengan lainnya tidak dapat 

dipisahkan. Jika kondisi hutan menjadi buruk karena ulah manusia, maka 

sebaiknya yang diperbaiki disini adalah manusia sebagai salah satu oknum yang 

ikut membuat keadaan hutan menjadi tidak lestari.  
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Menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

Ketantuan Pokok Kehutanan, menjelaskan jika kawasan hutan merupakan 

wilayah-wilayah tertentu yang ditetapkan oleh menteri untuk dipertahankan 

sebagai hutan tetap. Pasal 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1967 tentang 

Ketentuan-Ketantuan Pokok Kehutanan menjelaskan jika kawasan hutan ialah 

wilayah yang sudah berhutan atau tidak berhutan yang telah ditetapkan untuk 

dijadikan hutan. Dan di dalam Pasal 15 Undang-Undang No 5 Tahun 1967 

tentang Ketentuan-Ketantuan Pokok Kehutanan disebutkan bahwa hutan perlu 

dilindungi supaya secara lestari dapat memenuhi fungsinya. 

Melihat pada realitas hutan yang ada, khususunya di Provinsi Lampung, bahwa 

hutan yang seharusnya dijaga dan dipelihara keberadaannya sudah mulai 

berkurang keberadaannya dan semakin tidak terlindungi. Aktivitas manusia yang 

kerap kali menjadi penyebab pada kerusakan hutan yang ada, demi kepentingan 

pribadi dan sebagainya, terkadang manusia tega mengeksploitasi hutan dengan 

semena-mena. Kerusakan hutan secara umum di wilayah Provinsi Lampung sudah 

mencapai separuh lebih dari luas hutan yang ada saat ini. Akibatnya, fungsi 

lingkungan dan ekonomi masyarakat menjadi terganggu, karena ekosistem 

keseimbangan alamnya sebagian sudah tidak berfungsi lagi. Asisten II Bidang 

Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Pemprov Lampung, Adeham, Senin 

(30/3), menyebutkan jumlah luas hutan di provinsi ini mencapai 30 persen dari 

luas daratan. Namun, sayangnya sekitar 53 persen hutan negara yang ada sudah 

dalam kondisi rusak. (sumber:www.republika.co.id diakses pada tanggal 18 

Oktober 2016 pukul 20.00). Kerusakan hutan  seperti rusaknya fungsi hutan 

secara ekologis juga berdampak pada disabilitas fungsi ekonomi, sehingga 

http://www.republika.co.id/
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menuntut pemerintah khususnya Provinsi Lampung dengan bersinergi untuk 

membuat sebuah kebijakan dalam rangka perbaikan fungsi ekosistem hutan yang 

harusnya dijaga oleh pemerintah dan masyarakat setempat.  

Perbaikan kondisi hutan yang dianggap paling optimal adalah jika masyarakat 

yang bertempat tinggal di sekitar hutan dapat mengelola hutan dengan sebaik-

baiknya. Tidak dapat dipungkiri juga, bahwa kerusakan hutan yang terjadi di 

Provinsi Lampung khususnya Kabupaten Lampung Tengah, salah satu 

penyebabnya adalah masyarakat Kabupaten Lampung Tengah yang dengan 

sengaja merambah fungsi ekologis hutan tanpa memperbaiki hutan kembali.  

Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengelola hutan yang menyebabkan 

pada kerusakan hutan, bisa diatasi dengan membuat sebuah penerapan pendekatan 

pemberdayaan. Menurut Suharto dalam Anwas (2014:87), pendekatan penerapan 

pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu pemungkinan, penguatan, 

perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Dari salah satu pendekatan 

penerapan pemberdayaan tersebut, aspek penguatan memiliki arti yaitu 

memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam 

memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dengan begitu 

pemberdayaan dapat menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan 

kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka. Sehingga 

dibuatlah sebuah kebijakan yang tujuan utamanya untuk pemberdayaan 

masyarakat, yaitu Hutan Kemasyarakatan (HKm). Kebijakan Hkm mengacu pada  

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia  Nomor: P.88/Menhut-II/2014 

tentang Hutan Kemasyarakatan. Sekarang kebijakan mengenai HKm telah 

diperbaharui dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
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Nomor:P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. 

Meskipun begitu, penelitian ini masih mengacu pada Peraturan Menteri 

Kehutanan Republik Indonesia  Nomor: P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan 

Kemasyarakatan. HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya 

ditujukan untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. 

Pemberdayaan masyarakat dilihat sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan 

kemandirian masyarakat agar mereka mendapatkan manfaat sumber daya hutan 

secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses 

dalam rangka kesejahteraan masyarakat. (sumber:bp2sdmk.dephut.go.id diakses 

pada tanggal 18 Oktober 2016 Pukul 21.00) 

HKm telah dilaksanakan di beberapa wilayah di Provinsi Lampung, salah satunya 

adalah HKm di Kabupaten Lampung Tengah. Peneliti mengambil penelitian di 

Kabupaten Lampung Tengah, karena di Lampung Tengah masih terdapat 

kelompok HKm  yang belum memiliki IUPHKm (Izin Usaha Pemanfaatan Hutan 

Kemasyarakatan).  Dibandingkan dengan wilayah lainnya seperti Lampung Barat 

dan Way Kanan semua kelompok HKm disana telah mendapatkan IUPHKm. Dari 

Daftar rekapitulasi kelompok HKm di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 

2016 terdapat 43 kelompok HKm yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, 

namun hanya 24 kelompok HKm yang benar-benar sudah mendapatkan IUPHKm, 

sedangkan 19 kelompok lainnya belum mendapatkan IUPHKm  ataupun masih 

dalam proses izin. IUPHKm merupakan salah satu syarat bagi masyarakat yang 

bertempat tinggal di kawasan sekitar hutan untuk mengelola dan memanfaatkan 

hutan, izin tersebut diperoleh dari pihak yang berwenang yaitu Bupati Kabupaten 

Lampung Tengah, dengan berbagai prosedur. Disini permasalahan yang terlihat 
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adalah dari jumlah kelompok HKm yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, 

hanya 24 kelompok yang benar-benar telah mendapatkan IUPHKm sekaligus 

melaksanakan pemanfaatan hasil hutan melalui pogram HKm, sedangkan 

kelompok HKm yang lain yang juga ada di Kabupaten Lampung Tengah sebagian 

masih dalam proses untuk mendapatkan IUPHKm. Berikut penjelasan lebih jelas 

melalui tabel data HKm di Kabupaten Lampung Tengah : 

Tabel 1. Data HKm Kabupaten Lampung Tengah 

No. Lokasi 

Administratif 

Nama 

Kelompok 

Luas (Ha) Tahapan 

Kegiatan 

Keterangan 

1. Kampung Marga 

Jaya Kec. Selagai 

Lingga 

Karya 

Bersama 1 

286 Telah memperoleh 

IUPHKm dari 

Bupati Lampung 

Tengah 

146/KPTS/D.

5/2010 

tanggal 26 Juli 

2010 

2. Kampung Marga 

Jaya Kec. Selagai 

Lingga 

Karya 

Bersama 2 
205 Telah memperoleh 

IUPHKm dari 

Bupati Lampung 

Tengah 

147/KPTS/D.

5/2010 

tanggal 26 Juli 

2010 

3. Kampung Marga 

Jaya Kec. Selagai 

Lingga 

Karya 

Bersama 3 
221 Telah memperoleh 

IUPHKm dari 

Bupati Lampung 

Tengah 

148/KPTS/D.

5/2010 

tanggal 26 Juli 

2010 

4. Kampung Marga 

Jaya Kec. Selagai 

Lingga 

Karya 

Bersama 4 
225 Telah memperoleh 

IUPHKm dari 

Bupati Lampung 

Tengah 

149/KPTS/D.

5/2010 

tanggal 26 Juli 

2010 

5. Kampung Marga 

Jaya Kec. Selagai 

Lingga 

Karya 

Bersama 5 
188 Telah memperoleh 

IUPHKm dari 

Bupati Lampung 

Tengah 

150/KPTS/D.

5/2010 

tanggal 26 Juli 

2010 

6. Kampung Marga 

Jaya Kec. Selagai 

Lingga 

Karya 

Bersama 6 
275 Telah memperoleh 

IUPHKm dari 

Bupati Lampung 

Tengah 

151/KPTS/D.

5/2010 

tanggal 26 Juli 

2010 

7. Kampung Marga 

Jaya Kec. Selagai 

Lingga 

Karya 

Bersama 7 
112 Telah memperoleh 

IUPHKm dari 

Bupati Lampung 

Tengah 

152/KPTS/D.

5/2010 

tanggal 26 Juli 

2010 

8. Kampung Marga 

Jaya Kec. Selagai 

Lingga 

Karya 

Bersama 8 
230 Telah memperoleh 

IUPHKm dari 

Bupati Lampung 

Tengah 

153/KPTS/D.

5/2010 

tanggal 26 Juli 

2010 

9. Kampung Marga 

Jaya Kec. Selagai 

Lingga 

Karya 

Bersama 9 
218 Telah memperoleh 

IUPHKm dari 

Bupati Lampung 

Tengah 

154/KPTS/D.

5/2010 

tanggal 26 Juli 

2010 

10. Kampung Marga Karya 557 Telah memperoleh 155/KPTS/D.
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Jaya Kec. Selagai 

Lingga 

Bersama 10 IUPHKm dari 

Bupati Lampung 

Tengah 

5/2010 

tanggal 26 Juli 

2010 

11. Kampung Marga 

Jaya Kec. Selagai 

Lingga 

Karya 

Bersama 11 
144 Telah memperoleh 

IUPHKm dari 

Bupati Lampung 

Tengah 

156/KPTS/D.

5/2010 

tanggal 26 Juli 

2010 

12. Kampung Marga 

Jaya Kec. Selagai 

Lingga 

Karya 

Bersama 12 
47 Telah memperoleh 

IUPHKm dari 

Bupati Lampung 

Tengah 

157/KPTS/D.

5/2010 

tanggal 26 Juli 

2010 

13. Kampung Marga 

Jaya Kec. Selagai 

Lingga 

Karya 

Bersama 13 
435 Telah memperoleh 

IUPHKm dari 

Bupati Lampung 

Tengah 

158/KPTS/D.

5/2010 

tanggal 26 Juli 

2010 

14. Kampung Marga 

Jaya Kec. Selagai 

Lingga 

Karya 

Bersama 14 
203,000 Telah memperoleh 

IUPHKm dari 

Bupati Lampung 

Tengah 

159/KPTS/D.

5/2010 

tanggal 26 Juli 

2010 

15. Kampung Marga 

Jaya Kec. Selagai 

Lingga 

Karya 

Bersama 15 
59,000 Telah memperoleh 

IUPHKm dari 

Bupati Lampung 

Tengah 

160/KPTS/D.

5/2010 

tanggal 26 Juli 

2010 

16. Kampung Marga 

Jaya Kec. Selagai 

Lingga 

Karya 

Bersama 16 
519,000 Telah memperoleh 

IUPHKm dari 

Bupati Lampung 

Tengah 

161/KPTS/D.

5/2010 

tanggal 26 Juli 

2010 

17. Kampung Marga 

Jaya Kec. Selagai 

Lingga 

Karya 

Bersama 17 
81,000 Telah memperoleh 

IUPHKm dari 

Bupati Lampung 

Tengah 

162/KPTS/D.

5/2010 

tanggal 26 Juli 

2010 

18. Kampung Marga 

Jaya Kec. Selagai 

Lingga 

Karya 

Bersama 18 
180,000 Telah memperoleh 

IUPHKm dari 

Bupati Lampung 

Tengah 

163/KPTS/D.

5/2010 

tanggal 26 Juli 

2010 

19. Kampung Marga 

Jaya Kec. Selagai 

Lingga 

Karya 

Bersama 19 
399,000 Telah memperoleh 

IUPHKm dari 

Bupati Lampung 

Tengah 

164/KPTS/D.

5/2010 

tanggal 26 Juli 

2010 

20. Kampung Marga 

Jaya Kec. Selagai 

Lingga 

Karya 

Bersama 20 
294,000 Telah memperoleh 

IUPHKm dari 

Bupati Lampung 

Tengah 

165/KPTS/D.

5/2010 

tanggal 26 Juli 

2010 

21. Kampung Marga 

Jaya Kec. Selagai 

Lingga 

Karya 

Bersama 21 
354,000 Telah memperoleh 

IUPHKm dari 

Bupati Lampung 

Tengah 

166/KPTS/D.

5/2010 

tanggal 26 Juli 

2010 

22. Kampung Marga 

Jaya Kec. Selagai 

Lingga 

Karya 

Bersama 22 
173,000 Telah memperoleh 

IUPHKm dari 

Bupati Lampung 

Tengah 

167/KPTS/D.

5/2010 

tanggal 26 Juli 

2010 

23. Kampung Marga 

Jaya Kec. Selagai 

Lingga 

Karya 

Bersama 23 
164,000 Telah memperoleh 

IUPHKm dari 

Bupati Lampung 

Tengah 

168/KPTS/D.

5/2010 

tanggal 26 Juli 

2010 

24. Kampung Marga 

Jaya Kec. Selagai 

Karya 

Bersama 24 
223,000 Telah memperoleh 

IUPHKm dari 

169/KPTS/D.

5/2010 
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Lingga Bupati Lampung 

Tengah 
tanggal 26 Juli 

2010 

25. Kampung Marga 

Jaya Kec. Selagai 

Lingga 

Wana Marta 

1 s/d 7 

±4000 Sedang dalam 

proses revisi 

proposal di tingkat 

kelompok untuk 

kemudian akan 

diajukan PAK 

 

26. Kampung Payung 

Dadi Kec. Pubian 

KIPH Wana 

Lestari 

293,902 Telah diverifikasi 

oleh Kab. bersama 

Dishut Provinsi, 

IPH & BPDAS tgl 

2 s/d 4 Nov 2009 

serta diverifikasi 

oleh Kemenhut tgl 

9 s/d 11 Juni 

2010.  

Telah 

ditetapkan 

PAK HKm 

SK Menhut 

PAK No 

761/menhut-

II/2013 

tanggal 01 

November 

2013 yang 

telah 

diserahkan 

secara 

langsung oleh 

Menteri 

Kehutanan 

pada tanggal 

11 November 

2013, sedang 

dalam proses 

perolehan ijin 

dari Gubernur 

27. Kampung Payung 

Makmur Kec. 

Pubian 

KIPH Wana 

Makmur 

426,287 

28. Kampung Kota 

Batu Kec.Pubian 

KIPH Curup 

Lestari 

2.191,135 

29. Kampung 

Pekandangan Kec. 

Pubian 

KIPH Sinar 

Harapan Jaya 

295,750 Telah diverifikasi 

oleh Dishutbun 

Kab. Lampung 

Tengah 27-28 Des 

2010 

Sedang proses 

pendataan 

ulang di 

tingkat 

kelompok 

untuk 

kemudian 

akan diajukan 

dalam rangka 

memperoleh 

PAK HKm 

30. Kampung Tawang 

Negeri Kec. Pubian 

KIPH Rimba 

Jaya 

410,000 

31. Kampung Kota 

Batu Kec. Pubian  

Alam 

Makmur 

±100 Sedang dalam 

proses revisi 

proposal di tingkat 

kelompok untuk 

kemudian akan 

diajukan PAK 

Areal 

Kompensasi 

32. Kampung Kota 

Batu Kec. Pubian 

Alam Lestari ±100 

33. Kampung Sendang 

Mulyo, Rejo dan 

Agung Kec. 

Sendang Agung 

Kashuri 

Mulyo Rejo 

Agung 

991,188 Telah diverifikasi 

oleh Kab. bersama 

Dishut Provinsi 

 

UPTD IPH dan 

BPDAS tanggal 2 

Nov s/d 4 Nov 

2009   

 

Serta telah 

Telah 

ditetapkan 

PAK HKm 

SK Menhut 

PAK No 

761/menhut-

II/2013 

tanggal 01 

November 

2013 yang 

34. Kampung Sendang 

Retno Kec. 

Sendang Agung 

Kashuri 

Kerido 

Caroko 

287,756 

35 Kampung Sendang 

Baru Kec. Sendang 

Agung 

Kashuri 

Wana Tekad 

Mandiri 

2.615,782 



10 
 

36. Kampung Sendang 

Asih Kec. Sendang 

Agung 

Kashuri Inten 

Aji 

465,055 diverifikasi oleh 

tim verifikasi 

Kemenhut pada 

tgl 9 Juni s/d 11 

Juni 2010 

telah 

diserahkan 

secara 

langsung oleh 

Menteri 

Kehutanan 

pada tanggal 

11 November 

2013,  sedang 

dalam proses 

perolehan ijin 

dari Gubernur 

37.  Kampung Sendang 

Asri dan Mukti 

Kec. Sendang 

Agung 

Kashuri 

Wana Agung 

72,754 

Sumber: KPHL Unit VII Way Waya 2017 

Dari tabel data HKm Kabupaten Lampung Tengah di atas menjelaskan bahwa 

terdapat 43 kelompok diantaranya Kelompok Karya Bersama 1-24, Wana Marta 

1-7, KIPH Wana Lestari, KIPH Wana Makmur, KIPH Curup Lestari, KIPH Sinar 

Harapan Jaya, KIPH Rimba Jaya, Alam Makmur, Alam Lestari, Kashuri Mulyo 

Rejo Agung, Kashuri Kerido Caroko, Kashuri Wana Tekad Mandiri, Kashuri 

Inten Aji dan terakhir Kashuri Wana Agung. Dari jumlah kelompok tersebut, 

hanya kelompok Karya Bersama 1-24 yang telah mendapat IUPHKm dari Bupati 

Lampung Tengah.  

Data kelompok yang belum IUPHKm ataupun dalam tahapan proses PAK HKm 

(Penetapan Areal Kerja)  dianggap sebagai salah satu proses yang lambat. Hal ini 

jelas menghambat proses pemberdayaan masyarakat untuk melakukan kegiatan 

dalam program HKm. IUPHKm Dalam P.88/Menhut-II/2014 Tentang Hutan 

Kemasyarakatan menjelaskan bahwa IUPHKm memuat luas HKm, lokasi, fungsi 

kawasan, hak dan kewajiban, daftar anggota kelompok, masa berlaku izin dan 

sanksi. Jadi jika kelompok HKm belum mendapatkan IUPHKm maka kelompok 

HKm sulit untuk melaksanakan kegiatan HKm secara mandiri, karena belum 

memiliki izin usaha untuk memanfaatkan sumber daya hutan.  
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Permasalahan lain ditemukan berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada  ibu 

Asri selaku staff pemberdayaan di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, dimana 

sebagian masyarakat belum antusias untuk diberdayakan dalam program HKm, 

berbagai alasan seperti kurangnya pengetahuan masyakat tentang prosedur yang 

harus dilakukan masyarakat sebagai bentuk dari proses memberdayakan 

masyarakat setempat. Hasil wawancara peneliti terhadap salah satu staff BPDAS 

Way Seputih Way Sekampung yaitu Ibu Riris, dijelaskan bahwa masyarakat 

masih terlalu bergantung terhadap proyek, jika pemerintah tidak menjelaskan 

tentang sesuatu yang harus masyarakat lakukan, lalu penyediaan bibit tanaman 

untuk ditanam yang terus disediakan oleh pemerintah, masyarakat kurang bisa 

untuk inisiatif terhadap hal-hal tersebut, padahal kebijakan ini dibuat tujuannya 

untuk memberdayakan masyarakatnya.  

HKm dibuat agar masyarakat bisa mengelola hutan secara mandiri dan 

memperoleh manfaat sumber daya hutan secara adil dan optimal. Sehingga 

melalui HKm, akan menciptakan masyarakat yang sejahtera, dan pastinya 

menjaga kekayaan flora dan fauna yang telah ada. HKm dibuat agar masalah 

berupa perambahan hutan secara sembarangan yang tidak bertanggung jawab 

dapat diatasi dengan memberdayakan masyarakat untuk mengelola hutan.  

Dari masalah yang ada, jelas bahwa sebagian masyarakat belum paham proses 

pemberdayaan dari program HKm. Sehingga penulis tertarik untuk mengambil 

sebuah penelitian berjudul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kebijakan 

Hutan Kemasyarakatan Untuk Menciptakan Kesejahteraan (Studi Kasus 

Kelompok HKm Karya Bersama di Kampung Marga Jaya Kecamatan 

Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah). 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dikaji oleh 

penulis dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat melalui program HKm pada 

kelompok Karya Bersama di Kampung Marga Jaya Kecamatan Selagai 

Lingga Kabupaten Lampung Tengah? 

2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi masyarakat kelompok HKm dalam 

mengikuti program HKm? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pemberdayaan 

masyarakat melalui program HKm pada kelompok Karya Bersama di 

Kampung Marga Jaya Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung 

Tengah. 

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi 

oleh masyarakat dalam mengikuti program HKm. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan secara praktis 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk menambah 

wawasan mengenai kajian Ilmu Administrasi Negara, terutama dalam 

bidang Administrasi Pembangunan. Hasil penelitian ini juga dapat 

memberikan pengetahuan mengenai proses pemberdayaan yang terjadi 

dalam program HKm. 

2. Secara praktis hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan kepada 

masyarakat Kabupaten Lampung Tengah yang belum melaksanakan 

program HKm untuk mengetahui proses pemberdayaan melalui program 

HKm. Penelitian ini juga memberikan masukan kepada Dinas Kehutanan 

Provinsi Lampung, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Way 

Waya Kabupaten Lampung Tengah, untuk lebih mendorong keadaan 

hutan yang lestari dengan memberdayakan masyarakat melalui program 

HKm, dan mengetahui kendala-kendala yang dialami kelompok HKm, 

sehingga nantinya kendala tersebut bisa dihindari pada HKm di wilayah 

lainnya. 

 

 

 

 



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Kebijakan Publik 

1. Pengertian Kebijakan Publik 

Kebijakan menurut Pasolong (2011:38), merupakan suatu hasil analisis yang 

mendalam terhadap berbagai alteranatif yang bermuara kepada keputusan tentang 

alternatif terbaik. Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap 

dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Konsep kebijakan publik menurut 

Chaizi Nasucha dalam Pasolong (2011:39), mengatakan bahwa kebijkan publik 

adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan 

ke dalam perangkat peraturan hukum. Pandangan lain menurut Thomas R. Dye 

dalam Pasolong (2011:39), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun 

yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye mengatakan 

bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada 

tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan 

pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah 

atau pejabat pemerintah saja.  
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Dari pengertian kebijakan publik oleh para ahli di atas, peneliti menarik 

kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan ataupun 

kesepakatan yang dibuat pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan publik. 

2. Ciri-ciri Kebijakan Publik 

Kebijakan publik pada hakekatnya merupakan sebuah aktivitas yang khas (a 

unique activity), dalam artian ia mempunyai ciri-ciri tertentu yang agaknya tidak 

dimiliki oleh kebijakan jenis lain. Berikut adalah ciri-ciri kebijakan publik 

menurut Wahab (2012:20) : 

a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan 

mengarah pada tujuan tertentu, dari pada sekedar sebagai bentuk perilaku 

atau tindakan menyimpang yang serba acak. 

b. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling 

berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh 

pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri 

sendiri. Misalnya, kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk 

membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti dengan 

keputusan-keputusan dan petunjuk teknis yang lebih detail. 

c. Kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam 

bidang-bidang tertentu. Misalnya dalam mengatur perdagangan, 

mengendalikan inflasi, menghapus kemiskinan, membrantas korupsi, dan 

lainnya. 

d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam 

bentuknya yang positif, kebijakan publik mungkin akan mencakup 
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beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk 

memengaruhi penyelesaian atas masalah tertentu. Sementara dalam 

bentuknya yang negatif, ia kemungkinan meliputi keputusan-keputusan 

pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan 

tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan 

pemerintah itu sebenernya justru amat diperlukan. 

Dari ciri-ciri kebijakan publik di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa 

kebijakan publik memiliki ciri yang pasti yaitu kebijakan publik dibuat oleh 

pemerintah dan memiliki tujuan tertentu, biasanya untuk menyelesaikan sebuah 

masalah publik. 

3. Jenis-Jenis Kebijakan  

Menurut Anderson dalam Pasolong (2011:40), mengatakan jenis-jenis kebijakan 

sebagai berikut: 

a. Kebijakan substantif dan kebijakan prosedural 

Kebijakan substantif adalah kebijakan yang menyangkut apa yang dilakukan 

pemerintah, seperti kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Sedangkan 

kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat 

dilaksanakan. 

b. Kebijakan distributif , kebijakan regulatori dan kebijakan re-distributif 

Kebijakan distributif menyangkut distributif pelayanan atau kemanfaatan pada 

masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa 

pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku ndividu atau sekelompok orang. 

Kebijakan redistributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan 
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pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam 

masyarakat. 

c. Kebijakan material dan kebijakan simbolis 

Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya 

konkrit pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan 

yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran. 

d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (public goods) dan barang 

privat (privat goods). Kebijakan public goods adalah kebijakan yang bertujuan 

untuk mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan 

privat goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan 

untuk pasar bebas. 

B. Tinjauan Hutan Kemasyarakatan 

1. Pengertian Hutan Kemasyarakatan 

Hutan Kemasyarakatan, dikenal dengan istilah community Forestry secara 

sederhana berarti pengelolaan sekumpulan pepohonan oleh sekelompok orang 

yang memiliki tujuan yang sama.  

Menurut Alavalapati dan Gill dalam Roslinda (2008:2) mendefinisikan hutan 

kemasyarakatan merupakan suatu kegiatan penanaman pohon, pemanenan dan 

pengolahan, dimana sistem penanamannya dengan salah satu atau dikombinasikan 

dengan tanaman perdagangan, tanaman pangan, tanaman pakan, melibatkan 

penduduk secara individu atau komunal untuk tujuan pemenuhan kebutuhan 

subsistem, komersial masyarakat dan untuk kebutuhan lingkungan.  
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Mengacu kepada beberapa definisi tersebut, Suharjito dalam Roslinda (2008:4) 

yang menggunakan istilah kehutanan masyarakat menarik suatu pengertian bagi 

praktek hutan kemasyarakatan yaitu: sistem pengelolaan hutan yang dilakukan 

oleh individu, komunitas, atau kelompok, pada lahan negara, lahan komunal, 

lahan adat atau lahan milik untuk memenuhi kebutuhan individu/rumah tangga 

dan masyarakat, serta diusahakan secara komersial ataupun sekedar untuk 

substansi. 

Menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No 677/Kpts-

II/1998, Hutan Kemasyrakatan adalah Hutan Negara yang dicadangkan atau 

ditetapkan oleh pemerintah untuk diusahakan oleh masyarakat setempat dengan 

tujuan pemanfaatan hutan secara lestari sesuai dengan fugsinya dan 

menitikberatkan kepentingan mensejahterahkan masyarakat. Prinsip-prinsip yang 

dikembangkan lebih berpihak lagi kepada masyarakat yakni: 

1. Masyarakat sebagai pelaku utama 

2. Masyarakat sebagai pengambil keputusan 

3. Kelembagaan pengusahaan ditentukan oleh pengambil keputusan 

4. Kepastian hak dan kewajiban semua pihak 

5. Pemerintah sebagai fasilitator dan pemantau program 

6. Pendekatan didasarkan pada keanekaragaman hayati dan keanekaragaman 

budaya 

Selanjutnya menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No 

31/Kpts-II/2001 Tentang hutan kemasyarakatan adalah: Hutan negara dengan 

sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat 
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setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya. Beberapa pengertian yang masih 

terkait dengan Hutan Kemasyarakatan antara lain adalah penyuluhan kehutanan, 

Agroforesti, dan Sosiologi Kehutanan. 

Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya 

ditujukan untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. 

Pemberdayaan masyarakat dilihat sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan 

kemandirian masyarakat agar mereka mendapatkan manfaat sumber daya hutan 

secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses 

dalam rangka kesejahteraan masyarakat. HKm hanya diberlakukan di kawasan 

hutan lindung dan hutan produksi yang tidak dibebani hak atau izin dalam 

pemanfaatan hasil hutan dimana kawasan tersebut menjadi sumber mata 

pencaharian masyarakat setempat. IUPHKm diberikan untuk jangka waktu 35 

tahun dan diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 tahun. HKm 

diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan 

hutan serta menggantungkan penghidupannya dari memanfaatkan sumberdaya 

hutan. Pelaksanaan HKm dapat dipilah dalam 3 tingkatan: pertama, penetapan 

yang dilakukan oleh pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan); kedua, perizinan 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Bupati/Walikota/Gubernur); dan ketiga, 

pengelolaan di lapangan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat pemegang 

izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan. Dari pengertian HKm di atas, 

peneliti mengambil kesimpulan yaitu HKm merupakan sebuah alternatif untuk 

menyelesaikan permasalahan hutan lindung dengan melibatkan dan 

memberdayakan masyarakat untuk mengelola hutan. 

 (sumber:bp2sdmk.dephut.go.id diakses pada tanggal 18 Oktober Pukul 21.30) 
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2. Latar Belakang Konsep Hutan Kemasyarakatan 

Menurut Roslinda (2008:5), konsep Hkm timbul dilatarbelakangi oleh berubahnya 

paradigma pembangunan kehutanan, yakni dari “State Based Forest 

Management” (SBFM) menjadi “Community Based Forest Management” 

(CBFM) dan dari “Timber Management” menjadi “Ecosystem Management”. 

Pendekatan CBFM ini merupakan wujud dari paradigm social forestry (kehutanan 

sosial), yang tidak saja terjadi di Indonesia melainkan di seluruh dunia. 

Konsep Hutan Kemasyarakatan  ini timbul sesuai dengan perubahan konsep dan 

strategi pembangunan pada negara-negara berkembang pada umumnya.  

Ada tiga asumsi dasar yang mendorong ke arah perubahan kebijaksanaan 

kehutanan yang lebih memperhatikan masyarakat pedesaan (rural community) dan 

pembangunan pedesaan ”rural development”: 

1. Sektor Kehutanan harus lebih menekankan pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat pedesaan sekitar hutan, yang hidupnya 

tergantung pada interaksi dengan hutan dan tanah hutan. 

2. Sekitar kehutanan dan para rimbawan harus mengintergrasikan dengan 

sektor-sektor lain, dan perlunya faktor-faktor luar sektor kehutanan 

menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan kehutanan. 

3. Dukungan  dan partsipasi oleh masyarakat sekitar hutan pada program 

kehutanan merupakan faktor yang menentukan dalam keberhasilan 

program-program tersebut.  

Hutan Kemasyarakatan sebagai sebuah konsepsi yang mempertemukan 

kepentingan kesejahteraan masyarakat, produktifitas sumber daya hutan dan 
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kelestarian fungsi hutan merupakan pendekatan yang diharapkan mampu menjadi 

altenatif solusi dalam pengelolaan hutan. Melalui konsep ini bisa lebih luas 

dijabarkan dalam pola-pola manajemen lahan hutan yang mampu secara efektif 

melibatkan masyarakat secara langsung dalam sistem pengelolaan hutan, 

memberikan kontribusi secara nyata bagi kesejahteraan masyarakat, secara teknis 

mampu meningkatkan produktivitas sumberdaya hutan dan secara ekologis 

mampu menjamin kelestarian fungsi hutan.  

3. Manfaat Hutan Kemasyarakatan Bagi Masyarakat, Pemerintah, dan 

Fungsi Hutan 

Saat ini terdapat lebih 50 juta penduduk miskin Indonesia yang tinggal di dalam 

dan sekitar kawasan hutan yang menggantungkan penghidupannya akan 

sumberdaya hutan. Karenanya, kebijakan HKm selain bertujuan untuk 

pemberdayaan masyarakat juga untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan 

membuka akses dan ruang kawasan hutan bagi masyarakat. Dengan keberadaan 

Hutan Kemasyarakatan, ada beberapa manfaat yang diperoleh bagi masyarakat, 

pemerintah dan terhadap fungsi hutan yaitu: 

1.    Bagi Masyarakat, HKm dapat: 

a) Memberikan kepastian akses untuk turut mengelola kawasan hutan. 

b) Menjadi sumber mata pencarian. 

c) Ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan untuk rumah tangga dan 

pertanian terjaga 

d) Hubungan yang baik antara pemerintah dan pihak terkait lainnya. 
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2.    Bagi pemerintah, HKm dapat : 

a) Sumbangan tidak langsung oleh masyarakat melalui rehabilitasi yang 

dilakukan secara swadaya dan swadana. 

b) Kegiatan HKm berdampak kepada pengamanan hutan. 

3.    Bagi fungsi hutan dan restorasi habitat, HKm dapat : 

a) Mendorong terbentuknya keanekaragaman tanaman. 

b) Terjaganya fungsi ekologis dan hidrologis, melalui pola tanam campuran 

dan teknis konservasi lahan yang diterapkan. 

c) Menjaga kekayaan alam flora dan fauna yang telah ada sebelumnya. 

Selain itu, HKm diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan hutan 

yang sentralistik, yang telah menimbulkan deforestasi, marginalisasi hakhak 

masyarakat, keterpinggiran budaya dan kemiskinan. Melalui HKm diharapkan 

perencanaan dan penetapan kawasan hutan dapat dilakukan dari bawah yaitu 

berdasarkan fakta lapangan yang memperhatikan keberadaan masyarakat yang 

hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan. (sumber:bp2sdmk.dephut.go.id diakses 

pada tanggal 18 Oktober Pukul 21.30) 

C. Tinjauan Tentang Pemberdayaan Masyarakat  

1. Pengertian Pemberdayaan 

Konsep pemberdayaan menurut Anwas (2014:48), berkembang dari realitas 

individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah (powerless). 

Ketidakberdayaan atau memiliki kelemahan dalam aspek: pengetahuan, 

pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, networking, semangat, kerja 
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keras, ketekunan, dan aspek lainnya. Kelemahan dalam berbagai aspek tersebut 

mengakibatkan ketergantungan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan. 

Pemberdayaan (empowerment) merupakan konsep yang berkaitan dengan 

kekuasaan (power). Istilah kekuasaan seringkali identik dengan kemampuan 

individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang 

diinginkannya. Kemampuan tersebut baik untuk mengatur dirinya, mengatur 

orang lain sebagai individu atau kelompok/organisasi, terlepas dari kebutuhan, 

potensi, atau keinginan orang lain. Dengan kata lain, kekuasaan menjadikan orang 

lain sebagai objek dari pengaruh atau keinginan dirinya. 

Pemberdayaan menurut Djohani dalam Anwas (2014:49), adalah suatu proses 

untuk memberikan daya/ kekuasaan (power) kepada pihak yang lemah 

(powerless) dan mengurangi kekuasaan (disempowered) kepada pihak yang terlalu 

berkuasa (powerful) sehingga terjadi keseimbangan. Begitu pula menurut 

Rappaport dalam Anwas (2014:49) pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana 

rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa 

atas kehidupannya.  

Pengertian pemberdayaan (empowerment) tersebut menekankan pada aspek 

pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada 

individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya 

sesuai dengan keinginan, potensi dan kemampuan yang dimilikinya.  

Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada 

pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses 

pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat 
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sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri. 

Menurut Parsons dalam Anwas (2014:49) pemberdayaan menekankan bahwa 

orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk 

mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi 

perhatiannya. Selanjutnya menurut Ife dalam Anwas (2014:49), pemberdayaan 

adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, 

pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di 

dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi 

kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.  

Secara tersirat pemberdayaan memberikan tekanan pada otonomi pengambilan 

keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang dilandasi dengan penerapan 

aspek demokratis, partisipasi dengan titik fokusnya pada lokalitas, sebab 

masyarakat akan merasa siap diberdayakan melalui isu-isu lokal, seperti yang 

dinyatakan oleh Anthony Bebbington dalam Mardikanto (2015:30) yaitu : 

“Empowerment is a process through which those excluded are able to 

participate more fully in decisions about forms of growth, strategies of 

development, and distribution of their product.”  

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan 

martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk 

melepaskan diri dari perangkap kemisikinan dan keterbelakangan. Dengan kata 

lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.  

Pemberdayaan dalam bidang pendidikan, merupakan proses “penyadaran” baik 

penyadaran tentang keberadaannya, masalah-masalah yang dihadapi, kebutuhan 

untuk memecahkan masalah peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan serta 
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penyadaran tentang pilihan-pilihan yang terbaik untuk diri sendiri dan 

masyarakatnya. Subejo dan Narimo dalam Mardikanto (2015:75) mengartikan 

proses pemberdayaan merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi 

masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya 

lokal yang dimiliki melalui collective dan action networking sehingga pada 

akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, 

dan sosial. 

Dari pengertian pemberdayaan diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa 

pemberdayaan merupakan suatu proses untuk memberikan sebuah kekuatan 

kepada sekelompok masyarakat lemah dan miskin, sehingga masyarakat tersebut 

nantinya menjadi mandiri dengan kekuatan yang telah diterapkan sebagai sebuah 

daya kepada masyarakat atau orang yang diberdayakan. 

2. Tujuan Pemberdayaan  

Tujuan pemberdayaan menurut Mardikanto (2015:111), meliputi beragam upaya 

perbaikan sebagai berikut: 

1. Perbaikan pendidikan (better education)  

Dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan 

yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan, 

tidak terbatas pada perbaikan materi, perbaikan metode, perbaikan yang 

menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat; 

tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu 

menumbuhkan semangat belajar seumur hidup. 
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2. Perbaikan Aksesibilitas (better accesibility)  

Dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan 

akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber 

informasi/ inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga 

pemasaran. 

3. Perbaikan tindakan (better action)  

Dengan bekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan berbagai 

sumber daya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang 

semakin lebih baik. 

4. Perbaikan kelembagaan (better institution)  

Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan 

memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan-usaha. 

5. Perbaikan usaha (better business) 

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan 

perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan. 

6. Perbaikan pendapatan (better income) 

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat 

memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan 

masyarakatnya. 
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7. Perbaikan lingkungan (better environment)  

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan 

sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau 

pendapatan yang terbatas. 

8. Perbaikan Kehidupan (better living) 

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat 

memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat. 

9. Perbaikan masyarakat (better community) 

Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan 

sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang 

lebih baik pula. 

3. Proses Pemberdayaan Masyarakat 

Hakikat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan 

kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Menurut Tim 

Delivery dalam Mardikanto (2015:125), proses pemberdayaan Masyarakat 

sebagai berikut: 

1) Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta 

peluang-peluangnya. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat mampu 

dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaannya, 

baik potensi maupun permasalahannya. Pada tahap ini diharapkan dapat 

diperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan. 

Proses ini meliputi: 
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a) Persiapan masyarakat dan pemerintah setempat untuk melakukan 

pertemuan-awal dan teknis pelaksanannya 

b) Persiapan penyelenggaraan pertemuan 

c) Pelaksanaan kajian dan penilaian keadaan 

d) Pembahasan hasil dan penyusunan rencana tidak lanjut 

2) Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian, meliputi: 

a) Memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah 

b) Identifikasi alternatif pemecahan yang terbaik 

c) Identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah 

d) Pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian 

pelaksanannya. 

3) Menerapkan rencana kegiatan kelompok: Rencana yang telah disusun 

bersama dengan dukungan fasilitasi dari pendamping selanjutnya 

diimplementasikan dalam kegiatan yang konkrit dengan tetap 

memperhatikan realisasi dan rencana awal. Termasuk dalam kegiatan ini 

adalah, pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian 

semua pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan jika diperlukan. 

4) Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara 

partisipatif (participatory monitoring and evaluation/PME). PME ini 

dilakukan secara mendalam pada semua tahapan pemberdayaaan 

masyarakat agar prosesnya berjalan sesuai dengan tujuannya. PME adalah 

suatu proses penilaian, pengkajian, dan pemantauan kegiatan, baik 

prosesnya (pelaksanaan) maupun hasil dan dampaknya agar dapat disusun 

proses perbaikan kalau diperlukan. 
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Wilson dalam Mardikanto (2015:122) mengemukakan bahwa kegiatan 

pemberdayaan pada setiap individu dalam suatu organisasi, merupakan suatu 

siklus kegiatan yang terdiri dari : 

1. Pertama, menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan 

memperbaiki, yang merupakan titik awal perlunya pemberdayaan. Tanpa 

adanya keinginan untuk berubah dan memperbaiki, maka semua upaya 

pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak akan memperoleh 

perhatian, simpati, atau pasrtisipasi masyarakat. 

2. Kedua, menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri 

dari kesenangan/kenikmatan dan hambatan-hambatan yang dirasakan, 

untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi 

terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diharapakan. 

3. Ketiga, mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil 

bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau 

perbaikan kegiatan. 

4. Keempat, peningkatan peran atau pasrtisipasi dalam kegiatan 

pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat/perbaikannya. 

5. Kelima, peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan, 

yang ditunjukkan berkembangnya motivasi-motivasi untuk melakukan 

perubahan. 

6. Keenam, peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan. 
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7. Ketujuh, peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui 

kegiatan pemberdayaan baru. 

 

Gambar 1. Siklus/Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Oleh Wilson 

 

Dari kedua teori di atas, peneliti menggunakan teori proses pemberdayaan 

menurut Tim dalam Mardikanto (2015:125), dikarenakan teori ini lebih rinci dan 

sesuai dengan kajian yang diteliti, salah satunya dilihat dari penjabaran teori yang 

pertama dengan jelas disebutkan bahwa di dalam proses pemberdayaan 

masyarakat, terdapat identifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan 

serta peluang-peluangnya. Hal ini sangat penting diketahui masyarakat khususnya 

Kampung Marga Jaya dalam program HKm, bahwa untuk memperbaiki keadaan 

hutan sekaligus meningkatkan pengetahuan dan kemandirian masyarakat, mereka 

perlu mengetahui permasalahan yang terjadi, dan potensi wilayah disana. 

Dibandingkan dengan teori proses pemberdayaan milik Wilson dalam Mardikanto 

(2015:122)  hanya umum disebutkan bahwa dalam proses pemberdayaan ada 

menumbuhkan kemauan dalam kegiatan pemberdayaan dan yang lainnya, namun 
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teori tersebut kurang rinci dijabarkan dan kurang sesuai dengan kajian penelitian 

ini.  

4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat 

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan 

yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan 

masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilan untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pengertian sehari-hari, strategi sering 

diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi 

tercapainya suatu tujuan atau penerima manfaat yang dikehendaki. Strategi 

pemberdayaan menurut Parsons dalam Suharto (2014:66) dapat dilakukan melalui 

tiga aras atau matra pemberdayaan yaitu: 

1. Aras Mikro 

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, 

konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah 

membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. 

Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas 

2. Aras Mezzo 

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan 

dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan 

pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam 

peningkatan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar 

memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. 
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3. Aras Makro 

Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (Large- System 

Strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih 

luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, 

pengorganisasian masyarakat, manjemen konflik adalah beberapa strategi dalam 

pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang 

memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri dan untuk 

memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.  

Pendapat lain dikemukakan oleh Sumaryadi dalam Mardikanto (2015:169) 

mengemukakan adanya lima generasi strategi pemberdayaan, yaitu: 

1) Generasi yang mengutamakan relief and welfare, yaitu strategi yang lebih 

mengutamakan pada kekurangan dan kebutuhan setiap individu dan 

masyarakat, seperti: sandang, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan. 

2) Stretagy community development atau small scale reliant local 

development, yang lebih mengutamakan pada kesehatan, penerapan 

teknologi tepat-guna, dan pembangunan infrastruktur. Menurutnya strategi 

ini tidak mungkin dilakukan dengan pendekatan pembangunan dari atas 

(top down approach), tetapi harus dilakukan pendekatan dari bawah 

(bottom-up approach). 

3) Generasi sustainable system development, yang lebih mengharapkan 

terjadinya perubahan pada tingkat regional dan nasional. Melalui strategi 

ini, diharapkan terjadinya perubahan kebijakan yang keluar dari tingkat 

daerah (local) ke tingkat regional, nasional, internasional, utamanya terkait 
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dengan dampak pembangunan yang terlalu eksploitatif dan mengabaikan 

pelestarian/keberlanjutan pembangunan. 

4) Generasi untuk mengembangkan gerakan masyarakat (people movement), 

melalui pengorganisasian masyarakat, identifikasi masalah dan kebutuhan 

lokal, serta mobilisasi sumberdaya lokal yang ada dan dapat dimanfaatkan 

dalam pembangunan. Strategi ini, tidak sekedar mempengaruhi kebijakan, 

tetapi sekaligus juga mengharapkan terjadinya perubahan di dalam 

pelaksanaannya.  

5) Generasi pemberdayaan masyarakat (empowering people) yang 

memperhatikan arti penting perkembangan, teknologi, persaingan, dan 

kerjasama. Generasi ini memperjuangkan ruang gerak yang lebih terbuka 

terhadap kemampuan dan keberanian masyarakat, dan pengakuan 

pemerintah terhadap inisiatif lokal. 

Pandangan lain mengenai strategi pemberdayaan menurut Suharto dalam 

Mardikanto (2015:170) ia mengemukakan adanya 5 (lima) aspek penting dalam 

melakukan pemberdayaan, yaitu: 

1) Motivasi 

Dalam hubungan ini, setiap keluarga harus dapat memahami nilai 

kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan 

haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Karena itu, setiap 

rumah tangga perlu di dorong untuk membentuk kelompok yang 

merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisir dan 

melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di desa atau 

kelurahannya. Kelompok ini kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam 
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kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber 

dan kemampuan-kemampuan mereka sendiri. 

2) Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan  

Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan 

dasar, perbaikan kesehatan, imunisasi dan sanitasi. Sedangkan 

keterampilan-keterampilan vokasional bisa dikembangkan melalui cara-

cara partisipatif. Pengetahuan lokal yang biasanya diperoleh melalui 

pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. 

Pelatihan semacam ini dapat membantu masyarakat miskin untuk 

menciptakan mata pencaharian sendiri atau membantu meningkatkan 

keahlian mereka untuk mencari pekerjaan di luar wilayahnya. 

3) Manajemen diri 

Setiap kelompok masyarakat harus mampu memilih pemimipin mereka 

sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri seperti melaksanakan 

pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, 

mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik, dan manajemen 

kepemilikan masyarakat. Pada tahap awal, pendamping dari luar dapat 

membantu mereka dalam mengembangkan sebuah sistem. Kelompok 

kemudian dapat diberi wewenang sepenuh untuk melaksanakan dan 

mengatur sistem tersebut. 

4) Mobilisasi sumberdaya  

Untuk memobilisasi sumberdaya masyarakat, diperlukan pengembangan 

metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan 

reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. 
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Ide ini didasari pandangan bahwa setiap orang memiliki sumbernya sendiri 

yang jika dihimpun, dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara 

substansial. Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan 

penggunaan sumber perlu dilakukan secara cermat sehingga semua 

anggota memiliki kesempatan yang sama. Hal ini dapat menjamin 

kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan. 

5) Pembangunan dan pengembangan jejaring 

Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai 

dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan 

mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya. 

Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan 

berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan 

keberdayaan masyarakat miskin; 

Dari kelima aspek di atas, dapat dilakukan strategi pemberdayaannya  : 

1. Pemungkinan, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan 

potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal. Pemberdayaan 

harus mampu membebaskan masyarakat miskin dari sekat-sekat kultural 

dan struktural yang menghambat. 

2. Penguatan, melalui memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang 

dimiliki masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dan memenuhi 

kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-

kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat miskin 

yang menunjang kemandirian mereka. 
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3. Perlindungan, yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok 

lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya 

persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan 

yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap 

kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada pengahapusan 

segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat 

kecil. 

4. Penyokongan atau memberikan dukungan agar masyarakat miskin mampu 

menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus 

mampu menyokong masyarakat miskin agar tidak terjatuh ke dalam 

keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. 

5. Pemeliharaan dalam arti memelihara kondisi yang kondusif agar tetap 

terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok 

dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan 

dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh 

kesempatan berusaha. 

5.  Indikator Keberdayaan   

Menurut Kieffer dalam Suharto (2014:63) pemberdayaan mencakup tiga dimensi 

yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosial politik dan kompetensi 

partisipatif. Parsons dalam Suharto (2014:63) juga mengajukan tiga dimensi 

pemberdayaan yang merujuk pada: 



37 
 

a) Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual 

yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial ysng lebih 

besar. 

b) Sebuah kedaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna 

dan mampu mengendalikan diri dan orang lain. 

c) Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial yang dimulai dari 

pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan 

upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh 

kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan. 

 Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka 

perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukan seseorang 

tersebut berdaya atau tidak. Schuler, Hashemi dan Riley dalam Suharto (2014:63) 

mengembangkan delapan indikator dalam pemberdayaan yang mereka sebut 

sebagai empowerment index atau indeks pemberdayaan yaitu: 

1. Kebabasan mobilitas. Kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau 

wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, 

rumah ibadah dan rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi 

jika individu mampu pergi sendirian. 

2. Kemampuan membeli komuditas kecil. Kemampuan individu untuk 

membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak 

tanah, minyak goreng, bumbu), kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun 

mandi, rokok, bedak, sampo). Individu dianggap mampu melakukan 

kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa 
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meminta izin pasanggannya, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang 

tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri. 

3. Kemampuan membeli komoditas besar. Kemampuan individu untuk 

membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, tv, 

radio, koran dan pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas, point 

tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri 

tanpa meminta izin pasangannya terlebih jika ia dapat membeli barang-

barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri. 

4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga. Mampu 

membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami atau istri 

mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi 

rumah, memperoleh kredit usaha dan pembelian kambing untuk diternak. 

5. Kebebasan relatif dari donasi keluarga. Responden ditanya mengenai 

apakah dalam satu tahun terakhir ada seorang (suami, istri, anak-anak, 

mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa izinnya, 

yang melarang mempunyai anak atau melarang bekerja di luar rumah. 

6. Kesadaran hukum dan politik. Mengetahui nama salah seorang pegawai 

pemerintah desa atau kelurahan, seorang anggota DPRD setempat, nama 

presiden, mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum 

waris. 

7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes. Seseorang dianggap 

berdaya jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain 

melakukan protes, misalnya terhadap suami yang memukul istri, istri yang 

mengabaikan suami dan keluarganya, gaji yang tidak adil, penyalahgunaan 
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bantuan sosial, atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai 

pemerintah. 

8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga. Memiliki rumah, 

tanah, aset produktif, dan tabungan. Seseorang dianggap memiliki point 

tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah 

dari pasangannya 

D. Tinjauan Pembangunan 

1. Pengertian Pembangunan 

Pembangunan menurut Mardikanto (2015:4), adalah suatu proses atau rangkaian 

kegiatan yang tidak pernah kenal berhenti, untuk terus-menerus mewujudkan 

perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai 

perbaikan mutu-hidup, dalam situasi lingkungan kehidupan yang juga terus-

menerus mengalami perubahan-perubahan. Proses pembangunan yang terjadi 

bukanlah sesuatu yang sifatnya alami atau “given”, melainkan suatu proses yang 

dilaksanakan dengan sadar dan terencana. Artinya pembangunan tersebut 

dilaksanakan melalui suatu proses perencanaan terlebih dahulu, untuk 

menganalisis masalah-masalah atau kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, 

tujuan-tujuan yang ditetapkan atau yang hendak dicapai, alternatif pencapaian 

tujuan dan pengambilan keputusan tentang cara-cara mencapai tujuan yang 

terpilih, dengan senantiasa mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan 

resiko yang harus dihadapi.  

Menurut Mardikanto (2015:5), pembangunan juga merupakan sesuatu yang dari, 

oleh, dan untuk masyarakat, sehingga pembangunan bukanlah kegiatan yang 
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direncanakan, dilaksanakan dan dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan 

segolongan atau sekelompok warga masyarakat. Pandangan lain, menurut Hettne 

dalam Ngusmanto (2015:24), pembangunan dianggap sebagai studi yang 

berorientasi pada masalah, bersifat terapan dan lintas ilmu, yang menganalisis 

perubahan masyarakat dalam kontek dunia, namun tetap memperhatikan kekhasan 

berbagai masyarakat dalam hal sejarah, ekologi, kebudayaan dan sebagainya. 

Todaro dalam Ngusmanto (2015:25) juga mengaskan bahwa pembangunan harus 

dipahami sebagai proses yang multidimensional, melibatkan segenap 

pengorganisasian-pengorganisasian, peninjauan kembali atas sistem-sistem 

ekonomi dan sosial secara keseluruhan, peningkatan pendapatan dan output, 

perubahan yang bersifat mendasar atas struktur-struktur kelembagaan, sosial, dan 

administrasi, sikap-sikap masyarakat dan bahkan merambah adat-istiadat, 

kebiasaan dan sistem kepercayaan yang hidup dalam masyarakat.  

Pandangan pembangunan berikutnya menurut Saul M.Katz dalam Ngusmanto 

(2015:26) yang menegaskan pembangunan sebagai pergeseran dari satu kondisi 

nasional yang satu (one state of national being) menuju ke kondisi nasional yang 

lain, yang dipandang lebih baik (more valued). 

2. Pembangunan Kesejahteraan Sosial 

Pembangunan didasari dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan, konsep 

kesejahteraan sosial telah banyak di aplikasikan di berbagai negara seperti 

Australia, Inggris, Selandia Baru, dan Amerika Serikat, yang dikenal dengan 

istilah usaha kesejahteraan sosial (UKS), namun di Indonesia lebih di kenal 

dengan istilah pembangunan kesejahteran sosial (PKS). Menurut Suharto 
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(2014:4), pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan 

melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial 

untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, 

serta memperkuat institusi-institusi sosial. Tujuan PKS adalah untuk 

meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup: 

a) Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan 

jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok 

masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan 

perlindungan sosial. 

b) Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan 

ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat 

kemanusiaan. 

c) Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-

pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar 

kemanusiaan. 

Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial adalah seluruh masyarakat dari 

berbagai golongan dan kelas sosial. Namun, prioritas utama PKS adalah 

kelompok-kelompok yang kurang beruntung (disadvantage groups), khususnya 

yang terkait dengan masalah kemiskinan. 

E. Tinjauan Administrasi Pembangunan  

1. Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan 

Sondang P. Siagian dalam Ngusmanto (2015:41), menjelaskan bahwa administrasi 

pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk 
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memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam rangka usaha 

pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo dalam 

Ngusmanto (2015:41) administrasi pembangunan adalah suatu administrasi bagi 

usaha pembangunan sosial ekonomi yang bersifat dinamis dan inovatif serta 

mengupayakan perubahan berbagai aspek kehidupan masyarakat melalui berbagai 

pengerahan dan alokasi sumber daya untuk kegiatan pembangunan. Ginandjar 

Kartasasmita dalam Ngusmanto (2015:42) mengungkapkan administrasi 

pembangunan adalah bidang studi yang mempelajari sistem administrasi negara di 

negara yang sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan 

kemampuannya. Fred W. Riggs dalam Ngusmanto (2015:42) mengemukakan 

pengertian administrasi dapat dirumuskan melalui dua kesimpulan umum. 

Pertama, administrasi pembangunan berkaitan dengan proses administrasi dari 

suatu program pembangunan dengan metode-metode yang digunakan oleh 

organisasi besar terutama pemerintah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan 

dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan guna mencapai sasaran-sasaran 

pembangunan mereka. Kedua, arti dari istilah administrasi pembangunan 

dikaitkan dengan implikasinya, tidak dengan pengertiannya secara langsung. 

Dengan demikian peneliti membuat pengertian administrasi pembangunan sebagai 

upaya pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat untuk memajukan dan 

membangun masyarakat sehingga menciptakan sebuah perubahan yang lebih baik 

dari sebelumnya. 

Administrasi bagi pembangunan dan pembangunan bagi administrasi sebagai 

fokus inrti dari administrasi pembangunan dalam praktiknya selalu berjalan 

beriringan atau bersamaan dan tidak perlu mempersoalkan mana yang harus 
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didahulukan. Kedua ruang lingkup dari administrasi pembangunan yang terdiri 

dari pembangunan administrasi dan administrasi pembangunan atau administrasi 

bagi pembangunan ini memerlukan dukungan dan kehadiran partisipasi 

masyarakat. Sehingga Riggs, Siagian dan Tjokroamidjojo dalam Ngusmanto 

(2015:52), membuat sebuah ruang lingkup administrasi pembangunan yang terdiri 

dari: 

a) The administration of development atau administrasi pembangunan  

b) The development of administration ( penyempurnaan atau pembangunan 

administrasi negara) 

c) Pembangunan partisipasi masyarakat 

2. Tahapan Tahapan Pembangunan 

Akan halnya dengan kecenderungan konsep pembangunan yang dikembangkan di 

Indonesia Wrihatnolo dan Dwijiwinoto dalam Mardikanto (2015:10) 

mengemukakan adanya tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1) Strategi pertumbuhan 

2) Pertumbuhan dan distribusi 

3) Teknologi tepat-guna 

4) Kebutuhan dasar 

5) Pembangunan berkelanjutan 

6) Pemberdayaan  

F. Tinjauan Tentang Kajian Penelitian Terdahulu 

Peneliti akan mengangkat judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kebijakan 

Hutan Kemasyarakatan Untuk Menciptakan Kesejahteraan (Studi Kasus 
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Kelompok HKm Karya Bersama di Kampung Marga Jaya Kecamatan Selagai 

Lingga Kabupaten Lampung Tengah)” terkait penelitian ini, peneliti melakukan 

peninjauan terhadap penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Peneliti 

mengambil tiga hasil penelitian terdahulu yang dijadikan perbandingan atau acuan 

peneliti terhadap penelitian terkait pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan 

HKm pada kelompok Karya Bersama di Kampung Marga Jaya Kecamatan 

Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah. 

Penelitian terdahulu yang dijadikan perbandingan oleh peneliti dan dimasukkan 

dalam tinjauan pustaka ada tiga penelitian, yang pertama yaitu jurnal yang dibuat 

oleh Dian Kaagungan, Dosen Administrasi Negara Universitas Lampung. Dengan 

judul penelitian “Kebijakan Hutan Kemasyarakatan  (HKm) di Kabupaten 

Tanggamus Provinsi Lampung”. Dalam penelitian yang mengangkat tema 

kebijakan hutan kemasyarakatan ini di latar belakangi oleh akses masyarakat 

untuk turut mengelola hutan dengan prinsip keseimbangan fungsi ekologis dan 

fungsi sosial ekonomis subsistem masyarakat lokal sebagaimana yang menjadi 

spirit program Hkm, teknis pelaksanaan Hkm belum banyak diketahui 

masyarakat, kurang intensifnya sosialisasi tentang Hkm kepada masyarakat 

terutama masalah teknis pelaksanaan kebijakan HKm. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendapatkan dukungan otoritas dari masyarakat luas sekaligus untuk 

melakukan penguatan kelembagaan yang relevan dengan tanggung jawab 

pengelolaan hutan dengan prinsip keseimbangan fungsi ekologis dan fungsi sosial 

subsistem masyarakat lokal sebagaimana yang menjadi spirit program  hutan 

kemasyarakatan. Fokus penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan Kebijakan Hutan 

kemasyarakatan di Provinsi Lampung; (2) Kebijakan pengelolaan hutan 
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kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus termasuk ekstraksi pasal-pasal dari 

peraturan perundangan dan dokumen yang relevan dengan kebijakan hutan 

kemsyarakatan di Kabupaten Tanggamus; (3) Kebijakan pengelolaan hutan 

kemsyarakatan di register 30 Gunung Tanggamus; (4) Penyusunan program 

pengelolaan Hutan kemasyarakatan; (5) Teknik Penyusunan program pengelolaan 

Hutan kemasyarakatan; (6) Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rencana 

kerja hutan kemasyarakatan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah yang 

pertama berdasarkan pelaksanaan kebijakan HKm di Provinsi Lampung yaitu  

terdapat 11 kelompok masyarakat (pokmas) di 3 Kabupaten di Provinsi Lampung 

telah memiliki izin mengelola Hkm seluas 5.013,7 hektar. Kelompok masyarakat 

tersebut tersebar di Kabupaten Lampung Barat 5 kelompok, Kabupaten 

Tanggamus 5 kelompok, dan kabupaten Lampung Utara 1 kelompok, sementara 

itu sekitar 14.190 hektar masih berupa izin pengelolaan Hkm sementara. Hasil 

yang berikutnya mengenai kebijakan HKm di Tanggamus, yaitu Pemberian izin 

pengelolaan Hkm di Kabupaten Tanggamus sendiri, di mulai pada tahun 1998 

berupa izin sementara kepada 1 kelompok Hkm yang terdiri dari 200 petani pada  

areal seluas 400 hektar. Pada tahun 2000 kegiatan pengelolaan 27 hutan pada 

kawasan hutan lindung register 30 Gunung Tanggamus dilaksanakan oleh 

masyarakat sekitar hutan yang tergabung dalam organisasi pengelola hutan yang 

disebut Gabungan Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Patria Panca Marga di 

bawah fasilitasi dan pendampingan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Kabupaten Tanggamus. Hasil berikutnya mengenai penyusunan program yaitu 

Penyusunan program dilaksanakan dalam suatu musyawarah yang terbagi dalam 2 

tahap, yaitu musyawarah di tingkat sub kelompok yang dikoordinir ketua sub 
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kelompok dan musyawarah di tingkat kelompok induk yang dikoordinir oleh 

pengurus kelompok induk. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan program 

antara lain terlihat dari kehadiran masyarakat dalam forum penyusunan program 

serta ketersediaan masyarakat memberikan kontribusi (sumbangan) pemikiran 

tentang program-program yang akan diputuskan.  

Selanjutnya penelitian kedua yang dijadikan bahan perbandingan penelitian 

adalah skripsi yang dibuat oleh Boy Faskalis Manihuruk dengan judul 

“Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Pekon Penantian Kecamatan 

Ulu Belu Kabupaten Tanggamus” Program sarjana, Program Studi Kehutanan, 

Fakultas Pertanian Universitas Lampung 2011, mengangkat tema tentang 

pengelolaaan Hutan Kemasyarakatan yang berada di Kabupaten Tanggamus. 

Dalam penelitian yang dibuat oleh Boy Faskalis Manihuruk, permasalahan yang 

diangkat yaitu mengenai perambahan di kawasan hutan lindung Kabupaten 

Tanggamus yang mengalami keadaan yang parah. Keadaan hutan yang parah 

disebabkan oleh perambahan dan kegiatan berladang secara liar yang dilakukan 

oleh masyarakat. Dari latar belakang masalah yang ada, tujuan penelitian yang 

dibuat oleh Boy Faskalis adalah untuk mengetahui penilaian pelaksanaan 

pengelolaan hutan kemasyarakatan yang ada di Pekon Penantian, Kecamatan Ulu 

Belu, Kabupaten Tanggamus. Hasil yang di dapat dari penelitian itu adalah, 

rehabilitasi pada lahan kelola masyarakat sebagai usaha untuk memulihkan 

mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya 

dukung, prduktivitas dan perananannya dalam mendukung sistem penyangga 

kehidupan telah baik, dilihat dari 84,62% masyarakat responden sudah memiliki 

tanaman yang unggul yang memiliki nilai ekonomi. Selain itu hasil yang di dapat 
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juga berdasarkan penanganan daerah perlindungan, masyarakat melalui peran 

sosialnya melakukan kegiatan perlindungan hamparan kelola (blok budidaya dan 

blok perlindungan) dari kebakaran hutan serta melakukan pengamanan terhadap 

adanya pencurian, pembalakan liar, dan perambahan hutan. hasil penelitian yang 

lainnya yaitu, dampak sosial, dimana terciptanya hubungan yang harmonis antara 

pemerintah dan masyarakat dalam mengelola hutan. Dampak ekonomi, dengan 

adanya HKm, menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat sekitar hutan. 

Dampak ekologi, keadaan hutan yang ada menjadi lestari dengan adanya bantuan 

masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan.  

Penelitian ketiga yang dijadikan peneliti sebagai perbandingan dari penelitian ini, 

yaitu thesis yang dibuat oleh Taufiquurohman dengan judul “Implementasi 

Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kalibiru Kulon Progo” Program 

pasca sarjana administrasi publik Universitas Gadjah Mada 2014, mengangkat 

tema mengenai pengimplementasian program HKm di Kalibiru Kulon Progo 

Yogyakarta. Dalam thesis yang dibuatnya, di latarbelakangi oleh keberhasilan 

KTHKm Mandiri memanfaatkan ijin HKm untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat tanpa merusak hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

proses implementasi program HKm di Kalibiru dan mengetahui faktor‐faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan implementasinya. Metode penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisa induktif, dan disajikan dalam 

bentuk deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian milik Taufiquurohman ini 

menunjukkan bahwa proses implementasi diawali dengan sosialisasi yang baik 

oleh LSM pendamping sehingga muncul antusiasme masyarakat mengawal proses 

implementasi secara partisipatif. Keberhasilan implementasi program HKm di 
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Kalibiru dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah faktor 

lingkungan kebijakan, berupa peran LSM, karakteristik dan dukungan kelompok 

sasaran dan disposisi kepala daerah, kedua yaitu faktor ketersediaan sumberdaya 

yang meliputi sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial. Ketiga adalah 

faktor ketepatan instrumen kebijakan. Berikut merupakan penjelasan dari 

penelitian di atas, diuraikan dalam bentuk tabel: 

Tabel 2. Matriks Perbandingan Penelitian 

  Penelitian Pertama Penelitian Kedua Penelitian Ketiga Penelitian 

Keempat 

Nama Dian Kaagungan Boy Faskalis 

Manihuruk 

Taufiquurohman Kesy Elisabeth 

Judul Kebijakan Hutan 

Kemasyarakatan 

(HKm) di 

Kabupaten 

Tanggamus 

Provinsi Lampung 

Pengelolaan 

Hutan 

Kemasyarakatan 

(HKm) di Pekon 

Penantian 

Kecamatan Ulu 

Belu Kabupaten 

Tanggamus 

Implementasi 

Program Hutan 

Kemasyarakatan 

(HKm) di 

Kalibiru, Kulon 

Progo 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Melalui 

Kebijakan Hutan 

Kemasyarakatan 

Untuk 

Menciptakan 

Kesejahteraan 

(Studi Kasus 

Kelompok HKm 

Karya Bersama di 

Kampung Marga 

Jaya, Kecamatan 

Selagai Lingga 

Kabupaten 

Lampung 

Tengah) 

Tujuan Untuk mendapatkan 

dukungan otoritas 

dari masyarakat 

luas sekaligus untuk 

melakukan 

penguatan 

kelembagaan yang 

Untuk mengetahui 

penilaian, 

pelaksanaan, 

pengelolaan hutan 

kemasyarakatan 

yang ada di Pekon 

Penantian 

1. Mengetahui 

proses 

implementasi 

program HKm di 

Kalibiru.  

2. Mengetahui 

1. Untuk 

mendeskripsikan 

dan menganalisis 

proses 

pemberdayaan 

masyarakat 

melalui program 
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relevan dengan 

tanggung jawab 

pengelolaan hutan 

dengan prinsip 

keseimbangan 

fungsi ekologis dan 

fungsi sosial 

subsistem 

masyarakat lokal. 

Kecamatan Ulu 

Belu, Kabupaten 

Tanggamus. 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

keberhasilan 

implementasinya. 

HKm pada 

kelompok Karya 

Bersama di 

Kampung Marga 

Jaya Kecamatan 

Selagai Lingga 

Kabupaten 

Lampung 

Tengah. 

2. Untuk 

mendeskripsikan 

dan menganalisis 

kendala-kendala 

yang dihadapi 

oleh masyarakat 

dalam mengikuti 

program HKm. 

Hasil 

Penelitian 

Sejak tahun 1998 

sebagian besar 

wilayah 

kabupaten/kota di 

Provinsi Lampung 

sudah menerapkan 

kebijakan HKm. 

Tahun 2008 

terdapat 11 

kelompok 

masyarakat 

(pokmas) di tiga 

kabupaten di 

Provinsi Lampung 

telah memiliki izin 

mengelola HKm 

seluas 5.013,7 

hektar. Izin 

pengelolaan HKm 

di Kabupaten 

Tanggamus sejak 

1998 berupa izin 

sementara kepada 

satu kelompok 

HKm yang terdiri 

dari 200 petani 

pada areal seluas 

400 hektar. Pada 

tahun 2000 kegiatan 

pengelolaan 

27 hutan pada 

Rehabilitasi pada 

lahan kelola 

masyarakat 

sebagai usaha 

untuk 

memulihkan 

mempertahankan, 

dan meningkatkan 

fungsi hutan dan 

lahan sehingga 

daya dukung, 

prduktivitas dan 

perananannya 

dalam mendukung 

sistem penyangga 

kehidupan telah 

baik, dilihat dari 

84,62% 

masyarakat 

responden sudah 

memiliki tanaman 

yang unggul yang 

memiliki nilai 

ekonomi. Dan 

hasil lainnya yaitu 

dari dampak 

sosial yaitu 

terciptanya 

hubungan yang 

harmonis antara 

pemerintah 

Proses 

implementasi 

diawali dengan 

sosialisasi yang 

baik oleh LSM 

pendamping 

sehingga muncul 

antusiasme 

masyarakat 

mengawal proses 

implementasi 

secara partisipatif. 

Keberhasilan 

implementasi 

program HKm di 

Kalibiru 

dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, 

yaitu yang 

pertama adalah 

faktor lingkungan 

kebijakan, berupa 

peran LSM, 

karakteristik dan 

dukungan 

kelompok sasaran 

dan disposisi 

kepala daerah, 

kedua yaitu faktor 

ketersediaan 

sumberdaya yang 

Proses 

Pemberdayaan 

masyarakat yang 

di lakukan pada 

kelompok HKm 

Karya Bersama di 

Kampung Marga 

Jaya dinilai baik, 

hal itu dianalisis 

berdasarkan teori 

proses 

pemberdayaan 

masyarakat yaitu, 

pertama 

pemerintah dan 

masyarakat dapat 

menganalisis 

permasalahan dan 

potensi yang ada 

di kawasan 

register, kedua 

mereka juga 

dapat membuat 

sebuah rancangan 

kegiatan yang 

baik, ketiga 

masyarakat dapat 

menerapkam 

setiap kegiatan 

yang telah di 

rancangkan, 
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kawasan hutan 

lindung register 30 

Gunung 

Tanggamus 

dilaksanakan oleh 

masyarakat sekitar 

hutan yang 

tergabung dalam 

Gapoktan HKm 

Patria Panca Marga. 

Penyusunan 

program 

dilaksanakan dalam 

suatu musyawarah 

yang terbagi dalam 

2 tahap, yaitu 

musyawarah di 

tingkat sub 

kelompok yang 

dikoordinir ketua 

sub kelompok dan 

dan musyawarah di 

tingkat kelompok 

induk yang 

dikoordinir oleh 

pengurus kelompok 

induk. 

dengan 

masyarakat dalam 

mengelola hutan, 

dampak 

ekologisnya, 

keadaan hutan 

semakin lestari, 

dampak ekonomi, 

menjadi sumber 

mata pencaharian 

bagi masyarakat 

sekitar hutan. 

meliputi 

sumberdaya 

manusia dan 

sumberdaya 

finansial. Ketiga 

adalah faktor 

ketepatan 

instrumen 

kebijakan. 

 

disini masyarakat 

memliki 

pemahaman yang 

baik tentang cara 

dalam setiap 

kegiatan yang 

dilakukan, namun 

dalam proses 

pemberdayaan 

keempat, 

mengenai 

pemantauan 

kegiatan secara 

partisipatif dinilai 

masih kurang. 

Dalam mengikuti 

program HKm, 

kelompok 

memiliki kendala 

yaitu : 

1.Lemahnya 

kapasitas 

kelembagaan 

kelompok. 

2.Belum ada 

pendampingan 

dan fasilitasi dari 

pihak lain. 

Sumber: Diolah oleh Peneliti Tahun 2017 

G. Kerangka Pikir 

Pemberdayaan merupakan salah satu tahapan yang ada di dalam sebuah tahapan 

pembangunan. ketika sebuah kebijakan dibuat untuk tujuan pemberdayaan 

dikarenakan ada objek yang belum berdaya. Sehingga pemberdayaan dibutuhkan 

untuk memberdayakan sekelompok masyarakat lemah atau miskin sehingga 

memiliki kekuatan dan berkuasa terhadap sesuatu yang dilakukan. Salah satu 

kegiatan masyarakat yang disebabkan karena ketidakberdayaan masyarakat yaitu 

perambahan hutan sembarangan. Hal tersebut terjadi, karena masyarakat tidak 

tahu cara mengelola hutan yang benar, padahal kondisi hutan menjadi aspek 
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penting dalam kelangsungan kelestarian lingkungan yang terdapat di suatu tempat. 

Sehingga apapun yang berkaitan dengan hutan harus benar-benar terjaga dengan 

baik, karena di dalam hutan terdapat banyak ekosistem hutan yang menjadi 

sumber paru-paru dunia. Namun kenyataannya yang terasa saat ini adalah, hutan 

mulai mengalami kerusakan yang disebabkan oleh banyaknya aspek yang memicu 

kerusakan hutan. Masalah kerusakan hutan yang terjadi di sejumlah wilayah, 

khususnya di Lampung Tengah, salah satu penyebabnya adalah dari manusia yang 

tidak bertanggung jawab atas perambahan yang sering mereka lakukan di dalam 

hutan, proses perambahan yang dilakukan masyarakat yaitu dengan mengambil 

hasil manfaat hutan untuk memenuhi kebutuhan mereka, tanpa memikirkan 

kelangsungan ekosistem hutan.  

Masyarakat belum mampu untuk mengelola hutan dengan optimal, karena mereka 

belum mengerti tentang cara pengelolaan hutan yang baik tanpa merusak hutan. 

Disini pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan HKm yang tertuang dalam 

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.88/Menhut-II/2014 

tentang Hutan Kemasyarakatan. Hutan kemasyarakatan dibuat untuk 

memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan hutan, sehingga masyarakat 

sekitar hutan memiliki pengetahuan untuk bisa mengelola hutan dengan optimal 

tanpa merusak hutan. Salah satu kelompok masyarakat yang mengikuti program 

HKm, terdapat di Kampung Marga Jaya Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten 

Lampung Tengah, mereka mengelola hutan di Register 39. Dari kebijakan 

tersebut penulis ingin mendeskripsikan proses pemberdayaan masyarakat melalui 

program HKm kelompok Karya Bersama di Kampung Marga Jaya melalui teori 

proses pemberdayaan masyarakat oleh Tim Delivery dalam Mardikanto 
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(2015:125), yaitu: Pertama, mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, 

permasalahan, dan peluang-peluangnya. Kedua, menyusun rencana kegiatan 

kelompok. Ketiga, menerapkan rencana kegiatan kelompok yang telah disusun. 

Keempat, memantau proses dan hasil kegiatan secara partisipatif. Serta dapat 

menganalisis kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dalam program HKm. 
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Teori proses pemberdayaan 

masyarakat oleh Tim Delivery dalam 

Mardikanto (2015:125) : 

1. Mengidentifikasi dan mengkaji 

potensi wilayah, permasalahan, dan 

peluang-peluangnya. 

2. Menyusun rencana kegiatan 

kelompok 

3. Menerapkan rencana kegiatan 

kelompok yang telah disusun 

4. Memantau proses dan hasil kegiatan 

secara partisipatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Pikir 

Sumber: Diolah oleh peneliti (2017) 

Peraturan Menteri Kehutanan 

Republik Indonesia Nomor: 

P.88/Menhut-II/2014 tentang 

Hutan Kemasyarakatan 

Pemberdayaan Masyarakat 

Melalui Kebijakan HKm Pada 

Kelompok Karya Bersama di 

Kampung Marga Jaya 

Masalah:  

1. Perambahan hutan secara sembarangan 

2. Pemukiman warga di sekitar hutan 

3. Masyarakat belum mampu mengelola hutan 

Kendala-kendala 

yang dihadapi 

masyarakat dalam 

mengikuti program 

HKm 

Hasil yang didapat: 

1. Terciptanya pengetahuan 

masyarakat mengenai proses 

mereka untuk berdaya 

2. Masyarakat memiliki 

kemandirian secara ekologi, 

ekonomi, dan sosial  

3. Terwujudnya masyarakat 

yang sejahtera  

4. Menjadi sumber mata 

pencaharian masyarakat 

Masalah : 

1. Masih terdapat kelompok yang belum IUPHKm 

2. Masyarakat masih bergantung terhadap proyek 

3. Sebagian masyarakat belum mengetahui proses 

pemberdayaan dari program HKm 

 

HKm 



 

 

III. METODE PENELITIAN 

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif.  Menurut Moleong (2011:6) penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik 

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.  

Penulis menggunakan metode ini dengan maksud ingin mendeskripsikan dan 

memahami tentang proses pemberdayaan masyarakat melalui program HKm serta 

kendala apa saja yang dihadapi masyarakat dalam mengikuti program HKm di 

Kampung Marga Jaya Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah. 

B. Fokus Penelitian  

Menurut Moleong (2011:94), fokus penelitian di maksudkan untuk membatasi studi 

jadi peneliti tidak perlu kesana kemari untuk mencari subjek penelitiannya, sudah 

dengan sendirinya dibatasi dengan fokusnya lalu fokus penelitian berfungsi untuk 

memenuhi kriteria-kriteria masuk-keluar suatu informasi yang diperoleh dilapangan, 
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jadi dengan penetapan fokus yang jelas, seorang peneliti dapat membuat keputusan 

yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak perlu ataupun 

data mana yang harus dibuang. 

Fokus pengamatan dalam penelitian ini adalah: 

1. Proses pemberdayaan masyarakat melalui program HKm pada kelompok Karya 

Bersama yang berada di Kampung Marga Jaya Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten 

Lampung Tengah, berdasarkan teori proses pemberdayaan masyarakat: 

Proses pemberdayaan masyarakat menurut Tim Delivery dalam Mardikanto 

(2015:125) diantaranya: 

a) Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-

peluangnya. Proses ini meliputi: 

 Persiapan masyarakat dan pemerintah setempat untuk melakukan 

pertemuan-awal dan teknis pelaksanannya 

 Persiapan penyelenggaraan pertemuan 

 Pelaksanaan kajian dan penilaian keadaan 

 Pembahasan hasil dan penyusunan rencana tidak lanjut 

b) Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian, meliputi: 

 Memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah 

 Identifikasi alternatif pemecahan yang terbaik 

 Identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah 
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 Pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian 

pelaksanannya. 

c) Menerapkan rencana kegiatan kelompok. Rencana yang telah disusun 

masyarakat dan dengan dukungan fasilitas dari pemerintah selanjutnya 

diimplementasikan dalam bentuk kegiatan yang konkrit dan tetap berpatokan 

pada rencana awal. 

d) Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus-menerus. Pada tahapan ini  

terdapat proses penilaian, pengkajian, dan pemantauan kegiatan. Hal ini 

diperlukan, agar proses pemberdayaan sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan. 

2. Kendala kelompok HKm Karya Bersama dalam melaksanakan program hutan 

kemasyarakatan 

C. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan. Lokasi penelitian ditentukan dengan sengaja 

(purposive), yaitu di Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini didasarkan pada alasan  

karena di Kabupaten Lampung Tengah masih terdapat kelompok HKm yang belum 

memperoleh IUPHKm dan terdapat masyarakat yang belum mengetahui proses 

pemberdayaan masyarakat dari program HKm. Sehingga penelitian dilakukan pada 

kelompok Karya Bersama di Kampung Marga Jaya, karena kelompok HKm yang 

telah mendapatkan IUPHKm di Kabupaten Lampung Tengah saat ini hanya 

kelompok  Karya Bersama di Kampung Marga Jaya, sehingga bisa untuk diteliti. 
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D. Informan Penelitian 

Menentukan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk 

mendapatkan informasi yang maksimum, oleh karena itu orang yang dijadikan 

sampel atau informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut :  

1. Mereka mengikuti program Hutan Kemasyarakatan di Lampung Tengah 

2. Mereka memliki waktu yang cukup untuk diwawancarai 

3. Mereka berkenan untuk menyampaikan keadaan yang sebenarnya dan tidak 

cenderung berasal dari gagasannya sendiri. 

Informan dalam penelitian dipilih secara purposive sampling, yaitu dengan 

menggunakan metode penetapan informan yang dibutuhkan atau dengan memilih 

narasumber yang benar-benar mengetahui program HKm dan mereka yang ikut 

dalam program. Sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan. 

Dengan penjelasan tersebut, maka pihak-pihak yang dijadikan informan oleh peneliti 

dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 3. Daftar Informan 

No. Informan Informasi 

1.  Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

di Dinas Kehutanan Provinsi 

Lampung 

Untuk mendapatkan informasi mengenai 

kondisi hutan secara umum di Provinsi 

Lampung, dan mengetahui informasi 

tentang program Hutan Kemasyarakatan 

yang telah dilaksanakan di Provinsi 

Lampung 

2.  Badan Pengelolaan Daerah Aliran 

Sungai (BPDAS) Way Seputih-Way 

Sekampung 

Untuk mendapatkan informasi mengenai 

permasalahan terkait HKm di Kabupaten 

Lampung Tengah 
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3. UPTD KPHL Unit VII Way Waya 

Kabupaten Lampung Tengah 

Untuk memperoleh informasi mengenai 

pelaksanaan pogram Hutan 

Kemasyarakatan di Kabupaten Lampung 

Tengah 

 

4. Ketua Kelompok Karya Bersama 

2&6 

Untuk mendapatkan informasi tentang 

pelaksanaan program HKm 

Sumber: Diolah Oleh Peneliti 2017 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat sehingga mampu menjawab 

pertanyaan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Wawancara mendalam (in depth interview) 

Teknik wawancara digunakan untuk menjaring data-data primer yang berkaitan 

dengan fokus penelitian. Wawancara mendalam dilakukan dengan baik secara 

terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara (interview guide), maupun 

wawancara bebas atau tidak terstruktur bersamaan dengan observasi, instrumen yang 

digunakan untuk melakukan wawancara ini adalah tape recorder, yang dilengkapi 

pula dengan catatan-catatan kecil peneliti. Peneliti melakukan wawancara dengan 

staff pemberdayaan di Dinas Kehutanan, UPTD KPHL Way Waya dan Kelompok 

Karya Bersama. Hasil wawancara berupa penyampaian pendapat dari pihak tersebut 

disampaikan dengan baik, sehingga peneliti dapat memperoleh hasil wawancara 

terkait kajian penelitian yang dibutuhkan.  

2. Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk menghimpun data sekunder yang memuat informasi 

tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen seperti surat, dan lain sebagainya. 
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Sumber data ini merupakan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pemberdayaan 

Masyarakat pada kelompok Karya Bersama di Kampung Marga Jaya Kecamatan 

Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah melalui HKm. Dokumen yang didapat 

oleh peneliti adalah dokumen berupa data HKm Kabupaten Lampung Tengah, Data 

Inventarisasi Hutan dalam dokumen Tata Hutan KPHL Unit VII Way Waya, Foto 

pelaksanaan kegiatan HKm dan dokumentasi yang diperoleh peneliti di lapangan. 

3. Observasi (Pengamatan) 

Pengamatan digunakan untuk mendapatkan data-data primer yang berupa deskripsi 

faktual, cermat dan terperinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia, dan 

situasi sosial serta konteks kegiatan itu terjadi, dan berhubungan dengan fokus 

penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati proses pemberdayaan 

masyarakat yang dilakukan kelompok HKm Karya Bersama dalam program HKm 

seperti; kegiatan penanaman yang dilakukan kelompok Karya Bersama juga hasil 

tanamannya. Peneliti juga melakukan observasi terkait kendala yang dihadapi 

kelompok HKm; diantaranya mengamati jalanan ke arah Kampung Marga Jaya yang 

cukup rusak.  

F. Analisis Data 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai 

sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan 

lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Data 

dianalisis secara deskriptif yaitu dengan penelitian dengan gambaran secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara 
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fenomena yang diselidiki. Fenomena yang diteliti secara deskriptif tersebut dicari 

informasinya mengenai hal-hal yang dianggap relevansi dengan tujuan penelitian. 

Menurut Bogdan & Biklen dalam Moleong (2011:248)  “analisis data adalah upaya 

yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain”.  

Berikut adalah teknik analisis data model Miles and Huberman dalam Sugiyono 

(2014:246) : 

1. Reduksi data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian 

kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan 

lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal 

yang penting kemudian dicari polanya. Reduksi data berlangsung secara terus-

menerus selama proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti memilih 

dan menyeleksi serta merangkum data yang diperoleh atau difokuskan pada hal-hal 

yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui program hutan 

kemasyarakatan di Kampung Marga Jaya Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten 

Lampung Tengah. 
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2. Penyajian data 

Penyajian data dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran 

secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Pada dasarnya penyajian data 

merupakan pembagian pemahaman peneliti tentang hasil penelitian. Penyajian yang 

paling sering digunakan pada data yang telah direduksi yaitu disajikan dalam bentuk 

teks naratif. 

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

Verifikasi dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, 

yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. 

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan pengambilan inti sari 

dari serangkaian hasil penelitian berdasarkan wawancara, observasi, serta 

dokumentasi hasil penelitian. 

G. Teknik Keabsahan  Data 

Untuk mendapatkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan, yang 

pelaksanaannya didasarkan pada sejumlah kriteria. Moleong  (2011:324) mengatakan 

dalam penelitian kualitatif uji keabsahan data meliputi: 

1. Derajat kepercayaan (Credibility) 

Penerapan kriteria derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas 

internal dari nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri 

sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Lalu 

mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan 

pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Selanjutnya 

kegiatan yang dilakukan peneliti agar hasil penelitian dapat dipercaya yaitu 
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melakukan triangulasi. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran 

data juga dilakukan untuk memperkaya data. Sedangkan Denzin dalam Moleong 

(2011:330), membedakan empat macam triangulasi di antaranya ialah: memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat 

macam triangulasi tersebut, peneliti hanya lebih menggunakan teknik pemeriksaan 

dengan memanfaatkan sumber dibandingkan dengan yang lain. 

2. Keteralihan (Tranferability) 

Keteralihan adalah persoalan empiris bergantung pada kesamaan antar konteks 

pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti 

hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. 

Dengan demikian peneliti bertanggungjawab untuk menyediakan data deskriptif 

secukupnya jika ia ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut.  

3. Kebergantungan (Dependability) 

Kriterium kebergantungan merupakan subsitusi istilah reliabilitas dalam penelitian 

yang non-kualitatif, konsep kebergantungan lebih luas daripada reliabilitas. Hal 

tersebut disebabkan oleh peninjauannya dari segi bahwa konsep itu memperhitungkan 

segala-galanya, yaitu yang ada pada reliabilitas itu sendiri ditambah faktor-faktor 

lainnya yang tersangkut.  

4. Kepastian (Confirmability) 

Kepastian disini bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan 

beberapa orang terhadap pandangan, pendapat dan penemuan sesorang. Jadi 

objektivitas-subjektivitasnya suatu hal bergantung pada orang seorang. Menurut 

Scriven, selain itu masih ada unsur kualitas yang melekat pada objektivitasnya. Hal 
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itu digali dari pengertian bahwa jika sesuatu objektif, berarti dapat dipercaya, faktual, 

dan dapat dipastikan. Jika subjektif berarti tidak dapat dipercaya atau melenceng. 

Pengertian inilah yang dijadikan tumpuan pengalihan pengertian objektivitas-

subjektivitas menjadi kepastian.  



 

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. KPHL Unit VII Way Waya 

1. Latar Belakang 

Hutan merupakan sumberdaya alam yang dianugerahkan Tuhan untuk 

kelangsungan semua makhluk ciptaannya. Hutan merupakan bagian dari sistem 

pengatur tata air, tanah dan udara untuk kehidupan di bumi yang sulit tergantikan. 

Hutan sebagai salah satu sistem pendukung kehidupan, penting dikuasai oleh 

negara dan dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. 

Mengingat peran atau fungsinya yang sangat penting, hutan harus dikelola secara 

baik, arif dan bijaksana, yaitu sesuai dengan kondisi dan peruntukannya.  

Pengelolaan hutan tidak dapat disamakan dengan sumberdaya alam lainnya, 

pengelolaan sumberdaya hutan ditujukan untuk mengoptimalkan manfaatnya bagi 

kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan  fungsi, sifat dan karakteristik 

kawasan hutan, yaitu fungsi ekonomi/produksi, fungsi ekologis,  dan fungsi sosial 

budaya.  

Prinsip pengelolaan hutan untuk mewujudkan keberlanjutan fungsi hutan saat ini 

adalah sustainable forest ecosystem. Pergeseran paradigma pengelolaan hutan ini 
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didasarkan pemahaman bahwa sebagian besar nilai hutan adala berupa jasa-jasa 

lingkungan hutan, baik yang bersifat tangible maupun intangible. 

KPH merupakan suatu sistem pengelolaan hutan berdasarkan satu satuan wilayah 

yang berbasis ekosistem, yang di dalamnya memuat prinsip-prinsip kelestarian 

hutan, tindakan administrasi, dan tindakan organisasi untuk mewujudkan 

pengelolaan hutan yang prospektif, sehat dan lestari. Seluruh kawasan hutan 

terbagi ke dalam KPH yang meliputi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi 

(KPHP), Kesatuan Pengelolaan Hutan lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan 

Hutan Konservasi (KPHK). Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi, sesuai 

kewenangannya bertanggung jawab terhadap pembangunan  (KPH) dan 

infrastrukturnya. 

Kesatuan Pengelolan Hutan (KPH) berperan penting bagi pembangunan 

kehutanan. Adanya KPH di tingkat tapak akan bermanfaat bagi upaya 

pembenahan tata kelola kehutanan, mendorong terwujudnya desentralisasi nyata 

bidang kehutanan, optimalisasi akses masyarakat terhadap hutan serta merupakan 

salah satu jalan bagi resolusi konflik. Selain itu keberadaan KPH dapat menjamin 

penyelenggaraan pengelolaan hutan yang tepat lokasi, tepat  sasaran, tepat 

kegiatan, tepat pendanaan serta memungkinkan ditanganinya wilayah-wilayah 

“open acces” yang hingga saat ini belum ditangani.  

Keberadaan KPH menjadi semakin kuat dengan dikeluarkannya Peraturan 

Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas peraturan pemerintah no.6 

tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta 

pemanfaatan hutan. Pengelolaan hutan, sesuai dengan fungsi pokok dan 
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peruntukannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien sarta lestari sesuai 

dengan kondisi ekologis, sosial dan ekonomi serta budaya masyarakat sekitar 

hutan. Kegiatan pengelolaan yang akan dilakukan oleh KPH meliputi: 1) Tata 

hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, 2) Pemanfaatan hutan dalam 

hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang izin, 3) Pemanfaatan hutan 

di wilayah tertentu, 4) Rehabilitasi hutan dan reklamasi, dan 5) Perlindungan 

hutan dan konservasi alam.   

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah mendukung terbentuknya KPHL 

dengan harapan KPH bersama pemegang izin (HKm) dapat melaksanakan 

pengelolaan KPHL Way Waya secara optimal (aspek ekonomi, aspek sosial dan 

aspek lingkungan).  

Sebagai sebuah institusi pengelola ditingkat tapak dimana salah satu fungsi dan 

tugas dari organisasi KPH yaitu menyelenggarakan pengelolaan hutan berupa tata 

hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, maka KPHL Way Waya harus 

mempunyai Rencana Pengelolaan yang merupakan rencana induk penggerak 

seluruh kegiatan yang mengarahkan pada pencapaian tujuan dari pengelolaan 

hutan yang telah ditetapkan. Rencana pengelolaan yang terdiri dari rencana 

pengelolaan jangka panjang dan jangka pendek ini memuat setidaknya tujuan, 

strategi, rencana kegiatan serta target yang ingin dicapai dalam pengelolaan hutan 

itu sendiri. Tentunya, di dalam penyusunan rencana pengelolaan ini, KPH harus 

mengacu pada Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dan Rencana 

Kehutanan Tingkat Daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota dan 

memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat serta kondisi 

lingkungan.  
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Sejak ditetapkannya menjadi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)  Unit 

VII oleh Menteri Kehutanan, KPHL Way Waya Lampung Tengah direncanakan 

segera melaksanakan proses penyusunan RPHJP dengan difasilitasi oleh 

Kementrian Kehutanan melalui Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) 

Wilayah XX Lampung – Bengkulu.  Penyusunan dilakukan melalui koordinasi 

dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah dan Dinas 

Kehutanan Provinsi Lampung.  

Langkah awal yang ditempuh dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan 

Jangka Panjang (RPHJP) adalah dengan pelaksanaan inventarisasi hutan dan 

penyusunan tata hutan wilayah KPHL Unit VII Way Waya Lampung Tengah 

yang dilaksanakan oleh Tim BPKH Wilayah Wilayah XX Lampung – Bengkulu 

dan didampingi oleh KPHL, selain itu juga dilakukan pengumpulan data dan 

informasi terkait lainnya yang nantinya dibutuhkan dalam penyempurnaan 

penyusunan RPHJP KPHL Way Waya Lampung Tengah agar lebih baik. 

Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup 

kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan 

potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat 

yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari. Penyusunan Tata Hutan ini 

mengikuti petunjuk teknis tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan 

kesatuan pengelolaan hutan yang diterbitkan oleh Dirjen Planologi. Penyusunan 

Tata Hutan meliputi beberapa kegiatan, yakni: a.Pembentukan tim pelaksana. 

b.Penyusunan rencana kerja kegiatan. c.Pelaksanaan inventarisasi hutan. 

d.Pengolahan dan analisis data. e.Pembagian blok dan petak. f.Pembahasan 
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dengan para pihak melalui konsultasi public. g.Penataan batas blok dan petak. 

h.Pemetaan dan penyusunan buku tata hutan. 

Penyusunan Tata Hutan KPHL Unit VII Way Waya Lampung Tengah sangat 

penting karena hasilnya merupakan yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam 

penyusunan RPHJP KPHL Unit VII Way Waya Lampung Tengah sepuluh tahun 

kedepan dan diharapkan memberikan hasil yang sesuai dengan visi dibentuknya 

KPHL yaitu pengelolaan hutan lestari secara berkelanjutan dan mandiri untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

2. Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penyusunan Tata Hutan KPHL Unit VII Way Waya Lampung 

Tengah ini adalah untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan 

pengelolaan hutan pada wilayah kelola KPHL Unit VII Way Waya Lampung 

Tengah selama 10 (sepuluh) tahun kedepan, mulai dari tahun 2016 sampai dengan 

tahun 2025. 

Adapun yang menjadi tujuan dari penyusunan Tata Hutan KPHL  Unit VII Way 

Waya ini adalah sebagai berikut: 

a. Menyediakan data dan informasi tentang faktor geofisik, potensi hayati, 

jasa lingkungan, serta sosial dan ekonomi wilayah kelola KPHL Unit VII 

Way Waya, Lampung Tengah.  

b. Membagi wilayah kelola KPHL Unit VII Way Waya, Lampung Tengah ke 

dalam blok-blok dan petak-petak pengelolaan. 
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c. Menyediakan dokumen Tata Hutan yang menjadi dasar penyusunan 

perencanaan jangka panjang selama 10 tahun (kurun waktu 2016 – 2025) 

yang dapat menjadi acuan bagi para pihak yang terlibat dalam pengelolaan 

hutan wilayah KPHL Unit VII Way Waya, Lampung Tengah. 

3. Sasaran 

Sasaran kegiatan penyusunan Tata Hutan ini meliputi sasaran lokasi dan sasaran 

kegiatan penyusunan. Kawasan yang menjadi sasaran penyusunan rencana 

pengelolaan hutan jangka panjang ini adalah kawasan hutan lindung KPHL Unit 

VII Way Waya, Lampung Tengah.  

Adapun sasaran kegiatan ini adalah tersusunnya Tata Hutan wilayah KPHL Unit 

VII Way Waya, Lampung Tengah yang didasarkan kondisi-kondisi yang dihadapi 

melalui:  

a. Inventarisasi dan analisis terhadap kondisi aktual wilayah KPHL Unit VII Way 

Waya, Lampung Tengah dari aspek ekologi, ekonomi dan sosial. Aspek-aspek ini 

dijelaskan dengan lebih rinci sebagai berikut:  

a) Inventarisasi dan analisis kondisi ekologi meliputi aspek biofisik wilayah, 

antara lain iklim, jenis tanah, ketinggian dan kelerengan, daerah aliran 

sungai, tutupan vegetasi, distribusi tingkat kekritisan lahan kritis, jenis 

flora dan fauna dan potensi tegakan.  

b) Inventarisasi dan analisis kondisi ekonomi yang berkaitan dengan 

aksesibilitas wilayah, aktivitas ekonomi kehutanan dan nilai tegakan.  
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c) Inventarisasi dan analisis kondisi sosial yang berkaitan dengan profil 

kependudukan di wilayah sekitar kawasan hutan.  

b. Tersusunnya Tata Hutan yang memuat pembagian resort serta rencana blok-

blok di beserta petak-petak pengelolaan. Tata hutan ini memberikan arahan spasial 

pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan perlindungan hutan, 

serta pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dengan 

tetap memperhatikan keberlangsungan fungsi masing-masing kawasan hutan. Hal 

ini dalam kerangka untuk mencapai keseimbangan ekologi, ekonomi dan sosial 

dalam pengelolaan hutan. 3. Tata Hutan ini menjadi dasar penyusunan Rencana 

Hutan Jangka Panjang, dan juga kemudian menjadi dasar pengelolaa KPHL untuk 

dapat menyusun rencana jangka pendek dalam tahunan yang akan menjadi 

pedoman detail untuk menjalanakan program dan kegiatan. 

4. Batasan dan Pengertian  

Berdasarkan aturan perundang-undangan, baik undang-undang, peraturan 

pemerintah, keputusan menteri, peraturan menteri serta petunjuk teknis, maka 

disusun beberapa batasan dan pengertian, sebagai berikut: 

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan 

alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.  

2. Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan 

oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap 

(UU 41 Tahun 1999).  
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3. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 

sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata 

air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan 

memelihara kesuburan tanah. 

4. Pengurusan Hutan meliputi kegiatan penyelenggaraan yaitu perencanaan 

kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan pendidikan 

dan latihan serta penyuluhan kehutanan dan pengawasan (UU 41 tahun 

1999) pembentukan wilayah pengelolaan hutan dan penyusunan rencana 

kehutanan.  

5. Perencanaan kehutanan meliputi kegiatan inventarisasi hutan, pengukuhan 

kawasan hutan, penatagunaan, kawasan hutan  

6. Penataan Hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, 

mencakup pengelompokan sumberdaya hutan sesuai dengan tipe 

ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk 

memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara 

lestari. 

7. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan 

penyusunan rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan; penggunaan 

kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan; perlindungan hutan dan 

konservasi alam.  

8. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, 

memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan bukan kayu 
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serta memungut hasil hutan bukan kayu secara optimal dan adil untuk 

kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.  

9. Penggunaan kawasan hutan merupakan penggunaan untuk kepentingan 

pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok 

kawasan hutan. 

10. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, 

mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya 

dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem 

penyangga kehidupan tetap terjaga.  

11. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan 

kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara 

optimal sesuai dengan peruntukannya.  

12. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi 

kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh 

perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan 

penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat 

dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta 

perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.  

13. Tata Batas dalam wilayah KPHL Unit VII Way Waya adalah melakukan 

penataan batas dalam wilayah kelola KPHL Unit VII Way Waya 

berdasarkan pembagian Blok dan petak.  
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14. Inventarisasi hutan adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk 

mengetahui keadaan dan potensi sumber daya hutan serta lingkungannya 

secara lengkap.  

15. Blok adalah bagian wilayah KPHL Unit VII Way Waya yang dibuat relatif 

permanen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan.  

16. Blok Pemanfaatan adalah wilayah yang dikelola dengan tujuan 

pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. 

17. Blok Lindung adalah wilayah yang dikelola dengan tujuan pengawetan 

keanekaragaman hayati dan fungsi konservasi dalam hal ini yang akan 

dikelola oleh KPHL Unit VII Way Waya melalui kesepakatan dengan 

pemegang izin. 

18. Petak adalah bagian dari blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit 

usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan atau 

silvikultur yang sama.  

19. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH Unit VII Way 

Waya adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan 

peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.  

20. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selanjutnya disebut KPHL adalah 

KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar didominasi 

kawasan hutan lindung.  

21. Para pihak adalah pengelola KPHL Unit VII Way Waya, perwakilan 

pemerintah yang berwenang, serta perwakilan masyarakat penerima 
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manfaat dan dampak pengelolaan KPHL Unit VII Way Waya. Partisipasi 

parapihak dapat berupa penyampaian informasi sebagai bentuk 

penyampaian informasi paling rendah, sampai dengan keterlibatan 

parapihak pada setiap tahapan proses penyusunan rencana pengelolaan.  

22. KPHL Unit VII adalah wujud awal dari KPHL Unit VII yang secara 

bertahap dikembangkan menuju situasi dan kondisi aktual organisasi 

KPHL Unit VII ditingkat tapak. 

23. Resort Pengelolaan Hutan adalah kawasan hutan dalam wilayah kelola 

KPHL Unit VII yang merupakan bagian dari wilayah KPHL Unit VII yang 

dipimpin oleh Kepala Resort KPHL Unit VII dan bertanggungjawab 

kepada Kepala KPHL Unit VII. 

24. Wilayah tertentu antara lain adalah wilayah hutan yang situasi dan 

kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan 

pemanfaatannya berada di luar areal ijin pemanfaatan dan penggunaan 

kawasan hutan. 

25. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang adalah rencana pengelolaan 

hutan pada tingkat strategis berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun atau 

selama jangka benah pembangunan KPHL Unit VII Way Waya. 

26. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek adalah rencana pengelolaan 

hutan berjangka waktu 1 (satu) tahun pada tingkat operasional berbasis 

petak/blok. 
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27. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil 

hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan 

budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan. 

28. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan 

potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi 

fungsi utamanya.  

29. Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang 

dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan 

kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. 

30. Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan 

utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.  

31. Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) adalah izin  

usaha  yang  diberikan  untuk  memanfaatkan  sumber  daya  hutan  pada 

kawasan hutan lindung 

32. Pemberdayaan Masyarakat Setempat adalah upaya untuk meningkatkan 

kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan 

manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui 

pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan 

kesejahteraan masyarakat setempat.  

33. Masyarakat Setempat adalah kesatuan  sosial  yang  terdiri  dari  warga  

Negara Republik  Indonesia  yang  tinggal  di  dalam  dan/atau  di  sekitar  

hutan,  yang bermukim  di  dalam  dan/atau  di  sekitar  kawasan  hutan  

yang  memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang 
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bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap 

ekosistem hutan. 

34. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di 

bidang kehutanan. 

35. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah 

yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

perusahaan/pengolahan kekayaan daerah dn penjualan asset tetap daerah 

serta jasa giro dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 

ketentuan – ketentuan yang berlaku. 

36. TGHK adalah singkatan dari Tata Guna Hutan Kesepakatan 

37. Pergub adalah Peraturan yang disahkan oleh Gubernur dan berlaku untuk 

daerah provinsi. 

38. Perda adalah peraturan daerah bisa ditingkat Kabupaten Maupun Provinsi 

yang pengesahan melalui paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

39. Perbup adalah Peraturan yag disahkan oleh Bupati dan berlaku untuk 

daerah Kabupaten bersangkutan 

5. Letak dan Luas Wilayah  

Secara administrasi berada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah Provinsi 

Lampung, dimana KPHL ini terletak dan terbagi pada 3 kecamatan yaitu 

kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Pubian dan Kecamatan Selagai Lingga 

dengan luas kawasan hutan sebesar 24.337 hektar. Dengan batas-batas sebagai 

berikut : 
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a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara. 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus. 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat. 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sendang Agung. 

Tabel 4.  Wilayah Administrasi Kecamatan yang berhubungan dengan 

KPHL Way   Waya. 

No. Kecamatan Ibukota Luas 

Wilayah 

(ha) 

Jumlah 

Kampung/Kelurahan 

Kampung Kelurahan 

1 Selagai Lingga Negeri Katon 17.388 13 - 

2 Pubian Negeri Kepayungan 16.164 19 - 

3 Sendang Agung Sendang Agung 10.889 9 - 

 Jumlah  44.441 41 - 

Sumber: Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka, 2014. 

 

 

 



 

  VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Pemberdayaan masyarakat diterapkan pada sekelompok masyarakat yang lemah 

baik itu dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan lainnya. Begitu juga 

dengan kelompok masyarakat sekitar hutan yang menggantungkan kehidupannya 

dengan mengelola potensi hutan. Dengan diterapkannya kebijakan HKm ternyata 

terbukti ada proses pemberdaayaan masyarakat dan dinilai baik, khususnya pada 

HKm Karya Bersama di Kampung Marga Jaya kecamatan  Selagai Lingga 

Kabupaten Lampung Tengah. Hal itu dapat dibuktikan melalui tahapan/proses 

pemberdayaan masyarakat milik Tim Delivery : 

1. Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan serta 

peluang-peluangnya.  

Dalam proses pemberdayaan yang pertama ini dinilai baik, terbukti karena 

KPHL dan Kelompok Karya Bersama telah mengetahui identifikasi 

permasalahan di register 39 yaitu perambah yang telah terlanjur masuk ke 

areal hutan lindung sehingga membuat kawasan hutan lindung menjadi 

rusak, mereka juga mengetahui potensi dari kondisi tanah di register 39 

sehingga cocok untuk diterapkan kegiatan HKm. 
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2. Menyusun rencana kegiatan kelompok 

Baik pemerintah dan masyarakat telah membuat rencana kegiatan HKm, 

pemerintah dan masyarakat menyebutkan alternatif terbaiknya adalah 

reboisasi.  

3. Menerapkan kegiatan kelompok 

Hal ini juga telah dilakukan oleh kelompok HKm Karya Bersama  dalam 

bentuk kegiatan yang telah dilakukan yaitu pembibitan, penanaman dan 

pemeliharaan. Dalam proses yang ketiga ini juga dinilai baik karena  

kelompok HKm memahami cara pada setiap tahapan kegiatan. 

4. Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus-menerus.  

Hal ini juga telah dilaksanakan oleh pemerintah dan juga masyarakat, 

bahwa pemerintah melakukan pemantauan dengan cara sebulan sekali 

memantau kawasan register 39. Dan masyarakat juga melakukan 

pemantauan kegiatan dengan cara seminggu sekali ke kawasan register 39 

untuk melihat dan melaksanakan kegiatan HKm. Namun pada proses yang 

keempat ini dinilai kurang baik atau kurang maksimal, karena pemerintah 

tidak rutin datang ke lokasi register 39 tempat pelaksanaan kegiatan HKm 

dan masyarakat juga kurang memantau proses kegiatan yang ada di hutan, 

serta tidak dapat menyertakan laporan pemantauan kegiatan yang 

dilakukan. 

Adapun setiap kegiatan tidak akan lepas dari kendala, kendala yang dihadapi oleh 

masyarakat kelompok HKm yaitu : 

1. Lemahnya kapasitas kelembagaan kelompok 
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Kelompok HKm masih lemah dalam pemahaman mereka terkait 

kelembagaan dalam kelompok HKm, karena mereka belum mengerti 

fungsi tugas masing-masing. 

2. Belum ada pendampingan dan fasilitasi dari pihak lain  

Fasilitasi pendamping dari pihak lain berfungsi untuk memperluas 

pengetahuan dan mengembangkan kapasitas kelompok HKm, namun di 

Kelompok HKm Kabupaten Lampung Tengah khususnya di Kelompok 

Karya Bersama belum ada pihak lain yang melakukan pendampingan dan 

fasilitasi. 

B. Saran  

Saran peneliti terkait proses pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan hutan 

kemasyarakatan yaitu : 

1. Kelompok HKm Karya Bersama untuk lebih berkoordinasi dengan 

kelompok masing-masing dalam memantau kondisi tanaman di hutan 

sebagai bentuk dari pemeliharaan hutan. 

2. KPHL Way Waya untuk memberikan pelatihan kepada kelompok HKm 

mengenai fungsi kelembagaan dalam kelompok HKm. 

3. Kelompok HKm dan KPHL Way Waya untuk mengimbau kepada pihak 

lain seperti LSM, BUMN, BUMS dan lainnya untuk berpartisipasi dalam 

pendampingan dan fasilitasi kelompok HKm. 
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