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ABSTRAK 

 

KAJIAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  

MELALUI PROGRAM KEMITRAAN  

DALAM BIDANG AGROFORESTRI  

DI KPH UNIT XIV GEDONG WANI PROVINSI LAMPUNG 

  

Oleh 

 

Rian Setiawan 

 

Pembentukan KPH dengan menerapkan program kemitraan dalam bidang 

agroforestri merupakan salah satu solusi yang diimplementasikan pemerintah 

untuk mengatasi konflik lahan hutan di Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu 

untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat 

dalam program kemitraan. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan 

wawancara, kemudian hasilnya dianalisis dengan analisis diskriminan untuk 

faktor internal dan secara deskriptif untuk faktor eksternal. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa faktor internal yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat 

yaitu pengetahuan masyarakat mengenai program kemitraan.  Faktor eksternal 

yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat yaitu sosialisasi dan pelayanan yang 

diberikan oleh KPH dan stakeholder terkait. Pihak KPH harus mengevaluasi 

metode sosialisasi terhadap kelompok tani dan meningkatkan pelayanan dalam 

kegiatan pemberdayaan.  

 

Kata kunci: agroforestri, kemitraan, KPH, konflik tenurial, partisipasi masyarakat. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

COMMUNITY PARTICIPATION ON AGROFORESTRI 

DEVELOPMENT IN THE PARTNERSHIP PROGRAM IN GEDONG 

WANI FOREST MANAGEMENT UNIT  

 

 

By 

 

Rian Setiawan 

 

The establishment of Forest Management Unit (KPH) by implementing 

partnership programs in agroforestry was one of the solutions that had been 

implemented by the government to overcome forest land conflicts in Indonesia. 

The purpose of this research was to analyze the factors that influence community 

involvement in the partnership program. The data were collected by questionnaire 

and interview, then the results were analyzed with discriminant analysis for 

internal factors and descriptively for external factors. The results showed that the 

internal factor that influences community involvement was community knowledge 

about the partnership program. External factors that influence community 

involvement were socialization and services provided by Forest Management Unit 

(KPH) and related stakeholders. KPH should evaluate the methods of 

socialization to farmer groups and improve services in empowerment activities. 

Keywords: agroforestry, community participation, forest management unit, forest 

partnership, tenurial conflict. 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

A.  Latar Belakang Masalah  

 

 

Konflik sumberdaya hutan mengalami eskalasi dari tahun ke tahun.  Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2016) memperkirakan wilayah hutan yang 

mengalami konflik di Indonesia mencapai angka 20 juta ha.  Harnowo dan 

Ekawati (2014), menjelaskan bahwa penyebab konflik tersebut sangat beragam, 

antara lain: kebĳakan yang tidak terformulasi dengan jelas, tumpang tindih 

perĳinan, tidak ada pengakuan hak-hak masyarakat adat dan sebagainya. 

Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) bisa dĳadikan sebagai peluang 

untuk melakukan resolusi konflik yang selama ini masih terjadi. 

 

KPH merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam rangka 

memperbaiki tata kelola hutan dan memperkuat desentralisasi sektor hutan. KPH 

mempunyai peran yang sangat penting dalam konteks pembangunan kehutanan 

secara nasional.  KPH terbagi ke dalam tiga kelompok yaitu Kesatuan 

Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung 

(KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (Hamzah, 2014).  

Dalam pengelolaan KPH, kehutanan masyarakat  merupakan salah satu alternatif 

dalam melakukan resolusi konflik lahan hutan.  Kehutanan masyarakat merupakan 

suatu konsep pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat, dimana masyarakat 
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diberi akses untuk dapat mengelola dan mendapatkan penghasilan dari hutan 

(Kaskoyo et al, 2017).   Akses yang diberikan kepada masyarakat tersebut tetap 

dikontrol dengan program kemitraan dan dibina melalui berbagai program 

pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat tetap beraktivitas  dalam koridor 

pengelolaan hutan yang lestari.  Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan Ichsan dan Febryano (2015) bahwa akses pengelolaan hutan yang 

diberikan  kepada masyarakat secara umum sudah tertuang dalam dokumen 

perencanaan KPH dalam bentuk pengembangan kemitraan masyarakat, 

pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti hutan kemasyarakatan dan hutan 

tanaman rakyat. 

 

Kehutanan masyarakat dalam proses pelaksanaannya berusaha mengenalkan suatu 

program yang dapat diterapkan oleh masyarakat.  Salah satu  program kehutanan 

masyarakat yang diterapkan di KPH, khususnya KPHP sesuai dengan Peraturan 

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor P. 83 tahun 2016 adalah 

program kemitraan kehutanan.  Program kemitraan kehutanan yang relevan  

dilakukan yaitu dalam bidang agroforestri.  Agroforestri dipandang menjadi solusi 

karena dianggap sebagai win-win solution yang menitikberatkan kelestarian hutan 

bagi pihak KPHP dan  akses kelola lahan bagi masyarakat.  Hal ini diperkuat oleh 

pernyataan Arts dan Koning (2017), bahwa kehutanan masyarakat dengan pola 

agroforestri dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan  kelestarian hutan 

tetap terjaga.   

 

Program-program yang telah direncanakan oleh pihak KPHP akan dapat 

terlaksana dengan baik apabila dibarengi dengan partisipasi masyarakat. Ife dan 
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Tersoriero (2014) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan 

komponen vital yang menentukan keberhasilan dari program pemberdayaan.  

Menurut Damayatanti (2011), jika masyarakat dapat aktif berpartisipasi, maka 

mereka akan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang ada di KPHP, seperti 

menekan laju kerusakan hutan dan bahkan meresolusi konflik, sehingga 

kelestarian dan keamanan hutan tetap terjaga.    

 

Namun pada kenyataannya, partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan 

masyarakat tersebut belum berjalan secara optimal.  Hal tersebut terbukti pada 

KPH Unit XIV Gedong Wani karena hanya ada satu kelompok tani yang aktif 

berpartisipasi.  Hal ini tentu akan berimbas kepada  keberlanjutan program, 

padahal keberlanjutan program merupakan inti dari terselenggaranya 

pemberdayaan masyarakat (Simmons et al., 2015). 

 

Oleh karena itu, untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat di KPHP 

maka diperlukan kajian terhadap implementasi program pemberdayaan 

masyarakat yang sudah dilakukan serta faktor-faktor yang mempengaruhi 

partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan. Hal tersebut dapat menjadi 

bahan pertimbangan dalam perumusan strategi pemberdayaan masyarakat 

selanjutnya bagi KPHP. 
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B.  Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana program pemberdayaan masyarakat melalui program kemitraan 

dalam bidang  agroforestri di KPH Unit XIV Gedong Wani? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam 

program pemberdayaan masyarakat melalui program kemitraan dalam bidang 

agroforestri di KPH Unit XIV Gedong Wani? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Menjelaskan program pemberdayaan masyarakat melalui program kemitraan 

dalam bidang agroforestri di KPH Unit XIV Gedong Wani. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat 

dalam program pemberdayaan masyarakat melalui program kemitraan dalam 

bidang agroforestri di KPH Unit XIV Gedong Wani. 

 

 

D.  Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi dan masukan bagi KPHP untuk terus meningkatkan  

hubungan kerja sama yang baik dengan anggota kelompok tani dalam 

kegiatan kemitraan dalam bidang agroforestri.  
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2. Memberikan rekomendasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan 

kehutanan masyarakat seperti KPHP, Dinas Kehutanan, LSM, akademisi, dan 

lain-lain dalam membuat kebijakan pengelolaan hutan. 

3. Memberikan referensi dan informasi bagi peneliti dalam melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai program pemberdayaan masyarakat dalam 

bidang agroforestri. 

 

 

E.  Kerangka Pemikiran 

 

 

Sebagian besar wilayah KPH, khususnya KPHP yang ada di Indonesia telah 

diokupasi oleh masyarakat. Solusi yang memungkinkan untuk mengatasi masalah 

tersebut agar tidak menimbulkan konflik yaitu bermitra dengan masyarakat yang 

menduduki wilayah hutan.  KPH Unit XIV Gedong Wani memberi akses kelola 

lahan kepada masyarakat dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama. 

Berbagai program pemberdayaan masyarakat telah dicanangkan oleh KPH Unit 

XIV Gedong Wani salah satunya adalah melalui program kemitraan dalam bidang 

agroforestri.  Agroforestri diharapkan menjadi jalan tengah di antara kepentingan 

kedua belah pihak.  Kegiatan pemberdayaan menemui berbagai kendala salah 

satunya yaitu partisipasi masyarakat yang rendah.  Penelitian kajian  program 

pemberdayaan masyarakat melalui program kemitraan dalam bidang agroforestri 

ini melihat bagaimana program pemberdayaan masyarakat di KPH Unit XIV 

Gedong Wani dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi  masyarakat 

dalam program tersebut.  Adapun kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat 

pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka pemikiran. 
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Masyarakat dalam Bidang 

Agroforestri 

Faktor Eksternal: 

1. Metode Pelaksanaan 

Program 
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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

 

Berdasarkan RPHJP KPH Unit XIV Gedong Wani tahun2016, wilayah  kerja 

KPH Unit XIV Gedong Wani terletak pada empat Register Kawasan Hutan 

Produksi yaitu : KHP Way Ketibung I  yang terletak di Register 5; KHP Way 

Ketibung II yang terletak di Register 35; KHP Way Kibang yang terletak di 

Register 37 dan KHP Gedong Wani yang terletak di Register 40.  KPH Unit XIV 

Gedong Wani termasuk dalam wilayah pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Way Sekampung, yaitu dalam wilayah Sub DAS Ketibung, Sub DAS Kandis dan 

Sub DAS Sekampung Hilir. 

 

Secara administrasi KPH Unit XIV Gedong Wani termasuk dalam dua wilayah 

administrasi pemerintahan, yaitu Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten 

Lampung Timur yang terdiri dari 11  Kecamatan dan 35 Desa.  Secara geografis 

letak KPH Unit XIV Gedong Wani berada pada  105
o
 17’ 40” BT sampai dengan 

105
o
 32’ 35” BT dan  05

o 
10’ 00” LS sampai dengan  05

o
 32’ 30” LS.  Batas-batas 

lokasi areal kerja UPTD KPH Unit XIV Gedong Wani sebagai berikut. 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Areal Penggunaan Lain (APL). 

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Areal Penggunaan Lain (APL). 

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Areal Penggunaan Lain (APL). 
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4. Sebelah Barat berbatasan dengan Areal Penggunaan Lain (APL) dan 

Kawasan Hutan Lindung (KHL) Batu Serampok Register 17. 

 

Areal wilayah kerja dari UPTD KPH Unit XIV Gedong Wani terdiri dari  empat 

Register Kawasan Hutan Produksi (KHP) yaitu KHP Way Ketibung I Register 5; 

KHP Way Ketibung II Register 35; KHP Way Kibang Register 37 dan KHP 

Gedong Wani Register 40  dimana secara administrasi wilayah pemerintahan 

termasuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung 

Timur.  Kawasan Hutan Produksi tersebut telah dilaksanakan pengukuhan batas 

luarnya oleh Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Tanjungkarang dan 

telah ditanda tangani oleh Panitia Tata Batas Hutan Tingkat II Kabupaten 

Lampung Selatan dan Panitia Tata Batas Hutan Tingkat II Kabupaten Lampung 

Tengah (sekarang menjadi Kabupaten Lampung Timur) pada tanggal 26 Maret 

1996.  Kemudian disahkan oleh Dirjen Inventarisasi dan Tata Guna Hutan atas 

nama Menteri Kehutanan pada tanggal 10 April 1997 walaupun kegiatan 

pengukuhan/pengukuran batasnya telah ketemu gelang, tetapi sampai saat ini 

kawasan hutan tersebut belum mendapatkan keputusan penetapannya dari Menteri 

Kehutanan. 

 

Wilayah Kabupaten Lampung Timur telah dipasang pal batas yang terbuat dari 

cor beton bertulang yang berukuran 10 x 10 x 130 cm sebanyak 750 buah yaitu 

dari pat batas nomor B/HP/1 s/d pal batas nomor B/HP/750 dengan pengukuran 

sepanjang 77,50 km, sedangkan untuk wilayah Kabupaten Lampung Selatan juga 

telah dipasang pal batas yang terbuat dari cor beton bertulang yang berukuran 

sama yaitu berukuran 10 x 10 x 130 cm sebanyak 1.074 buah  yaitu dari pal batas 
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nomor  B/HP 751 sampai dengan pal batas nomor B/HP/1824 = B/HP/1 sepanjang 

114 km.   

 

Secara keseluruhan pal batas yang telah terpasang tersebut berbatasan langsung 

dengan tanah marga atau kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang 

sudah dilepas menjadi bukan kawasan hutan terkecuali dari pal batas nomor 

B/HP/1190 sampai dengan pal bas nomor B/HP/1297 merupakan batas fungsi 

yaitu berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan Lindung (KHL) Batu 

Serampok Register 17.  Walaupun telah dilakukan beberapa kali rekonstruksi 

batas yang dilaksanakan secara sporadis, tetapi tetap saja tanda batas yang berupa 

pal batas dilapangan sulit diketemukan sehingga diperlukan adanya penataan/ 

pengukuran yang secara simultan agar batas wilayah areal kerja dari UPTD KPH 

Gedong Wani  dapat di akui baik secara de facto maupun de jure.  Lokasi dari 

areal kerja UPTD KPH Gedong Wani berbatasan sebagai berikut. 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Areal Penggunaan Lain (APL). 

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Areal Penggunaan Lain (APL). 

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Areal Penggunaan Lain (APL). 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Areal Penggunaan Lain (APL) dan 

Kawasan Hutan Lindung (KHL) Batu Serampok Register 17. 

 

Sejarah Wilayah KPH Unit XIV Gedong Wani tertuang dalam RPHJP KPH Unit 

XIV Gedong Wani tahun 2016, bahwa sebagian besar kawasan hutan di wilayah 

Provinsi Lampung telah ditunjuk sebagai kawasan hutan sejak jaman Belanda, 

khususnya untuk lokasi areal kerja UPTD KPH Gedong Wani yang terdiri dari. 
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1. KHP Way Ketibung I Register 5 telah ditunjuk  berdasarkan Besluit Resident 

Lampung District No. 308 tanggal 31 Maret 1941 KHP Way Ketibung II Reg 

35 telah ditunjuk  berdasarkan Besluit Resident Lampung District No. 99    

tanggal 7 Februari 1933. 

2. KHP Way Kibang Reg 37 telah ditunjuk  berdasarkan Besluit Resident 

Lampung District No. No. 311 tanggal 31 Maret 1941. 

3. KHP Gedong Wani Register 40 telah ditunjuk  berdasarkan Besluit Resident 

Lampung District No. 372 tanggal 12 Juni 1937. 

 

Dalam rangka mengamanankan kawasan hutan dari perambahan masyarakat 

akibat bertambahan penduduk, khususnya dikawasan hutan produksi maka Kepala 

Dinas Kehutanan Provinsi Lampung sejak tahun 1970an mengeluarkan kebijakan  

yaitu dengan program  Hak Pengusahaan Hutan Kultur (HPHK) untuk itu dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Beberapa perusahaan yang telah memegang ijin HPHK dari Kepala 

Dinas Kehutanan Provinsi Lampung  di wilayah kawasan hutan  

produksi; Register 35, Register 37 dan Register 40 

 

 
No Nama Pemegang Izin SK Kepala Dishut Provinsi Lampung Tempat 

/Lokasi Nomor Tanggal Luas (ha) 

1. CV Tunas  001/PH/1974 20-02-1974 1.880 KHP Reg. 40 

2.  a. PT Herima 003/PH/1974 27-02-1974 651 KHP Reg. 40 

 b. PT Herima 003A/PH/1975 01-04-1974 403 KHP Reg. 40 

3. PT Lampung 

Pelletizing Company 

004/PH/1974 01-04-1974 3.092,25 KHP Reg. 40 

4. PT Lakop 005/PH/1974 01-05-1974 6.291 KHP Reg. 37 

5. 

 

PT Han  Ni Jadico Ltd. 006/PH/1974 06-09-1974 2.500 

300 

KHP Reg. 37 

KHP Reg. 40 

6. PT Lestari 007/PH/1974 28-09-1974 2.294 KHP Reg. 40 

7. PT Daya Karya 007/PH/1974 30-09-1974 2.600 KHP Reg. 35 

8. PT Mitsugoro 001/PH/1974 29-09-1974 3.640,62 KHP Reg. 40 

Sumber: KPH Unit XIV Gedong Wani (2016) 
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Areal kerja dari UPTD KPH Gedong Wani sebelumnya ada ijin Hutan Tanaman 

Industri (HTI) tetapi dengan adanya Keputusan Menteri Kehutanan No, SK. 248 

/Menhut-II/ 2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang Pencabutan Keputusan Menteri  No 

388/Kpts-II/1996 tanggal 30 Juli 1996 Jo Keputusan Menteri Kehutanan No 

240/Menhut-II/2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Pemberian Hak Pengusahaan 

Hutan Tanaman Industri  atas areal hutan seluas ± 41.210 ha di Provinsi Lampung 

kepada PT. Dharma Hutan Lestari d/h PT. Lampung Pelletizing Factory. 

 

Pada tahun 2000, pelaksanaan diberlakukan  pengalokasian, pendistribusian dan 

pemberian hak atas tanah kepada masyarakat, badan hukum dan instansi 

pemerintah yang selama ini telah memanfaatkan dan menguasai tanah secara fisik,  

kemuadian diatur dan ditetapkan pedoman dan pelaksanaannya melalui Peraturan 

Daerah (PERDA) Provinsi Lampung No 6 Tahun 2001 tanggal 22 Oktober 2001 

tentang Alih Fungsi Lahan dari Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi 

(HPK) seluas ± 145.125 ha  menjadi kawasan bukan HPK dalam rangka 

pemberian Hak Atas Tanah.  Akibat adanya pelepasan kawasan hutan tersebut, 

khususnya di wilayah Kawasan Hutan Produksi Register 5; Reg 35; Register 37 

dan Register 40 terjadi pembuatan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan 

Nasional Provinsi Lampung, dimana sewaktu melaksanakan pensertifikatannya 

BPN tidak menyertakan petugas kehutanan baik dari provinsi maupun kabupaten 

sehingga terjadilah adanya sertifikat dalam kawasan hutan.  Hal inilah yang 

memicu terjadinya konflik tenurial yang tidak berujung di Kawasan Hutan KPH 

Unit XIV Gedong Wani. 
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Mengacu pada RPHJP KPH Unit XIV Gedong Wani tahun 2016, penutupan lahan 

di areal lokasi wilayah UPTD KPH Unit XIV Gedong Wani sudah berupa: 

Pertanian Lahan Kering (Pt); Pertanian Lahan Kering (Pc); Pemukiman (Pm); 

Lahan Terbuka (T); Belukar (B); Perkebunan (Pk)  dan Pabrik. Data tersebut 

berdasarkan hasil penafsiran Peta Citra Landsat 7 ETM+ Path/Row 123/064 

liputan tanggal 26 April 2010.    

 

Sesuai dengan peta penutupan lahan dapat diketahui bahwa di lokasi areal wilayah 

UPTD KPH Gedong Wani untuk jenis tanaman perkebunan sebagian besar berupa 

tanaman karet dan tanaman sawit sedangkan tanaman kayunya berupa mahoni, 

sengon dan jati, tetapi sampai saat ini potensi dari tanaman tersebut belum dapat 

diketahui karena saat ini belum dilaksanakan kegiatan inventarisasi.  Kegiatan 

yang saat ini dilaksanakan baru berupa  kegiatan indentifikasi permasalahan yang 

ada di lokasi UPTD KPH Gedong Wani. 

 

Lokasi wilayah UPTD KPH Gedong Wani sebagian besar terdiri dari dua wilayah 

administrasi pemerintahan Kabupaten, 11 Kecamatan dan 38 Desa, sehingga 

lokasi tersebut tidak ditemukan lagi keberadaan flora dan fauna langka.  Sampai 

saat ini untuk potensi jasa lingkungan dan wisata alam di wilayah UPTD KPH 

Gedong Wani dapat dikatakan belum ada tetapi bila diperhatikan pada lokasi 

tersebut nantinya bila dikelola dengan baik ada potensi yang bisa dikembangkan 

berupa wisata alam karena ada lokasi dimana berupa hamparan batu yang besar-

besar. 

 

Sesuai dengan letaknya secara geografis wilayah Provinsi Lampung merupakan 

pintu gerbang menuju Pulau Sumatera, yang jaraknya relatif dekat dengan Pulau 
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Jawa, sehingga sejak tahun 1960 banyak penduduk pendatang dari Pulau Jawa, 

Pulau Bali dan Sumatera Selatan baik melalui jalur resmi yaitu dengan cara 

transmigrasi umum maupun transmigrasi spontan.  Karena jenis tanahnya relatif 

subur maka mereka membuka lahan di kawasan hutan, khususnya pada lokasi di 

areal wilayah kerja UPTD KPH Gedong Wani yang jaraknya relatif dekat dengan 

pusat pemerintahan baik provinsi maupun kabupaten, kareana para pendatang 

yang masuk sebagian besar tidak mempunyai ketrampilan yang memadai maka 

mereka sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. 

 

Akibatnya dari banyaknya pendatang yang masuk dalam kawasan hutan tersebut 

dan belum ada upaya pengamanan hutan yang memadai pada saat tersebut, maka 

lama kelamaan mereka membentuk desa/kelurahan. Saat ini jumlah desa yang 

berada dalam areal wilayah UPTD KPH Unit XIV Gedong Wani sudah mencapai 

38 desa walaupun tidak semua dusun dari desa tersebut yang masuk dalam 

kawasan hutan, tetapi ada juga yang seluruh dusun yang ada di desanya masuk 

dalam kawasan hutan baik lahan pemukiman maupun perladangannnya. 

Walaupun masyarakat yang berada dalam kawasan hutan bermata pencaharian, 

sebagai petani tetapi sebagian besar dari mereka tetap mengakui keberadaannya 

dalam kawasan hutan, hanya mereka tetap berusaha agar lahan mereka bisa dapat 

dikeluarkan dari kawasan hutan untuk dapat dimilikinya. Berdasarkan hasil 

identifikasi yang dilakukan oleh pihak KPH di lokasi tersebut tidak diketemukan 

keberadaannya hukum adat (KPH Unit XIV Gedong Wani, 2016) 
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B. Pemberdayaan Masyarakat 

 

 

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti 

kemampuan atau kekuatan, sehingga pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses 

untuk memperoleh kemampuan (daya) atau proses pemberian daya oleh pihak 

yang berdaya kepada pihak yang belum berdaya (Sulistiyanti, 2004).  

Pemberdayaan (empowerment) merupakan suatu proses atau upaya untuk 

mendapatkan atau memberikan daya kepada individu dan masyarakat lemah agar 

dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan, kebutuhan dan potensi serta 

masalah yang dihadapi dan sekaligus menentukan solusi pemecahannya dengan 

mengoptimalkan potensi yang dimiliki (Sidu, 2010). 

 

Menurut Sidu (2010), pemberdayaan sebagai proses mengarah pada serangkaian 

tindakan yang sistematis dan mencerminkan tahapan pekerjaan atau upaya 

mengubah masyarakat yang belum berdaya untuk menuju keberdayaan. 

Sulistiyani (2004), menyatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam proses 

pemberdayaan masyarakat yaitu membentuk masyarakat menjadi mandiri.  

Kemandirian yang dimaksud meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan 

mengendalikan apa yang mereka lakukan.  Kemandirian ini dapat diartikan 

masyarakat mampu berpikir, memutuskan lalu melakukan tindakan yang tepat 

untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan kemampuan yang dimiliki 

secara mandiri. 

 

Ife dan Tesoriero( 2014), menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat harus 

selalu berupaya untuk memaksimalkan partisipasi, dengan tujuan membuat setiap 

individu ikut terlibat aktif dalam proses-proses dan kegiatan masyarakat, sehingga 
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keberlanjutan program akan dapat terwujud.  Uphoff et al. (1979) dalam 

Santunnia (2015), membagi partisipasi menjadi 4 kategori, yaitu : 

1. Partisipasi dalam membuat keputusan  

Secara lebih spesifik, partisipasi ini  melihat peran masyarakat dalam 

memberikan keseluruhan ide, formulasi pilihan, evaluasi pilihan dan 

membuat keputusan atas pilihan-pilihan tersebut.  Melihat strategi yang 

terbaik untuk mengambil keputusan dan melihat dampak dari keputusan 

tersebut. 

2. Partisipasi dalam pengambilan keuntungan  

Partisipasi ini melihat bagaimana sebuah program memberikan keuntungan 

bagi masyarakat. Setidaknya ada tiga jenis keuntungan yaitu, keuntungan 

materi, sosial dan pribadi. Partisipasi ini relatif pasif, namun inilah tujuan 

yang diinginkan dari adanya sebuah program.   

3. Partisipasi dalam implementasi  

Partisipasi ini dapat dilihat dari keterlibatan masayarakat dalam memberikan 

sumbangan sumberdaya, administrasi dan koordinasi serta pendataan aktivitas 

program.   

4. Partisipasi dalam evaluasi  

Partisipasi ini berupa penilaian terkait pencapain program, serta memberikan 

masukan dan arahan bagi program agar lebih berkembang. 

 

Partisipasi merupakan komponen vital dalam program pemberdayaan, oleh karena 

itu perlu dilakukannya dorongan agar masyarakat mau berpartisipasi. Menurut Ife 

dan Tesoriero (2014), mendorong partisipasi merupakan bagian kritis dari proses 
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pengembangan masyarakat. Ife dan Tesoriero (2014) juga menjelaskan bahwa 

kondisi-kondisi yang  mendorong partisipasi adalah sebagai berikut.  

1. Masyarakat akan berpartisipasi apabila mereka merasa bahwa isu atau 

aktivitas tersebut penting. 

2. Masyarakat harus merasa bahwa aksi mereka akan membawa perubahan. 

3. Berbagai bentuk partisipasi harus diakui dan dihargai. 

4. Masyarakat harus bisa berpartisipasi, dan didukung dalam partisipasinya 

5. Struktur dan proses tidak boleh mengucilkan.  

 

Mengimplementasikan program pemberdayaan berarti membangun hubungan 

antara beberapa pihak. Hubungan ini membutuhkan kepercayaan, rasa hormat, 

dan komitmen di antara para pihak. Tujuan dari program yang diusung juga harus 

sejalan sehingga didukung oleh semua pihak .  Berdasarkan pernyataan tersebut, 

tujuan yang ditetapkan harus dapat dicapai dan dapat diukur (Nevidjon, 2016). 

Program pemberdayaan masyarakat membutuhkan evaluasi yang dilakukan secara 

periodik, hal ini sangat penting untuk dilakukan agar dapat menilai dan 

mengetahui kebutuhan program pemberdayaan dimasa depan.  Program evaluasi 

tersebut harus bersifat partisipatif dengan turut serta melibatkan masyarakat agar 

dapat  mencapai keberhasilan, pertumbuhan dan keberlanjutan program 

pemberdayaan (Simmons et al., 2015).   

 

 

C. Kehutanan Masyarakat 

 

 

Pengelolaan hutan saat ini menemui berbagai masalah yang seolah tidak pernah 

berakhir.  Pengelolaan lahan dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan 
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peruntukannya meyumbang  peran utama dalam kerusakan hutan.   Pengelolaan 

hutan yang tidak lestari tersebut menimbulkan dampak buruk tidak hanya pada 

lingungan tetapi juga pada masyarakat sekitar.  Pengelolaan hutan yang lestari 

dengan memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi dan sosial budaya diperlukan 

untuk mengembalikan  fungsi hutan agar dapat berproduksi sperti sedia kala 

(Purwatiningsih dan Dahlan, 2015; Wilujeng, 2015). 

 

Program pengelolaan hutan yang  lestari  denga melibatkan masyarakat diatur 

dalam PP Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor P. 83 tahun 2016 

tentang Perhutanan Sosial,  dimana diimplementasikan dalam bentuk Hutan 

Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan rakyat,  Hutan Desa, Hutan Adat 

dan Kemitraan Kehutanan.   

 

Program Kehutanan masyarakat merupakan program pengelolaan hutan dengan 

latar belakang belakang pembangunan berkelanjutan dengan tujuan 

memberdayakan masyarakat setempat melalui pengelolaan hutan secara lestari 

dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan masyarakat sekitar sebagai 

prioritas (Tanjung, 2016). 

 

Program pemberdayaan masyarakat yang diterapkan di kawasan hutan yaitu 

dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Menurut Pokharel et al 

(2014), keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan merupakan suatu cara 

yang efektif untuk meningkatkan manajemen hutan yang lestari karena 

memberikan dampak positif dari berbagai pihak yang terlibat. Menurut penelitian 

Suroso et al. (2014) faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat 

terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu usia, tingkat 
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pendidikan, jenis pekerjaan, komunikasi, dan kepemimpinan.  Sedangkan faktor 

eksternal yaitu peranan masing-masing stakeholder yang terlibat dalam 

berjalannya program. 

 

Upaya pemberdayaan masyarakat  di sekitar hutan menurut Permen LHK N. P. 83 

tahun 2016 salah satunya adalah melalui kemitraan. Tujuan kemitraan adalah 

untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar areal 

hutan.  Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan alam produksi dengan pola 

kemitraan efektif dilaksanakan dalam rangka mencegah illegal logging (Efendi et 

al., 2007). Selain itu menurut Lowisada (2014), pemberdayaan masyarakat 

mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat. 

Partisipasi masyarakat dalam  kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang 

agroforestri meliputi keterlibatan petani, baik langsung maupun tidak langsung 

akan mendukung program pembangunan agroforestri, keterlibatan masyarakat 

dalam proses kegiatan penyuluhan kehutanan, seperti perencanaan program 

penyuluhan kehutanan, pelaksanaan program, pemanfaatan hasil program, dan 

juga penilaian hutan (Winarto, 2003). 

 

 

D. Agroforestri 

 

 

Sardjono et al. (2003) menyatakan bahwa agroforestri merupakan bentuk 

pemanfaatan lahan terpadu (kehutanan, pertanian, dan peternakan) yang ada di 

berbagai tempat di belahan bumi. Menurut De Foresta et al. (2000).  Agroforestri 

merupakan sebuah nama bagi sistem-sistem dan teknologi  penggunaan lahan 

dimana pohon berumur panjang (termasuk semak, palem, bambu, kayu, dan lain-
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lain) dan tanaman pangan dan atau pakan ternak berumur pendek diusahakan pada 

petak lahan yang sama dalam suatu pengaturan ruang dan waktu. Perhutani (2002) 

mendefinisikan agroforestri merupakan suatu metode pemanfaatan lahan hutan 

secara lestari dengan mengombinasikan tanaman kehutanan dan pertanian dengan 

memperhatikan faktor ekologi, ekonomi dan sosial budaya masyarakat sekitar.  

Agoforestri bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat sekitar hutan dengan 

memberikan akses untuk megelola hutan dengan catatan masyarakat turut serta 

dalam menjaga kelestarian hutan. 

 

Agroforestri oleh De Foresta et al. (2000) dibedakan menjadi dua tipe, yaitu 

sistem agroforestri sederhana, dan sistem agroforestri kompleks.  Sistem 

agroforestri sederhana yaitu perpaduan tanaman dengan jumlah jenis yang sedikit. 

Contohnya yaitu: tumpang sari, perpaduan antara kelapa dengan kakao, kopi dan 

dadap, jeruk yang ditanam ditanam di gundukan-gundukan kecil di sawah.  Sistem 

agroforestri kompleks yaitu sistem yang terdiri dari sejumlah besar pepohonan, 

perdu, tanaman musiman dan rumput.  Sistem ini bukanlah hutan yang mengalami 

transformasi sistem secara alami, tetapi kebun-kebun yang dibangun melalui 

proses perladangan. Contoh dari sistem ini yaitu repong damar di pesisir Krui, 

Kabupaten Pesisir Barat. 

 

Burbatur (2009) mengklasifikasikan sistem agroforestri menjadi tiga yaitu. 

1.  Sylvofishery, yaitu sistem agroforestri yang mengkombinasikan tanaman 

kehutanan dengan budidaya perikanan.  Pada umumnya sistem ini diterapkan 

pada daerah pantai bermangrove yang ada di Indonesia. 
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2. Sylvopasture, yaitu sistem agroforestri yang mengombinasikan tanaman 

kehutanan dengan kegiatan peternakan.  Tanaman selingan dibawah tegakan 

yang ditanam pada sistem ini yaitu hijauan pakan ternak (HPT). 

3. Tumpang sari, sistem ini mengombinasikan tanaman kehutanan dengan 

tanaman pertanian, tanaman pertanian yang ditanam dapat berupa kopi, padi 

gogo, atau jenis tanaman pertanian lain yang tidak mengganggu jenis 

tanaman pokok. 

 

Agroforestri tidak hanya berfokus pada teknik penerapan dan lingkungan biofisik 

saja, tetapi juga harus mempertimbangkan petani atau masyarakat karena 

merekalah elemen pokok dalam implementasi agroforestri.  Aspek sosial dan 

budaya sangat penting untuk diperhatikan agar implementasi agroforestri dapat 

berjalan dengan baik (Arifin et al., 2003).  Menurut Damayanti (2011), 

masyarakat yang terlibat dalam implementasi agroforestri bernanung dalam suatau 

lembaga desa yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).  Anggota LMDH 

terdiri dari masyarakat yang tinggal di desa sekitar hutan. 

 

Penerapan agroforestri di KPH, khususnya KPHP mensyaratkan keterlibatan 

masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan.  Oleh karena itu 

penyuluhan agroforestri sangat dibutuhkan untuk mendorong masyarakat agar 

dapat berpartisipasi untuk menerapkan sistem ini  (Winarto, 2003). 

 

 

E. Kesatuan Pengelolaan Hutan 

 

 

Pengelolaan kawasan hutan tidak terlepas dari persoalan atau konflik lahan yang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain  ekonomi, sosial, ekologi dan 
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kebutuhan lahan pertanian.  Konflik dalam kawasan hutan terjadi karena 

rendahnya intensitas pengelolaan, pengamanan dan perlindungan (Sylviani dan 

Hakim, 2014).  Menurut Suryandari dan Sylviani (2010),  hal ini disebabkan oleh 

lemahnya pengelolaan kawasan hutan, sehingga diperlukan institusi yang dapat 

mengelola kawasan hutan dengan lestari yaitu dalam bentuk suatu organisasi 

KPH.  

 

Pembentukan KPH merupakan serangkaian proses perencanaan atau penyusunan 

desain kawasan hutan, yang didasarkan atas fungsi pokok dan peruntukannya, 

dalam upaya mewujudkan pengelolaan hutan lestari.  KPH menjadi bagian dari 

penguatan sistem pengurusan hutan nasional, provinsi dan kabupaten.  

Pembentukan KPH ditujukan untuk menyediakan wadah bagi terselenggaranya 

kegiatan pengelolaan hutan secara efisien dan lestari (Moyo et al., 2013).  

Pembagian wilayah KPH didasarkan pada tiga pendekatan utama yaitu: (1) 

wilayah ekosistem secara spasial, (2) pembagian kewenangan dan (3) kemampuan 

dalam pengelolaan hutan (Suryandari dan Alviya, 2009).  Peraturan Menteri 

kehutanan Nomor : P.46/Menhut-II/2014 menyebutkan bahwa KPH adalah 

Kesatuan Pengelolaan Hutan, unit pengelolaan hutan terkecil, di tingkat tapak. 

Kelompok hutan yang luasnya didominasi oleh hutan produksi, disebut dengan 

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, hutan lindung disebut Kesatuan 

Pengelolaan Hutan Lindung dan hutan konservasi disebut Kesatuan Pengelolaan 

Hutan Konservasi. 

 

KPH diharapkan menjadi organisasi yang mampu menyelenggarakan pengelolaan 

yang dapat menghasilkan nilai ekonomi, mengembangkan investasi dan 
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menggerakkan lapangan kerja, memiliki kompetensi perencanaan dan melindungi 

kepentingan publik, mampu menjawab dampak pengelolaan secara global seperti 

perubahan iklim dan berbasis profesionalisme kehutanan.  Kegiatan pengelolaan 

KPH diperlukan strategi pengelolaan hutan lestari termasuk masalah pendanaan 

dan ketersediaan SDM  (Suryandari dan Sylviani, 2012). 

 

Hernowo dan Ekawati (2014), menjelaskan bahwa KPH bermanfaat bagi 

pemerintah dan juga masyarakat. Manfaat KPH bagi pemerintah daerah antara 

lain: kejelasan peran antara pembuat kebĳakan (regulator) dengan pelaksana 

kebĳakan (operator), jaminan supply bahan baku bagi industri pengolahan kayu di 

daerah tersebut, berkembangnya kesempatan kerja dan meningkatnya pendapatan 

daerah.  Manfaat KPH bagi masyarakat adalah  meningkatnya akses masyarakat 

terhadap hutan melalui kemitraan dengan KPH, menjadi salah satu jalan bagi 

resolusi konflik pemanfaatan lahan antara masyarakat, pemerintah dan swasta, 

memudahkan pemahaman permasalahan riil di tingkat lapangan, sehingga dapat 

ditetapkan bentuk akses yang tepat bagi masyarakat. 

 

Hambatan-hambatan dalam sisi kelembagaan dan sosial masih banyak ditemui 

dalam implementasi pembangunan KPH.  Permasalahan dari sisi kelembagaan 

meliputi hambatan pemangku kepentingannya sendiri, peraturan perundangan, 

organisasi, pendanaan, dan SDM.  Permasalahan dari sisi sosial lebih cenderung 

kepada klaim lahan oleh masyarakat dan perbedaan jenis tanaman yang akan 

dikembangkan pada areal KPH model (Alviya dan Suryandari, 2008).  Faktor-

faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pembentukan 
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organisasi KPHP adalah faktor komunikasi, sumber daya dan birokrasi (Hamzah, 

2014). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 

A.  Lokasi dan Waktu Penelitian  

 

 

Penelitian ini  dilakukan di Desa Karang Rejo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten, 

Kabupaten Lampung Selatan pada bulan September – Oktober 2016.  Lokasi 

penelitian merupakan bagian dari  KPH Unit XVI Gedong Wani Provinsi 

Lampung.                                                   

 

 

B.  Alat dan Objek Penelitian 

 

 

Alat yang digunakan adalah kuisioner, kamera sebagai alat dokumentasi, alat 

tulis, dan recorder sebagai alat bantu dalam pelaksanaan wawancara.  Responden 

yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu pengurus beserta anggota 

Kelompok Tani Agroforest Park sebagai pihak yang aktif berpartisipasi dalam 

program kemitraan dalam bidang agroforestri dan Kelompok Tani Karya Lestari 

sebagai pihak yang tidak aktif berpartisipasi dalam program kemitraan tersebut, 

pihak pengelola KPH Unit XVI Gedong Wani, Dinas Kehutanan Provinsi 

Lampung, Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan, Balai Pemantauan 

Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP), Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian 

Perikanan dan Kehutanan (BP4K), dan akademisi (Dosen Universitas Lampung). 
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C.  Batasan Penelitian 

 

Batasan penelitian ini sebagai berikut. 

1. Penelitian ini dilakukan pada dua kelompok tani yang mewakili pihak yang 

berpartisipasi aktif dan yang tidak berpartisipasi dalam pelaksanaan program 

kemitraan dalam bidang agroforestri di KPH Unit XVI Gedong Wani. 

2. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui program kemitraan 

dalam bidang agroforestri di KPH Unit XVI Gedong Wani. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam program 

pemberdayaan masyarakat melalui program kemitraan dalam bidang 

agroforestri di KPH Unit XVI Gedong Wani. 

 

 

D.  Jenis dan Sumber Data 

 

 

Data yang diambil dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. 

 

1. Data Primer 

 

Data primer merupakan data pokok yang diperlukan untuk memperoleh informasi 

yang diperlukan dalam penelitian. Data yang diambil yaitu. 

a. Karakteristik umum masyarakat mencakup nama, umur, pekerjaan, 

pendidikan, jumlah anggota keluarga dan mata pencaharian. 

b. Potensi ekonomi masyarakat mencakup luas lahan, jenis usaha petani, 

komoditas yang diusahakan. 

c. Berbagai program pemberdayaan masyarakat bidang agroforestri di KPH 

Unit XVI Gedong Wani  dan masyarakat. 

d. Pola agroforestri yang diterapkan dalam program kemitraan. 
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e. Jenis tanaman pokok dan tanaman sela yang diusahakan dalam kegiatan 

kemitraan. 

f. Pelaksanaan program kemitraan dalam bidang agroforestri di KPH Unit XVI 

Gedong Wani. 

g. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam program 

pemberdayaan masyarakat melalui program kemitraan dalam bidang 

agroforestri di KPH Unit XVI Gedong Wani. 

 

2. Data Sekunder 

 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumen dan publikasi 

yang diterbitkan oleh instansi atau lembaga yang terkait dengan penelitian ini. 

Data tersebut berupa data gambaran umum KPH Unit XVI Gedong Wani  

mencakup sejarah, visi dan misi, tugas dan fungsinya, letak geografis, topografi, 

iklim, dan keadaan ekonomi masyarakat, data aturan kerangka kelembagaan dan 

data kelembagaan kelompok tani. 

 

 

E.  Metode Pengambilan Data 

 

 

Metode pengambilan data sebagai berikut. 

 

 

1. Data Primer 

 

Pengambilan data primer dilakukan dengan metode berikut. 

a. Wawancara  

Wawancara dilakukan dengan metode tanya jawab  secara langsung terhadap 

informan yang terlibat langsung pada program kemitraan dalam bidang 

agroforestri di KPH Unit XVI Gedong Wani, pengurus kelompok tani dan 
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anggota kelompok tani pengelola lahan hutan serta pihak lain (stakeholder) 

yang ikut terlibat. 

b. Kuesioner  

Kuesioner dalam penelitian ini berisikan instrumen mengenai masing-masing 

variabel penelitian yang disusun untuk menggali informasi lebih lanjut dari 

setiap variabel.  Pengisian jawaban kuesioner oleh responden didampingi oleh 

peneliti agar tidak terjadi kesalahan dalam menginterpretasikan pertanyaan. 

 

2. Data Sekunder 

 

Pengambilan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka yaitu mengumpulkan 

semua literatur yang diperlukan dan sesuai dengan penelitian. Data juga diambil 

dari lembaga-lembaga atau instansi-instansi yang terkait dengan penelitian ini. 

 

 

F.  Metode Pengambilan Sampel 

 

 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling dan sensus.  Sampel yang diambil secara purposive adalah 

pihak pengelola KPH Unit XVI Gedong Wani, stakeholder yang ikut terlibat 

meliputi pengurus kelompok tani, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Dinas 

Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan, Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan 

Produksi (BP2HP), Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan 

Kehutanan (BP4K) dan akademisi (dosen Universitas Lampung).  Pemilihan 

sampel dilakukan dengan memilih individu kunci yang dianggap dapat 

memberikan informasi yang dibutuhkan. Sampel yang diambil secara sensus 

adalah anggota Kelompok Tani Agroforest Park dan Kelompok Tani Karya 
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Lestari. Metode sensus  ini digunakan karena jumlah populasi (anggota dari 

masing-masing kelompok tani) < 100 orang. Data jumlah responden disajikan 

dalam Tabel 2. 

 

Tabel 2. Jumlah responden masing-masing kelompok tani 

 

 
No Nama Kelompok Tani Jumlah Anggota Jumlah Responden 

1. Agroforest Park 25 25 

2. Karya Lestari 31 31 

 

 

 

G.  Metode Pengolahan dan Analisis Data 

 

 

Data kualitatif yang diperoleh dari wawancara dianalisis melalui tiga tahapan, 

yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Reduksi data merupakan 

proses pemilihan data serta menyesuaikan kebutuhan variabel-variabel penelitian 

dengan apa yang telah dicatat dalam catatan lapangan, penyederhanaan data yang 

didapatkan, hingga transformasi data hasil wawancara.  Tujuan dari reduksi data 

ini ialah untuk memepertajam, menggolongkan, dan membuang data yang tidak 

diperlukan. Penyajian data merupakan pemaparan seluruh data hasil dari 

wawancara dalam bentuk narasi, diagram dan matriks. Verifikasi data merupakan 

tahapan terakhir dengan menarik kesimpulan data dari hasil olahan data pada 

tahapan reduksi. 

 

Data kuantitatif yang diperoleh dari kuesioner direkapitulasi ke dalam program 

Microsoft excel 2007 untuk kemudian dianalisis menggunakan program SPSS. 

Metode analisis statistik  dengan uji regresi diskriminan menggunakan aplikasi 

SPSS 16. Regresi diskriminan dipilih karena kedua populasi memiliki sifat yang 

berbeda.   Analisis ini digunakan untuk memprediksi dan menguji pengaruh suatu 
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variable bebas terhadap variabel terikat.  Data hasil analisis kemudian 

disimpulkan dan dipaparkan dalam bentuk narasi, diagram dan matriks. 

 

 

H.  Definisi Operasional 

 

 

Penjelasan mengenai definisi operasional variabel dijabarkan dalam Tabel 3. 

 

 

Tabel 3. Definisi operasional variabel 

 

 
No Variabel Definisi Operasional Indikator 

1. Tingkat 

Pendapatan 

Tingkat pendapatan dalam penelitian ini diukur dengan 

melihat jumlah pendapatan responden dalam satu bulan 

terakhir. Kategori tinggi, sedang, dan rendah ditentukan 

dengan pendekatan emik dalam satuan rupiah berdasarkan 

besaran rata-rata pendapatan responden. Perhitungan 

kategori tinggi, sedang dan rendah berdasarkan mean dan 

standar deviasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 

pendapatan umur: 1.500.000 dan standar deviasinya: 

450.000. Sehingga tingkat pendapatan dapat dikategorikan 

sebagai berikut: 

Tinggi: Jika memiliki pendapatan >1.950.000 

Sedang: Jika memiliki pendapatan1.050.000 >  x<1.950.000 

Rendah: Jika memiliki pendapatan <1.050.000 

 

Tinggi   : 3 

Sedang  : 2 

Rendah  : 1 

2. Luas Lahan Luas lahan diukur dengan melihat luasan lahan yang  Tinggi   : 3 

  dimiliki oleh masing-masing responden dalam kawasan 

hutan. Kategori tinggi, sedang, dan rendah ditentukan 

dengan pendekatan emik berdasarkan luasan rata-rata lahan 

milik responden. Perhitungan kategori tinggi, sedang dan 

rendah berdasarkan mean dan standar deviasi.Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa mean  luas lahan: 1,125 dan 

standar deviasinya: 0,84. Sehingga luas lahan dapat 

dikategorikan sebagai berikut: 

Tinggi: Jika memiliki lahan >1,965 ha 

Sedang: Jika memiliki lahan 0,285 ha > x < 1,965 ha 

Rendah: Jika memiliki lahan  < 0,285 ha  

 

Sedang  : 2 

Rendah  : 1 

3. Tingkat 

Pendidikan 

Tingkat pendidikan merupakan pendidikan terakhir yang 

telah ditempuh oleh masing-masing responden.  Kategori 

tinggi, sedang dan rendah berdasarkan pada program wajib 

belajar 12 tahun.  Sehinga kategori tingkat pendidikan 

sebagai berikut: 

Tinggi: SMA 

Sedang: SMP 

Rendah: Tidak sekolah – SD 

 

Tinggi   : 3 

Sedang  : 2 

Rendah  : 1 
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Tabel 3. (lanjutan) 

 

 
No Variabel Definisi Operasional Indikator 

4. Pengetahuan Pengetahuan responden dalam penelitian ini diukur dengan 

melihat sejauh mana pengetahuan responden mengetahui 

program kemitraan.  Pengategorian tinggi, sedang, rendah 

dengan menggunakan scoring pada kuesioner. Kategori pada 

pengetahuan responden sebagai berikut: 

Tinggi: apabilaskor: 10-12 

Sedang: apabilaskor 7-9 

Rendah: apabilaskor 4-6 

Tinggi   : 3 

Sedang  : 2 

Rendah  : 1 

 



 

 

 

 

 

 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 

  

 

 

A.  Simpulan 

 

 

Simpulan hasil penelitian sebagai berikut. 

 

1. Program Kemitraan Kehutanan di KPH Unit XVI Gedong Wani sudah 

berjalan sejak tahun 2014.  Program kemitraan dengan menerapkan sistem 

agroforestri pada demplot ketahanan pangan dan energi.  Namun, saat ini 

hanya ada satu kelompok tani yang bermitra dengan KPH.   

 

2. Faktor internal dan ekstenal. 

a. Faktor internal yang menyebabkan masyarakat bermitra yaitu pengetahuan 

mengenai program kemitraan.  Anggota Kelompok Tani Agroforest Park 

memiliki pengetahuan lebih mengenai program kemitraan kehutanan.  Hal 

ini dikarenakan Kelompok Tani Agroforest Park lebih intens 

mendapatkan sosialisasi dan penyuluhan dari KPH.  Penyebabnya yaitu 

Kelompok Tani Karya Lestari bersikap resisten terhadap program-

program KPH karena mereka khawatir lahan yang mereka klaim akan 

diambil alih oleh KPH.  Alhasil, sosialisasi hanya bisa dilakukan dengan 

mendekati opinion leader (tokoh masayrakat).  Namun karena opinion 

leader juga resisten terhadap program KPH  maka sosialisasi tidak 

berjalan efektif.  Faktor internal lainnya seperti  umur, tingkat pendidikan, 
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luas lahan, lama tinggal, dan pendapatan tidak berpengaruh signifkan.  

Hal ini dikarenakan kedua populasi  memiliki keadaan yang cenderung 

sama, sehingga tidak memiliki andil dalam pengambilan keutusan dalam 

bermitra.  

b. Faktor eksternal yang meyebabkan masyarakat bermitra yaitu metode 

sosialisasi dan pelayanan program.  Dari hasil penelitian terlihat jelas 

adanya perbedaan yang mencolok pada kedua hal tersebut.  Kelompok 

Tani Agroforest Park lebih intens mendapatkan penyuluhan dan bantuan 

dari KPH dibandingkan dengan Kelompok Tani Karya Lestari.  Hal ini 

menyebabkan kepercayaan Kelompok Tani Karya Lestari terhadap KPH 

rendah, sehingga mempengaruhi keputusan untuk bermitra. 

 

B. Saran 

 

Evaluasi perlu dilakukan oleh KPH Unit XIV Gedong Wani terkait dengan 

sosialisasi terhadap kelompok tani yang belum bermitra. KPH Unit XIV Gedong 

Wani perlu melakukan sosialisasi yang intensif kepada kelompok tani yang belum 

bermitra.  KPH Unit XIV Gedong Wani juga perlu melibatkan stakeholder lain 

dalam kegiatan sosialisasi  seperti Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas 

Pertanian dan juga Kelompok Tani yang sudah bermitra yaitu Kelompok Tani 

Agroforest Park. Pelibatan Kelompok Tani Agroforest Park dalam sosialisasi 

karena masyarakat memilik latar belakang yang sama sebagai petani hutan, 

sehigga diharapkan dapat lebih mudah mengajak anggota kelompok tani lain yang 

belum bermitra agar berpartisipasi dalam kegiatan kemitraan.  
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