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Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah kesatuan wilayah pengelolaan hutan 

yang arealnya telah ditetapkan dengan batas-batas yang jelas, dimana sebagian 

besar arealnya ditutupi oleh hutan, dikelola untuk jangka panjang dan memiliki 

sejumlah tujuan yang jelas yang dituangkan ke dalam rencana pengelolaan hutan.  

Sebagian besar wilayah KPH IX Kota Agung Utara telah memperoleh izin 

pengolahan kawasan melalui program hutan kemasyarakatan (HKm).  

Pengelolaan HKm dikelola oleh gapoktan yang telah mendapat izin pengelolaan.  

Baik atau buruknya suatu HKm tergantung dari  penggarap yang tergabung di 

dalam gapoktan sehingga diperlukan penelitian untuk melihat peran kelembagaan 

di dalam suatu gapoktan.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem 

kelembagaan di Gapoktan Beringin Jaya dan Sinar Mulya dalam mengelola lahan 

HKm serta melihat tingkat keefektivitasan kelembagaan gapoktan.  Data 

dikumpulkan melalui wawancara dan observasi.  Data yang telah diperoleh 
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dijelaskan dengan pendekatan Situation, Structure, Behavior, and Performance 

(SSBP) yaitu situasi, struktur, perilaku dan kinerja.  Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kinerja yang dicapai dari kedua gapoktan berbeda.  Gapoktan Beringin 

Jaya memiliki situasi kelembagaan yang baik, struktur organisasi berjalan dengan 

baik, tingkah laku anggota yang baik, hal tersebut yang menyebabkan kinerja 

gapoktan beringin jaya menjadi sangat baik.  Sementara di Gapoktan Sinar Mulya, 

struktur organisasi tidak berjalan dengan baik, serta minimnya kegiatan yang ada 

di gapoktan ini, hal tersebut yang menyebabkan kinerja yang dicapai gapoktan 

belum memuaskan.  Tingkat keefektivitasan di Gapoktan Beringin Jaya 

memperoleh skor 556 skala tersebut menunjukan bahwa keberadaan gapoktan 

sudah efektif, artinya kelembagaan di Gapoktan Beringin Jaya sudah berjalan 

dengan baik.  Sedangkan perhitungan tingkat keefektivitasan untuk Gapoktan 

Sinar Mulya memperoleh skor 468 yang menunjukan bahwa tingkat 

keefektivitasan Gapoktan Sinar Mulya cukup efektif, artinya di dalam 

kelembagaan Gapoktan Sinar Mulya masih terdapat kriteria-kriteria 

keefektifitasan yang belum berjalan dengan baik. 

 

Kata kunci :  Hutan kemasyarakatan, Kelembagaan gapoktan, Kesatuan 

         Pengelolaan Hutan (KPH), Situation, Structure, Behavior, and 

         Performance (SSBP) 

 



 
Lina Nur Aminah 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACK 

 

 

ANALYSIS OF INSTITUTIONAL IN THE FOREST MANAGEMENT 

UNIT IX, KOTA AGUNG UTARA, TANGGAMUS DISTRICT,  

LAMPUNG PROVINCE 

 

 

By 

 

 

Lina Nur Aminah 

 

 

 

 

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) is a unit of forest management area whose 

area already defined with clear boundaries, where most of the area is covered by 

forests, managed for the long term and has a number of clear objectives set out in 

the forest management plan.  Most of the KPH in unit IX area of Kota Agung 

Utara has obtained a regional processing permit through the community forestry 

program.  Community forest management is managed by gapoktan who have 

received management permits. The good or bad of a community forestry depends 

on the cultivator who is incorporated in the farm group so that research is needed 

to see the institutional role in a gapoktan.  This study aims to analyze the 

institutional system in Gapoktan Beringin Jaya and Sinar Mulya in managing the 

community forestry and and to see the effectiveness of gapoktan institutions. Data 

is collected through interviews and observations.  The data that has been obtained 

is explained by the Situation, Structure, Behavior and Performance (SSBP) 
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approach.  The results of the study show that the performance achieved from the 

two gapoktan is different.  Gapoktan Beringin Jaya has a good institutional 

situation, the organizational structure is running well, the behavior of members is 

good, this is what makes the performance of the Gapoktan Beringin Jaya very 

good.  Instead of  Gapoktan Sinar Mulya, the organizational structure did not go 

well and lack of activities in Gapoktan Sinar Mulya cause the performance was 

not satisfactory.  The effectiveness level in Gapoktan Beringin Jaya obtained a 

score of 556 scale shows that the presence of gapoktan has been effective, it 

means the Gapoktan Beringin Jaya institution has been running well, instead of 

Gapoktan Sinar Mulya got a score of 468 which shows that the effectiveness level 

of Gapoktan Sinar Mulya is quite effective, meaning that in Gapoktan Sinar 

Mulya institution there are still criteria for effectiveness that have not running 

well 

 

Keyword : Community forest, Gapoktan institution, Kesatuan Pengelolaan Hutan 

      (KPH), Situation, Structure, Behavior, and Performance (SSBP) 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Kawasan hutan merupakan wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan 

oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (UU No 

41 Tahun 1999).  Kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar 

kawasan hutan yang relatif masih rendah memicu masuknya masyarakat kedalam 

kawasan hutan untuk melakukan aktivitas pertanian secara ilegal.  Aktivitas 

pertanian tersebut mengakibatkan terjadinya degradasi dan deforestasi kawasan 

hutan.  Hal tersebut melatarbelakangi pemerintah mengeluarkan kebijakan 

mengenai pengelolaan hutan secara partisipatif bersama masyarakat, salah satunya 

melalui program Hutan Kemasyarakatan (HKm).   

 

Hutan kemasyarakatan merupakan hutan negara yang pemanfaatan utamanya 

ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat, dalam upaya 

meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk mendapatkan 

manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil (Departemen Kehutanan, 

2007).  Program ini ditetapkan Menteri Kehutanan melalui Peraturan Menteri 

Kehutanan No: P.37/MENHUT-II/2007 yang kemudian direvisi melalui Peraturan 

Menteri Kehutanan No:P.18/MENHUT-II/2009 dan Peraturan Menteri Kehutanan 
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No:P.13/MENHUT-II/2010.  Dalam peraturan-peraturan tersebut diatur segala 

sesuatu tentang bentuk pelaksanaan program HKm.  

 

Pengelolaan HKm membutuhkan sistem pengelolaan yang terencana yang 

mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan HKm itu sendiri.  Pengelolaan 

HKm akan berjalan dengan baik melalui suatu lembaga yaitu berupa kelompok 

tani hutan.  Kelompok tani hutan merupakan sebuah kelembagaan ditingkat 

petani yang secara langsung berperan dalam kegiatannya  mengembangkan unit 

usaha secara bersama dan didalamnya terjadi interaksi dan koordinasi antar 

anggota sehingga tujuan bersama akan cepat tercapai (Siswoyo, 2007).  

Kelompok tani hutan biasanya tergabung kedalam sebuah kelompok yang lebih 

besar yaitu Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).  Menurut Departemen 

Pertanian (2008) gapoktan merupakan kumpulan dari beberapa kelompok tani 

yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan 

efisiensi usaha.  Program HKm dalam sebuah kelompok dapat berjalan sesuai 

dengan tujuan jika didukung dengan keadaan kelembagaan yang baik, aktif dan 

efektif.  Kelembagaan yang aktif akan cenderung memberikan dampak positif 

terhadap kedinamisan kelompok.  Keberadaan gapoktan memberikan manfaat 

bagi masyarakat.  Kelembagaan gapoktan biasanya berisi tentang aturan-aturan 

eksternal dan internal dalam kelompok serta sanksi-sanksi yang dapat menjadi 

sistem kontrol bagi anggota dalam melakukan pengelolaan HKm di KPH IX 

Kota Agung Utara.   

 

Sistem kelembagaan yang diberlakukan biasanya berbeda-beda tergantung dengan 

kesepakan antar anggota gapoktan.  Hal tersebut yang dapat membedakan 
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keberhasilan yang dicapai dalam mengelola lahan HKm di KPH IX Kota Agung 

Utara.  Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem kelembagaan yang 

ada di Gapoktan KPH IX Kota Agung Utara yang mengakibatkan perbedaan 

tingkat keberhasilan gapoktan dalam mengelola lahan HKm.  Tujuan lainnya yaitu 

dapat melihat tingkat keefektivitasan pengelolaan lahan HKm yang telah 

dilakukan oleh Gapoktan Beringin Jaya dan Sinar Mulya. 

 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menganalisis sistem kelembagaan di Gapoktan Beringin Jaya dan Sinar 

Mulya. 

2. Mengetahui tingkat keefektivitasan kelembagaan antara Gapoktan Beringin 

Jaya dan Sinar Mulya. 

 

 

C. Kerangka Pemikiran 

 

 

Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan hutan negara dengan system 

pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat 

(meningkatkan nilai ekonomi, nilai budaya, memberikan manfaat atau benefit 

kepada masyarakat pengelola, dan masyarakat setempat), tanpa mengganggu 

fungsi pokoknya (meningkatkan fungsi hutan dan fungsi kawasan, pemanfaatan 

kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, 

pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dengan tetap menjaga fungsi kawasan 

hutan).  Hutan kemasyarakatan ditujukan atau bisa dimanfaatkan oleh masyarakat 
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petani di sekitar kawasan hutan, yang memiliki ketergantungan pada kawasan 

hutan tersebut dengan system pendekatan areal kelola atau hamparan kelola 

(Cahyaningsih dkk., 2006).  

 

Pengelolaan HKm di tingkat pekon biasanya dikelola melalui sebuah wadah yaitu 

Kelompok Tani Hutan (KTH) yang tergabung kedalam sebuah kelembagaan yang 

lebih besar yaitu gapoktan.  Keberlanjutan suatu gapoktan diartikan sebagai 

sebuah dinamika untuk menjaga kelangsungan hidup kelompok tani hutan dalam 

upaya meningkatkan kesejahteraan anggota melalui program rehabilitasi hutan. 

Keberlanjutan kelompok tani hutan akan tetap terjaga selama anggota kelompok 

memiliki keinginan tetap berada di dalam (menjadi anggota) kelompok tani hutan 

sebagai wadah untuk mencapai tujuan bersama (Greenberg dan Baron, 2003). 

 

Salah satu faktor yang menyebabkan gapoktan dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan adalah adanya kelembagaan yang berjalan dengan baik di dalamnya. 

Kelembagaan merupakan suatu proses dalam interaksi masyarakat yang 

melibatkan organisasi sebagai pelaksananya untuk mencapai tujuan bersama 

(Siagan, 2005).   

 

Gapoktan Beringin Jaya dan Sinar Mulya merupakan gapoktan yang mengelola 

lahan HKm di KPH IX Kota Agung Utara.  Tingkat keberhasilan kedua gapoktan 

tersebut dalam mengelola lahan HKm sangat berbeda, hal tersebut yang 

mendasari perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis pengaruh sistem 

kelembagaan suatu gapoktan terhadap kemajuan gapoktan itu sendiri.  Selain itu 

penelitian ini juga dilakukan untuk melihat tingkat keefektivitasan antara 

Gapoktan Beringin Jaya dan Sinar Mulya. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Kelembagaan 

 

 

Suatu kelembagaan merupakan suatu sistem kompleks yang sengaja dibuat 

manusia untuk mengatur cara, aturan, proses, dan peran masing-masing 

komponen pendukung di dalamnya untuk mencapai tujuan tertentu. Komponen 

pendukung di dalam suatu kelembagaan yaitu antara lain subjek atau orang 

sebagai penggerak sistem, segala aturan dan cara yang mengatur jalannya suatu 

sistem di dalam kelembagaan yang melibatkan banyak peran subjek tersebut.  

Pengertian kelembagaan menurut para ahli berbeda-beda sesuai pemikirannya 

masing-masing.  

 

Menurut Noor (2013), istilah kelembagaan diartikan kelembagaan merupakan 

suatu proses dan interaksi masyarakat yang melibatkan organisasi sebagai 

pelaksananya untuk mencapai tujuan bersama, sedangkan menurut Arsyad (2010), 

institusi atau kelembagaan adalah aturan- aturan (constraints) yang diciptakan 

oleh manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial dan 

ekonomi.  Aturan-aturan tersebut terdiri dari aturan-aturan formal (misalnya 

peraturan-peraturan, undang-undang, konstitusi) dan aturan-aturan informal 

(misalnya norma sosial, konvensi, adat istiadat, sistem nilai) serta proses 

penegakan aturan tersebut. 
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Melalui kelembagaan hubungan antar manusia diatur oleh sistem norma dan 

organisasi sosial mengatur hubungan manusia tersebut.  Sementara dalam hal 

hubungan perilaku yang terjadi dalam suatu organsiasi sosial, Rahayuningsih 

(2004), mengatakan di dalam suatu kelompok terdapat pengaruh dari perilaku 

organisasi (kelompok) terhadap perilaku perorangan.  Sebaliknya perilaku 

perorangan juga memberikan pengaruh terhadap norma dan sistem nilai bersama 

yang biasanya menjadi perilaku kelompok.  

 

Paradigma baru pembangunan kehutanan telah memberikan penekanan pada 

“Community Based Development” yaitu pembangunan kehutanan berbasis pada 

masyarakat, bertujuan  untuk mengoptimalkan upaya pemberdayaan lokal atau 

masyarakat yang berdomisili di dalam dan di sekitar kawasan hutan.  Perlu ada 

penataan sistem kelembagaan dalam pengembangan dan pengelolaan hutan, 

karena sangat penting dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi masyarakat 

sehingga mempercepat divusi dan adaptasi untuk secara aktif berperan serta dalam 

pengembangan hutan.  Penataan sistem kelembagaan dengan benar akan 

memberikan keleluasan bagi pertumbuhan peran serta, tanggung jawab dan 

pemberdayaan masyarakat (Kaimuddin, 2008). 

 

Menurut Sari (2013), kelembagaan kelompok tani adalah perangkat lunak, aturan 

main, keteladanan, rasa percaya, serta konsistensi kebijakan.  Kelembagaan 

kelompok tani dirancang untuk mendukung program pemerintah terhadap 

pengelolaan hutan berbasis masyarakat, mengatasi distribusi tidak merata manfaat 

dari sumber daya hutan dan kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan 

dan sektor, yang mendasari penyebab utama degradasi lahan dan hutan. 
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Peran kelembagaan membuat orang atau anggota masyarakat saling mendukung 

dan bisa berproduksi atau menghasilkan sesuatu karena ada keamanan, jaminan 

akan penguasaan atau sumberdaya alam yang di dukung oleh peraturan dan 

penegakan hukum serta insentif untuk mentaati aturan atau menjalankan institusi.  

Kelembagaan dalam hal ini bukan hanya menyangkut usaha tani, tetapi juga 

peranan kelembagaan-kelembagaan penunjang dalam pengembangan pertanian 

dan kehutanan.  Pada hakekatnya setiap lembaga itu memiliki tujuan, karena suatu 

lembaga lahir dan dibangun karena adanya tujuan.  Lembaga akan tetap eksis 

sepanjang masih mampu mewujudkan tujuan tersebut.  Apabila suatu lembaga 

tidak mampu lagi mewujudkan tujuan yang ingin dicapainya, maka dapat 

disepakati untuk dibentuk lembaga baru atau tidak sama sekali (Awang, 2008). 

 

Menurut Pasaribu (2007), kelembagaan tersusun atas tiga komponen utama yaitu 

hak kepemilikan (property rights), batas yurisdiksi dan aturan representatif.  Hak 

kepemilikan mengandung makna sosial, muncul dari konsep hak (right) dan 

kewajiban (obligation) yang didefinisikan dan diatur oleh hukum, adat dan tradisi 

atau konsensus yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat dalam hal 

kepentingannya terhadap sumberdaya.  Karena itu, pernyataan hak milik 

memerlukan pengesahan dari masayarakat dimanapun ia berada.  Implikasi dari 

hal ini berupahak seseorang adalah kewajiban orang lain, dan hak yang 

dicerminkan oleh kepemilikan adalah sumber kekuatan untuk akses dan kontrol 

terhadap sumberdaya.  

 

Hak milik dapat diperoleh dari penemuan, pemberian atau warisan dan pembelian.  

Batas yuridiksi menentukan siapa dan apa yang tercakup dalam suatu 
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kelembagaan dalam suatu masyarakat.  Konsep batas yuridiksi dapat mencakup 

wilayah kekuasaan atau batas otorita yang dimiliki oleh suatu institusi, atau 

mengandung makna keduanya.  Aturan representatif merupakan perangkat aturan 

yang menentukan mekanisme pengambilan keputusan organisasi.  Aturan 

representatif mengatur siapa yang berhak berpartisipasi terhadap apa yang 

terdapat dalam proses pengambilan keputusan. 

 

Menurut Suradisastra dkk., (2008), kemampuan suatu kelembagaan tani dalam 

memanfaatkan komponen pendukung merupakan tolok ukur kualitatif terhadap 

kinerja kelembagaan tersebut dalam mengikuti irama pembangunan dalam sistem 

yang sedang berjalan.  Pembuatan rencana kerja dibuat melalui beberapa proses, 

yaitu mengumpulkan pengurus dan anggota kelompok dalam suatu pertemuan, 

menampung pendapat dan saran masukan dari pengurus dan semua anggota, 

pendapat dan saran dimusyawarahkan untuk kemudian diambil kesepakatan 

bersama.  Kelembagaan juga memiliki beberapa elemen pendukung untuk 

mendukung kemajuannya diantaranya sebagai berikut. 

1. Kompetensi SDM 

Komponen kompetensi yang dimaksud disini mencakup. 

a) Keterampilan yang cukup pada individu. 

b) Kematangan emosional yang tinggi. 

c) Kemampuan bekerjasama yang bersifat mutualistik. 

d) Apresiasi terhadap tata-nilai maju. 

e) Apresiasi tinggi terhadap penggunaan ilmu pengetahuan di bidang 

manajemen dan keorganisasian sosial yang progresif. 



 

10 

f) Responsif terhadap kepemimpinan futuristik. 

2. Tata Nilai Maju 

Untuk mengidentifikasi dan menentukan gambaran kemajuan yang dicapai 

masyarakat, baik dalam tingkat kelompok tani, desa, maupun negara 

diperlukan beberapa komponen tata nilai seperti di bawah ini. 

a) Penghargaan terhadap kerja keras. 

b) Rajin (tidak malas). 

c) Produktif (tidak konsumtif). 

d) Hemat (tidak menghabiskan aset strategis). 

e) Rasa malu dan harga diri tinggi. 

f) Prestasi-kompetitif. 

g) Sabar dan rendah hati (tidak pemarah dan suka pamer). 

h) Haus inovasi (tidak resisten terhadap inovasi). 

i) Cara kerja/berpikir sistematik dan terorganisir. 

j) Daya empati tinggi. 

k) Rasional dan impersonal (tidak seenaknya dan mengikuti selera pribadi). 

l) Bervisi jangka panjang yang jelas. 

3. Kepemimpinan 

Kepemimpinan yang dibahas disini bukan menekankan pada tipe 

kepemimpinan seseorang melainkan pada komponen apa saja yang 

menentukan suatu kepemimpinan untuk memajukan masyarakat pertanian 

dan pedesaan.  Komponen kepemimpinan yang dimaksud adalah. 

a) Integritas personal yang tinggi yang melekat pada pribadi seorang 

pemimpin. 
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b) Visi ke depan yang jelas dan implementatif. 

c) Kemampuan seorang pemimpin memberi inspirasi dan mengarahkan 

anggota masyarakatnya. 

d) Memiliki kemampuan untuk mengabdi pada masyarakatnya. 

e) Mempunyai keunggulan atau keistimewaan yang signifikan dan sangat 

interaktif dengan kebutuhan masyarakat. 

f) Memiliki kemampuan dalam pemecahan konflik yang terjadi di 

masyarakat. 

g) Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi yang baik dengan anggota 

masyarakat yang dipimpinnya. 

h) Mengajarkan penggunaan rasionalitas yang tinggi pada setiap 

pengambilan keputusan. 

i) Menjunjung tinggi kewajiban untuk menegakkan sistem kerja kolektif 

masyarakat yang dipimpinnya.  

4. Struktur dan Organisasi Sosial 

Struktur sosial yang sehat adalah cerminan dari diferensiasi dan spesialisasi 

pekerjaan yang sehat.  Sedangkan organisasi sosial bisa didekati dengan 

memperhatikan sistem kemitraan dan keterlibatan masyarakat untuk tujuan di 

bidang pemenuhan kebutuhan pokok, peningkatan kegiatan ekonomi dan 

ketenagakerjaan, penguatan identitas individu dan sosial, pengelolaan 

pemerintahan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan 

sistem pemeliharaan keteraturan sosial yang telah terbentuk. 

a) Manajemen Sosial 
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Manajemen sosial terkait erat dengan sistem pengambilan keputusan 

yangbersifat kolektif. 

b) Hukum dan Pemerintahan 

Aspek hukum dapat ditelusuri dari konsistensi antara norma ideal yang 

dirumuskan dalam bentuk aturan dan penerapannya dalam kehidupan 

sehari-hari.  Aspek pemerintahan ditekankan pada pengaturan  

untuk peningkatan kreativitas dan peran masyarakat agar tercapai 

kesejahteraan bersama. 

 

Kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan dapat berjalan dengan baik apabila 

adanya koordinasi diantara para pengelola sumberdaya hutan.  Kinerja 

sumberdaya hutan ditingkat kelompok hutan kemasyarakatan sangat ditentukan 

oleh interaksi yang kompleks antara karakteristik sumberdaya manusia di dalam 

kelompok, tingkat penerapan teknologi pemanfaatan sumberdaya hutan dan 

kelembagaan kelompok yang mengatur pola hubungan antar partisipan dalam 

menggunakan teknologi yang tersedia untuk mengelola sumberdaya hutan.  Selain 

itu, faktor lingkungan alam, sosial dan budaya masyarakat yang berada di sekitar 

kelompok hutan kemasyarakatan tersebut juga menentukan kinerja kelembagaan 

HKm (Mutaqin, 2013). 

 

 

B. Hutan Kemasyarakatan (HKm) 
 

 

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan No P.37/Menhut-II/2007 pengertian hutan 

kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya 

ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.  Hutan kemasyarakatan 
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bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan 

sumberdaya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga 

kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.  Adanya HKm diharapkan 

kesejahteraan masyarakat setempat dapat meningkat melalui pemanfaatan 

sumberdaya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga 

kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup (Nandini, 2012).  Menurut 

Wulandari (2015), HKm merupakan salah satu faktor penentu dalam pengelolaan 

sumber daya alam yang berkelanjutan. 

 

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.88/Menhut-II/2014 mendefinisikan hutan 

kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk 

masyarakat setempat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan 

berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan 

hidup.  Menurut Cahyaningsih dkk., (2006), HKm merupakan hutan negara 

dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan 

masyarakat (meningkatkan nilai ekonomi, nilai budaya, memberikan 

manfaat/benefit kepada masyarakat pengelola, dan masyarakat setempat), tanpa 

menggangu fungsi pokoknya (meningkatkan fungsi hutan dan fungsi kawasan, 

pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan 

kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dengan tetap menjaga fungsi kawasan 

hutan).  Hutan kemasyarakatan ditujukan atau bisa dimanfaatkan oleh masyarakat 

petani di sekitar kawasan hutan, yang memiliki ketergantungan pada kawasan 

hutan tersebut dengan sistem pendekatan areal kelola/hamparan kelola. 
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Sumberdaya hutan sangat berperan penting bagi kehidupan makhluk hidup utama 

nyaman usia baik dari aspek sosial, ekonomi dan ekologi.  Banyaknya kebutuhan 

manusia yang berkaitan dengan hutan, menjadikan tindakan perambahan hutan 

semakin meningkat.  Jika dibiarkan terus-menerus, hal ini akan mengancam 

keberlanjutan pembangunan sektor kehutanan.  Optimasi pemanfaatan dan 

pengelolaan hutan maupun kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat dapat 

dilakukan dengan memegang prinsip bahwa semua hutan dan kawasan hutan 

harus dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan fungsi 

pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi (Ruhimat, 2009). 

 

Hutan kemasyarakatan tidak bisa mengubah status dan fungsi kawasan.  Pola 

penguasaan lahan dalam HKm bukan berarti memiliki dan  mensertifikasi lahan 

menjadi hak milik.  Sistem penguasaan yang diizinkan adalah mengelola kawasan 

hutan negara dengan segala pemanfaatannya.  Penguasaan lahan dalam HKm 

tidak boleh diperjual belikan, tidak boleh dipindahtangankan dan tidak bisa 

dianggunkan.  Hal ini untuk mencegah lahan HKm jatuh kepada orang-orang yang 

tidak tepat.  Pada kasus pengalihan penguasaan lahan antar sesama anggota di 

dalam kelompok dan/atau keluarga (anak atau saudara kandung), dapatdilakukan 

dengan terlebih dahulu melalui musyawarah dan persetujuan kelompok. 

 

Hutan kemasyarakatan membutuhkan sistem pengelolaan yang terencana yang 

mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan HKm sendiri.  Karena pengelolaan 

HKmyang dilakukan secara personal akan berbeda dengan pengelolaan secara 

kelompok.  Pengelolaan HKm dengan membentuk kelembagaan atau organisasi 

didalamnya akan semakin menumbuhkan interaksi dan koordinasi antar anggota 
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sehingga tujuan bersama akan cepat tercapai.  Kelembagaan HKm sebagaimana 

sub sektor kehutanan yang lainnya memiliki keterkaitan antara satu dengan 

lainnya.  Keterkaitan tersebut nantinya akan memberikan efek terhadap kemajuan 

pembangunan kehutanan secara menyeluruh.  

 

Penyelenggaraan HKm dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan 

pemberian akses kepada masyarakat setempat untuk mengelola kawasan hutan 

secara lestari guna penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan 

serta untuk menyelesaikan persoalan sosial.  Hutan kemasyarakatan bertujuan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan 

sumberdaya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga 

kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.  Kawasan yang dapat dialokasikan 

untuk HKm adalah hutan lindung dan hutan produksi, melalui HKm masyarakat 

dapat memperoleh hak pemanfaatan hutan selama jangka waktu 35 tahun 

(Santoso, 2011). 

 

Menurut Puspita (2006), menyatakan kriteria pemilihan petani sebagai KTH itu 

adalah kedekatan dengan hutan, hak-hak yang sudah ada, ketergantungan dan 

pengetahuan lokal. Keempat dimensi itu sangat erat kaitannya dengan sumber 

daya hutan dan mudah untuk dikenali. Selanjutnya dalam tulisannya juga 

dikatakan proses pembentukan KTH adalah sebagai berikut. 

1. Pembentukan kelompok. 

2. Penguatan kelembagaan. 

3. Penyuluhan. 

4. Insentif. 
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Faktor-faktor kekuatan internal yang mempengaruhi kondisi kelompok tani 

menurut Supriono dkk., (2013) terdiri dari: 

1. dukungan fasilitas swadaya untuk kegiatan kelompok tani, 

2. tingginya ketertarikan petani terhadap tingkat keuntungan usaha hutan. 

3. lembaga kelompok tani dapat bersinergi dengan lembaga pengajian.  

4. adanya dukungan pembinaan dari dinas terkait. 

5. adanya perasaan trauma akibat diawal reformasi (1998-2000) sehingga minat 

petani terhadap usaha hutan meningkatcukup kuatnya ikatan kekeluargaan 

dan semangat gotong-royong, 

6. cukup banyak pemuda tani berpengalaman organisasi,  

7. para petani adalah memiliki semangat suka bekerja keras, serta  

8. sebagian besar petani memiliki lahan garapan yang relatif luas (diatas 1 ha). 

 

Menurut Aji (2009), prinsip-prinsip kolaborasi yang perlu dilakukan dalam 

pembangunan hutan adalah sebagai berikut.  

1. Keterlibatan stakeholders.  

Adanya keterlibatan semua pihak, baik individu maupun kelompok 

masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan hutan.  

2. Kesetaraan dan kemitraan (equal partnership).  

Pada dasarnya semua pihak mempunyai ketrampilan, kemampuan dan 

prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat 

dalam setiap proses pembangunan hutan guna membangun dialog tanpa 

memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.  

3. Transparansi (transparency).  
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Semua pihak harus dapat menumbuh-kembangkan komunikasi dan iklim 

berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog yang 

produktif.  

4. Kesetaraan kewenangan (sharing power equal powership).  

Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi 

kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi dalam 

pengelolaan hutan.  

5. Kesetaraan tanggung jawab (sharing responsibility).  

Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses 

pembangunan hutan karena adanya kesetaraan kewenangan (sharing power) 

dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-

langkah selanjutnya.  

6. Pemberdayaan (empowerment).  

Keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan hutan tidak lepas dari segala 

kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh setiap pihak, sehingga melalui 

keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling 

belajar dan saling memberdayakan satu sama lain .  

7. Kerjasama (cooperation).  

Diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak yang terlibat untuk saling 

berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya 

yang berkaitan dengan kemampuan sumberdaya manusia dan sumber daya 

modal. 

 

Keberhasilan kegiatan hutan kemasyarakatan sangat ditentukan oleh ketepatan 

perencanaan, kesiapan kelembagaan masyarakat, serta dukungan pemerintah 
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daerah.  Oleh karena itu proses perencanaan harus dilakukan secara cermat 

dengan melibatkan instansi terkait.  Pedoman ini merupakan bagian dari proses 

penyusunan perencanaan yang harus dilaksanakan secara terkoordinasi dengan 

para pihak di lapangan.  Pedoman ini merupakan petunjuk teknis yang bersifat 

arahan, sehingga cakupannya dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik 

masing-masing wilayah.  Acuan utama adalah peraturan tentang penyelenggaraan 

hutan kemasyarakatan (Ritonga dan Rochana, 2013). 

 

 

C. Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung 

 

 

Kerusakan fungsi dan degradasi luas hutan di Provinsi Lampung sudah dalam 

kondisi mengkhawatirkan.  Menurut Watala (2009), perambahan hutan di provinsi 

paling selatan di Pulau Sumatera ini sudah mencapai 52 % dari total luas kawasan 

hutan.  Kerusakan berdasarkan persentase kerusakan fungsi hutan adalah sebagai 

berikut :hutan lindung 80%, hutan produksi terbatas (HPT) 71%, hutan produksi 

tetap sebesar 76%, Taman Nasional Bukit Barisam Selatan (TNBBS) 16%, Taman 

Nasional Way Kambas (TNWK) 36%, dan Taman Hutan Raya Wan 

Abdurrahman 70%. 

 

Upaya konservasi dan pelestarian hutan harus dapat mencakup akar permasalahan 

kerusakan hutan yang terkait dengan masalah sosial, politik, ekologi, dan 

ekonomi.  Khusus untuk Provinsi Lampung, permasalahan yang dominan saat ini 

adalah keterkaitan kerusakan hutan dengan kesejahteraan masyarakat yang 

berujung pada tingginya tingkat kejahatan hutan yang berasal dari perambahan 

hutan (Watala, 2009). 
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Paradigma baru pembangunan kehutanan yang berkembang memberikan arahan 

bahwa praktek pengelolaan hutan harus berorientasi pada seluruh potensi 

sumberdaya hutan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat melalui 

pengembangan peluang usaha kepada masyarakat yang berada di sekitar hutan.  

Salah satu bentuk dari pergeseran paradigma ini adalah kebijakan HKm. 

 

Lampung termasuk provinsi yang cukup awal mengembangkan inisiatif dalam 

mendukung pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat, khususnya 

kebijakan hutan kemasyarakatan (HKm).  Kebijakan HKm di Lampung mulai 

diimplementasikan sejak tahun 1998 melalui SK Menhutbun No. 667/Kpts-/1998 

tentang HKm.  Izin HKm pertama diberikan kepada dua kelompok masyarakat di 

kawasan hutan Register 19 Gunung Betung pada tahun 2000.  Menurut Sanjaya 

dkk., (2016), yang meneliti tentang evaluasi pengelolaan HKm yang berada di 

Desa Sindang Pagar, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat 

pengelolaannya dalam kategori baik, dari pelaksanaan seluruh kegiatan seperti 

kegiatan perencanaan, kegiatan organisasi dan monitoring evaluasi termasuk 

kedalam kategori sedang karena masyarakat kurang memahami pentingnya 

kagiatan tersebut mengingat rendahnya pendidikan masyarakat sekitar kawasan 

hutan.  Masyarakat mengupayakan pengelolaan di lahan mereka secara baik 

karena dengan adanya program HKm tersebut masyarakat secara langsung dapat 

memperoleh manfaatnya seperti adanya peningkatan ekonomi keluarga, 

peningkatan produktivitas lahan, dan masyarakat dapat menjaga sistem ekologi 

hutan secara baik melalui kegiatan. 

 



 

20 

Sejauh ini perkembangan HKm di Provinsi Lampung dinilai banyak kalangan 

belum dapat mengakomodir masalah-masalah pengelolaan hutan yang diharapkan.  

Persepsi masyarakat pengelola dan persepsi pihak pemerintah khususnya dinas 

kehutanan terhadap HKm relatif sama yaitu HKm adalah kebijakan pemerintah 

yang memberikan peluang kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk 

dapat mengelola hutan dengan tetap menjaga fungsi hutan.  Secara umum persepsi 

pemerintah terhadap HKm adalah pengelolaan hutan dengan melibatkan 

masyarakat sekitar hutan untuk peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga 

kelestarian fungsi hutan. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan 

 

 

Penelitian dilakukan di Gapoktan Beringin Jaya (Pekon Margoyoso Kecamatan 

Sumberejo) dan Gapoktan Sinar Mulya (Pekon Sukamaju Kecamatan Ulu Belu) 

Kabupaten Tanggamus Lampung.  Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 

sampai Februari 2017. 

 

 

B. Alat dan Objek Penelitian 

 

 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, kamera, kuesioner, 

laptop dan tape recorder.  Objek dalam penelitian ini adalah petani yang 

tergabung dalam Gapoktan Beringin Jaya dan Sinar Mulya.   

 

 

C. BatasanPenelitian 

 

 

Batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Gapoktan Beringin Jaya merupak gabungan dari delapan kelompok tani yaitu, 

Lestari Jaya 1, Lestari Jaya 2, Lestari Jaya 3, Lestari Jaya 4, Lestari Jaya 5, 

Lestari Jaya 6, Lestari Jaya 7, Lestari Jaya 8. 
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2. Gapoktan Sinar Mulya merupakan gabungan dari lima kelompok tani yaitu 

Ndelong Utara, Ndelong Selatan, Ndelong Tengah, Lungur Buntung dan 

Pondok Rejo.   

3. Petani HKm adalah petani yang tergabung dalam Gapoktan Beringin Jaya 

yang mengelola lahan HKm register 30 KPH IX Kota Agung Utara di Pekon 

Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. 

4. Petani HKm adalah petani yang mengelola lahan HKm Gapoktan Sinar 

Mulya di Pekon Sukamaju Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus, 

Lampung. 

 

 

D. MetodePenelitian 

 

 

1. Jenis Data 

 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder.  Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data.  

Data primer meliputi data umum rumah tangga petani meliputi nama, umur, 

alamat, pekerjaan pokok, pekerjaan sampingan, jenis kelamin, pendidikan 

terakhir, status perkawinan, dan jumlah anggota keluarga dalam satu rumah.  Data 

sekunder merupakan data penunjang penelitian.  Data ini meliputi keadaan umum 

lokasi penelitian baik lingkungan fisik, sosial ekonomi masyarakat, data-data 

statistik identitas penduduk, data Gapoktan Beringin Jaya dan Sinar Mulya baik 

anggota yang aktif maupun tidak aktif dalam kelembagaan kelompok tani, serta 

data-data lain yang berkaitan dengan penelitian yang bersumber dari pustaka 

ataupun instansi terkait. 
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2. Cara Pengumpulan Data 

 

 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.  Pengumpulan data dilakukan 

melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen.   

1. Observasi partisipan 

Observasi adalah pengamatan secara langsung oleh peneliti untuk mengetahui 

keadaan lahan HKm yang dikelola oleh Gapoktan Beringin Jaya dan Sinar 

Mulya serta mengetahui keadaan kelembagaan Gapoktan Beringin Jaya dan 

Sinar Mulya.  

2. Wawancara dengan responden 

Data dikumpulkan melalui tanya jawab/wawancara yang dilakukan langsung 

dengan responden.  Tanya jawab yang dilakukan menggunakan daftar 

pertanyaan umum atau kuesioner untuk memperoleh data primer.  

3. Studi pustaka 

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca dan mengutip 

teori-teori yang berasal dari bukudan tulisan-tulisan lain yang relevan dengan 

penelitian ini. 

 

 

3. Metode Pengambilan Sampel 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah petani yang tergabung di Gapoktan Beringin 

Jaya dan Sinar Mulya.  Petani di Gapoktan Beringin Jaya sebanyak 571 petani 

HKm.  Sedangkan petani HKm yang tergabung di Gapoktan Sinar Mulya adalah 

sebanyak 701 petani.  Menurut Arikunto (2000), jika populasi lebih dari 100 maka 

batas error yang digunakan adalah 10-15%.   
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eN

N
n

 

 

Berdasarkan ketetapan batas error yang telah disebutkan maka, batas error yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 15 % karena lebih menunjang data.  Rumus 

dalam penentuan sampel menggunakan rumus:    

Keterangan : 

n :  Jumlah responden 

N :  Jumlah total petani pengelolalahan HKm Gapoktan Beringin Jaya 

e :  Presisi15%  

n :
1272

1272 (15%)2+1
 

n  :  43responden 

 

 

Sehingga didapat jumlah responden dari seluruh kelompok sebanyak 43 

responden.  Sampel dipilih dari populasi dengan cara purposive atau sengaja.  

Jumlah responden masing-masing gapoktan dihitung dengan rumus (Sugiyono, 

2007) : 

n =  
𝑁𝑖

𝑁
x ni 

Keterangan: 

n  = jumlah sampel yang akan diambil. 

N  = jumlah total populasi pada kedua gapoktan.  

Ni = jumlah populasi pada masing-masing gapoktan (i)  

ni = jumlah responden dari masing-masing gapoktan. 

 

 

Tabel 1. Jumlah sampel di Gapoktan Beringin Jaya dan Sinar Mulya 

 

No Nama Gapoktan Jumlah Anggota Jumlah Responden 

1 Beringin Jaya 571 19 

2 Sinar Mulya 701 24 
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Sampel dipilih dari populasi dengan cara purposive, dengan pertimbangan bahwa 

sampel yang dipilih merupakan petani yang mengelola lahan HKm di Gapoktan 

Beringin Jaya dan Sinar Mulya. 

 

 

E. Metode Pengolahan dan Analisis Data  

 

 

Analisis data hasil wawancara mengenai sistem kelembagaan di Gapoktan 

Beringin Jaya dan Sinar Mulya akan dijelaskan melalui metode pendekatan 

Situation, Struktur, Behavior, and Performance (SSBP) yaitu situasi (situation), 

struktur (structure), perilaku (behavior) dan dampak atau kinerja (performance).  

Pendekatan ini bertujuan untuk melihat perbedaan sistem kelembagaan yang 

selama ini diterapkan di kedua gapoktan dan membandingkan apakah gapoktan 

yang memiliki situasi, struktur dan prilaku yang baik akan memiliki kinerja yang 

baik juga terhadap pengelolaan HKm.  Hal ini didukung oleh teori menurut 

(Schmid, 2004) bahwa situasi dan struktur dalam suatu sistem kelembagaan dapat 

saling mempengaruhi perilaku dan akhirnya prilaku mempengaruhi dan 

menentukan kinerja yang ditunjukan. 

 

Efektivitas dari kelembagaan dapat dianalisis menggunakan sistem pemberian 

skor penilaian keefektifan yang kemudian diuraikan secara deskriptif.  Penentuan 

skala tersebut menggunakan skala Likert (Umar, 2005).  Pengukurannya 

dilakukan yaitu dengan memberikan beberapa pertanyaan pada responden, 

kemudian responden tersebut diminta untuk memberikan jawaban atau tanggapan 

yang terdiri atas tiga tingkatan dalam skala tersebut.  Jawaban-jawaban tersebut 

diberikan skor 1 sampai 3 dengan pertimbangan skor terbesar adalah 3 untuk 
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jawaban yang paling mendukung dan skor terendah adalah 1 untuk jawaban yang 

tidak mendukung.  Berdasarkan perolehan skor dari responden, selanjutnya 

ditentukan rentang skala atau selang untuk menentukan efektivitas keberadaan 

kelembagaan. Selang diperoleh dari selisih skor tertinggi yang mungkin dengan 

total skor minimal yang mungkin dibagi jumlahkategori jawaban (Umar, 2005). 

 

Selang =
Nilai maksimum − nilai minimum

Jumlah kategori jawaban
− 1 

 

 

Setelah diperoleh nilai selang, kemudian ditentukan skor efektivitas kelembagaan 

dengan membaginya ke dalam tiga selang efektivitas dari nilai minimal sampai 

nilai maksimal. Penilaian responden terhadap kelembagaan dibagi ke dalam tiga 

kategori, yaitu efektif, cukup efektif dan tidak efektif. 

 

Nilai skor untuk Gapoktan Beringin Jaya diperoleh antara 190 sampai 570.  Nilai 

skor 190 didapat dari hasil pengalian skor terendah 1 dengan jumlah parameter 

yang digunakan yaitu sepuluh dengan jumlah responden yang telah ditentukan 

jumlahnya yaitu 19 responden, atau dapat ditulis (1x10x19=190), sedangkan nilai 

skor 570 didapat dari hasil pengalian skor tertinggi 3 dengan jumlah parameter 

yang digunakan sepuluh dan dengan jumlah responden 19, atau dapat ditulis 

(3x10x19= 570). 

 

Nilai skor untuk Gapoktan Sinar Mulya diperoleh antara 240 sampai 720.  Nilai 

skor 240 didapat dari hasil pengalian skor terendah 1 dengan jumlah parameter 

yang digunakan yaitu sepuluh dengan jumlah responden yang telah ditentukan 

jumlahnya yaitu 24 responden, atau dapat ditulis (1x10x24=240), sedangkan nilai 



 

27 

skor 720 didapat dari hasil pengalian skor tertinggi 3 dengan jumlah parameter 

yang digunakan sepuluh dan dengan jumlah responden 24, atau dapat ditulis 

(3x10x24= 720).  Data yang telah diolah selanjutnya akan di jelaskan secara 

deskriptif.  Adapun yang menjadi dasar kriteria untuk melihat tingkat efektivitas 

kelembagaan adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 2. Parameter penentuan keefektivitasan kelembagaan dalam suatu gapoktan 

(Permentan, 2013) 

 

 

No Kriteria Keterangan 

1 Syarat awal 

masuk menjadi 

anggota 

 Tinggi (3) 

Akses menjadi anggota sangat muda dengan syarat 

anggota harus mau mengikuti aturan yang 

diberlakukan didalam gapoktan untuk melakukan 

pengelolaan lahan HKm dengan baik.   

 Sedang (2) 

Akses menjadi anggota mudah dan harus 

membayarkan sejumlah uang. 

 Rendah (1) 

Syarat menjadi anggota sulit, dibebani dengan 

uang masuk yang mahal dan syarat-syarat yg sulit.  

2 Ada tidaknya 

batasan 

keanggotaan. 

 Tinggi (3) 

Terdapat peraturan mengenai batasan keanggotaan 

gapoktan dan syarat-syarat bergabung menjadi 

anggota yang tertulis secara jelas dalam AD/ART 

gapoktan. 

 Sedang (2) 

Terdapat peraturan mengenai batasan keanggotaan 

gapoktan dan syarat-syarat bergabung menjadi 

anggota namun tidak tertulis dalam AD/ART 

gapoktan. 

 Rendah (1) 

Tidak terdapat peraturan mengenai batasan 

keanggotaan gapoktan dan syarat-syarat 

bergabung menjadi anggota dan tidak memiliki 

AD/ART gapoktan. 

3 Adanya struktur 

organisasi dan 

aturan main 

kelembagaan. 

 Tinggi (3) 

Memiliki struktur organisasi dan aturan main 

dalam AD/ARTgapoktan yang dijalankan dengan 

baik oleh anggota. 

 Sedang (2)  
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Tabel 2.  (lanjutan) 

 

 

  Memiliki struktur organisasi namun tidak memiliki 

aturan main dalam AD/ART gapoktan. 

 Rendah (1) 

Tidak memiliki struktur organisasi dan aturan 

main dalam AD/ART gapoktan. 

4 Adanya 

mekanisme 

pemberian sanksi. 

 Tinggi (3) 

Terdapat mekanisme pemberian sanksi yang 

dijalankan jika ada anggota yang melanggar 

peraturan. 

 Sedang (2) 

Terdapat mekanisme pemberian sanksi namun 

belum dijalankan dengan baik jika ada anggota 

yang melanggar peraturan. 

 Rendah (1) 

Tidak terdapat mekanisme pemberian sanksi 

dalam aturan main gapoktan. 

5 Terdapat 

mekanisme 

resolusi konflik. 

 Tinggi (3) 

Terdapat mekanisme resolusi konflik yang 

dijalankan dengan baik jika terjadi konflik dalam 

gapoktan. 

 Sedang (2) 

Terdapat mekanisme resolusi konflik namun 

belum dijalankan dengan baik jika terjadi konflik 

dalam gapoktan. 

 Rendah (1) 

Tidak terdapat mekanisme resolusi konflik dalam 

aturan main gapoktan. 

6 Adanya aturan 

untuk mengubah 

atau membuat 

peraturan (aturan 

konstitusional 

gapoktan) 

 Tinggi (3) 

Terdapat aturan gapoktan yang dapat mengubah 

dan membuat peraturan baru dalam gapoktan dan 

dijalankan dengan baik oleh anggota. 

 Sedang (2) 

Terdapat aturan gapoktan yang dapat mengubah 

dan membuat peraturan baru dalam gapoktan 

namun tidak dijalankan dengan baik oleh anggota. 

 Rendah (1) 

Tidak terdapat aturan gapoktan yang dapat 

mengubah dan membuat peraturan baru dalam 

gapoktan. 

7 Adanya 

pengakuan dari 

pihak luar 

 Tinggi (3) 

Terdapat pengakuan dari pemerintah mengenai 

keberadaan gapoktan dibuktikan dengan adanya 

surat resmi pemerintah. 

 Sedang (2) 
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Tabel 2.  (lanjutan) 

 

 

  Tidak terdapat pengakuan resmi dari pemerintah 

mengenai keberadaan gapoktan namun gapoktan 

telah melapor dan mengurus keperluan untuk 

mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah. 

 Rendah (1) 

8 Bimbingan dan 

penyuluhan 

 

 Tinggi (3) 

Anggota gapoktan mudah memperoleh akses 

untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan 

sebagai sarana untuk mengembangkan SDM yang 

mereka miliki. 

 Sedang (2) 

Mudah memperoleh bimbingan tetapi tidak ada 

kegiatan penyuluhan terkait pengelolaan lahan 

HKm. 

 Rendah (1) 

Tidak ada bimbingan dan penyuluhan untuk 

anggota gapoktan. 

9 Kemudahan akses 

informasi, pasar, 

teknologi, dan 

permodalan 

 Tinggi (3) 

Akses untuk memperoleh pembinaan dan 

mengikuti pelatihan mudah didapat oleh anggota, 

dan bersama-sama mencoba mengaplikasikan hasil 

pelatihan. 

 Sedang (2) 

Akses untuk memperoleh pembinaan dan 

mengikuti pelatihan mudah didapat oleh anggota, 

tetapi tidak ada pengaplikasian.  

 Rendah (1) 

Anggota sulit untuk memperoleh informasi 

mengenai cara pengembangan kemampuan untuk 

mengelola lahan HKm. 

10 Efisiensi 

sumberdaya 
 Tinggi (3) 

Segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan 

ditanggung bersama-sama (modal untuk 

mengadakan suatu kegiatan) dan manfaat yang 

dirasakan untuk bersama. 

 Sedang (2) 

Segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan 

ditanggung bersama-sama (modal untuk 

mengadakan suatu kegiatan) sedangkan manfaat 

hanya dirasakan oleh pengurus gapoktan. 

 Rendah (1) 

Segala keperluan gapoktan ditanggung oleh 

pengurus gapoktan saja. 
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V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu. 

1. Situasi, struktur dan tingkah laku di dalam suatu kelembagaan dapat 

mempengaruhi kinerja pada suatu gapoktan.  Gapoktan Beringin jaya 

memiliki situasi atau kondisi kelembagaan yang baik, struktur organisasi di 

dalam organisasi berjalan sebagaimana fungsinya.  Setiap anggota aktif 

berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan gapoktan.  Hal tersebut 

yang menjadikan Gapoktan Beringin jaya memperoleh hasil atau kinerja yang 

baik.  Sedangkan Gapoktan Sinar Mulya, situasi gapoktan sudah baik 

dikarenakan gapoktan telah memiliki kelegalan yang jelas, namun struktur 

organisasi dalam kelembagaan di Gapoktan Sinar Mulya ini belum berjalan 

dengan baik.  Hal tersebut yang menyebabkan anggota tidak aktif dalam 

kegiatan yang berkaitan dengan gapoktan.  Hal tersebut mengakibatkan 

kelembagaan tidak berjalan dengan baik, sehingga kinerja yang diperoleh 

tidak sebaik jika dibandingkan dengan Gapoktan Beringin Jaya. 

2. Efektivitas keberadaan kelembagaan ini berfungsi sebagai bentuk gambaran 

untuk melihat apakah kinerja yang telah dilakukan memberikan manfaat 

kepada anggota gapoktan.  Berdasarkan hasil perhitungan, tingkat 

keefektivitasan di Gapoktan Beringin Jaya memperoleh skor 556 skala 
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tersebut menunjukan bahwa keberadaan Gapoktan Beringin Jaya sudah 

efektif.  Perhitungan tingkat keefektivitasan untuk Gapoktan Sinar Mulya 

memperoleh skor 468.  Berdasarkan skala likert skor yang diperoleh 

Gapoktan Sinar Mulya menunjukan bahwa tingkat keefektivitasan Gapoktan 

Sinar Mulya cukup efektif.  

 

 

B. Saran 

 

Diharapakan setiap gapoktan dapat meningkatkan aspek konservasi yang ada di 

areal kerja masing-masing gapoktan, sehingga kinerja yang diperoleh gapoktan 

akan semakin baik, baik dari segi peningkatan ekonomi anggotanya maupun dari 

segi ekologi areal kerja gapoktan yang tetap terjaga kelestariannya.   
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