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ABSTRAK 

 

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN SKEMA KEMITRAAN 

KEHUTANAN DI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG 

BATUTEGI 

 

 

Oleh 

 

IIS NURHALIZA 

 

 

Kemitraan kehutanan merupakan salah satu program dari Perhutanan Sosial. 

Kemitraan yang baik tidak lepas dari pentingnya kelembagaan untuk melakukan 

pelayanan serta pembinaan pada masyarakat. . Berdasarkan hasil monitoring dan 

evaluasi yang tertuang dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang 

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (RPHJP KPHL) Batutegi tahun 2014-2023, 

kelembagaan antara kelompok tani yang ada di KPHL Batutegi belum berjalan 

dengan baik. Penelitian memiliki tujuan yaitu untuk membandingkan kinerja 

kelembagaan kemitraan kehutanan dan telah diimplementasikan pada gabungan 

kelompok tani dan menetapkan strategi kelembagaan pada gapoktan dalam skema 

kemitraan. Data diambil menggunakan metode wawancara dengan kuisioner skala 

likert dan dianalisis secara deskriptif menggunakan analisis SWOT (Strenght, 

Weakness, Opportunity, Threat). Hasil dari penelitian ini yaitu pemerolehan nilai 

dari Gapoktan Cempaka adalah 32 dan Gapoktan Warga Makmur denga nilai 30, 

terdapat perbedaan yaitu Gapoktan Cempaka mendapatkan pelatihan, penyuluhan, 

dan bimbingan yang mampu meningkatkan pemahaman petani mengenai program 

kemitraan kehutanan dari pihak luar selain dengan KPHL Batutegi. Hasil analisis 

SWOT menunjukkan bahwa kedua gapoktan berada di Kuadran I yang 

menunjukkan situasi menguntungkan, kedua gapoktan terdapat strategi yang 

memiliki nilai tertinggi yaitu SO (Strenght Opportunity) dengan mengoptimalkan 

program kemitraan dengan diberikannya tanaman pengganti dari tanaman 

kemitraan yang tidak tumbuh atau mati dan sosialisasi mengenai pemeliharaan 

tanaman serta pemberian bibit tanaman bawah untuk optimalisasi penggunaan 

lahan. Sebagian besar pendidikan masyarakat yang ada di Gapoktan Cempaka dan 

Warga Makmur tergolong rendah, hal ini yang menyebabkan kurangnya 

pengetahuan warga terhadap pengelolaan lahan, dengan tingginya partisipasi 

masyarakat dalam menjalankan program kemitraan diharapkan menjadi peluang 

untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di masyarakat dengan memberikan 

pemahaman mengenai perawatan tanaman dan modal. 

 

Kata Kunci :Kelembagaan, Kemitraan, KPHL Batutegi  



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

INSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF THE FOREST PARTNERSHIP 

IN KPHL BATUTEGI 

 

 

By 

 

IIS NURHALIZA 

 

 

The forestry partnership is one of the programs of Social Forestry. A good 

partnership cannot be separated from the importance of institutions to provide 

services and guidance to the community. . Based on the results of monitoring and 

evaluation contained in the 2014-2023 Long Term Forest Management Plan 

Protected Forest Management Unit (RPHJP KPHL) Batutegi, the institutions 

between farmer groups in the Batutegi KPHL have not been running well due to 

the lack of community empowerment activities and community businesses around 

the forest. The aim of the research is to compare the institutional performance of 

forestry partnerships that have been implemented in farmer group associations and 

to establish institutional strategies for Gapoktan in partnership schemes. Data 

were taken using interview method with Likert scale questionnaire and analyzed 

descriptively using SWOT analysis (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). 

The results of this study are the acquisition value of Gapoktan Cempaka is 32 and 

Gapoktan Warga Makmur with a value of 30, there is a difference, namely 

Gapoktan Cempaka received training, counseling, and guidance that can improve 

farmers' understanding of forestry partnership programs from outsiders apart from 

KPHL Batutegi. The results of the SWOT analysis show that both Gapoktan are in 

Quadrant I which indicates a favorable situation, both Gapoktan have a strategy 

that has the highest value, namely SO (Strenght Opportunity) by optimizing the 

partnership program by providing replacement plants from partnership plants that 

do not grow or die and socialization about maintenance plants and the provision of 

understorey seeds for optimizing land use. Most of the public education in 

Gapoktan Cempaka and Warga Makmur is low, this causes a lack of community 

knowledge about land management, with high community participation in running 

partnership programs, it is hoped that it will be an opportunity to improve human 

resources in the community by providing an understanding of plant care. and 

capital. 

 

Keywords: Institutional, Partnership, KPHL Batutegi 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Masyarakat membuka hutan dan menjadikannya lahan untuk bercocok tanam 

atau berkebun, di sisi lain masyarakat tetap memiliki ekonomi yang rendah dan 

menggantungkan hidupnya pada kawasan hutan (Puspasari et al., 2017). Kondisi 

ini menyebabkan masyarakat tidak hanya memanfaatkan sumberdaya hutan secara 

arif dan bijaksana, tetapi cenderung melakukan perambahan serta eksploitasi yang 

tidak terkendali (Nurrani dan Tabba, 2013). Pembangunan infrastruktur, 

pembangunan pertanian dan perkebunan, serta pemukiman mengakibatkan 

kondisi hutan di Indonesia mengalami degradasi dan deforestasi (Elva dkk., 

2017). Penyebab deforestasi salah satunya adalah kemiskinan yang disebabkan 

oleh keterbatasan akses terhadap sumberdaya lahan (Khoiriah et al., 2017). 

Meningkatnya kebutuhan akan kayu seperti untuk kayu pertukangan, kayu bakar, 

maupun kepentingan industri yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang 

semakin bertambah maka perlu adanya pelestarian terhadap hutan (Butar dkk., 

2019). Pembentukan organisasi di tingkat tapak yaitu Kesatuan Pengelolaan 

Hutan (KPH) merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut (Elva 

dkk., 2017). Kesatuan Pengelolaan Hutan merupakan wilayah pengelolaan yang 

dapat dikelola secara efisien dan lestari, program kemitraan kehutanan merupakan 

program yang dibentuk untuk pemberdayaan masyarakat yang harus diterapkan 

(Pramono et al., 2019). 

Selama ini KPHL Batutegi merupakan salah satu KPH yang memiliki solusi 

dalam menghadapi permasalahan degradasi dan deforestasi hutan yaitu dengan 

menerapkan program Perhutanan Sosial dalam bentuk Skema Hutan 

Kemasyarakan dan Kemitraan Kehutanan. Kesatuan Pengelola Hutan adalah unit 

pengelolaan hutan tingkat tapak yang merupakan program unggulan pemerintah 
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untuk memperbaiki sistem pengelolaan hutan di Indonesia (Setiawan, 2018). 

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Batutegi ditetapkan sebagai 

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model di Lampung sesuai 

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.650/Menhut-II/2010, dengan luas 

wilayah kerja 58.162 hektar. Cara untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran 

dan ketimpangan pengelolaan pemanfaatan kawasan hutan, maka diperlukan 

kegiatan Perhutanan Sosial (Puspasari et al., 2017). Berdasarkan Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 tahun 2021 tentang perhutanan 

sosial, perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang 

dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang 

dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai 

pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan 

dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, 

Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. 

Skema Perhutanan Sosial sendiri memiliki tujuan sama yakni membantu 

menyelesaikan persoalan-persoalan tenurial kawasan hutan, baik konflik maupun 

perambahan klaim tanah hutan (Salim et al., 2018). Kegiatan Perhutanan Sosial 

dapat memberikan akses secara legal kepada masyarakat setempat (Puspasari et 

al., 2017) salah satunya melalui program Kemitraan Kehutanan.  

Skema kemitraan menggunakan pola kerjasama antara masyarakat dengan 

pemegang ijin atau pengelola hutan, wujud dari persetujuan kemitraan ini berupa 

kontrak perjanjian, yang di dalamnya termuat hak dan kewajiban masing-masing 

pihak baik masyarakat maupun pemegang ijin (Ma’ruf, 2019) dan berdasarkan 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 tahun 2021, perjanjian 

kemitraan telah diperbaharui yaitu persetujuan kemitraan yang diberikan kepada 

pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan 

penggunaan kawasan hutan dengan mitra/masyarakat untuk memanfaatkan hutan 

pada kawasan Hutan Lindung atau kawasan Hutan Produksi. Kemitraan 

kehutanan sendiri merupakan bentuk kerjasama antara masyarakat dengan 

pemegang ijin atau pengelola hutan (KPH) (Ma’ruf, 2019). Hak akses masyarakat 

secara umum sudah tertuang dalam dokumen perencanaan KPH dalam bentuk 

pengembangan program kemitraan, Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat 
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seperti Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Tanaman Rakyat (Ichsan dan Febryano, 

2015). Kemitraan kehutanan diharapkan menjadi bagian untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasanhutan, melestarikan hutan, tetapi juga 

mengurangi konflik diantara masyarakat dan pemegang konsesi (Utami dan 

Ratnaningsih 2018). Kemitraan Kehutanan diharapkan mampu meningkatkan 

perekonomian masyarakat yang ada di sekitar hutan dan menjalin kerja sama yang 

baik antara petani dengan KPHL Batutegi.  

Kemitraan yang baik tidak lepas dari pentingnya kelembagaan untuk 

melakukan pelayanan serta pembinaan pada masyarakat. Kelembagaan formal 

pengelolaan sumberdaya alam sudah dijabarkan dalam berbagai undang-undang 

dan peraturan (Buli et al., 2018). Hubungan kemitraan kehutanan dalam kerangka 

analisis kelembagaan dipengaruhi berbagai faktor yang secara langsung dan tidak 

langsung mempengaruhi karakteristik kelembagaan (Prihadi et al., 2010). 

Pengembangan kapasitas merujuk pada proses kelompok, individu, kelembagaan, 

organisasi, dan masyarakat dapat mengembangkan kemampuannya secara 

individual atau kolektif untuk melaksanakan fungsi serta menyelesaikan masalah 

(Alam dan Prawitno, 2015). Budaya organisasi memiliki pengaruh positif 

terhadap efektivitas kerja yang sangat menentukan pencapaian efektivitas ke titik 

optimal meskipun efektivitas kerja adalah hal yang sulit untuk dicapai 

dikarenakan berbagai faktor yaitu diperlukannya kebutuhan , sosial, penghargaan 

dan aktualisasi diri dan variasi berbeda (Azwar dan Marnis, 2016).  

Lembaga kemasyarakatan seperti kelompok tani merupakan salah satu wadah 

yang mengorganisir para petani dalam mengembangkan usaha taninya (Elva dkk., 

2017). Penguatan kelembagaan dalam masyarakat perlu adanya pendamping 

karena petani tidak dapat berdiri sendiri. Salah satu lembaga yang ada di 

masyarakat yaitu Gapoktan Cempaka dan Gapoktan Warga Makmur yang berada 

di kawasan Kesatuan Pengelola Hutan Lindung Batutegi. Berdasarkan Perjanjian 

Kerja Sama Kemitraan, kemitraan yang dilakukan oleh pihak KPHL Batutegi 

dengan gapoktan menggunakan sistem bagi hasil. Kelompok tani dari Gapoktan 

Cempaka dan Gapoktan Warga Makmur menjalin kerja sama dengan KPHL 

Batutegi sejak tahun 2015. Kerja sama ini diperkuat dengan munculnya Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.83 tahun 2016 yang memberikan 
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hak atas pengelolaan lahan kepada masyarakat. Peraturan mengenai Perhutanan 

Sosial yang di dalamnya terdapat aturan Kemitraan Kehutanan telah diperaharui 

menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 tahun 2021. 

Peraturan yang baru memiliki perbedaan yaitu tidak adanya kerja sama yang 

terjalin antara kelompok tani dengan KPH atau pemegang izin. Berdasarkan hasil 

monitoring dan evaluasi yang tertuang dalam RPHJP KPHL Batutegi tahun 2014-

2023, kelembagaan antara kelompok tani yang ada di KPHL Batutegi belum 

berjalan dengan baik karena kurangnya kegiatan pemberdayaan masyarakat dan 

usaha masyarakat sekitar hutan. Kondisi yang ada saat ini membuat penelitian ini 

sangat penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana strategi yang diambil oleh 

masyarakat dan KPHL Batutegi dalam pelaksanaan Perhutanan Sosial.  

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Penelitian pengembangan kelembagaan skema kemitraan kehutanan 

mempunyai tujuan sebagai berikut. 

1. Membandingkan pengembangan kinerja kelembagaan kemitraan kehutanan 

yang telah diimplementasikan pada gabungan kelompok tani. 

2. Menetapkan strategi kelembagaan pada gapoktan dalam skema kemitraan 

kehutanan. 

 

1.3 Kerangka Penelitian 

Kesatuan Pengelolan Hutan Batutegi merupakan salah satu pengelola tingkat 

tapak yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan mencari 

akar masalah dalam upaya perlindungan hutan dan mengaitkannya dengan 

program kerja di wilayah KPH (Nugraheni dan Swasto, 2020). Salah satu cara 

untuk mengatasi masalah atau konflik di dalam hutan yaitu dengan menerapkan 

program kemitraan kehutanan. Kebijakan kemitraan kehutanan lahir sebagai 

bentuk kerjasama antara masyarakat dengan pemegang ijin/pengelola hutan 

(Ma’ruf, 2019) dan memberikan hak akses serta pengakuan atas pengelolaan 

hutan. Hubungan kemitraan merupakan suatu bentuk kelembagaan, yaitu pelaku 

individu bekerjasama mengkombinasikan faktor produksi yang dimiliki dalam 

suatu proses produksi secara sukarela (Kasper dan Streit, 1998). Berdasarkan 

RPHJP KPH Batutegi kelembagaan yang ada di kelompok tani belum berjalan 
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dengan baik, sehingga penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kinerja 

kelembagaan kemitraan kehutanan yang telah diimplementasikan pada gabungan 

kelompok tani dan menciptakan strategi kelembagaan pada gapoktan.  

Penelitian dilakukan menggunakan metode wawancara terstruktur dengan 

petani menggunakan kuisioner skala likert dan menggunakan delapan prisnip 

Ostrom (1990) yang menjamin kelestarian instutusi Common-Pool Resources 

(CPRs) untuk melihat implemetasi program kemitraan (Abidin, 2018). Skala 

Likert adalah suatu skala psikometrik yang digunakan dalam kuesioner dan 

merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam pengukuran prilaku 

(Yudischa et al., 2014) yang akan dianalisis menggunakan analisis SWOT yaitu 

kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunitie) 

dankekuatan (Strengths) dan analisis deskriptif. Penelitian diharapkan dapat 

menjadi bahan untuk menciptakan meningkatkan penguatan kelembagaan yang 

ada di KPH Batutegi agar hutan tetap terjaga dan lestari. Kerangka pemikiran 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KPHL Batutegi 

Program Kemitraan 

Kehutanan 

Membandingkan 
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Kelembagaan yang sesuai pada skema kemitraan dalam kelestarian 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian 

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batutegi ditetapkan sebagai Kesatuan 

Pengelolaan Hutan (KPH) Model di Lampung berdasarkan Keputusan Menteri 

Kehutanan Nomor SK.650/Menhut-II/2010, dengan luas wilayah 58.162 ha, 

berupa hutan lindung dan terdapat tiga register, yaitu Register 39 Kota Agung 

Utara, Register 32 Bukit Rindingan dan Register 32 Way Waya. Berada di 4 

wilayah kabupaten, yaitu: Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, 

Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Barat. Organisasi KPHL 

Model Batutegi adalah UPTD dibawah Dinas Kehutanan Provinsi Lampung 

(RPHJP Batutegi, 2014-2023). 

Tata hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan, blok pada hutan lindung 

memiliki arti yaitu bagian dari wilayah KPH yang memiliki kesamaan 

karakteristik biogeografis dan sosial budaya, memiliki sifat yang relatif berjangka 

panjang dan berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

pengelolaan, wilayah kelola KPHL Batutegi dibagi 2 blok, yaitu blok inti dan blok 

pemanfaatan (RPHJP Batutegi, 2014-2023). Jenis tanah di kawasan Kesatuan 

Pengelolaan Hutan (KPH) Batutegi di bagian timur memiliki jenis tanah latosol 

dan sebagian kecil pada wilayah ketinggian memiliki jenis tanah regosol, pada 

bagian barat  didominasi jenis tanah alluvial, serta jenis geologinya yaitu pada 

bagian timur berjenis volcanic, pada bagian tengah berjenis granitoid dan bagian 

barat berjenis clastic sediment. Berdasarkan BPKH Wilayah II Palembang, hasil 

analisa peta lahan kritis yaitu pada kawasan KPHL Batutegi terdapat lahan kritis 

seluas 14.405,10 ha (24,77 %), dan sangat kritis 45,56 ha (0,77%). Kondisi ini 

cukup mengkhawatirkan karena hutan lindung, namun dengan kondisi yang 

kondusif antara masyarakat petani dengan KPH diharapkan luas lahan kritis akan 

semakin berkurang. Indikator kelestarian pada tanah dan lahan adalah tercapainya 
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kondisi tanah yang sehat, yaitu tanah produktif yang mendukung 

pertumbuhkembangan tanaman dan aktivitas biotik tanah sesuai pada jenis tanah 

dan kondisi iklim sekitarnya (Nurul et al., 2019). 

Kawasan kelola KPH Batutegi sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat 

untuk mengambil hasil tani. Terdapat 10 unit gabungan kelompok tani yang 

memiliki ijin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKm) dari total 24 

Gapoktan. Terdapat 8 gapoktan dari total 14 gapoktan yang telah diverifikasi oleh 

Kementerian Kehutanan dan sisanya yaitu 6 Gapoktan berada pada tahap fasilitasi 

pengajuan IUPHKm (RPHJP Batutegi, 2014-2023).  

Wilayah bagian barat daya KPHL Batutegi terdapat satuan morfologi kerucut 

gunung api dengan variasi elevasi 500 – 1.750 mdpl (G. Rindingan), untuk silayah 

selatan, utara, tenggara dan timur laut KPHL Batutegi. satuan morfologi 

perbukitan bergelombang dengan variasi elevasi 200 – 800 mdpl. Berdasarkan hal 

tersebut ditunjukkan wilayah KPHL Batutegi didominasi oleh daerah 

bergelombang hingga berbukit. Akses untuk dapat ke lokasi kawasan KPHL 

Batutegi hanya terdapat jalan tanah dan jalan setapak yang hanya bisa dilewati 

oleh kendaraan roda dua (RPHJP Batutegi, 2014-2023). 

 

2.2 Kelompok Tani 

Berdasarkan Permentan No. 237 Tahun 2007 tetang pedoman pembinaan 

untuk lembaga petani, Kelompok tani merupakan sekumpulan pekebun atau 

peternak maupun petani yang dibentuk berdasarkan persamaan kepentingan dan 

kesamaan kondisi lingkungan (ekonomi, sosial dan sumberdaya) serta keakraban 

yang diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan usaha kelompok tani. 

Kelompok tani sendiri yaitu organisasi yang berada di perdesaan secara non 

formal yang ditumbuhkembangkan “dari, oleh dan untuk petani”, kelompok tani 

sendiri memiliki karakteristik sebagai berikut:  

1). Ciri Kelompok tani  

a. mengenal satu sama lain, keakraban dan rasa saling percaya sesama anggota, 

b. Memiliki kesamaan pandangan dan minat dalam bertani,  

c. Memiliki kesamaan tradisi dan pemukiman, pola pikir, jenis usaha, status 

ekonomi dan sosial, bahasa, pendidikan serta ekologi.  
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d. Terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab antar anggota melalui 

kesepakatan. 

2). Fungsi kelompok tani  

a. Kelas belajar ; Kelompoktani adalah wadah belajar mengajar bagi anggotanya 

untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap (PKS) serta tumbuh 

kembang kemandirian dalam bertani, sehingga memiliki produktivitas yang 

meningkat, pendapatannya meningkat serta kehidupan yang lebih sejahtera.  

b. Wahana kerjasama; Kelompok tani yaitu suatu wadah guna memperkuat 

kerjasama antara sesama petani dalam kelompoktani dan antar kelompoktani serta 

dengan pihak lain, dengan adanya kerjasama diharapkan dalam bertani lebih 

efisien dan lebih mampu dalam menghadapi suatu ancaman, tantangan, hambatan 

dan gangguan, 

c. Unit Produksi ; Usahatani yang dilakukan oleh setiap anggota kelompoktani, 

secara keseluruhan harus dilihat sebagai satu unit usaha yang dapat dikembangkan 

agar dapat mencapai skala ekonomi, baik dari segi kuantitas, kualitas maupun 

kontinuitas. 

Menurut Utami dan Ratnaningsih (2018) dalam membentuk kelompok tani 

dimulai pada tahap yang tidak terlalu sulit karena diawali dengan dibentuk tidak 

memerlukan legalitas dari badan hukum. Tahapan atau langkah-langkah dalam 

membentuk kelompok tani antara lain adalah sebagai berikut : 

a. Langkah pertama adalah persiapan (sosialisasi) masyarakat dengan 

berkomunikasi, menyebarluaskan informasi dan membangun proses 

pembelajaran. Upaya yang dilakukan antara lain :  

1) pendekatan kepada masyarakat/adat dan tokoh desa,  

2) memfasilitasi proses musyawarah dengan masyarakat serta tokoh dalam 

rangka mengidentifikasi potensi daerah,  

3) memahami berbagai macam perilaku dan karakter masyarakat melalui 

kunjungan, dan dialog informal,  

4) mengidentifikasi beberapa kelompok lain dan  

5) menganalisis bersama untuk menentukan proses pembentukan kelompok. 

b. Langkah kedua adalah memotivasi calon anggota dengan melakukan beberapa 

hal : 
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1) mendata calon anggota yang berminat bergabung kelompok,  

2) memilih calon anggota yang memiliki kemampuan yang diminati dan  

3) melatih kader untuk dapat menginisiasi pembentukan kelompok. 

c. Langkah ketiga adalah pembentukan kelompok secara musyawarah mufakat 

dan dilanjutkan dengan menyusun konsep Anggaran Dasar (AD) danAnggaran 

Rumah Tangga (ART) secara bersama. Proses dalam membentuk kelompok 

tani hutan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar 

pembentukan kelompok yaitu : 

1) Kelompok adalah kumpulan individu bukan asosiasi modal 

2) Keanggotaan kelompok sadar dan sukarela 

3) Bekerja atas dasar, oleh dan untuk para anggota 

4) Kelompok ini memiliki tujuan agar meningkatkan kesejahteraan sosial-

ekonomi anggota dengan tetap menjaga melestarikan fungsi hutan 

5) Selalu mengadakan rapat anggota dan pengurus secara rutin dan berkala 

6) kembangkan modal dengan menabung secara rutin 

7) Pengelolaan kelompok dilakukan secara terbuka dan sistematis 

8) Kelompok tidak ekslusif tetapi dapat mengambil bagian bersama 

masyarakat desa dalam mengatasi masalah 

 

2.3 Gabungan Kelompok Tani 

Menurut Permentan No. 82 tahun 2013 tentang pedoman pembinaan 

kelompoktani dan gabungan kelompok tani disebutkan bahwa agar kelompok tani 

menjadi lembaga tani yang layak secara komersial usaha dan responsif terhadap 

skala ekonomi dan efisiensi usaha, maka kelompok tani tersebut layak untuk 

dimasukkan ke dalam gapoktan. Gabungan kelompoktani bekerja untuk 

memfasilitasi kegiatan usaha bersama dari sektor hulu ke hilir secara komersial 

dan berorientasi pasar. Tahap pengembangan, gapoktan dapat memberikan 

pelayanan informasi, teknologi dan permodalan kepada anggota kelompok serta 

menjalin kerjasama dengan pihak lain. Penggabungan poktan di gapoktan 

diharapkan menjadikan kelembagaan petani kuat dan mandiri serta berdaya saing. 

Gabungan kelompok tani adalah kumpulan dari beberapa kelompok tani yang 

mengelola dan menggarap suatu lahan milik sendiri atau milik orang lain. 

Gepoktan sendiri sudah berganti nama, seperti pada penelitian yang dilakukan 
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pada awal pembentukannya bukan dengan status Gabungan Kelompok Tani, 

melainkan Unit Pengelola Kelompok Gabungan (UPKG). Unit ini merupakan 

suatu unit yang bergerak untuk mewakili kelompok tani disetiap desa. Kemudian 

baru pada tahun 2008, Bupati Kabupaten Bantul saat itu M. Idham Samawi 

mengukuhkan UPKG diubah menjadi Gabungan Kelompok Tani atau biasa 

dikenal dengan Gapoktan. Sistem pertanian yang dilakukan sama dengan sistem 

pertanian pada umumnya, yaitu sistem bagi hasil (Septian dan Anugrah, 2014).  

 

Terdapat fungsi Gabungan Kelompok tani yaitu. 

a. Unit Usaha Penyedia Sarana dan Prasarana Produksi: Gabungan kelompok tani 

adalah wadah untuk memberikan pelayanan kepada seluruh anggotanya untuk 

memenuhi kebutuhan sarana produksi (pupuk termasuk pupuk bersubsidi, benih 

bersertifikat, pestisida, dan lain-lainl) dan mesin pertanian, baik yang berbasis 

kredit ataumodal usaha tani bagi anggota kelompok tani yang membutuhkan 

maupun dari hasil usaha swadaya petani/sisa usaha petani;  

b. Unit Usahatani/Produksi: Gabungan kelompok tani dapat menjadi satu kesatuan 

yang menghasilkan komoditas untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dan 

kebutuhan pasar sehingga dapat menjamin kuantitas, kualitas dan kontinuitas serta 

stabilitas harga;  

c. Unit Usaha Pengolahan: Gabungan kelompoktani dapat memberikan pelayanan 

baik berupa penggunaan alat alat dan teknologi dalam pengolahan mesin pertanian 

yang meningkatkan hasil proses pengolahan, sortasi/grading dan packing untuk 

meningkatkan nilai tambah produk;  

d. Unit Usaha Pemasaran: Gabungan kelompok tani dapat menyediakan pelayanan 

atau fasilitasi untuk anggotanya dalam hal pemasaran hasil pertanian berupa kerja 

sama dengan pihak lain dan pengembangan jaringan atau pemasaran secara 

langsung. Gapoktan bisa memberikan layanan informasi harga hasil panen dalam 

pengembangannya, agar usaha tani dapat bertumbuh dan berkembang  menjadi 

usaha yang mandiri dan menghasilkan produktivitas tinggi, yang mempengaruhi 

pendapatan dan kehidupan yang lebih layak bagi para petani;  

e. Unit Usaha Keuangan Mikro (simpan-pinjam): Gabungan kelompok tani dapat 

menyediakan dan memberikan pelayanan dalam bentuk modal bagi anggota, 

berupa iuran atau simpan pinjam anggota, sisa hasil usaha, atau dari mendapatkan 
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kredit melalui perbankan, bantuan pemerintah dan swasta serta mitra usaha. Rata-

rata anggota petani sudah menjalankan usaha tani lebih dari 15 tahun, dan anggota 

yang menjalankan non usaha tani rata-rata sudah 10 tahun.  Hasil presentase 

keseluruhan, anggota yang menjalankan usaha dibedakan pembagian waktunya 

dalam tiga kategori yaitu: (1) Rendah, jika para anggota petani sudah menekuni 

usaha kurang dari 10 tahun, (2) sedang, apabila anggota gapoktan sudah menekuni 

usaha selama 10-20 tahun, (3) tinggi, apabila anggota memiliki lebih dari 20 tahun 

menjalankan usahanya baik berupa tani maupun non tani (Sulistiawati., et al, 

2014).  

 

2.4 Kemitraan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah Pasal 1 ayat 13 dituliskan pengertian dari kemitraan adalah kerjasama 

dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip 

saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang 

melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. 

Definisi lain menyatakan bahwa kemitraan adalah kolaborasi strategis antara 

bisnis dan organisasi nirlaba berupa risiko, sumber daya dan keterampilan dibagi 

dalam program-program yang menguntungkan setiap mitra dan masyarakat. 

Artinya kemitraan dapat dijalankan antara pihak yang satu dengan yang lainnya 

atau lebih agar mendapatkan keuntungan dari masing-masing pihak yang 

bersangkutan (Hayati dan Suparjan, 2017). 

Konsep kemitraan merupakan konsep yang ditujukan pada aspek “peduli” 

yang memberikan perhatian dan empati pada mitra sehingga saling memberikan 

sumber daya yang dimiliki. Kemitraan berfokus pada peran aktor atau mitra yang 

berkontribusi terhadap program pencapaian dengan dukungan semua pihak. 

Keberhasilan suatu program tidak bisa menjadi hasil dari agen tunggal, tetapi 

kerjasama dari para anggotanya. Kemitraan sendiri merupakan kemitraan antara 

pihak-pihak yang bekerja sama untuk memenuhi peran masing-masing dengan 

tujuan yang sama. Kolaborasi antar pihak dengan pendekatan kemitraan ini  

menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, mitra 

lain, konsumen, komunitas, investor, organisasi masyarakat sipil, saling 

mendukung dalam pelaksanaan suatu program. Kemitraan dengan akar budaya 
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berakar pada nilai-nilai luhur yang ada dalam budaya Indonesia, yaitu solidaritas. 

Kemitraan juga dibangun dengan dukungan kearifan lokal, insentif dan insentif, 

atau kepentingan politik tertentu. Pada kearifan lokal, program kemitraan dapat 

didukung karena kebutuhan untuk mengisi suatu wilayah (Haryanto dan Risza, 

2018). 

Program mitra juga memerlukan kebijakan terkait yang dapat mendukung 

suatu program, kebijakan tersebut agar program dapat berjalan menuju tujuan 

yang diinginkan, dan agar kegiatan dilakukan secara terstruktur. Kebijakan 

program kemitraan merupakan salah satu strategi pengembangan yang dipercaya 

pemerintah untuk memajukan UKM. Kebijakan ini mencakup: aturan dasar, 

memastikan hak dan kewajiban perusahaan inti dan plasma, model hubungan 

sinergis antara perusahaan inti dan plasma, dan menempatkan pemerintah sebagai 

pelatih dan fasilitator dan hanya sebagai fasilitator program kemitraan. Kebijakan 

yang dikeluarkan dalam bentuk PP harus dapat meningkatkan investasi dalam 

pembangunan ekonomi dengan menarik usaha kecil dan menengah untuk 

berpartisipasi untuk tujuan tersebut; menciptakan lapangan kerja baru, 

meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Program 

kemitraan adalah harapan untuk meningkatkan kegiatan usaha dan pendapatan 

serta meningkatkan tingkat kesejahteraan, sedangkan untuk bisnis akar rumput, 

program kemitraan merupakan peluang untuk mengembangkan usaha dalam 

lingkungan yang menguntungkan, lahan dan modal yang terbatas. (Zakaria, 2015). 

Kemitraan juga terjalin dalam kegiatan lain seperti pertanian atau kehutanan, 

termasuk pengorganisasian ke dalam kelompok atau organisasi terkait. Fungsi 

pengorganisasian kegiatan dalam model kooperatif adalah strategi agar semua sub 

sistem yang berfungsi dapat berfungsi dengan baik, menciptakan produk dan 

layanan yang lebih berkualitas daripada jika tidak melalui hubungan mitra. Ada 

beberapa alasan mengapa petani mau bekerja sama, antara lain interaksi dengan  

petani lain yang membuat petani memutuskan untuk bekerja sama karena melihat 

petani lain hidup lebih baik setelah bekerja sama tetapi memutuskan untuk tidak 

berdasarkan pengetahuan atau persepsi inovasi, tetapi hanya pada jaminan imitasi, 

komersialisasi, karena tersedia benih/bibit, pengawasan penyuluh dan peniru, 
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ketersediaan pupuk dan pestisida, jenis tanaman yang lebih tahan hama, dan 

undangan penyuluh pertanian (Purnaningsih et al., 2006). 

Program Kemitraan Kehutanan dilaksanakan dengan tujuan untuk 

memberdayakan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, dengan 

memungkinkan masyarakat mengakses pengelolaan lahan di kawasan hutan yang 

dirambah atau di lahan hutan pada wilayah Kesatuan Pengelolaaan Hutan (KPH). 

Hal ini merupakan ebagai sarana penyelesaian konflik sumber daya hutan antara 

hutan dengan unit pengelolaan hutan dan masyarakat pengguna hutan (RPHJP 

KPHL Rinjani Barat, 2014). 

Berikut 7 prinsip kemitraan : (1) transparasi, (2) kepercayaan, (3) partisipasi, 

(4) kesepakatan, (5) saling menguntungkan, (6) kekhususan lokal, (7) kesetaraan.  

1. Transparansi, berupa masukan, proses dan hasil pelaksanaan Kemitraan 

Kehutanan disampaikan kepada publik oleh para pihak dengan menghormati 

kepentingan masing-masing pihak, 

2. Kepercayaan, yaitu Kemitraan Kehutanan dibangun atas dasar rasa saling 

percaya antara para pihak, 

3. Partisipasi, bila ada partisipasi aktif para pihak, sehingga setiap keputusan 

yang diambil memiliki legitimasi yang kuat, 

4. Kesepakatan, yaitu semua input, proses dan output dari mitra kehutanan 

dikembangkan atas dasar kesepakatan para pihak dan bersifat mengikat, 

5. Saling menguntungkan, yaitu para pihak berusaha mengembangkan usaha 

tanpa menimbulkan kerugian, 

6. Kekhususan lokal, Kemitraan Kehutanan dikembangan dan dibangun dengan 

diperhatikannya budaya, dihormati hak-hak tradisional masyarakat adat, dan 

karakteristik,  

7. Kesetaraan, ketika para pihak memiliki kedudukan hukum yang sama dalam 

pengambilan keputusan, 

8. Kepercayaan, berupa Kemitraan Kehutanan dibangun diatas rasa saling 

kepercayaan antar para pihak (Utami dan Ratnaningsih, 2018). 

Penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Ratnaningsih (2018) menyebutkan 

Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam kemitraan kehutanan. 

Faktor pendukung sebagian besar berasal dari masyarakat sebagai pemilik lahan, 
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oleh karena itu, dinamika masyarakat, baik ekologi maupun ekonomi, harus dijaga 

dan dikembangkan untuk mempertahankan kawasan hutan. Selain pedoman 

pemerintah, yang dapat mendukung pelaksanaan program kemitraan adalah faktor 

benih yang bermutu tinggi, benih yang bermutu tinggi untuk tingkat pertumbuhan 

yang tinggi. Selain faktor varietas, luas tanam juga mempengaruhi kemajuan 

program kerjasama karena semakin besar luas tanam maka semakin besar 

potensinya. Rendahnya partisipasi kelompok tani hutan (KTH) dalam program 

kemitraan menjadi kendala dalam pengelolaan program kemitraan. Selain itu, 

unsur kurangnya penyuluhan juga termasuk dalam pemantauan hutan, karena 

semakin banyak penyuluhan maka semakin luas pengetahuan petani. 

Kesimpangsiuran antara pemerintah dengan KTH juga menimbulkan kesan yang 

kurang baik bagi masyarakat, sehingga perlu dilakukan sosialisasi atau sosialisasi 

dengan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua pihak tersebut. 

Kurangnya stimulasi pemupukan juga merupakan faktor pembatas dalam 

kemitraan karena ini termasuk dalam pemeliharaan, yang penting untuk 

pertumbuhan tanaman dan merupakan salah satu faktor yang paling merusak 

kegagalan dalam pengelolaan tanaman. 

 

2.5 Hutan Lindung 

Alokasi kawasan hutan di Indonesia didasarkan pada kebijakan yang 

ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini yaitu Kementerian Kehutanan. 

Penetapan kawasan hutan di setiap provinsi di Indonesia didasarkan pada 

kesepakatan antara instansi terkait dan antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah mengenai kawasan hutan dan bukan hutan yang dikenal sebagai Tata Guna 

Hutan Kesepakatan (Zulkarnain, 2013). 

Batasan hutan lindung menurut UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan 

pasal 1 ayat (8) bahwa Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai 

fungsi utama sebagai sistem penyangga pelindung untuk mengatur tata air, 

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

kesuburan tanah. Berdasarkan Kepres Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan 

Kawasan Lindung pada pasal 8 bahwa kriteri kawasan lindung adalah kawasan 

hutan dengan koefisien kemiringan lahan, jenis tanah, curah hujan dengan nilai 

skor lebih dari 175 dan atau kawasan hutan dengan kemiringan lahan 40% atau 
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lebih, dan atau kawasan hutan dengan ketinggian di atas permukaan laut 2.000 

meter atau lebih. Selanjutnya disebutkan kriteria-kriteria : 

a. Kawasan bergambut yang terdapat pada hulu sungai dengan ketebalan ≥ 3 

meter  

b. Kawasan resapan air yaitu curah hujan tinggi disertai dengan struktur tanah 

yang mudah meresapkan air, bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air 

hujan dalam skala besar.  

c. Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang pantai pada jarak 100 meter 

dari titik pasang tertinggi ke arah darat.  

d. Kriteria sempadan sungai adalah 50 m kiri kanan sungai kecil dan 100 meter 

kiri kanan sungai besar.  

e. Kriteria kawasan waduk atau danau adalah 50 hingga 100 m dari titik pasang ke 

arah darat.  

f. Kawasan sekitar mata air yaitu dengan jari-jari sekurang-kurangnya 200 meter 

di sekitar mata air. Penetapan skor > 175 bagi hutan lindung dalam SK Mentan 

serta Kepres nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di atas 

tidak memiliki makna terhadap kawasan hutan sebagai kawasan lindung dan tidak 

dilandasi oleh kaidah ekosistem hutan dan ketentuan yang ditetapkan dalam UU 

nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. 

Letak dan letak kawasan hutan di dalam daerah aliran sungai merupakan 

faktor penting dalam penataan hutan lindung. Kawasan lindung adalah kawasan 

yang berpotensi menjadi kawasan yang dapat melindungi subsistem  lain dalam  

ekosistem hutan, seperti air, tanah, tumbuhan, satwa, materi genetik, dan 

komunitas lain di dalam hutan. Jenis pohon di kawasan hutan lindung adalah jenis 

yang memerlukan kondisi lingkungan tertentu untuk tumbuh (suhu, kelembaban, 

intensitas sinar matahari, kesuburan tanah) untuk pertumbuhan dan perkembangan 

yang baik, dalam masa tumbuh membutuhkan waktu yang sangat lama, lebih dari 

25 tahun untuk mencapai ukuran strata hutan yang diperlukan, serta spesies yang 

mampu melindungi bentuk kehidupan lain dan mengendalikan sistem hidrologi. 

Letak dan posisi daerah aliran sungai sebagai hutan lindung sangat menentukan, 

karena jika di hulu tidak ada hutan maka di hilir akan mengalami banjir, karena 

hujan turun tanpa sekat dan atau tidak terhalang oleh pepohonan. Perhitungan 
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jumlah dan jenis pohon merupakan faktor kunci dalam menentukan bahwa suatu 

kawasan hutan lindung mampu menangkap dan menyimpan air hujan, berpotensi 

menciptakan iklim mikro yang diinginkan untuk spesies tumbuhan tertentu, 

hewan dan makhluk hidup lainnya, mampu mengendalikan dan membentuk iklim 

makro. Selain itu, penempatan hutan lindung di wilayah hulu, baik di dalam 

wilayah aliran sungai maupun di sub DAS, harus dilaksanakan sepenuhnya 

(Zulkarnain, 2013). 

Teknik konservasi tanah dapat dilakukan secara biologis, yaitu penanaman 

pohon di atas atau dengan agroforestri dan sistem bernilai ekonomi tinggi lainnya 

di bawah, penggunaan lahan masyarakat berfungsi sebagai penyangga dari 

gangguan hutan lindung. Hutan lindung, kesuburan tanah di bawah tegakan relatif 

lebih tinggi. Kesuburan tanah pada tegakan disebabkan karena tanahnya belum 

banyak mengalami gangguan dan kondisi tegakan masih baik (Yamani, 2010). 

 

2.6 Kesatuan Pengelolaan Hutan 

Menurut mandat UU No. 41 Tahun 1999 dan turunannya yaitu PP No. 6 

Tahun 2007 KPH yaitu wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan 

peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. KPH terdiri dari 

Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan 

Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).Pengelolaan 

hutan dalam konsep KPH harus dilakukan sehingga hutan lestari dan masyarakat 

sejahtera dapat terwujud. Pengelolaan hutan lestari adalah tujuan utama 

pembangunan KPH, karena hutan lestari diharapkan membawa manfaat ekologis, 

ekonomi dan sosial bagi para pemangku yang kepentingan di industry kehutanan. 

Pembangunan KPH sangta penting karena keberadaan KPH perlu menjadi badan 

pengatur kegiatan pengelolaan hutan di tingkat lokal. KPH merupakan alat 

menuju pengelolaan hutan lestari, sehingga pembangunan KPH menjadi penting 

karena memiliki manfaat antara lain mencakup:  

1. sebagai mediator hak akses para masyarakat dan pihak yang lain pihak 

terhadap sumber daya hutan; 

2. sebagai lembaga yang mampu mengakomodir keakuratan data dan informasi 

serta ketersediaan terkait sumber daya hutan; 
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3. keberadaan KPH dapat memberikan suatu kepastian investasi dan juga 

kejelasan di sektor Kehutanan; 

4. KPH dapat meredam konflik di sektor kehutanan untuk menjamin kelestarian 

hutan yang antara lain dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat; 

5. KPH sebagai penggerak atau motor bagi kegiatan sektor lain; 

6. adalah kegiatan pengelolaan hutan yang sangat familiar dan dan tidak 

menyulitkan bagi stakeholder yang bekerja di sektor kehutanan (kegiatan 

pengelolaan hutan dalam rangka KPH dapat melengkapi kegiatan pengelolaan 

hutan sebelumnya); 

7. KPH dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah tertentu; 

8. KPH dapat menjadi fasilitator dalam suatu kegiatan pengelolaan hutan, 

diantaranya: fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, fasilitasi kegiatan 

kemitraan (kewirausahaan), dan fasilitasi terkait potensi sumber daya hutan 

(SDH) di KPH. 

Sebagai bagian dari pembangunan KPHP dan KPHL di Indonesia, 

kementerian kehutanan telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) terkait 

KPH yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kehutanan pada 

Permenhut No.P51/Menhut-II/2010 tentang penetapan wilayah KPH di seluruh 

Indonesia dan beroprasinya 120 KPH maka perlu dibentuk KPH Model di seluruh 

Indonesia. Pembangunan KPHP dan KPHL mencakup tiga aspek yaitu 

pembangunan wilayah, pembentukan organisasi dan penyusunan rencana kerja 

agar hutan memperoleh manfaat yang dapat dinikmati oleh semua lapisan 

masyarakat. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007 dan PP 

Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 

Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, tugas pokok dan fungsi KPH antara lain adalah 

melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari pelaksanaa, 

pengawasan, pengorganisasian dan perencanaan serta pengadilan. Salah satu 

peran strategis KPH dalam menjawab tantangan permasalahan dalam pengelolaan 

hutan antara lain adalah optimalisasi akses masyarakat dalam pengelolaan hutan 

serta resolusi konflik. Sesuai peraturan perundangan yang berlaku saat ini, 

keberadaan masyarakat tersebut sebenarnya telah diakomodir keterlibatannya 
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dalam pengelolaan hutan melalui beberapa skema pemberdayaan baik melalui 

hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat maupun dengan 

kemitraan kehutanan. Dasarnya pembangunan KPH adalah untuk mewujudkan 

pengelolaan hutan secara efisien dan lestari (Ardhana dan Qirom, 2017). 

Aktivitas masyarakat tersebut seringkali menimbulkan konflik tersendiri 

dalam pelaksanaan pembangunan KPH. Konflik dalam kawasan hutan biasanya 

terjadi akibat tidak jelasnya hak-hak atau hukum yang berhubungan dengan sistem 

tenurial.Hal ini dapat terjadi antara perorangan, masyarakat, badan/instansi 

pemerintah atau sektor swasta.Batas-batas kawasan hutan yang belum disepakati 

bersama oleh masyarakat dan pemerintah juga memicu terjadinya konflik 

(Sylviani & Hakim, 2014 dalam Ardhana dan Qirom, 2017). 

Aturan tentang pembangunan KPH telah tersedia cukup lengkap bahkan 

sampai kompetensi bagi personil yang ditempatkan pada organisasi ini, akan 

tetapi secara operasional belum seluruh aturan dari Pemerintah cq. Kementerian 

Kehutanan benar-benar melihat keberadaan KPH sebagai unit manajemen 

pengelolaan hutan.Untuk melaksanakan pengelolaan tingkat tapak maka 

diperlukan wilayah kerja yang memiliki kepastian hukum yang jelas. Kondisi 

hutan di Provinsi Lampung secara umum telah ditata batas akan tetapi seiring 

dengan penetapan wilayah KPH, maka diperlukan penataan batas wilayah kerja 

KPH sehingga KPH sebagai pengelola dapat menjalankan tugasnya tanpa ada 

kekhawatiran akan melampaui batas wilayah kewenangannya. Untuk 

melaksanakan pengelolaan tingkat tapak maka diperlukan wilayah kerja yang 

memiliki kepastian hukum yang jelas. Kondisi hutan di Provinsi Lampung secara 

umum telah ditata batas akan tetapi seiring dengan penetapan wilayah KPH, maka 

diperlukan penataan batas wilayah kerja KPH sehingga KPH sebagai pengelola 

dapat menjalankan tugasnya tanpa ada kekhawatiran akan melampaui batas 

wilayah kewenangannya.(RPHJP KPHL Batu Tegi, 2014). 

Kegiatan pengelolaan hutan berkaitan dengan ilmu teknis kehutanan dan 

ilmu-ilmu lain yang mendukung bagi berjalannya kegiatan pengelolaan hutan baik 

ilmu fisik maupun sosial.Seni dalam kegiatan pengelolaan hutan perlu dipelajari 

dan dilakukan baik dalam rangka membangun kesepahaman pengetahuan maupun 

ketika mulai operasional.Ilmu dan seni dalam pengelolaan hutan menjadi bagian 
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yang penting dalam pembangunan KPH baik dari sisi pembentukan maupun 

operasionalisasinya.Membangun KPH (termasuk mengoperasionalkan KPH) 

harus memiliki prinsip.Prinsip-prinsip ini dapat menuntun pengelola dalam 

menyusun rencana pengelolaan yang logis dan sesuai dengan kaidah-kaidah 

pengelolaan secara berkelanjutan (lestari). 

 

2.7 Partisipasi dan Peran Masyarakat 

Hasil penelitian menunjukan bahwa umur tidak mempengaruhi tingkat 

partisipasi masyarakat.Walaupun tidak terdapat hubungan antara umur dengan 

partisipasi masyarakat, keeratan hubungan yang terjadi kuat, karena masyarakat 

cendrung memiliki partisipasi tinggi terhadap upaya pelestariaan kawasan hutan. 

Hal ini dikarenakan masyarakat lebih dilandasi rasa kebersamaan sehingga tidak 

memandang usia baik muda, dewasa maupun tua yang pada akhirnya dari 

kebersamaan yang muncul secara tidak langsung membentuk pandangan yang 

sama terhadap sesuatu (Damiati et al., 2015).  

Partisipasi masyarakat menggambarkan bagaimana terjadinya pembagian 

ulang kekuasaan yang adil (redistribution of power) antara penyedia kegiatan dan 

kelompok penerima kegiatan. Partisipasi masyarakat tersebut bertingkat, sesuai 

dengan gradasi, derajat wewenang dan tanggung jawab yang dapat dilihat dalam 

proses pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat bertingkat sesuai dengan 

gradasi kekuasaan yang dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan. 

Pengukuran tingkat partisipasi dilakukan berdasarkan keterlibatan anggota 

kelompok simpan pinjam terhadap kegiatan dalam tahapan penyelenggaraan 

program yang dilaksanakan, baik pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, 

tahap evaluasi, maupun tahap pelaporan. Pada setiap tahapan penyelenggaraan, 

dilihat sejauh mana keterlibatan anggota kelompok simpan pinjam, termasuk 

frekuensi kehadiran, tingkat keaktifan, tingkat pemahaman, dan juga keterlibatan 

dalam pengambilan keputusan. Pemberdayaan memiliki dua elemen pokok, yakni 

kemandirian dan partisipasi. Partisipasi adalah proses aktif, inisiatif diambil oleh 

warga komunitas sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, dengan 

menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) mereka dapat 

menegaskan kontrol secara efektif. Masyarakat dari sektor mata pencaharian non-
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farm memiliki kecenderungan keterlibatan/partisipasi yang lebih tinggi dibanding 

masyarakat dari sektor farm(Rosyida dan Nasdian, 2011). 

Kerangka Pendekatan Partisipasi yang digunakan dalam pemetaan kemitraan 

melibatkan partisipasi semua pihak dan yang paling sentral adalah pihak 

masyarakat lokal itu sendiri. Partisipan inilah yang merancang berbagai 

perencanaan tindakan strategis seperti pengembangan mental dan keterampilan, 

stimulasi dana, dan sarana serta pendampingan lembaga keuangan melalui sistem 

pelayanan keuangan mikro, serta evaluasi dan monitoring. Seluruh rangkaian 

kegiatan dari mulai penguatan mental dan keterampilan, pelayanan pendampingan 

permodalan, dan usaha produktif hingga pemasaran dilakukan monitoring dan 

evaluasi secara partisipatif dengan tujuan ditemukan keberhasilan dan kekurangan 

implementasi program kemitraan ini dan dicarikan jalan keluar sehingga program 

ini bisa berhasil. Capaian dari serangkaian kegiatan kemitraan ini tidak lain adalah 

kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya akan memberikan feed back bagi 

terciptanya model sosial budaya dan lingkungan yang kondusif juga peningkatan 

citra positif para partisipan yang terlibat dalam program ini. Kerja logis ini akan 

terus berulang sebagai gerakan pemberdayaan dalam jangka panjang yang 

diharapkan bisa menciptakan keberdayaan dan kemandirian masyarakat. Bagian 

yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya dengan 

mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya atau dengan kata lain 

memberdayakannya, dengan demikian rakyat dengan lingkungannya mampu 

secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomis. 

Rakyat miskin atau yang berada pada posisi belum termanfaatkan secara penuh 

potensinya akan meningkat bukan hanya ekonominya tetapi juga harkat, martabat, 

rasa percaya diri dan harga dirinya, dengan demikian, dapatlah diartikan 

pemberdayaan tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah 

ekonomis, tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah budaya.Partisipasi 

masyarakat dalam kegiatan sosialisasi berkaitan dengan pemberian inputinput 

tentang pengelolaan kegiatan lebih lanjut, dalam setiap forum sosialisasi, 

masyarakat diminta memberikan masukan terkait rencana.tindak lanjut apa yang 

harus dilakukan selanjutnya, siapa yang akan melakukan, bagaimana, kapan dan 

dimana kegiatan tersebut akan diserlenggarakan (Dwiyanto, 2011). 
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Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang menentukan 

efektivitas implementasi kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di 

Indonesia, akan tetapi, partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH 

di beberapa tempat masih tergolong rendah sehingga menghambat kelancaran 

implementasi kebijakan KPH (Ruhimat, 2013). Hasil penelitian Suprayitno et al 

(2011) menyebutkan peningkatan partisipasi petani dapat dilakukan dengan cara 

meningkatkan motivasi (motivasi untuk meningkatkan pendapatan, motivasi 

untuk mendapat pengakuan, dan motivasi untuk melestarikan hutan) dan 

kemampuan petani (kemampuan teknis, kemampuan manajerial, dan kemampuan 

sosial). Selain faktor motivasi dan kemampuan petani, faktor kesempatan/peluang 

memiliki pengaruh tidak langsung terhadap tingkat partisipasi masyarakat yaitu 

melalui faktor motivasi. 

Terdapat tiga faktor penting yang dapat menggerakan masyarakat untuk 

berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam sebuah program atau kebijakan, 

yaitu faktor kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi 

aktif dalam sebuah kebijakan, faktor motivasi masyarakat yang mendorong 

kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan 

implementasi kebijakan, dan faktor kemampuan yang dimiliki masyarakat untuk 

ikut berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Bentuk motivasi masyarakat 

yang berpotensi mempengaruhi tingkat partisipasi dalam implementasi kebijakan 

KPH secara berurutan adalah motivasi yang bertujuan untuk pelestarian hutan, 

motivasi sosial sebagai bentuk rasa kepedulian terhadap masyarakat lainnya, 

motivasi yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan biologis (sandang, pangan, 

dan papan), dan motivasi untuk diakui kemampuannya oleh masyarakat lain. 

Aspek kemampuan manajerial merupakan aspek paling dominan dari faktor 

kemampuan masyarakat yang secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat 

partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH. Hal ini dikarenakan 

kemampuan manajerial merupakan salah satu kemampuan utama dalam 

menumbuhkan rasa kepercayaan diri masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

implementasi kebijakan KPH (Ruhimat, 2013). 

Bentuk partisipasi masyarakat dalam usaha konservasi hutan yaitu dilihat dari 

sistem mata pencaharian masyarakat yang berhubungan erat dengan hutan. 



23 
 

Selama masyarakat masih bisa merasakan manfaat dari hutan, masyarakat akan 

terus ikut berpartisipasi (Yanto, 2013). Berdasarkan  aspek sosial ekonomi 

keberhasilan program dipengaruhi oleh persepsi dan perilaku sebagai faktor yang 

mendorong tingkat partisipasi masyarakat. Persepsi dan partisipasi masyarakat 

merupakan faktor kunci dalam mendukung dan menjamin keberhasilan program 

RHL. Persepsi berkaitan dengan pemahamannya terhadap program sedangkan 

partisipasi sebagai wujud tindakan sukarela terlibat secara aktif dalam program 

RHL (Mamuko et al., 2016). 

Partisipasi masyarakat dalam melestarikan kawasan Hutan sebagai sumber air 

cenderung tinggi, karena masyarakat menyadari dan memahami betapa 

pentingnya pelestarian hutan dan sumber air yang ada. Kehidupan masyarakat 

desa ini sangat bergantung dari sumber daya alam yang ada, dan perlu dikelola 

secara lestari melalui kegiatan atau tindakan aktif, yakni tindakan-tindakan untuk 

menjaga hutan agar ketersediaan sumber daya alam yang ada di sekitar kawasan 

hutan tidak hilang dan punah.Ada empat faktor individu yang dijadikan indikator, 

antara lain umur, tingkat pendidikan, persepsi dan pengetahuan masyarakat.Dari 

penelitian yang telah dilakukan, ternyata keempat faktor tersebut memiliki 

hubungan sangat renda sampai rendah dengan partisipasi masyarakat dalam 

melestarikan kawasan hutan lindung (Damiati et al., 2015). 

Keeratan hubungan antara umur dengan partisipasi masyarakat terdapat 

hubungan yang kuat.Walaupun tidak terdapat hubungan antara umur dengan 

partisipasi masyarakat, keeratan hubungan yang terjadi kuat, karena masyarakat 

cendrung memiliki partisipasi tinggi terhadap upaya pelestariaan kawasan. Hal ini 

dikarenakan masyarakat lebih dilandasi rasa kebersamaan sehingga tidak 

memandang usia baik muda, dewasa maupun tua yang pada akhirnya dari 

kebersamaan yang muncul secara tidak langsung membentuk pandangan yang 

sama terhadap sesuatu serta banyaknya respon yang mengerti dan memahami 

pentingnya partisipasi masyarakat dalam melestarikan kawasan hutan disekitar 

masyarakat untuk menjaga kelestarian ekosistem yang ada dalam kawasan hutan. 

Persepsi seseorang terhadap hutan besar pengaruhnya pada wujud hubungan 

manusia dengan hutan, dengan demikian prilaku seseorang sangat ditentukan oleh 

penilaian terhadap hutan yang terdapat dalam suatu wilayah dapat melalui 
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beberapa tahapan atau proses, yang masing-masing anggota masyarakat 

dikawasan hutan sangat berbeda-beda, melalu tahap-tahap tersebut penduduk 

dikawasan hutan dapat memilih, mengelola dan mengatur yang dapat diujudkan 

berupa suatu tindakan atau prilaku seseorang terhadap hutan (Damiati et al., 

2015). 

Masyarakat terhadap isu kerusakan ekosistem berada pada rentang 

negatif.Hal ini nampak dari semakin berkurangnya warga masyarakat yang ikut 

serta dalam setiap kegiatan gotong royong yang ada di lingkungannya 

dikarenakan kesibukan masingmasing dalam mencari nafkah, perubahan tata nilai 

dari masing-masing warga, juga dikarenakan adanya program yang tidak bersifat 

partisipatif. Masyarakat tidak benarbenar dilibatkan secara langsung dari mulai 

perencanaan hingga pengawasannya. Partisipasi dalam era otonomi daerah 

sekarang ini merupakan isu penting yang terus didorong eksistensinya karena 

dengan tingginya partisipasi masyarakat akan mengurangi beban biaya 

pembangunan di daerah dan menumbuhkan rasa memiliki dan tanggungjawab 

masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan. Secara ideal keterlibatan 

masyarakat baru dikatakan berpartisipasi secara penuh apabila partisipasi berada 

pada tahapan delapan, yaitu pengawasan masyarakat atau paling tidak pada 

tahapan kemitraan dan pendelegasian wewenang. Tiga tangga teratas tersebut 

masuk kedalam tingkat ”kekuasaan masyarakat” (citizen power). Masyarakat 

dalam tingkatan ini memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. 

Tingkat ketujuh dan kedelapan, masyarakat (non elite) memiliki mayoritas suara 

dalam proses pengambilan keputusan keputusan bahkan sangat mungkin memiliki 

kewenangan penuh mengelola suatu obyek kebijaksanaan tertentu, dalam 

partisipasi publik dengan pola hubungan konsultatif antara pihak pejabat 

pengambil keputusan dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan, 

anggota-anggota masyarakatnya mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan 

untuk diberi tahu, berupa keputusan terakhir tetap berada di tangan pejabat 

pembuat keputusan tersebut, dalam konteks partisipasi masyarakat yang bersifat 

kemitraan, pejabat pembuat keputusan dan anggota-anggota masyarakat 

merupakan mitra yang relatif sejajar kedudukannya. Mereka bersama-sama 

membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan membahas dan 



25 
 

melaksanakan keputusan, dalam faktanya di lapangan masih banyak yang 

memandang peran serta masyarakat semata-mata sebagai penyampaian informasi 

(public information), penyuluhan, bahkan sekedar alat public relation agar proyek 

tersebut dapat berjalan tanpa hambatan, dengan kata lain, partisipasi masyarakat 

tidak saja digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tetapi juga digunakan 

sebagai tujuan (Gumilar, 2018). 

 

2.8 Kelembagaan 

Kelembagan dapat diterjemahkan dalam aturan main yang disepakati sebagai 

sesuatu yang harus diikuti dan dipatuhi (memiliki kekuatan sanksi) dengan tujuan 

terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi sosial (Maryudi, 2016). Lembaga 

kehutanan memilki peran yang sangat penting untuk menjaga, mengelola, serta 

mengawasi hutan yang berada di daerahnya sendiri, lembaga kehutanan 

diharapkan ditangani oleh pihak profesional dan diharapakan struktur daerah di 

bidang kehutanan ditangani dengan baik (Jusuf dan Fahrul, 2011). Kelembagaan 

penunjang dapat berperan dalam kegiatan asistensi dan fasilitasi (Hakim, 2009). 

Kelembagaan pengurusan hutan mencakup empat aspek yaitu aturan main 

(peraturan perundang-undangan), Organisasi (struktur, tupoksi, kewenangan, 

mekanisme kerja), SDM (kuantitas dan kualifikasi) dan Pendanaan (Ekawati, 

2009). Kelembagaan juga dapat diartikan sebagai aturan main dan organisasi. 

Beberapa penulis telah menegaskan bahwa tumpang tindih peran dan kewenangan 

diantara berbagai institusi/ lembaga terkait seringkali menjadi akar dari carut 

marut pengelolaan hutan di Indonesia (McCarthy, 2000; Brockhaus et al., 2012; 

Maryudi 2015; Fatem et al., 2020). 

Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani diharapkan menjadi salah 

satu solusi dalam mengoptimalkan peran kelompok tani dalam pengembangan 

usahatani, pengetahuan tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kapasitas 

kelembagaan kelompok tani dapat digunakan untuk merumuskan usaha 

peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani dalam rangka meningkatkan 

peran kelompok tani dalam pengembangan usahatani (Ruhimat, 2017). Penataan 

kelembagaan sangat penting pada masyarakat karena dapat mengatur petani dalam 

mengelola lahan hutan secara berkelanjutan (Elvi et al., 2017). Kedinamisan 

kelompok tani merupakan faktor yang memiliki pengaruh paling besar terhadap 
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kapasitas kelembagaan kelompok tani sehingga rendahnya kedinamisan kelompok 

tani akan menyebabkan rendahnya kapasitas kelembagaan kelompok tani 

(Ruhimat, 2017). Lembaga kemasyarakatan seperti kelompok tani merupakan 

salah satu wadah yang mengorganisir para petani dalam mengembangkan usaha 

taninya. Kelembagaan KTH harus ditata secara formal dan didorong oleh 

pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Elva et al., 2017) Arahan 

pengembangan kelembagaan KPH harus mengedepankan kejelasan peran, fungsi 

koordinasi, dan sinergisitas peran berbagai pihak berdasarkan tata hubungan kerja, 

hak, dan kewenangan masing-masing untuk mendorong sistem kepranataan 

pengelolaan hutan yang baik (good forest governance) (Maryudi, 2016). 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 

Batutegi wilayah Gapoktan Cempaka dan Gapoktan Warga Makmur yang berada 

di Kecamatan Pagelaran Utara, Kebupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. 

Kegiatan penelitian dilaksanakan pada bulan Maret – April 2021  

 

Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian di Kesatuan Pengelolaan Hutan Batutegi 
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3.2 Jenis dan Pengumpulan Data 

 

3.2.1 Jenis Data 

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

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian secara 

langsung, data yang diambil berupa karakteristik umum masyarakat berupa data 

responden yang mencakup nama, umur, pekerjaan, pendidikan dan jumlah 

anggota keluarga. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan 

yang tersedia di buku dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini 

(Kabuhung, 2013). 

Penelitian ini menggunakan delapan prinsip Ostrom (1990) yang menjamin 

kelestarian instutusi Common-Pool Resources (CPRs) untuk melihat implemetasi 

program kemitraan (Abidin, 2018). 

1. Kejelasan Batas-Batas Wilayah dan Pengelolaan kemitraan Kehutanan 

2. Kesesuaian 

3. Pengaturan Kolektif 

4. Monitoring 

5. Penerapan sanksi 

6. Mekanisme resolusi konflik 

7. Pengakuan hak dalam mengatur 

8. Keterkaitan sistem pengelolaan  

Pengambilan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka yaitu 

mengumpulkan semua literatur yang diperlukan dan sesuai dengan penelitian 

berupa RPHJP KPHL Batu tegi tahun 2014-2023 serta data KPHL Batutegi yang 

berkaitan dengan kemitraan kehutanan. 

 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur 

menggunakan alat bantu penelitian berupa kuesioner.  

 

3.2.3 Teknik Penentuan Responden 

Penentuan informan menggunakan purposive sampling dan Slovin. Purposive 

sampling merupakan pemilihan responden dilakukan secara sengaja oleh peneliti 

dengan kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono, 2008) , kriteria tersebut yaitu orang 
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yang memahami tentang program kemitraan yang sedang dijalankan diantaranya 

ketua kelompok tani, pengurus gapoktan dan petani yang menjalankan program 

kehutanan kemitraan di Gapoktan Cempaka dan Gapoktan Warga Makmur. 

Sementara Slovin digunakan untuk menentukan responden dari jumlah suatu 

populasi dengan rumus: 

n =N/1+N(α)2 (Arikunto, 2012)  

Keterangan :  

n = Ukuran Sampel  

N = Ukuran Populasi  

α2 = Persen kelonggaran ketidaktelitian kesalahan pengambilan sampel yang 

masih dapat ditolerir. Sehingga didapatkan jumlah sampel dari Gapoktan 

Cempaka yaitu 34 orang dan Gapoktan Warga Makmur 38 orang.  

Gapoktan yang dipilih sedang melakukan kemitraan kehutanan dengan KPHL 

Batutegi. Responden yang dipilih merupakan anggota yang aktif dalam mengikuti 

program kemitraan kehutanan KPHL Batutegi serta memiliki mata pencarian yang 

salah satunya adalah petani hutan. Pengambilan dokumentasi juga diperlukan 

sebagai bukti pelaksanaan penelitian telah dilakukan. 

 

3.3 Analisis Data 

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kualitatif-kuantitatif yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Data yang 

diperoleh dari wawancara diwujudkan dalam bentuk tulisan atau paparan dengan 

mengaitkan beberapa sumber atau kajian yang berkaitan serta ditransformasi ke 

dalam bentuk tabel dan diagram. 

Metode analisis data untuk mengenai proses implementasi kemitraan 

kehutanan menggunakan analisis data model (Miles dan Huberman, 1984,; 

Sugiyono, 2016) adalah sebagai berikut : 

1. Pengumpulan Data (Data collection).  

2. Reduksi data (Data Reduction) yang berarti merangkum data.  

3. Penyajian data (Data Display), agar data terorganisasikan dan tersusun dalam 

pola hubungan. 

4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification) yang 

dapat menjawab rumusan masalah dari penelitian. 
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Analisis data menggunakan analisis SWOT dengan melihat perhitungan 

mengenai keberhasilan program kemitraan. SWOT adalah singkatan dari 

lingkungan Internal Strengths dan Weaknesses serta lingkungan eksternal 

Opportunities dan Thearts. Analisis SWOT membandingkan antara faktor 

eksternal peluang dan ancaman dan faktor internal kekuatan dan kelemahan 

(Tamara, 2016). Analisis SWOT digunakan untuk melihat faktor-faktor 

pendukung dan penghambat proses implementasi kemitraan kehutanan (Abidin, et 

al., 2018). 

Penelitian ini digunakan pernyataan tertutup dengan rentang skala penilaian 

yaitu:  

Sangat Tidak Setuju : 1  

Tidak Setuju : 2  

Netral : 3 

Setuju : 4 

Sangat Setuju : 5  

(Syofian et al., 2015).  

Tabel 1. Penilaian dan Kelas Interval  

Gapoktan Cempaka Gapoktan Warga Makmur Keterangan 

34 - 61 38 – 67,9 Sangat Tidak Setuju 

62 - 88 67,9 – 98,3 Tidak Setuju 

89 - 115 98,4 – 128,8 Netral 

116 - 142 128,9 – 159,3 Setuju 

143 - 170 159,6 - 190 Sangat Setuju 

 

Adanya perbedaan nilai interval antara Gapoktan Cempaka dan Gapoktan 

Warga Makmur yaitu perbedaan total responden dari setiap gapoktan.  Responden 

pada Gapoktan Cempaka sebanyak 34 orang dan Gapoktan Warga Makmur 38 

orang. Perhitungan kelas interval menggunakan rumus sebagai berikut: 

Wilayah Data  = nilai Tertinggi – Nilai Terendah  

Nilai tertinggi   = Total Responden x Bobot Terbesar  

Nilai Terendah  = Total Responden x Bobot Terkecil  

Interval   = Wilayah Data / Banyaknya Kelas  

Analisis SWOT mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal serta 

kekuatan dan kelemahan internal (Zulkifli dan Asmawati, 2019) dengan cara 

mengidentifikasi faktor-faktor dari dalam dan dari luar gapoktan dalam 
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melakukan program kemitraan. Analisis SWOT didasari oleh asumsi berupa suatu 

strategi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta 

meminimalkan kelemahan dan ancamannya (Astuti dan Ratnawati, 2020).  Setelah 

faktor-faktor strategis diidentifikasi, diperlukan pembuatan tabel IFAS (Internal 

Strategic Factors Analysis Summary) dan EFAS (Eksternal Strategic Factors 

Analysis Summary ) yang disusun untuk merumuskan atau membuat faktor-faktor 

strategis internal dan eksternal tersebut dalam matrik. Matriks IFAS dan EFAS 

menunjukkan kondisi internal dan eksternal berupa kekuatan, kelemahan, peluang 

serta ancaman yang dihitung berdasarkan rating dan bobot. Setelah membuat 

matrik faktor strategi internal dan eksternal, selanjutnya membuat matrik internal 

dan eksternal, berupa parameter yang nantinya digunakan berdasarkan hasil 

matrik faktor strategi internal dan eksternal. Koordinat dalam matrik internal 

eksternal ini ditentukan kerangka strength and weaknesses. berdasarkan nilai 

bobot x rating dari masing-masing matrik tersebut (Noor, 2014). 

 

Gambar 3. Matriks SWOT 

Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis adalah Matrik 

SWOT. Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan 

ancaman eksternal yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan 

kelemahan yang dimilikinya. Matrik ini dapat menghasilkan empat set 

kemungkinan alternatif strategis (Rangkuti, 2006). SWOT dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi 

konservasi keanekaragaman hayati dan pembagian jasa lingkungan dengan 

menggunakan indikator sosial, ekonomi dan lingkungan. Kelemahan yang 

dijumpai dalam analisis SWOT adalah hasil yang kurang memadai dan sifatnya 

sangat umum (normatif) serta kurang menggambarkan faktor-faktor sebab akibat 

yang berpengaruh. Akibatnya, proses pengembangan strategi tidak berhubungan 
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dengan output SWOT (Lugina et al., 2017). Analisis SWOT digunakan untuk 

mendukung kebijakan konservasi dan lingkungan dengan mempertimbangkan 

faktor-faktor yang diasumsikan memengaruhi keberhasilan dan kegagalan usaha-

usaha konservasi dan perlindungan pada kawasan padat penduduk (Scolozzi et al., 

2014). 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Simpulan dari penelitian ini disajikan sebagai berikut. 

1. Implementasi Program Kemitraan Kehutanan yang dijalankan Gapoktan 

Cempaka memperoleh nilai akhir 32. Gapoktan Cempaka memiliki nilai lebih 

tinggi dari Gapoktan Warga Makmur yaitu 30 dikarenakan kerjasama dalam 

Gapoktan Cempaka lebih baik dan keinginan untuk menghadiri pertemuan 

lebih tinggi. Kerjasama Gapoktan Cempaka dengan instansi lain 

menghasilkan pelatihan, penyuluhan, dan bimbingan yang mampu 

meningkatkan pemahaman petani mengenai program kemitraan kehutanan. 

2. Berdasarkan hasil analisis SWOT bahwa Gapoktan Cempaka dan Gapoktan 

Warga Makmur berada di kuadran I yang menunjukkan situasi 

menguntungkan yaitu memiliki kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang 

ada untuk saling mendukung antara masyarakat, instansi terkait dan pihak 

pengelola. Hasil dari kedua gapoktan terdapat strategi yang memiliki nilai 

tertinggi yaitu SO (Strenght Opportunity) dengan mengoptimalkan program 

kemitraan dengan diberikannya tanaman pengganti dari tanaman kemitraan 

yang tidak tumbuh atau mati dan sosialisasi mengenai pemeliharaan tanaman 

serta pemberian bibit tanaman bawah untuk optimalisasi penggunaan lahan. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, Sumber Daya Manusia Gapoktan Cempaka dan 

Gapoktan Warga Makmur tergolong rendah karena sebagian besar tingkat 

pendidikan masyarakat masih rendah. Tanaman di lahan masyarakat diserang oleh 

hama dan penyakit yang menyebabkan panen kurang optimal. Kurangnya 

peahaman dan kurangnya modal menjadi salah satu kendala bagi petani, dengan 
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tingginya partisipasi masyarakat dalam menjalankan program kemitraan 

diharapkan menjadi peluang untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di 

masyarakat dengan memberikan pemahaman mengenai perawatan tanaman dan 

modal. 
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