
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai 

ekonomi ekologi dan sosial yang tinggi yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia, karena hutan memberikan 

sumber kehidupan bagi kita semua. Hutan menghasilkan air dan oksigen sebagai 

komponen yang sangat diperlukan bagi kehidupan umat manusia. Demikian juga 

dengan hasil hutan lainnya memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan 

masyarakat. 

Pada masa lalu hutan dieksploitasi secara besar-besaran oleh negara untuk 

dijadikan sebagai penopang pembangunan ekonomi nasional. Berbagai upaya 

dilakukan untuk memanfaatkan hutan semaksimal mungkin untuk meraih 

keuntungan ekonomis. Secara konseptual pemanfaatan hutan dalam menunjang 

pertumbuhan ekonomi dilakukan sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan, 

namun kenyataan di lapangan menunjukkan tidak terdapat keseimbangan antara 

pemanfaatan dan upaya pelestarian. Setiap tahun hutan mengalami degradasi yang 

cukup tajam baik dari segi kuantitas maupun kualitas. (www.apkasi.or.id) 

Pengelolaan hutan berarti pemanfaatan fungsi hutan untuk memenuhi 

kebutuhan manusia secara maksimal. Pada waktu masyarakat belum mengenal 

hubungan komersial secara luas, hutan hanya dimanfaatkan sebagai tempat untuk 

mengambil bahan makanan, nabati maupun hewani, atau tempat untuk mengambil 
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kayu untuk membuat rumah tempat tinggal dan untuk sumber energi. Hutan juga 

sering ditebang untuk memperluas tempat pemukiman, lahan pertanian, atau 

mengamankan wilayah dari gangguan binatang buas. (Hasanu Simon, 2008: 80) 

Sejarah pengelolaan hutan di Pulau Jawa bermula dengan pola pendekatan 

polisional (security approach) namun dari tuntutan perubahan lingkungan sosial 

masyarakat, sejak abad 18 sudah mulai berubah menjadi pendekatan kesejahteraan 

(prosperity approach) yang ditandai dengan dimulainya Reboisasi dengan sistem 

Tumpang Sari. Tahun 1974 Perum Perhutani telah memulai dengan program 

MALU (Mantri Lurah), tahun 1982 dikembangkan menjadi program 

Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), dan tahun 1986 dilahirkan 

Perhutanan Sosial (PS) setelah melalui penelitian sejak 1984. Kondisi luasan 

Pulau Jawa yang hanya 6% dari luas wilayah Indonesia dan harus mampu 

menampung aktivitas 60% penduduk Indonesia menuntut perhatian Perum 

Perhutani harus lebih besar kepada masalah sosial ekonomi masyarakat. 

(Pedoman PHBM Plus, 2007:1) 

Perum Perhutani sebagai subyek hukum dalam melaksanakan kegiatannya 

menyediakan pelayanan kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan 

prinsip pengelolaan perusahaan dengan maksud dan tujuan menyelenggarakan 

usaha di bidang kehutanan yang berupa barang dan jasa yang bermutu dan 

memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak serta turut aktif 

melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program 

pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya.   

1 
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Perum Perhutani sebagai BUMN yang diberi mandat untuk mengelola 

hutan negara dituntut untuk memberikan perhatian yang besar kepada masalah 

sosial ekonomi masyarakat terutama masyarakat pedesaan yang sebagian besar 

tinggal di sekitar hutan. Interaksi antara masyarakat dengan hutan tidak mungkin 

dapat dipisahkan. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan 

hutan harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem hutan dan peduli dengan 

masyarakat miskin di sekitar hutan. 

Sejalan dengan terjadinya perubahan reformasi di bidang politik, ekonomi, 

sosial dan budaya mendorong pula terjadinya reformasi dalam pembangunan 

sektor kehutanan. Menyikapi adanya perubahan dan kondisi tersebut, Perum 

Perhutani merespon dengan menyempurnakan kembali pola pengelolaan sumber 

daya hutan (SDH) melalui perubahan paradigma dari Forest Timber Management 

yang mementingkan produksi kayu menjadi Forest Resource Management yang 

memandang hutan sebagai satu kesatuan yang utuh meliputi semua sumber daya 

yang ada dan dari Stated Based Forest Management (pengelolaan hutan berbasis 

negara) menjadi Community Based Forest Management (pengelolaan hutan 

berbasis masyarakat).            

Menurut Pekka Leskinen dkk, dalam Jurnal “Adaptive Decision Analysis 

in Forest Management Planning” menyebutkan bahwa: 

“Forest planning research has so far approached the general development 
needs of multiobjective and participatory planning by developing mainly 
analytical and numerical methods for supporting rational 
decisionmaking.” 
(http://www.ingentaconnect.com/content/saf/fs/2009/00000055/00000002/
art00001) 
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Yang artinya kurang lebih adalah pengamatan perencanaan hutan yang 

telah jauh mendekati pengembangan umum membutuhkan perencanaan 

multiobjektif dan partisipasi yang sebagian besar mengembangkan metode 

analitik dan numerik untuk mendukung pengambilan keputusan yang rasional. 

Seiring dengan terjadinya reformasi di bidang kehutanan, Perum Perhutani 

melalui Kepdir Nomor 267/KPTS/Dir/2007 tentang Pengelolaan Hutan Bersama 

Masyarakat Plus yang menyempurnakan Kepdir Nomor 136/KPTS/Dir/2001 

tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Sistem PHBM Plus ini 

dilaksanakan dengan jiwa berbagi yang meliputi pemanfaatan lahan/ruang, waktu, 

dan hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan prinsip saling 

membutuhkan, memperkuat dan mendukung serta kesadaran akan tanggung jawab 

sosial. 

Perbedaan dari PHBM dengan PHBM Plus itu sendiri ialah jika pada 

PHBM fokus perhatian hanya pada pengelolaan hutan saja, sedangkan pada 

PHBM Plus terdapat kegiatan lain di luar pengelolaan hutan. Kegiatan tersebut 

ialah usaha produktif oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) itu sendiri. 

Disempurnakannya PHBM menjadi PHBM Plus karena setelah 6 tahun 

PHBM dilaksanakan ditemukan beberapa kendala dan permasalahan antara lain: 

· Sinergitas dengan Pemerintah Daerah dan Stakeholder belum 
maksimal. 

· Masih berbasis pada kegiatan kehutanan. 
· Pelaksanaan bagi hasil yang merupakan ciri PHBM belum 

dilaksanakan secara merata. 
· Kurang fleksibel. 
· Perilaku belum sebagai fasilitator dan untuk bersama. 
· Kebutuhan dasar MDH berupa pangan, papan dan energi dan 

pendampingan belum terprogram dengan baik. 
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· Tuntutan ketahanan pangan belum dikoordinir dan dilaksanakan 
dengan baik di lapangan tanpa mengorbankan fungsi dan manfaat 
hutan. 

· Tuntutan kenaikan IPM sebagai parameter yang diacu oleh pemerintah 
dari 66,72 menjadi 76,1. (Pedoman PHBM Plus, 2007) 

 
Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sedyo Rahayu merupakan 

lembaga masyarakat desa yang berkepentingan dalam kerjasama Pengelolaan 

Hutan Bersama Masyarakat, yang anggotanya berasal dari unsur lembaga desa 

dan atau unsur masyarakat yang ada di desa tersebut yang mempunyai kepedulian 

terhadap sumberdaya hutan. Pembentukan dan pemilihan pengurus berdasarkan 

pada musyawarah mufakat. Pembuatan nota riil terhadap lembaga yang telah 

dibentuk dimaksudkan untuk memperkuat posisi LMDH di mata hukum. 

Perjanjian kerjasama pengelolaan hutan dilakukan antara LMDH Sedyo 

Rahayu dengan Perhutani Kabupaten Purworejo. Obyek perjanjian mencakup 

seluruh petak-petak hutan yang masuk dalam pangkuan desa dengan tidak 

merubah status kawasan. 

Obyek perjanjian kerjasama pengelolaan hutan ini meliputi hutan-hutan 

negara yang menjadi hak pengelolaan Perum Perhutani yang berada di wilayah 

administrasi Desa Sedayu, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, seluas 222,1 

Ha yang tersebar pada lokasi anak petak dengan kondisi sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 

Data Potensi Hutan 

Pangkuan Desa Sedayu 

No. PETAK Luas 
(Ha) 

Jenis 
Tanaman 

Tahun 
Tanam 

Klas 
Hutan 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

99 r 
99 s 
99 t 
99 u 
99 v 
99 w 
99 x 
99 y 
99 z 

100 b 
100 c 
99 o 
99 p 
99 q 
99 i 
99 h 
99 m 

10,0 
12,8 
29,3 
16,8 
3,8 
5,9 
2,4 
20,5 
8,6 
16,5 
13,0 
22,6 
25,2 
4,1 
3,3 
1,2 
26,1 

Pinus 
Pinus 
Pinus 

- 
- 
- 
- 

Pinus 
Pinus 
Pinus 
Pinus 
Pinus 
Pinus 
Pinus 
Pinus 

- 
Pinus 

1970 
1970 
1988 

- 
- 
- 
- 

1993 
1993 
1982 
1993 
1993 
1990 
2004 
1982 

- 
1991 

KU VIII 
KU VIII 
KU VI 
TBP 
TBP 
TBP 
TBP 

KU III 
KU III 
KU V 
KU III 
KU III 
KU III 
KU I 
KU V 
TBP 

KU II 
  222,1    

Sumber: Akta Perjanjian Kerjasama 

Dari data di atas, dapat kita ketahui bahwa hutan di Sedayu merupakan 

hutan pinus dengan hasil utamanya ialah getah pinus. Selain itu juga terdapat 

tanaman sela berupa tanaman kapulaga dan tanaman-tanaman lain. Hasil dari 

hutan tersebut dimanfaatkan untuk kesejahteraan penduduk di sekitar hutan. 

Dalam suatu organisasi pasti mempunyai manajemen strategis, karena 

manajemen strategis merupakan suatu cara memimpin organisasi untuk mencapai 

misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. 

Manajemen strategis terdiri dari tiga tahap yaitu perumusan strategi, 

implementasi, dan evaluasi. Implementasi merupakan tahap penting karena di 
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dalam implementasi terdapat program, anggaran, dan prosedur kegiatan yang akan 

dilaksanakan. 

Saat ini setiap organisasi dalam pencapaian tujuan dibutuhkan adanya 

suatu perencanaan strategis. Demikian halnya dalam pengelolaan hutan 

dibutuhkan suatu penyusunan rencana strategis. Penyusunan rencana strategis 

tersebut guna memberikan arahan pengelolaan hutan bersama masyarakat agar 

tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Penyusunan rencana strategis 

dilakukan secara bersama antara LMDH Sedyo Rahayu dengan Perhutani 

Kabupaten Purworejo serta stakeholders lainnya. 

LMDH Sedyo Rahayu adalah sebagai pelaksana rencana strategis yang 

disusun oleh Perum Perhutani Kedu Selatan. Strategi yang telah diformulasikan 

tetapi tidak diimplementasikan tidak memiliki arti apapun. Walaupun 

implementasi biasanya baru dipertimbangkan setelah strategi disusun, 

implementasi merupakan kunci sukses manajemen strategis. Implementasi 

rencana strategis akan berhasil jika semua pihak menjalankan peranannya masing-

masing, baik itu dari Perum Perhutani Kedu Selatan, stakeholders, dan terutama 

dari pihak LMDH Sedyo Rahayu itu sendiri sebagai pelaksana dari rencana 

strategis. 

Pembagian peran, tanggung jawab dan hasil kegiatan ditetapkan 

berdasarkan musyawarah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang 

berlaku. Berbagi peran dan tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat 

dalam kerjasama PHBM Plus diatur dalam hak-hak dan kewajiban. Sedangkan 
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untuk hasil kegiatan PHBM Plus dikelompokkan menjadi 3 yaitu hasil hutan 

kayu, hasil hutan bukan kayu dan hasil usaha produktif. 

LMDH Sedyo Rahayu didirikan dengan tujuan untuk melestarikan dan 

mengoptimalkan fungsi dan manfaat sumber daya hutan sebagai suatu ekosistem 

secara adil dan demokratis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

pendapatan negara sejalan dengan pembangunan nasional. Pengalaman masa lalu 

menunjukkan bahwa ketidak-pedulian program pengelolaan hutan terhadap 

masalah di desa hutan justru menimbulkan kerusakan hutan. Oleh karena itu 

diperlukan strategi yaitu pengelolaan hutan harus diarahkan untuk dapat 

mensejahterakan masyarakat di sekitar hutan. Implementasi program kerja 

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sedyo Rahayu PHBM Plus oleh 

LMDH Sedyo Rahayu dalam pemberdayaan masyarakat melalui program 

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Plus menarik untuk diteliti 

guna mengetahui bagaimana pelaksanaan program kerja dari LMDH Sedyo 

Rahayu. 

 

B. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan 

masalahnya adalah: “Bagaimana implementasi program kerja LMDH Sedyo 

Rahayu dalam pemberdayaan masyarakat melalui program PHBM Plus di Desa 

Sedayu, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program 

kerja Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sedyo Rahayu dalam 

pemberdayaan masyarakat melalui program Pengelolaan Hutan Bersama 

Masyarakat (PHBM) Plus di Desa Sedayu Kecamatan Loano Kabupaten 

Purworejo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi LMDH 

Sedyo Rahayu dalam memberdayakan masyarakat di sekitar hutan. 

2. Menambah pengetahuan penulis mengenai pemberdayaan masyarakat 

sekitar hutan. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain. 

 

E. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran 

Tinjauan Pustaka 

1. Perencanaan Strategis 

a. Pengertian Manajemen Strategis 

Pengertian manajemen strategis menurut Prof. Dr. J. Salusu (1998: 

493) dalam buku “Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi 

Publik dan Organisasi Nonprofit” ialah sebagai berikut: 

“Manajemen Stratejik adalah suatu cara untuk mengendalikan 
organisasi secara efektif dan efisien, sampai kepada implementasi 
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garis terdepan, sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasarannya 
tercapai.” 
 
Sedangkan pengertian manajemen strategis menurut David, seperti 

yang dikutip Prof. Dr. J. Salusu (1998: 493) yaitu: 

“Manajemen stratejik adalah seni dan ilmu dalam merumuskan, 
mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan 
lintas fungsional yang akan memampukan organisasi mencapai 
sasarannya.” 
 
Selanjutnya pengertian manajemen strategis menurut Wahyudi 

(1996: 15) yang dikutip Prof. Dr. Akdon, M.Pd. (2007: 5) dalam buku 

“Strategic Management for Educational Management” ialah: 

“Manajemen strategic adalah suatu seni dan ilmu dari pembuatan 
(formulating), penerapan (implementing) dan evaluasi (evaluating) 
tentang keputusan-keputusan strategis antar fungsi-fungsi yang 
memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan masa 
mendatang.”  
 
Pengertian manajemen strategis seperti diungkapkan dalam buku 

“Manajemen” Jilid 1 oleh Ricky W. Griffin (2004: 226) yaitu: 

“Manajemen strategis (strategic management) adalah cara untuk 
menanggapi peluang dan tantangan bisnis―manajemen strategis 
merupakan proses manajemen yang komprehensif dan berkelanjutan 
yang ditujukan untuk memformulasikan dan mengimplementasikan 
strategi yang efektif.”  
 
Pengertian manajemen strategis menurut Gluek & Jauch (dalam 

Saladin, 1994) dikutip Prof. Dr. Akdon M.Pd. (2007: 5-6) ialah sebagai 

berikut: 

“Strategic management is a stream of the decisions and actions 
which leads to the development of an affective strategy or strategies 
to help achieving objectives. The strategy management process is the 
way in which strategic determined objectives and make strategic 
decisions.” 
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Selanjutnya definisi manajemen strategik oleh Anwar (2003: 23) 

yang dikutip Prof. Dr. Akdon, M.Pd. (2007: 8-9) yaitu: 

“Manajemen strategi adalah rangkaian kegiatan pengambilan 
keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh disertai penetapan 
cara melaksanakannya, yang dibuat oleh manajemen puncak dan 
diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam suatu organisasi untuk 
mencapai tujuannya.”  
Pendapat selanjutnya diungkapkan oleh Nawawi (2005: 148) bahwa: 
 
“Manajemen strategik adalah proses atau rangkaian kegiatan 
pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, 
disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh 
manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di 
dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuannya.” 
 
Pengertian yang lain masih menurut Nawawi (2005: 149) bahwa 

Manajemen strategik adalah arus keputusan dan tindakan yang mengarah 

pada pengembangan suatu strategi atau strategi-strategi yang efektif untuk 

membantu mencapai tujuan organisasi.  

Masih menurut Nawawi (2005: 149), pengertian dari Manajemen 

Strategik ialah: 

“Manajemen Strategik adalah perencanaan berskala besar (disebut 
Perencanaan Strategik) yang berorientasi pada jangkauan masa 
depan (disebut VISI), dan ditetapkan sebagai keputusan manajemen 
puncak (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil), agar 
memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (disebut MISI), 
dalam usaha menghasilkan sesuatu (Perencanaan Operasional untuk 
menghasilkan barang dan/atau jasa serta pelayanan) yang 
berkualitas, dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan 
(disebut Tujuan Strategik) dan berbagai sasaran (Tujuan 
Operasional) organisasi.” 
 
Pengertian yang cukup luas tersebut menunjukkan bahwa 

Manajemen Strategik merupakan suatu sistem yang sebagai satu kesatuan 

memiliki berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling 
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mempengaruhi, dan bergerak secara bersama-sama kea rah yang sama. 

Komponen pertama adalah Perencanaan Strategik dengan unsur-unsurnya 

yang terdiri dari Visi, Misi, Tujuan Strategik dan Strategi Utama (Induk) 

organisasi. Sedang komponen kedua adalah Perencanaan Operasional 

dengan unsur-unsurnya Sasaran atau Tujuan Operasional, Pelaksanaan 

Fungsi-Fungsi Manajemen berupa Fungsi Pengorganisasian, Fungsi 

Pelaksanaan dan Fungsi Penganggaran, Kebijaksanaan Situasional, 

Jaringan Kerja (Network) Internal dan Eksternal, Fungsi Kontrol dan 

Evaluasi serta Umpan Balik. 

Sebelum masuk pada perencanaan strategis, penulis terlebih dahulu 

menjelaskan mengenai konsep perencanaan dan konsep strategi. 

Berikut ini merupakan pengertian perencanaan yang dikutip oleh 

Hadari Nawawi (2005: 53) dari buku “Manajemen Strategik”: 

1. Perencanaan adalah (a) pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan 
organisasi, dan (b) penentuan strategi, kebijaksanaan, program, proyek, 
metode, sistem (cara), anggaran dan standar (tolok ukur) yang 
dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 

2. Perencanaan adalah pemilihan sejumlah kegiatan untuk ditetapkan 
sebagai keputusan tentang apa yang harus dilakukan, kapan dan 
bagaimana melaksanakannya, serta siapa pelaksananya. 

3. Perencanaan adalah penetapan secara sistematik pengetahuan tepat 
guna untuk mengontrol dan mengarahkan kecenderungan perubahan 
menuju pada tujuan yang telah ditetapkan. 

4. Perencanaan adalah kegiatan persiapan yang dilakukan melalui 
perumusan dan penetapan keputusan, yang berisi langkah-langkah 
penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang 
terarah pada pencapaian tujuan tertentu.  

 
Kata “strategi” popular di dalam lingkungan militer. Penggunaannya 

lebih dominan dalam situasi peperangan, sebagai tugas seorang komandan 
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dalam menghadapi musuh, yang bertanggung jawab mengatur cara atau 

taktik untuk memenangkan peperangan. 

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dalam 

perkembangannya, konsep mengenai strategi terus berkembang. Hal ini 

dapat ditunjukkan oleh adanya perbedaan konsep mengenai strategi selama 

30 tahun terakhir. 

Pengertian strategi menurut Chandler seperti yang dikutip oleh 

Freddy Rangkuti (2008: 3) dalam buku “Analisis SWOT Teknik 

Membedah Kasus Bisnis” adalah strategi merupakan alat untuk mencapai 

tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, 

program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.  

Masih mengambil dari buku Freddy Rangkuti (2008: 4), berikut ini 

pengertian strategi oleh Hamel dan Prahalad: 

“Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa 
meningkat) dan terus menerus dan dilakukan berdasarkan sudut 
pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa 
depan.  
 
Pengertian strategi yang lain seperti yang diungkapkan dalam buku 

“Manajemen” Jilid 1 oleh Ricky W. Griffin (2004: 226), strategi (strategy) 

adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. 

Dari pengertian perencanaan dan strategi di atas maka dapat 

dijelaskan mengenai pengertian perencanaan strategis. Pengertian 

perencanaan strategis menurut Bryson (2008: 4-5) dalam buku 

“Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial” mengutip pendapat dari 

Olsen dan Eadie ialah: 
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“Perencanaan strategis sebagai upaya yang didisiplinkan untuk 
membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan 
memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), apa 
yang dikerjakan organisasi (atau entitas lainnya), dan mengapa 
organisasi (atau entitas lainnya) mengerjakan hal seperti itu.”  
 
Pengertian perencanaan strategis yang lain seperti yang tertulis 

dalam buku “Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik 

dan Organisasi Nonprofit” oleh J. Salusu (1998: 500), Perencanaan 

stratejik adalah suatu cara untuk mengurangi risiko, suatu instrumen untuk 

mendidik para manajer, para pejabat inti, pejabat menengah, dan kepala-

kepala unit kerja. 

Selanjutnya, masih dalam buku J. Salusu (1998: 500) pengertian lain 

perencanaan stratejik ialah: 

“Perencanaan stratejik dapat juga diartikan sebagai suatu metode 
dalam mengarahkan para pemimpin unit kerja sehingga keputusan-
keputusan dan tindakan mereka mempunyai dampak terhadap masa 
depan organisasi dengan cara yang konsisten dan rasional.” 
 
Menurut Mintzberg seperti yang tertulis dalam Jurnal Strategic 

Management as Distributed Practical Wisdom (Phronesis) bahwa: 

“…strategy is not only planned, but also emerges. Strategy is not 
formulated by analysis based on universal rules, but emerges 
through practices devised to deal with the particular problems that a 
firm faces.” 
(http://icc.oxfordjournals.org/cgi/content/citation/16/3/371/F1) 
 
Artinya kurang lebih ialah Strategi ini tidak hanya direncanakan, 

tetapi muncul. Strategi ini tidak dirumuskan oleh analisis didasarkan pada 

aturan universal, tetapi muncul melalui praktek-praktek yang dirancang 

untuk menangani masalah-masalah khusus yang dihadapi perusahaan. 
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Dari beberapa pengertian perencanaan strategis di atas maka penulis 

menyimpulkan bahwa perencanaan strategis merupakan salah satu cara 

untuk membantu organisasi dan komunitas mengatasi lingkungan yang 

berubah. Perencanaan strategis dapat membantu organisasi untuk 

merumuskan dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi organisasi. 

Selain itu perencanaan strategis dapat membantu organisasi untuk 

membangun kekuatan dan mengambil keuntungan dari peluang yang ada 

serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dapat menghambat 

berkembangnya organisasi.  

b. Manfaat Perencanaan Strategi 

Perencanaan strategis penting untuk memperoleh keunggulan 

bersaing dan memiliki produk yang diinginkan dengan dukungan yang 

optimal dari sumber daya yang ada. Dalam Bryson  (2008: 12-13), 

perencanaan strategis mempunyai manfaat bagi organisasi sebagai berikut: 

· Berpikir secara strategis dan mengembangkan strategi-strategi 
yang efektif; 

· Memperjelas arah masa depan; 
· Menciptakan prioritas; 
· Membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi 

masa depan; 
· Mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi 

pembuatan keputusan; 
· Menggunakan keleluasaan yang maksimum dalam bidang-bidang 

yang berada di bawah control organisasi; 
· Membuat keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi; 
· Memecahkan masalah utama organisasi; 
· Memperbaiki kinerja organisasi; 
· Menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif; 
· Membangun kerja kelompok dan keahlian. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



c. Implementasi Strategi 

Perlu ditarik suatu garis pemisah antara formulasi strategi dan 

implementasi strategi. Formulasi strategi adalah serangkaian proses yang 

terlibat dalam penciptaan atau penentuan strategi organisasi, sementara 

implementasi strategi adalah metode yang digunakan untuk 

mengoperasionalkan atau melaksanakan strategi dalam organisasi. 

Perbedaan utama antara kedua hal tersebut sejalan dengan perbandingan 

antara isi dengan proses: tahap formulasi menentukan isi strategi, dan 

tahap implementasi berfokus pada bagaimana strategi dicapai.  

Sekali suatu strategi dan seperangkat kebijakan dibentuk, fokus 

manajemen strategi bergeser pada implementasinya. Pengertian 

implementasi strategi oleh Hunger dan Wheelen dalam buku Manajemen 

Strategis ialah: 

“Implementasi strategi adalah sejumlah total aktivitas dan pilihan 
yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan sebuah perencanaan 
strategis. Implementasi strategi merupakan proses berbagai strategi 
dan kebijakan berubah menjadi tindakan melalui pengembangan 
program, anggaran dan prosedur.” (2003: 296) 
 
Implementasi strategi mensyaratkan organisasi untuk menetapkan 

tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan 

mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang telah diformulasikan 

dapat dijalankan. Implementasi strategi seringkali disebut tahap 

pelaksanaan dalam manajemen strategis. Melaksanakan strategi berarti 

memobilisasi anggota dan pimpinan untuk menempatkan strategi yang 

telah diformulasikan menjadi tindakan. Seringkali dianggap sebagai tahap 
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yang paling rumit dalam proses manajemen strategis, implementasi 

strategi membutuhkan disiplin pribadi, komitmen, dan pengorbanan. 

Implementasi strategi menurut Hunger dan Wheelen (2003: 17) 

adalah proses di mana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya 

dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. 

Proses manajemen strategis secara keseluruhan mencakup beberapa jenis 

aktivitas krusial yang berorientasi pada tindakan untuk mengimplementasi 

strategi yaitu pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, dan 

pengawasan. 

Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa secara garis besar 

implementasi strategi mencakup dua unsur pokok yaitu: 

1) Pengembangan strategi dalam program 

2) Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen 

Dalam hal ini fungsi perencanaan dan pengawasan dalam 

manajemen strategis merupakan proses tersendiri. Proses implementasi 

mencakup fungsi pengorganisasian (organizing) dan penggerakan 

(actuating). 

a) Pengorganisasian (organizing) 

Menurut Handoko dalam Purwanto (2008: 50) pengorganisasian 

(organizing) merupakan suatu proses penyusunan struktur organisasi 

yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumberdaya yang dimilikinya dan 

lingkungan yang melingkupinya. 
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Menurut Chester I. Barnard dalam Purwanto (2008: 50) 

mendefinisikan pengorganisasian “As a system of consciously 

coordinated activities or force of two or more persons”. (Organisasi 

adalah suatu sistem kerjasama yang terkoordinasi secara sadar dan 

dilakukan oleh dua orang atau lebih). 

M. Manulang dalam Purwanto (2008: 50-51) mengemukakan 

pengertian organisasi sebagai berikut: 

a) Organisasi dalam arti dinamis adalah suatu proses penetapan 
dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan, pembatasan 
tugas-tugas atau tanggung jawab serta wewenang dan 
penetapan hubungan-hubungan antara unsur-unsur organisasi, 
sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerja bersama-
sama seefektif mungkin guna mencapai tujuan. Secara singkat 
organisasi adalah suatu perbuatan diferensiasi tugas-tugas.  

b) Organisasi dalam arti statis adalah setiap gabungan yang 
bergerak ke arah tujuan bersama, dengan istilah populer adalah 
struktur organisasi atau bagan organisasi. 

 
Dari beberapa pengertian di atas disimpulkan bahwa 

pengorganisasian meliputi pembatasan dan penjumlahan tugas-tugas,  

penetapan hubungan antara unsur organisasi sehingga orang-orang 

dapat bekerja seefektif mungkin guna mencapai suatu tujuan. 

Pengorganisasian di sini ialah dengan adanya struktur organisasi dan 

alokasi sumberdaya. 

b) Penggerakan (actuating) 

Pengertian penggerakan dalam Purwanto (2008: 58) adalah: 

“Penggerakan adalah membuat semua anggota organisasi mau 
bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk 
mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha 
pengorganisasian.” 
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Dalam penggerakan ini yang dilakukan ialah dengan sosialisasi 

dan komunikasi antara berbagai pihak. Dengan adanya sosialisasi dan 

komunikasi yang baik maka tujuan organisasi akan lebih mudah 

tercapai. 

Tujuan utama implementasi strategi adalah rasionalitas tujuan dan 

sumber daya. Pada dasarnya implementasi strategi adalah tindakan 

mengimplementasikan strategi yang telah disusun ke dalam berbagai 

alokasi sumber daya secara optimal. 

Perencanaan strategis tidak mengimplementasikan dirinya sendiri. 

Organisasi dalam menggunakan perencanaan strategis untuk memperkuat 

dan melanjutkan prestasi organisasi harus mampu menghadapi hambatan-

hambatan yang ada. 

2. Implementasi Program 

Pelaksanaan atau sering juga disebut dengan implementasi adalah 

seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan untuk 

mencapai sasaran tertentu. (Salusu, 1996: 409) 

Masih menurut Salusu (1998:409) bahwa pengertian  implementasi  

adalah sebagai berikut: 

“Implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan 
menyusul suatu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan 
untuk mencapai sasaran tertentu. Guna merealisasikan pencapaian 
sasaran itu, diperlukan serangkaian aktivitas. Jadi, dapat dikatakan 
bahwa implementasi adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas 
guna mencapai suatu sasaran tertentu.” 
 
Menurut Higgins dalam Salusu (1998:410), implementasi adalah 

rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya Sumber Daya 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran dari 

strategi. Dalam bukunya, Salusu (1998: 411) juga menyebutkan bahwa 

implementasi adalah satu proses yang terarah dan terorganisasi, 

melibatkan banyak sumber daya. 

       Kemudian pendapat selanjutnya diungkapkan oleh Jauch dan Glueck 

(1999:8) bahwa “pelaksanaan (implementasi) adalah membuat agar 

strategi itu berjalan dengan baik dengan membangun struktur untuk 

mendukung strategi itu dan mengembangkan rencana serta kebijakan yang 

tepat”.  

Definisi lain dikemukakan oleh Winarno (2008:144) bahwa 

“implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat 

dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai 

suatu outcome”. 

Pelaksanaan di sini artinya ialah serangkaian kegiatan yang terarah 

dan terorganisasi yang melibatkan banyak sumber daya untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu. Indikator yang digunakan peneliti dalam hal ini ialah 

dari komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan dukungan 

masyarakat. 

         Program dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung 

pengertian “rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha (dalam 

ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan”. 

Sedangkan Arikunto dan Jabar (2004:3) mendefinisikan program sebagai: 

“Suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau 
implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang 
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berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang 
melibatkan sekelompok orang.” 
 

       Pendapat berikutnya masih menurut Arikunto dan Jabar (2004:5) 

bahwa “program terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan 

dan saling menunjang dalam rangka mencapai suatu tujuan”. Ada tiga 

pengertian penting dan perlu ditekankan dalam menentukan program, 

yaitu: 

1. Realisasi atau implementasi suatu kebijakan 
2. Terjadi dalam waktu relatif lama-bukan kegiatan tunggal tetapi 

jamak-berkesinambungan 
3. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang 

(dalam Arikunto dan Jabar, 2004:3). 
 

Mengacu pada teori David Hunger dan Thomas Wheelen, 

definisi program adalah pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-

langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali 

pakai. (Hunger dan Wheelen, 2003: 17) 

Program merupakan proses bagi penentuan jenis dan jumlah 

sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan strategi suatu 

Renstra. Substansi program antara lain sebagai berikut : 

a. Merupakan rincian tentang langkah-langkah yang perlu diambil 
untuk menjabarkan setiap kebijakan organisasi. 

b. Memiliki masa jangka menengah dan jangka panjang antara 3 
sampai 5 tahun, juga dapat bersifat tahunan mengenai waktu 
pelaksanaan. 

c. Melekat dan menjadi pedoman bagi setiap fungsi dari  organisasi. 
(dalam Muljadi, 2006: 170) 
 

Program dalam buku Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah seperti yang dikutip Akdon (2007: 155) didefinisikan sebagai 
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kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara 

sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran. 

Beberapa ciri program operasional adalah sebagai berikut: 

- Program kerja operasional pada dasarnya merupakan upaya 
untuk implementasi strategi organisasi. 

- Program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah 
dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka 
pelaksanaan satu rencana. 

- Program operasional merupakan penjabaran riil tentang langkah-
langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. 

- Program operasional dapat bersifat jangka panjang dan 
menengah (3-5 tahun) atau bersifat tahunan saja. 

- Program kerja operasional tidak terlepas dari kebijakan yang 
telah ditetapkan sebelumnya. 

- Program kerja operasional didasarkan atas perumusan visi, misi, 
tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. (Akdon, 
2007: 155-156) 

 
Jadi program dalam penelitian ini adalah suatu unit kegiatan yang 

merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan yang 

melibatkan sekelompok orang dalam rangka mencapai suatu tujuan yang 

memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. 

3. Pemberdayaan Masyarakat 

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang 

berarti kekuatan atau kemampuan. Dalam Sulistiyani (2004: 77) 

disebutkan bahwa: 

“Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju 
berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan 
atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang 
memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.” 

 
Beberapa definisi mengenai pemberdayaan dapat kita lihat dari 

pendapat para ahli berikut ini: 
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1. Menurut Huntington dan Morris, pemberdayaan dimaknai sebagai 
suatu strategi dan usaha untuk mengembangkan peran rakyat dalam 
kegiatan pembangunan lewat kegiatan-kegiatan yang bersifat 
partisipatif dan demokratis. Di sini, makna partisipasi dapat bersifat 
mobilisasi dan dapat pula bersifat otonom atau mandiri.  

2. Menurut David Korten, pemberdayaan dapat juga bermakna bahwa 
pembangunan harus didasarkan kepada kebutuhan, keinginan, 
perencanaan, dan kemampuan rakyat yang akan melaksanakan 
pembangunan. Apa yang disebut sebagai “people centered 
development” atau pembangunan mulai dari belakang (bottom up 
development) merupakan salah satu model pembangunan yang 
mendasarkan diri pada pemaknaan pemberdayaan. 

3. Menurut Cook, Sarah dan Macaulay, pemberdayaan merupakan suatu 
strategi mengembangkan rakyat dan memulainya lewat penyadaran, 
pencerahan dan pemberdayaan pada para pelaksana, atau lewat 
kelompok elite pemimpin rakyat, ataupun dimulai dengan 
memberdayakan institusi yang ada di sebelah atas. (Suwondo, 2002: 
225).   

 
Menurut Winarni dalam Sulistiyani (2004: 79) mengungkapkan 

bahwa: 

“Inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal, yaitu 
pengembangan (enabling), memperkuat potensi atau daya 
(empowering), terciptanya kemandirian. Bertolak dari pendapat ini, 
berarti pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak 
memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki 
daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai 
kemandirian.” 
 
Pendapat lain dikemukakan oleh Shardlow dalam Isbandi Rukminto 

Adi (2008: 78) melihat bahwa berbagai pengertian yang ada mengenai 

pemberdayaan, pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, 

ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan 

mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan 

mereka. 
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Beberapa ahli di bawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan 

dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan dalam Suharto 

(2005: 58-59): 

· Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang 
yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995). 

· Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi 
cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan 
mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga 
yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan 
bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan 
yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang 
lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, 1994). 

· Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali 
kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 1987). 

· Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan 
komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) 
kehidupannya (Rappaport, 1984). 

 
Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya 

kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau 

kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka 

memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas 

mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari 

kebodohan bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif 

yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan 

memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) 

berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang 

mempengaruhi mereka. 

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. 

Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk 

memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam 
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masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah 

kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau 

hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat 

yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan 

kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat 

fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu 

menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi 

dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas 

kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali 

digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah 

proses.  

Masyarakat perdesaan di sekitar hutan, adalah masyarakat yang 

mempunyai tingkat pendidikan, kesejahteraan, inisiasi dan daya kreasi 

yang relatif rendah. Budaya nrimo dan sikap fatalis menjadikan 

masyarakat yang selalu tersubordinasikan oleh sistem ini menjadi sulit 

untuk bisa berdaya. 

Sisi lain tekanan terhadap hutan yang semakin tinggi diklaim sebagai 

pemasok terbesar terhadap tingkat kerusakan hutan yang terjadi. 

Peladangan berpindah dan kesadaran masyarakat sekitar hutan terhadap 

sustainability sumberdaya hutan yang rendah sering dijadikan kambing 

hitam. Meskipun hal itu tidak sepenuhnya benar, tetapi upaya 

pemberdayaan masyarakat nampak menjadi entry point bagi tercapainya 

pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari, adil dan berkelanjutan. 
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Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, khususnya di Jawa telah 

lama dilakukan oleh Perum Perhutani. Beberapa program pemberdayaan 

yang telah dilaksanakan antara lain:  

(1) Prosperity Approach merupakan sebuah embrio pemberdayaan yang 

sudah mulai diterapkan semenjak tahun 1972, meliputi kegiatan di 

dalam dan di luar kawasan hutan. Kegiatan tersebut selalu 

mengalami perkembangan dan penyesuaian berdasarkan 

perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat beserta 

perkembangan ilmu dan teknologi. Program ini bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan sekaligus 

membuka dan memperluas lapangan kerja; 

(2) Program MA - LU atau "Mantri - Lurah", yakni program yang 

bertujuan untuk menggalang kerjasama antara Mantri dan Lurah 

dalam memberikan informasi kepada pesanggem tentang 

agroforestery dan aspek pertanian lain melalui berbagai demonstrasi 

plot; 

(3) Pada saat masyarakat mengeluh tentang keterbatasan lahan garapan, 

Perum Perhutani menawarkan sistem kontrak untuk mengerjakan 

lahan kawasan hutan yang dibingkai ke dalam program pembentukan 

Kelompok Tani Hutan (KTH); 

(4) Program Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) yang 

diluncurkan pada tahun 1981, yang di dalamnya terdapat program 

pengembangan sumberdaya manusia; 
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(5) Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, yang lebih 

dikenal dengan PHBM. 

Dalam proses pemberdayaan, bukan membuat masyarakat manjadi 

makin tergantung pada berbagai program yang bersifat charity, karena 

pada dasarnya setiap apa yang dimiliki harus dihasilkan atas usaha dan 

jerih payahnya sendiri, yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak 

lain. Berkaitan dengan beberapa hal tersebut, upaya pengelolaan hutan 

yang berbasiskan pemberdayaan dapat dilakukan dengan strategi sebagai 

berikut:  

(1) Pemberian aset lahan kehutanan yang berhubungan langsung dengan 

masyarakat sekitar hutan Upaya ini dilakukan untuk mengurangi 

kontak langsung masyarakat sekitar hutan dengan hutan sekaligus 

mereduksi terjadinya pendudukan lahan (land grabbing), karena 

masyarakat sudah diberi asset terhadap lahan kehutanan yang dapat 

berfungsi sebagai kawasan penyangga; 

(2) Pemberian akses masyarakat terhadap kawasan hutan, baik dalam hal 

pemanfaatan hasil hutan, pemeliharaan dan pengawasan.  

Akses terhadap kawasan hutan ini tidak sekedar terbatas pada 

pengelolaan lahan kehutanan dengan sistem tumpang sari yang 

jangka waktunya sangat terbatas, tetapi juga akses dalam 

pemanfaatan biodiversity hutan yang memungkinkan untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan peluang untuk ikut mengawasi dan 
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mengamankan kawasan hutan dari berbagai kemungkinan 

pengrusakan dan pembalakan; 

(3) Meningkatkan ruang interaksi antara masyarakat sekitar hutan 

dengan lembaga yang diberi otoritas dalam pengusahaan hutan 

dengan semangat kesetaraan dan kemitraan. Semangat kesetaraan 

dan kemitraan akan meniadakan subordinasi terhadap masyarakat, 

tetapi justru menumbuhkan keberdayaan masyarakat sekitar hutan 

yang memungkinkan gagasan dan inisiatif lokal dalam pengelolaan 

hutan dapat dioperasionalkan secara modern; 

(4) Perluasan lapangan kerja dalam pengusahaan hutan yang 

memungkinkan masyarakat sekitar hutan terlibat. Upaya ini dalam 

jangka pendek dapat mengurangi tingkat pengangguran sekaligus 

mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan; 

(5) Menggeser paradigma pengusahaan hutan dari timber management 

yang bercirikan timber extraction (penambangan kayu) ke dalam 

pengelolaan hutan berbasis resources management yang 

mengedepankan pengelolaan suberdaya hutan partisipatif terintegrasi 

dan berbasiskan masyarakat. Paradigma resources management 

memungkinkan seluruh aparatur kehutanan mempunyai bekal yang 

lebih lengkap dalam pengelolaan hutan, tidak sekedar kemampuan 

teknis dalam pengelolaan hutan tetapi juga memiliki kemampuan 

dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar hutan secara 

partisipatif yang mengedepankan kebersamaan. 
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LMDH Sedyo Rahayu dalam memberdayakan masyarakat Desa 

Sedayu ialah melalui usaha produktif LMDH Sedyo Rahayu yang 

merupakan penjabaran dari PHBM Plus. Usaha produktif tersebut ialah 

melalui kelompok kerja. Adapun untuk modalnya ialah menggunakan 

hasil dari sharing dengan Perhutani melalui kegiatan simpan pinjam dalam 

kelompok kerja. 

Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran diterapkan sebagai dasar dalam pengembangan 

berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan 

tinjauan pustaka yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka kerangka 

berfikir yang digunakan adalah sebagai berikut: 

LMDH Sedyo Rahayu dalam melaksanakan program kerjanya 

menggunakan perencanaan strategis. Untuk dapat mencapai visi, misi dan 

tujuan organisasi, LMDH Sedyo Rahayu melaksanakan program kerja yang 

antara lain ialah peningkatan produksi getah, peningkatan keamanan hutan, 

penanaman lahan di bawah tegakan, pendirian koperasi simpan pinjam, dan 

pembangunan sekretariat. Dalam implementasi program kerja agar dapat 

terlaksana dengan baik tidak terlepas dari fungsi-fungsi manajemen yaitu 

fungsi pengorganisaian dan penggerakan.Selain itu, LMDH Sedyo Rahayu 

untuk lebih memberdayakan masyarakat ialah melalui usaha produktif yang 

berupa pengembangan ternak kambing peranakan etawa, kerajinan industri, 

pembuatan gula aren, pembuatan tempe, serta pembuatan wig.  Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat dalam skema berikut: 
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Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Definisi Konseptual dan Operasional 

1. Definisi Konseptual 

Perencanaan Strategis adalah salah satu cara untuk membantu organisasi 

dan komunitas mengatasi lingkungan yang berubah. Perencanaan strategis 

dapat membantu organisasi untuk merumuskan dan memecahkan masalah-

masalah yang dihadapi organisasi. 

Implementasi program adalah suatu kegiatan yang terorganisasi 

melibatkan berbagai sumber daya untuk mencapai suatu tujuan. 

Pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat 

kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk 

individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan yang menunjuk 

pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, 

Pemberdayaan 
Masyarakat 

Desa: 
1. Pengembangan 

ternak kambing 
peranakan etawa 

2. Kerajinan industri 
(anyaman dari 
bambu) 

3. Pembuatan gula 
aren 

4. Pembuatan tempe 
5. Pembuatan wig 

 

Implementasi 
Program  

PHBM Plus 

Program PHBM Plus 
Oleh LMDH Sedyo Rahayu 
1. Peningkatan produksi 

getah. 
2. Peningkatan keamanan 

hutan. 
3. Penanaman lahan di 

bawah tegakan 
4. Pendirian koperasi simpan 

pinjam. 
5. Pembangunan sekretariat 
6. Pemberdayaan masyarakat 

desa 
 

Fungsi-fungsi 
manajemen: 

1.Pengorganisasian 
- Struktur organisasi 
- Alokasi sumberdaya 

2.Penggerakan 
- Sosialisasi 
- Komunikasi 
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yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai 

pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik 

yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial. 

2. Definisi Operasional 

Implementasi program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Plus oleh 

Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sedyo Rahayu ialah pelaksanaan 

kegiatan mengelola hutan serta kegiatan lainnya yang dimaksudkan untuk 

memberdayakan masyarakat Desa Sedayu. 

Dalam penelitian ini, implementasi program PHBM Plus oleh LMDH 

Sedyo Rahayu akan dibatasi pada: 

1. Pengembangan strategi dalam bentuk program 

2. Pemberdayaan masyarakat melalui usaha produktif 

3. Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen 

a. Pengorganisasian (organizing) 

b. Penggerakan (actuating) 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

 Penelitian yang dilakukan ini termasuk dalam penelitian dasar 

menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan 

akurat terhadap obyek yang diteliti. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Lembaga Masyarakat Desa 

Hutan (LMDH) Sedyo Rahayu yang terletak di Desa Sedayu, Kecamatan 

Loano, Kabupaten Purworejo. Alasan pemilihan lokasi tersebut 

dikarenakan lembaga ini merupakan pihak yang berwenang mengelola 

hutan di Sedayu dan sekitarnya dan LMDH Sedyo Rahayu yang baru 

berdiri pada tahun 2006 telah berhasil meraih peringkat III Lomba 

Penghijauan dan Konservasi Alam Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2008. 

3. Jenis Data 

Data adalah suatu fakta atau keterangan dari obyek yang diteliti. 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah yang relevan mengenai 

pengelolaan hutan, terutama program PHBM. Data yang dipergunakan 

dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu: 

1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber atau 

informan yang mengetahui dan berkompeten. 

2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi, catatan-

catatan, arsip-arsip yang berfungsi sebagai data penunjang dan 

pelengkap informasi yang dibutuhkan. 

4. Teknik Pengambilan Sampel 

Pada penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan purposive sampling, di mana data dicari dengan bersumber 

pada orang-orang yang dianggap mengetahui permasalahannya. Namun 
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tidak tertutup kemungkinan pilihan terhadap informan dapat berkembang 

sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh 

data. Dalam penelitian ini yang dijadikan informan oleh penulis adalah: 

- Ketua LMDH Sedyo Rahayu 

- Pegawai Perum Perhutani KPH Kedu Selatan 

- Pengurus LMDH Sedyo Rahayu 

- Masyarakat, dalam hal ini merupakan anggota dari LMDH Sedyo 

Rahayu. Pengambilan sampel untuk anggota dari LMDH Sedyo 

Rahayu ini menggunakan convenience sampling atau accidental 

sampling di mana peneliti semata-mata memilih siapa saja yang dapat 

diraih pada saat penelitian diadakan sebagai responden. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi atau yang disebut pula pengamatan meliputi kegiatan 

pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan 

seluruh alat indra. (Arikunto, 2006: 156) 

Observasi dapat dilakukan melalui indra penglihatan, penciuman, 

pendengaran, peraba dan pengecap. Observasi dapat dilakukan dengan 

pengamatan baik langsung maupun tidak langsung di lokasi penelitian 

untuk kemudian dicatat secara sistematis dari hasil penelitian tersebut. 
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b. Wawancara 

Wawancara sering juga disebut interview adalah sebuah dialog yang 

dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh 

informasi dari terwawancara. (Arikunto, 2006: 155) 

Wawancara ini dilakukan dengan anggota LMDH Sedyo Rahayu serta 

instansi terkait yaitu pegawai Perum Perhutani Kedu Selatan. 

Wawancara dilakukan dengan menggunakan sistem wawancara 

perorangan, yaitu apabila proses tanya jawab tatap muka itu 

berlangsung secara langsung antara pewawancara dengan seseorang 

yang diwawancarai. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis. (Arikunto, 2006: 158) 

Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki 

benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-

peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Dokumentasi 

dilakukan untuk mengambil dokumen dan literatur sebagai pelengkap 

informasi bagi penelitian. 

6. Validitas Data 

Validitas data menunjukkan sejauh mana kualitas data dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Validitas data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah triangulasi data, yaitu penelitian menggunakan 
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beberapa sumber yang memang memahami permasalahan dengan maksud 

untuk mengecek kebenaran data tersebut. 

7. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. 

Penyusunan data berarti penggolongan data ke dalam pola, tema, kategori, 

tafsiran, atau interpretasi. Artinya memberikan makna pada hasil analisis, 

menjelaskan pola atau kategori. 

Dalam penelitian ini, data yang terkumpul sebelum dideskripsikan, 

terlebih dahulu harus dianalisa. Ada tiga komponen utama analisa data, 

yaitu: 

1. Reduksi data 

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang 

mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang 

tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan penelitian dapat dilakukan. 

2. Sajian data 

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi, 

dalam bentuk narasi, kalimat, gambar, maupun grafik yang disusun 

secara logis dan sistematis, sehingga mudah dipahami dan ditarik suatu 

kesimpulan. 
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3. Penarikan simpulan dan verifikasi 

Dari awal pengumpulan data, peneliti sudah harus memahami arti dari 

berbagai data yang diperoleh. Kesimpulan akhir baru akan diperoleh 

setelah proses pengumpulan data berakhir. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis interaktif, 

di mana dalam model ini ketiga komponen analisis yaitu reduksi data, 

sajian data, dan penarikan kesimpulan berjalan bersama pada waktu 

kegiatan pengumpulan data sebagai satu siklus yang berlangsung 

sampai akhir penelitian. 

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 1.2 

Model Analisa Data Interaktif 
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BAB II 

DESKRIPSI LOKASI 

 

A. LMDH Sedyo Rahayu 

a. Sejarah Berdirinya LMDH Sedyo Rahayu 

LMDH Sedyo Rahayu didirikan pada tanggal 16 Oktober 2006 atas 

dasar perjanjian kerjasama dengan Perhutani KPH Kedu Selatan bertempat 

kedudukan di Desa Sedayu, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. LMDH 

Sedyo Rahayu didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya terhitung 

sejak penandatanganan akta pendirian. Daerah kerja LMDH Sedyo Rahayu 

meliputi seluruh wilayah yang secara geografis termasuk dalam administrasi 

Desa Sedayu. 

LMDH Sedyo Rahayu berazaskan kegotong-royongan nasional 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta pengelolaan 

sumberdaya hutan untuk kelestarian dan optimalisasi fungsi serta manfaatnya. 

Lembaga ini bertujuan melestarikan dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat 

sumberdaya hutan sebagai suatu ekosistem secara adil dan demokratis guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan negara sejalan 

dengan pembangunan nasional. 

Kegiatan yang dilakukan LMDH Sedyo Rahayu ialah: 

a) Mengamankan sumberdaya hutan untuk kelestarian fungsi dan 

manfaatnya. 
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b) Ikut serta mengelola sumberdaya hutan baik di dalam maupun di luar 

kawasan hutan negara dengan memperhatikan peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku guna optimalisasi manfaat ekologi, ekonomi dan 

sosial. 

LMDH Sedyo Rahayu merupakan lembaga yang bergerak dan bersifat 

sosial dengan maksud mendapatkan hasil yang optimal dari pemanfaatan 

sumberdaya hutan dengan memperhatikan status dan fungsi kawasan hutan. 

b. Profil LMDH Sedyo Rahayu 

Visi LMDH Sedyo Rahayu adalah ikut menjaga kelestarian hutan untuk 

mencapai keseimbangan lingkungan hidup. Adapun misi dari LMDH Sedyo 

Rahayu adalah mensejahterakan masyarakat di sekitar hutan. Tujuan LMDH 

Sedyo Rahayu ialah menjalin kerjasama antara Masyarakat Desa Hutan 

dengan Perhutani dalam rangka mengelola hutan. 

LMDH Sedyo Rahayu dipimpin oleh seorang Ketua Umum, sedangkan 

susunan organisasinya terdiri dari: 

1. Ketua 

2. Sekretaris 

3. Bendahara 

4. Seksi-Seksi 

5. Kelompok Kerja 

6. Anggota 

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat melalui bagan berikut ini: 
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Gambar 2.1 

Struktur Organisasi  

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) 

“Sedyo Rahayu” 

Desa Sedayu, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: LMDH Sedyo Rahayu 

Pengurus LMDH Sedyo Rahayu dipilih dari oleh dan untuk anggota 

dalam masa jabatan kepengurusan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah 

Tangga Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sedyo Rahayu melalui 

rapat anggota. 

Syarat-syarat untuk dapat dipilih/diangkat sebagai pengurus adalah: 

a. Anggota LMDH Sedyo Rahayu, Desa Sedayu. 

Ketua Umum 
Ketua I 
Ketua II 
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Kepala Desa 

Badan Pengawas 
Perhutani 

Dinas Terkait  
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Sekretaris I 
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Pokja  Pokja  Pokja  Pokja  Pokja  Pokja  

Anggota  

Ketua Umum 
Ketua I 
Ketua II 

Pelindung 
Kepala Desa 

Badan Pengawas 
Perhutani 

Dinas Terkait  
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b. Mempunyai sifat-sifat kepemimpinan. 

c. Jujur 

d. Bersedia dipilih. 

e. Berdedikasi tinggi. 

f. Sehat jasmani dan rohani. 

g. Tidak terlibat dalam tindak pidana. 

Badan Pengurus mewakili LMDH baik di dalam dan di luar 

Pengadilan/Hukum dan berhak (berwenang) untuk melakukan segala tindakan 

baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai hak milik dalam arti 

kata yang seluas-luasnya. Untuk menjalankan suatu keputusan maka Badan 

Pengurus dapat diwakili oleh Ketua bersama-sama dengan minimal seorang 

anggota Badan Pengurus akan dibagi menurut kesepakatan bersama. 

Pengurus berkewajiban: 

a. Memimpin dan memajukan LMDH Sedyo Rahayu. 

b. Melaksanakan dengan konsekuen Anggaran Dasar Anggaran Rumah 

Tangga semua keputusan Rapat Anggota. 

c. Merencanakan, mengatur dan melayani dalam pemanfaatan hutan secara 

adil kepada anggota. 

d. Merencanakan dan mengatur pelaksanaan kegiatan yang termasuk dalam 

tanggung jawabnya. 

e. Menyediakan buku daftar anggota dan pengurus. 

f. Menyampaikan semua instruksi dan keputusan pemerintah tentang 

pengelolaan sumberdaya hutan kepada anggota untuk melaksanakannya. 
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g. Bertanggungjawab atas kerugian LMDH Sedyo Rahayu yang timbul 

karena kelalaian atau penyalahgunaan wewenang. 

h. Menyimpan, memelihara dan menjaga keselamatan semua milik dan 

kekayaan LMDH Sedyo Rahayu. 

i. Membuat laporan pertanggungjawaban secara periodik bulanan, triwulan 

dan akhir tahun serta menyusun rencana kerja dan anggaran LMDH Sedyo 

Rahayu. 

j. Menyelenggarakan rapat anggota pada tiap akhir tahun. 

Pengurus mempunyai hak dalam hal: 

a. Mendapatkan balas jasa atas jerih payah yang telah dicurahkan yang 

macam dan besarnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga  LMDH 

Sedyo Rahayu. 

b. Memilih dan dipilih sebagai pengurus LMDH Sedyo Rahayu. 

Inventaris dan administrasi yang dimiliki LMDH Sedyo Rahayu ialah 

sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 

Inventaris dan Administrasi 

LMDH Sedyo Rahayu 

No. Nama Barang Jumlah  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Gedung Sekretariat  
Papan Kemajuan Keamanan Petak Pangkuan 
Papan Potensi Petak Pangkuan 
Almari/Rak Buku 
Papan Nama LMDH 
Peta Petak Pangkuan 
Meja dan Kursi 

1 unit 
1 unit 
1 unit 
1 unit 
1 unit 
1 unit 
5 unit 

 Administrasi   
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Buku Tamu 
Buku Notulen Rapat 
Buku Register Anggota 
Buku Potensi Petak-Petak Pangkuan 
Renstra 
Buku Register Kegiatan 

1 bh 
1 bh 
1 bh 
1 bh 
1 bh 
1 bh 

Sumber: Profil LMDH Sedyo Rahayu Tahun 2009 

c. Program Kerja LMDH Sedyo Rahayu 

LMDH sebagai pelaksana rencana strategis yang disusun oleh Perhutani 

saat ini melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan yang telah terprogram 

dalam program kerja. Kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh 

LMDH Sedyo Rahayu antara lain ialah sebagai berikut: 

1. Penyadapan pinus 

2. Penanaman di bawah tegakan (PLDT) 

- kapulogo 

- kakao 

- rumput tanaman pakan ternak 

Dalam rencana strategis yang dibuat oleh Perum Perhutani KPH Kedu 

Selatan, terdapat beberapa rencana antara lain rencana kerjasama pengelolaan, 
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rencana kerja penguatan kelembagaan masyarakat desa hutan, rencana 

penanaman, serta rencana agribisnis. Namun, LMDH sebagai pelaksana dari 

renstra saat ini lebih menekankan pada rencana kerja penguatan kelembagaan 

masyarakat desa hutan, yaitu pemanfaatan lahan di bawah tegakan serta 

program kerja LMDH.  

Sementara itu, program kerja yang dilaksanakan LMDH Sedyo Rahayu 

saat ini antara lain ialah: 

1. Peningkatan produksi getah. 

Getah pinus merupakan bahan baku industri gondorukem dan 

minyak terpentin sampai saat ini masih menjadi komoditi yang 

mempunyai prospek cerah. Tahun 2006, Perum Perhutani berupaya 

meningkatkan produksi getah pinus sampai 20 persen dan produk 

gondorukem menjadi sekitar 70.000 ton. Peningkatan produksi itu, antara 

lain dengan menggunakan stimulan getah, ekspansi kerja sama ke luar 

Jawa dan penyadapan hutan pinus rakyat. Selain itu, peningkatan produksi 

dilakukan dengan memperpanjang daur tebang pinus dan riset bibit bocor 

getah. 

2. Peningkatan keamanan hutan. 

Sebagai upaya mengurangi kerugian akibat gangguan keamanan 

utamanya pencurian pohon, telah dilakukan kegiatan operasi pengamanan 

dan patroli didalam maupun diluar kawasan hutan baik yang dilakukan 

oleh Perum Perhutani maupun yang dilaksanakan bersama-sama dengan 

pihak eksternal/aparat keamanan terkait. Di dalam kegiatan pengamanan 
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hutan personil bertugas menjaga kelestarian hutan dari gangguan 

keamanan baik secara struktural maupun fungsional. 

Dalam upaya pengamanan hutan selain melalui tindakan represif, 

dilakukan pula tindakan-tindakan yang bersifat preventif dengan selalu 

mengikutsertakan masyarakat desa hutan dalam kegiatan pengelolaan 

hutan sehingga diharapkan selain meningkatkan kesejahteraan juga 

membangkitkan kesadaran hukum masyarakat desa hutan. 

3. Penanaman Lahan di Bawah Tegakan (PLDT) 

PLDT (Penanaman Lahan di Bawah Tegakan) yaitu memanfaatkan 

tanah yang ada di antara tegakan dengan tanaman-tanaman lain yang 

bermanfaat. Tanaman-tanaman tersebut antara lain ialah: 

- Porang 

Tanaman porang yang hidup subur di kawasan hutan tropis ternyata 

memiliki nilai ekonomis yang cukup menjanjikan. Selain bisa ditanam di 

dataran rendah, Porang  dengan mudah hidup di antara tegakan pohon 

hutan seperti misalnya Jati, Pohon Sono dan Pinus. 

- Tanaman makanan ternak (kaliandra) 

Tanaman Kaliandra berbentuk perdu dan dapat tumbuh baik pada 

ketinggian 150 - 1 500 m dpl. dengan kondisi tanah relatif jelek. Kaliandra 

selain digunakan untuk sumber hijauan pakan ternak, sumber kayu bakar, 

digunakan untuk produksi madu, juga sebagai bahan pembuatan pupuk 

organik. 
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- Pemupukan/pemeliharaan tanaman kapulogo 

Para petani desa hutan di Desa Sedayu Kecamatan Loano Kabupaten 

Purworejo kini diuntungkan dengan tanaman kapulaga. Jenis tanaman 

rempah-rempah ini hanya sekali tanam dan dapat dipanen berkali-kali 

setiap bulan. Di samping itu, perawatan terhadap tanaman ini tidak terlalu 

rumit, bahkan sebagian besar menjadi kegiatan sampingan ibu-ibu rumah 

tangga. 

4. Pendirian koperasi simpan pinjam. 

Pendirian koperasi simpan pinjam ini bertujuan untuk 

mensejahterakan masyarakat sekitar hutan. Dengan adanya koperasi 

simpan pinjam diharapkan memudahkan masyarakat dalam memperoleh 

modal untuk mengembangkan usaha. 

5. Pembangunan sekretariat. 

Sampai saat ini, pembangunan sekretariat LMDH Sedyo Rahayu 

masih terus berjalan, sudah mencapai 60% dari rencana keseluruhan. 

Sementara ini LMDH Sedyo Rahayu masih menempati sekretariat yang 

lama. 

Upaya pemberdayaan masyarakat melalui program PHBM Plus ini ialah 

melalui usaha produktif LMDH Sedyo Rahayu. Usaha produktif LMDH 

Sedyo Rahayu antara lain ialah sebagai berikut: 

1. Pengembangan ternak kambing Peranakan Etawa (PE). 

2. Kerajinan industri (anyaman dari bambu). 

3. Pembuatan gula aren. 
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4. Pembuatan tempe. 

5. Pembuatan wig. 

B. Deskripsi Desa Sedayu 

a. Keadaan Geografi 

1) Letak dan Batas Desa 

Desa Sedayu merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan 

Loano, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Untuk memudahkan 

jalannya pemerintahan Desa Sedayu dibagi menjadi 7 dusun yang setiap 

dusunnya dipimpin oleh seorang  Kepala Dusun. Adapun dusun-dusun itu 

ialah: 

1. Dusun Krajan I 

2. Dusun Krajan II 

3. Dusun Lor Kali 

4. Dusun Wonosari 

5. Dusun Sejati 

6. Dusun Seleteh 

7. Dusun Dukuh 

Desa Sedayu berbatasan dengan desa lain sebagai berikut: 

a. Sebelah utara dengan Desa Benowo dan Ngargosari 

b. Sebelah selatan dengan Desa Tridadi dan Ngadirejo 

c. Sebelah barat dengan Desa Banyuasin Kembaran dan Banyuasin 

Separe 

d. Sebelah timur dengan Desa Pagerharjo 
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2) Luas Wilayah 

Desa Sedayu memiliki luas wilayah 360 ha yang secara rinci  terbagi 

sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 2.2 

Peruntukan Lahan 

No  Peruntukan  Luas tanah (ha) 

1 
2 
3 

Tanah sawah 
Tanah tegalan 
Permukiman  

90 
224 
46 

Sumber: Monografi Desa Sedayu Tahun 2007 

 

Tabel 2.3 

Penggunaan Lahan 

No  Jenis penggunaan Luas tanah (ha) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Tanah sawah 
Tanah kering 
Tanah basah 
Tanah hutan 
Tanah keperluan fasilitas umum 
Tanah keperluan fasilitas sosial 
Lain-lain 

75 
82,45 

1 
244 
3,5 

27,01 
0,5 

Sumber: Monografi Desa Sedayu Tahun 2007 

b. Keadaan Demografi 

1) Distribusi Penduduk 

Distribusi penduduk Desa Sedayu menurut mata pencaharian dan 

tingkat pendidikan, masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 2.4 

Distribusi Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

No. Mata Pencaharian Jumlah  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Petani 
Buruh tani 
Buruh/Swasta 
Pegawai Negeri 
Pengrajin 
Pedagang 
Montir  

350 
80 
70 
21 
100 
60 
1 

 Jumlah  682 

Sumber: Monografi Desa Sedayu Tahun 2007 

c. Keadaan Sosial Budaya dan Ekonomi 

1) Sarana Perekonomian 

Sarana perekonomian yang ada di Desa Sedayu memungkinkan 

masyarakat untuk melakukan kegiatan perekonomian. Sarana tersebut 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 2.5 

Sarana Perekonomian 

No. Sarana Perekonomian Jumlah  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Koperasi Simpan Pinjam 
BPKD 
Badan-Badan Kredit 
Toko/Kios/Warung 
Telepon Umum 

1 
1 
1 
13 
1 

 Jumlah  17 
Sumber: Monografi Desa Sedayu Tahun 2007 

Selain itu Desa Sedayu juga memiliki sarana industri sebagai salah 

satu kegiatan perekonomian seperti terlihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 2.6 

Jenis Industri 

No. Jenis Industri Jumlah  
1. 
2. 
3. 
4. 

Besar 
Sedang 
Kecil 
Rumah tangga 

- 
- 
1 
4 

 Jumlah  5 
Sumber: Monografi Desa Sedayu Tahun 2007 

2) Sarana Angkutan dan Perhubungan 

Sarana angkutan dan perhubungan yang ada di Desa Sedayu dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.7 

Sarana Angkutan Desa Sedayu 

No. Jenis Sarana Angkutan Jumlah  
1. 
2. 
3. 

Sepeda 
Sepeda motor 
Mobil/Truk 

57 
106 
14 

 Jumlah  177 
Sumber: Monografi Desa Sedayu Tahun 2007 

Tabel 2.8 

Sarana Perhubungan Desa Sedayu 

No. Jenis Sarana Perhubungan Jumlah/km 
1. 
 
 

2. 

Jalan  
a. Jalan Desa 
b. Jalan Kabupaten 
Jembatan 
a. Jembatan Beton 
b. Jembatan Besi 
c. Jembatan Kayu/Bambu 

 
15 
2,5 

 
7 
1 
1 

Sumber: Monografi Desa Sedayu Tahun 2007 
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C. Deskripsi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) 

Plus 

Persoalan sosial dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Jawa menjadi 

masalah utama. Hal ini sudah tampak sejak lama dengan bentuk respon positif 

Perhutani berupa dinamika programnya mulai dari MALU (Kerjasama Mantri 

dan Lurah) sampai dengan Perhutanan Sosial (PS) dan Pengelolaan 

Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Dengan kondisi faktual 

sosial ekonomi politik Pulau Jawa yang begitu berat dan dinamis, maka Perum 

Perhutani pada tahun 2006 telah memperbaiki visi-misinya. Butir pertama dari 

misi tersebut adalah mengelola hutan tropis dengan prinsip pengelolaan hutan 

lestari bersama masyarakat. Dari pengalaman implementasi PHBM dirasakan 

masih lamban dan kurang flexibel, sinergitas dengan para pihak belum 

terbangun dengan baik. 

Oleh karena itu, sejalan dengan visi dan misi  baru Perum Perhutani 

menjadi pengelola hutan tropis terbaik di dunia dan memperhatikan masalah 

di atas, maka dilahirkanlah program PHBM Plus. Dengan PHBM Plus 

diharapkan tercapai percepatan implementasi PHBM yang fleksibel, 

partisipatif, adaptif dan akomodatif untuk mendorong IPM (Indeks 

Pembangunan Manusia) menuju hutan lestari dan masyarakat mandiri. 

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM Plus) adalah suatu 

sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum 

Perhutani dengan Masyarakat Desa Hutan serta pihak yang berkepentingan 

dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai 
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keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara 

optimal dan proporsional. PHBM dimaksudkan untuk memberikan arah 

pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi, 

ekologi dan sosial secara proporsional dan professional guna mencapai Visi 

dan Misi Perum Perhutani. 

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus bertujuan 

agar: 

a. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lebih fleksibel. 

b. Meningkatkan tanggung jawab Perum Perhutani, masyarakat desa hutan 

dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat 

sumberdaya hutan.  

c. Meningkatkan peran Perum Perhutani, peran dan akses masyarakat desa 

hutan serta pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya 

hutan.  

d. Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan 

kegiatan pembangunan wilayah sesuai kondisi dan dinamika sosial 

masyarakat desa hutan. 

e. Meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder. 

f. Meningkatkan usaha-usaha produktif menuju masyarakat mandiri hutan 

lestari. 

g. Mendukung peningkatan IPM dengan 3 indikator: tingkat daya beli, 

tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan. 
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PHBM dilaksanakan di dalam dan di luar kawasan hutan dengan 

mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan perencanaan partisipatif. 

PHBM yang dilaksanakan di dalam kawasan hutan tidak bertujuan untuk 

mengubah status kawasan hutan, fungsi hutan dan status tanah negara. Obyek 

kegiatannya adalah: 

2. Dalam Kawasan 
Jenis Kegiatan: 
- Pengusahaan hutan meliputi kegiatan perencanaan, penanaman, 

pemeliharaan, perlindungan dan pemanenan hasil hutan. 
Usaha produktif berbasis lahan: 
- Agroforestry 
- Silvofishery 
- Silvopastural 
- Agrosilvopastural 
Usaha produktif bukan lahan: 
- Pengelolaan wisata 
- Pengelolaan tambang galian 
- Pengelolaan sumber mata air 
- Pengembangan dan pengusahaan flora dan fauna 
- Pemborongan barang dan jasa 

3. Luar Kawasan 
Usaha produktif: 
- Pengembangan Hutan Rakyat 
- Peternakan 
- Perlebahan 
- Sutra alam 
- Industri pengolahan hasil hutan 
- Home industry (Potret Pembangunan Desa Model PHBM, 2005: 5) 

 
Ketentuan kemitraan dalam PHBM adalah secara proporsional, antara 

“Kemitraan Sejajar” yang masing-masing pihak mempunyai peran, tanggung 

jawab dan hak lain: 

a. Pola kerjasama dengan PHBM 

- Perhutani bersama Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). 

- Perhutani bersama LMDH serta pihak lain yang berkepentingan. 
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b. LMDH yang bekerjasama dalam pengelolaan hutan diutamakan yang telah 

berbadan hukum, dan direkomendasikan serta diajukan oleh pemerintah 

desa dengan surat permohonan kerjasama kepada Perhutani. 

c. Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Administratur dan Ketua 

LMDH, diketahui oleh Kepala Desa dan atau pejabat pemerintah yang 

lebih tinggi dengan dikuatkan oleh Notaris setempat. 

Pihak-pihak yang bekerjasama: 

a. Perum Perhutani 

b. LMDH 

c. Pihak lain yang berkepentingan: Pemerintah, LSM, Lembaga Ekonomi 

Masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, Usaha Swasta, Lembaga 

Pendidikan dan Lembaga Donor. Pihak lain yang berkepentingan dapat 

berperan langsung (sebagai investor) maupun tidak langsung (sebagai 

motivator, dinamisator dan fasilitator) untuk bekerja sama dalam kegiatan 

PHBM. 

PHBM dilaksanakan dengan prinsip-prinsip: 

1. Pelaksanaan PHBM Plus diawali dengan perubahan pola pikir (mindset) 
pada semua jajaran di Perum Perhutani dari yang birokratif, sentralistik, 
kaku, ditakuti, menjadi fasilitator, fleksibel, akomodatif dan dicintai.  

2. Perencanaan partisipatif dan fleksibel sesuai dengan karakteristik wilayah. 
3. Dilaksanakan dengan fleksibilitas, akomodatif, partisipatif dan kesadaran 

akan tanggung jawab social (Social Responsibility). 
4. Keterbukaan, kebersamaan, saling memahami dan pembelajaran bersama. 
5. Bersinergi dan terintegrasi dengan program-program Pemerintah Daerah. 
6. Pendekatan dan kerjasama kelembagaan dengan hak dan kewajiban yang 

jelas. 
7. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan. 
8. Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan secara berkesinambungan. 
9. Mengembangkan dan meningkatkan Usaha Produktif menuju masyarakat 

mandiri dan hutan lestari. 
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10. Supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bersama para pihak. 
(Pedoman PHBM Plus, 2007:8) 
 

Program PHBM Plus dilaksanakan dengan jiwa bersama, berdaya dan 

berbagi yang meliputi pemanfaatan lahan dan atau ruang, pemanfaatan waktu, 

pemanfaatan hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan prinsip saling 

menguntungkan, saling memperkuat dan saling mendukung serta kesadaran 

akan tanggung jawab sosial. 

Tahap-tahap pelaksanaan PHBM meliputi: 

a. Pengenalan program. 
b. Inventarisasi potensi desa. 
c. Persiapan prakondisi sosial. 
d. Pelaksanaan kegiatan. 
e. Pemberdayaan masyarakat. 
f. Pemantauan, penilaian dan pelaporan. (Potret Pembangunan Desa Model 

PHBM) 
 

Untuk tahap pengenalan program atau sering juga disebut dengan 

sosialisasi terbagi menjadi dua yaitu sosialisasi internal dan sosialisasi 

eksternal. Sosialisasi internal yaitu sosialisasi di dalam Perum Perhutani 

sendiri seperti dari jajaran Asper, Mantri dan Mandor. Sedangkan sosialisasi 

eksternal ialah sosialisasi di luar Perhutani yaitu sosialisasi oleh MDH 

(Masyarakat Desa Hutan) serta instansi terkait seperti Pemda. 

Pada tahap inventarisasi potensi desa, desa-desa yang ada di sekitar 

hutan diinventarisir. Di KPH Kedu Selatan terdapat 267 desa yang 

diinventarisir. Setelah itu dilakukan pengumpulan data-data mengenai desa-

desa tersebut mengenai situasi, kondisi, dan petak-petak pangkuan yang 

menjadi pangkuan desa tersebut. 
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Tahap persiapan prakondisi sosial yaitu dengan melakukan dialog 

multistakeholder yang melibatkan Pemda dan stakeholder-stakeholder lain. 

Jadi, dalam PHBM itu sendiri ada 3 pihak yang saling bekerjasama yaitu 

Perhutani, masyarakat, dan stakeholder. Setelah dialog dilakukan 

pembentukan kelembagaan atau Forum Komunikasi. Setelah dibentuk 

kemudian diaktanotariskan kemudian disusun peranjian kerjasamanya. Di situ 

terdapat objek perjanjian kerjasamanya yang meliputi petak-petak 

pangkuannya. 

Forum Komunikasi PHBM (FK PHBM) merupakan salah satu lembaga 

pendukung dalam pelaksanaan PHBM. FK PHBM dibentuk di setiap tingkat 

pemerintahan, mulai dari Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, 

Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi. Secara hukum FK 

bertanggung jawab kepada Pemerintah di tingkat mana FK tersebut dibentuk. 

Tugas FK PHBM adalah: 

a. Mengkoordinasikan dan menjabarkan secara operasional kegiatan 

pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat. 

b. Melaksanakan bimbingan, pendampingan, memantau dan mengevaluasi 

hasil kegiatan dan perkembangan PHBM. 

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan PHBM sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing. 

d. Menyampaikan hasil laporan kegiatan tersebut kepada semua pihak yang 

berkepentingan. 
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Tahap pelaksanaan kegiatan atau pelaksanaan renstra itu sendiri terdiri 

atas banyak program kegiatan antara lain penyusunan rencana kegiatan lima 

tahunan, penyusunan rencana tahunan, penilaian dan pengesahan rencana, 

serta penerapan rencana kegiatan. 

Tahap pemberdayaan masyarakat yaitu meliputi peningkatan 

pengetahuan dan ketrampilan serta pengembangan ekonomi kerakyatan. 

Masyarakat sekitar hutan diberdayakan melalui kegiatan usaha produktif. 

Tahap yang terakhir ialah pemantauan, penilaian dan pelaporan kepada 

Perum Perhutani. Pemantauan proses PHBM Plus dilakukan oleh Perum 

Perhutani, Masyarakat Desa Hutan dan pihak yang berkepentingan dalam 

PHBM Plus. Evaluasi terhadap PHBM Plus dilakukan oleh Forum 

Komunikasi PHBM pada tiap tingkatan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali 

dengan sasaran: 

- Perkembangan kegiatan PHBM Plus. 

- Tingkat kesejahteraan LMDH. 

- Tingkat kelestarian sumberdaya hutan. 

- Peran dan tanggung jawab Perhutani, Masyarakat Desa Hutan dan pihak 

yang berkepentingan dalam PHBM Plus. 

- Dampak program PHBM Plus terhadap masyarakat dan lingkungannya. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

LMDH Sedyo Rahayu melaksanakan PHBM Plus atas dasar kerjasama 

dengan Perhutani Kedu Selatan. Dalam implementasinya, LMDH Sedyo Rahayu 

dalam rencana kerjasama pengelolaan yang terdiri dari kegiatan penanaman, 

penjarangan, penyadapan, dan penebangan, LMDH hanya melaksanakan kegiatan 

penyadapan yang dilaksanakan oleh penyadap yang merupakan anggota dari 

LMDH Sedyo Rahayu. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Bapak Drs. 

Kosim selaku Ketua Umum dari LMDH Sedyo Rahayu: 

“Untuk data-data Perhutani tidak masalah karena perhutani yang 
melaksanakan, tapi yang dari LMDH sendiri program kerja LMDH dan 
usaha produktif dapat terlaksana.” (Wawancara tanggal 20 November 
2009) 
 
Dari wawancara di atas diketahui bahwa LMDH mempunyai program 

kerja dan usaha produktif LMDH Sedyo Rahayu itu sendiri. Oleh  karena itu, 

dalam hal ini peneliti hanya membahas khususnya pada program kerja dan usaha 

produktif  yang sedang dilaksanakan LMDH Sedyo Rahayu untuk tahun 2009 

dalam memberdayakan masyarakat Desa Sedayu..  

A. Program Kerja LMDH Sedyo Rahayu 

Berikut ini merupakan hasil pembahasan mengenai program kerja LMDH 

Sedyo Rahayu tahun 2009: 
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1. Peningkatan Produksi Getah 

Getah pinus merupakan bahan baku industri gondorukem dan minyak 

terpentin yang menjadi komoditi dan berprospek cerah. LMDH Sedyo Rahayu 

mengelola hutan yang berada di wilayah administrasi Desa Sedayu, 

Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, seluas 221,8 Ha yang merupakan 

Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Purworejo, Resort Pemangku 

Hutan (RPH) Loano dan Katerban. 

Tabel 3.1 

Data Potensi Hutan yang Masuk Wilayah Administrasi Desa 

Pangkuan Desa Sedayu 

No. PETAK Luas 
(Ha) 

Jenis 
Tanaman 

Tahun 
Tanam 

Klas 
Hutan 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

99 r 
99 s 
99 t 
99 u 
99 v 
99 w 
99 x 
99 y 
99 z 

100 b 
100 c 
99 o 
99 p 
99 q 
99 i 
99 h 
99 m 

10,0 
12,8 
29,3 
16,8 
3,8 
5,9 
2,4 
20,5 
8,6 
16,5 
13,0 
22,6 
25,2 
4,1 
3,3 
1,2 
26,1 

Pinus 
Pinus 
Pinus 

- 
- 
- 
- 

Pinus 
Pinus 
Pinus 
Pinus 
Pinus 
Pinus 
Pinus 
Pinus 

- 
Pinus 

1970 
1970 
1988 

- 
- 
- 
- 

1993 
1993 
1982 
1993 
1993 
1990 
2004 
1982 

- 
1991 

KU VIII 
KU VIII 
KU VI 
TBP 
TBP 
TBP 
TBP 

KU III 
KU III 
KU V 
KU III 
KU III 
KU III 
KU I 
KU V 
TBP 

KU II 
  222,1    

Sumber: Rencana Strategi Desa Model PHBM 

Para tani hutan yang merupakan warga masyarakat Desa Sedayu dan 

sekitarnya yang sudah menjadi anggota LMDH Sedyo Rahayu adalah 
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sejumlah 354 orang. Masing-masing dari anggota tersebut memiliki pemilihan 

lahan rata-rata 0,5 hektar per orang. 354 anggota LMDH Sedyo Rahayu 

tersebut terbagi atas 6 Pokja. 

Dalam meningkatkan produksi getah pinus, ada beberapa hal yang harus 

dilakukan. Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Bapak Supardi, 

anggota dari LMDH Sedyo Rahayu. 

“Pohon pinus yang bisa disadap ialah yang berusia 10 atau 15 tahun 
dengan masa tebang 50 tahun. Untuk meningkatkan produksi getah 
pinus, yang pertama adalah dengan pembaruan kuare secara rutin yaitu 3 
hari sekali. Dan yang kedua adalah dengan menggunakan perangsang 
yaitu CAS, obat untuk merangsang produksi getah pinus. Yang ketiga 
adalah membersihkan getah dari kotoran.” (Wawancara tanggal 13 
Oktober 2009) 

 
Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa untuk meningkatkan 

produksi getah pinus ada beberapa cara yaitu: 

1. Pembaruan kuare 

Yang dimaksud dengan kuare adalah lubang yang sengaja dibuat 

supaya getah dapat menetes. Di bawah kuare terdapat tempurung kelapa 

guna menampung getah pinus yang menetes melalui talang seng yang 

dipasang pada kuare. Jarak antara kuare dengan tempurung maksimal 

adalah 30 cm. Jika melebihi jarak maksimal, maka akan memperlambat 

penetesan getah pinus sampai ke tempurung. Pembaruan kuare ini rutin 

dilakukan selama tiga hari sekali. 

2. Menggunakan perangsang 

Perangsang yang digunakan untuk merangsang getah pinus ialah 

CAS. CAS ini ialah obat yang disemprotkan ke dalam kuare yang 
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bertujuan untuk merangsang keluarnya getah pinus, sehingga getah yang 

keluar lebih banyak. 

3. Membersihkan getah pinus 

Getah pinus yang ditampung dalam tempurung, adakalanya kotor. 

Kotor itu bisa disebabkan oleh tatal atau daun-daun yang berjatuhan dan 

masuk ke tempurung tempat menampung getah. Tatal adalah serpihan 

kecil kayu akibat dari pembuatan kuare. Agar hal tersebut tidak terjadi 

maka tindakan yang dapat dilakukan ialah menutup tempurung dengan 

papan atau kayu lapis. 

Selain itu, mutu dari getah pinus harus diperhatikan. Berikut ini hasil 

wawancara dengan Bapak Supardi: 

“Untuk meningkatkan mutu atau kualitas dari getah pinus, yang pertama 
ialah membersihkan getah dari kotoran dan yang kedua ialah kadar air 
tidak boleh melebihi 2 %.”(Wawancara tanggal 13 Oktober 2009) 

 
Kualitas dari getah pinus harus diperhatikan sebelum getah dikumpulkan 

ke tempat penampungan. Getah harus bebas dari kotoran seperti daun, tatal 

ataupun benda-benda lain yang masuk. Selain itu, kadar air yang terkandung 

dalam getah tidak boleh melebihi 2 %. Pada waktu musim hujan, getah yang 

ditampung dalam tempurung seringkali bercampur dengan air hujan. Maka 

dari itu para penyadap harus memisahkan air dari getah lebih dahulu sebelum 

getah dibawa ke tempat penampungan.  

Getah hasil penyadapan dari hutan pinus Sedayu dikumpukan di tempat 

penampungan getah (TPG) yaitu di Pucangroto dan Kaliancar. Proses 
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selanjutnya yang menangani ialah pihak Perhutani. Masyarakat hanya 

berperan dalam menyadap dan membawa ke tempat penampungan getah. 

Berikut merupakan hasil penyadapan getah pinus petak Katerban dan 

Loano untuk tahun 2009: 
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Dari tabel di atas, diketahui bahwa untuk Petak Katerban pada periode 1 

November 2009 hasil produksi getah sampai dengan periode lalu yaitu periode 

2 Oktober untuk getah mutu I adalah 22.485 kg. Sedangkan getah mutu II 

adalah nol, karena untuk petak Katerban semuanya menghasilkan getah mutu 

I. Dalam periode ini berarti periode 1 November menghasilkan getah mutu I 

sebanyak 990 kg. Sampai dengan periode ini artinya jumlah getah dari periode 

lalu ditambah dengan dalam periode yaitu 23.479 kg. 

Menurut hasil wawancara Bapak Widodo, selaku Mantri KRPH 

Katerban berikut ini: 

“Untuk Petak Katerban mutu getah yang dihasilkan adalah mutu I, artinya 
getahnya baik. Getah yang baik ialah getah yang putih dan bersih. 
Sebelum dibawa ke TPG, getah dibersihkan dulu dari kotoran oleh 
penyadap. Jadi sampai TPG getah sudah bersih.” (Wawancara tanggal 14 
Desember 2009) 
 

Kualitas getah pinus yang dihasilkan dari penyadapan pohon pinus 

ditentukan oleh kadar kotoran dan warnanya. Untuk getah mutu I warnanya 

ialah ialah putih dan kadar kotoran ≤ 2 %, sedangkan untuk getah pinus mutu 

II berwarna putih sampai keruh kecoklat-coklatan dan kadar kotoran antara 

2,1% sampai dengan 5%.  

Untuk memudahkan proses pengolahan getah, maka getah harus 

dipisahkan sesuai dengan kualitasnya melalui proses pengenceran. 

Pengenceran getah ini dimaksudkan untuk memudahkan pemisahan kotoran 

dari getah maupun memudahkan di dalam pemindahan dan penyaringannya. 

Sama dengan Petak Katerban, getah yang dihasilkan Petak Loano juga 

getah mutu I. Untuk periode lalu getah yang dihasilkan ialah 6.243 kg, 
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sedangkan dalam periode November ialah 4.365 kg, sehingga sampai dengan 

periode ini  getah yang dihasilkan Petak Loano ialah 6.679 kg. 

Dari data di atas diketahui bahwa hasil produksi getah pinus dari petak 

Katerban dan Loano selalu melebihi target. Untuk petak Katerban mencapai 

128,62% dan petak Loano ialah 109,5%. Prosentase tersebut diperoleh melalui 

pembagian antara produksi getah sampai dengan periode ini dengan target 

produksi. Untuk petak Katerban dan Loano seluruhnya, hasil produksi getah 

selalu melebihi target. 

Tabel 3.3 

Data Produksi Getah Pinus  

RPH Katerban dan Loano 

RPH Katerban RPH Loano  
Tahun 

Rencana 
(kg) 

Realisasi 
(kg) 

Rencana 
(kg) 

Realisasi 
(kg) 

2006 

2007 

2008 

224.206 

236.042 

220.051 

291.5s67 

239.257 

289.860 

351.157 

380.422 

360.334 

526.927 

453.882 

454.857 

Sumber: KPH Kedu Selatan 

Data di atas menunjukkan bahwa realisasi produksi getah pinus untuk 

RPH Katerban dan Loano selalu melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini 

tak lepas dari kondisi tanah yang memang cocok untuk ditanami pohon pinus. 

Selain itu peningkatan produksi getah pinus dapat tercapai dengan usaha 

pembaruan kuare, menggunakan stimulan getah dan membersihkan getah dari 

kotoran. Selain itu, produksi dan kualitas getah juga dipengaruhi oleh musim. 

Pada waktu musim penghujan getah yang dihasilkan lebih sedikit dan 
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mutunya juga kurang bagus karena seringkali getah bercampur dengan air 

hujan. 

Pelaksana dari program peningkatan getah pinus ini adalah petani hutan 

yang menjadi anggota dari LMDH Sedyo Rahayu yang mendapatkan 

pengarahan dari aparat LMDH Sedyo Rahayu. Sarana dan fasilitas disediakan 

oleh Perhutani. Masyarakat nantinya mendapatkan upah dari jarak pikul 

menuju tempat pengumpulan getah sesuai dengan banyaknya produksi getah.  

Untuk manfaat dari getah pinus sendiri antara lain adalah untuk 

gondorukem, sebagai campuran alat kosmetik, terpentin, sebagai bahan 

pembuat spirtus dan lain-lain. 

Dengan produksi getah pinus yang selalu meningkat, hal itu berdampak 

pada kesejahteraan masyarakat karena upah yang diterima oleh masyarakat 

khususnya para penyadap/petani hutan juga meningkat. 

2. Peningkatan Keamanan Hutan 

Kerjasama antara Perhutani dengan LMDH Sedyo Rahayu salah satu 

tujuannya adalah untuk menjaga keamanan hutan Sedayu. Sebelum adanya 

LMDH Sedyo Rahayu masyarakat sekitar hutan tidak merasa memiliki 

kewajiban untuk mengamankan hutan. Namun, dengan adanya LMDH Sedyo 

Rahayu, masyarakat turut berpartisipasi dalam keamanan hutan. 

Hasil wawancara dengan Bapak Warino, selaku Seksi Keamanan LMDH 

Sedyo Rahayu: 

“Dulu sebelum ada LMDH, ada jarak antara masyarakat dengan 
Perhutani, sehingga masyarakat tidak peduli dengan hutan. Namun 
setelah ada LMDH, masyarakat merasa ikut memiliki dan menjaga 
hutan.” (Wawancara tanggal 17 November 2009) 
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Menurut wawancara dengan Bapak Kosim selaku Ketua dari LMDH 

Sedyo Rahayu: 

“Dalam hal keamanan hutan, Alhamdulillah untuk petak pangkuan 
LMDH Sedyo Rahayu sampai saat ini adalah dalam kondisi aman. 
Untuk kasus pencurian adalah 0%, belum pernah terjadi pencurian dalam 
petak wilayah kami.” (Wawancara tanggal 20 November 2009) 

 
Berdasarkan data dan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa 

kondisi hutan Sedayu adalah aman atau bisa dikatakan bebas dari pencurian. 

Hal itu dibuktikan dengan tidak ditemukan adanya kasus pencurian yang 

artinya tingkat pencurian di hutan Sedayu ialah 0%. 

Berikut ialah data mengenai keamanan hutan petak pangkuan LMDH 

Sedyo Rahayu: 
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Keamanan hutan yang bagus tentunya tidak lepas dari peran serta 

berbagai pihak. Dalam keamanan hutan, yang berperan sebagai pelaksana 

bukan hanya polisi hutan, tapi juga partisipasi masyarakat dalam menjaga 

keamanan hutan. Masyarakat setempat dengan adanya program PHBM merasa 

ikut handarbeni terhadap hutan yang dikelolanya. Keberhasilan dalam 

keamanan hutan tidak terlepas dari adanya komunikasi dan sikap pelaksana 

yang baik serta partisipasi dari masyarakat. 

3. Penanaman Lahan di Bawah Tegakan (PLDT) 

Penanaman lahan di bawah tegakan (PLDT) adalah upaya untuk 

memanfaatkan lahan yang kosong dengan tanaman yang tentunya bermanfaat 

tanpa mengganggu kelangsungan hidup tanaman pokok. Dengan adanya 

pemanfaatan lahan di bawah tegakan, diharapkan masyarakat sekitar hutan 

dapat merasakan hasilnya. Hasil dari PLDT dapat dijual sehingga dapat 

menambah penghasilan masyarakat sekitar hutan.  

Sebelum ada program PHBM Plus, masyarakat sekitar hutan tidak berani 

memanfaatkan lahan di bawah tegakan. Berikut hasil wawancara dengan Ibu 

Sa’adah selaku Sekretaris dari LMDH Sedyo Rahayu: 

“Sebelum adanya Program PHBM dari Perhutani Kedu Selatan, 
masyarakat Sedayu dan sekitarnya tidak berani untuk memanfaatkan 
lahan hutan. Dengan adanya program PHBM, masyarakat sekitar dapat 
memanfaatkan lahan hutan Sedayu dengan menanam berbagai jenis 
tanaman, antara lain ialah tanaman, kopi, kakao, temulawak, dan lain-
lain.” (Wawancara tanggal 14 Oktober 2009) 

 
Jadi, selain menyadap pinus, para penyadap juga dapat memanfaatkan 

lahan untuk ditanami tanaman lain. Selain tanaman yang telah disebutkan di 
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atas, tanaman yang dibudidayakan ialah kapulogo, kaliandra, dan rencananya 

juga tanaman porang. 

Tabel 3.5 

Pemanfaatan Lahan di Bawah Tegakan 

Th 2006 Th 2007 Th 2008 Th 2009 Th 2010 No  Jenis  
Tanaman  Ren.  Real.  Ren. Real  Ren. Real. Ren. Real. Ren. Real. 

1 Kapulogo  5 6 25 8 25 30 25  30  
2 Kopi     10  15  20  
3 HMT   5 5 25      
4 Rempah2 2 2 3 3 5  10  10  
5 Aren      2  2  2  

Sumber: Rencana Strategi Desa Model PHBM 

Data di atas adalah data PLDT dari tahun 2006. Dari data tersebut dapat 

dilihat bahwa tanaman yang menjadi andalan ialah tanaman kapulogo. Berikut 

merupakan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Kosim: 

“Penanaman kapulogo terus berjalan, ibaratnya menyulami yang kemarin, 
mungkin belum selesai karena dalam penanaman kapulogo dilakukan 
secara bertahap, kan tidak mungkin penanaman kapulogo dalam satu 
lokasi bisa selesai saat itu juga.” (Wawancara tanggal 20 November 2009) 
  

Kegiatan yang dilakukan saat ini ialah penyiangan kapulogo, khususnya 

di petak Katerban. Para petani memanfaatkan bantuan bibit kapologo dari 

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Dari bantuan benih yang diterima 

tahun 2007 tersebut, sekarang sudah dapat dipanen dengan masa panen setiap 

bulan sekali. 

Penanaman kapulogo ini sekaligus juga sebagai program pupuk organik 

yang dilakukan oleh para petani. Para petani memanfaatkan pupuk kandang 

dan kompos rumah tangga untuk memupuk tanaman ini. Kapulogo dapat 

tumbuh subur di tempat teduh atau di bawah tegakan tanaman pinus. 
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Para petani diuntungkan dengan adanya tanaman kapulogo, karena 

tanaman kapulogo termasuk tanaman yang mudah pemeliharaannya. Apalagi 

tanaman kapulogo adalah tanaman sekali tanam dan dapat dipanen dalam 

setiap bulannya. Seperti penuturan dari Bapak Supardi di bawah ini: 

“Pemeliharaan tanaman kapulogo sangat mudah. Hanya membersihkan 
rumput yang ada disertai dengan pemupukan, itu saja sudah cukup.” 
(Wawancara tanggal 13 Oktober 2009) 

. 
Tanaman lain yang menjadi andalan LMDH Sedyo Rahayu selain 

kapulogo ialah kakao. Hasil dari panen kakao juga bagus, serta harga kakao 

yang stabil menjadikan tanaman kakao cukup menjanjikan. Seperti penuturan 

dari Bapak Drs. Kosim bahwa: 

“Hasil untuk panen kakao juga bagus, harganya di pasaran stabil 
sehingga penanaman kakao di hutan Sedayu ini dipertahankan. Harga 
yang stabil menguntungkan petani.” (Wawancara tanggal 20 November 
2009) 

  
Dari hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa tanaman kakao 

menguntungkan bagi petani karena harganya yang stabil. Oleh karena itu, 

PLDT berupa tanaman kakao sampai saat ini masih dipertahankan. 

Untuk tanaman makanan ternak atau kaliandra, LMDH Sedyo Rahayu 

melalui program PHBM Plus masih berjalan. Berikut hasil petikan wawancara 

dengan Bapak Drs. Kosim: 

“Rumput pakan ternak (andra) kita beli dari daerah Jogjakarta. Kita 
menanam menurut kemampuan. Setiap musim seperti ini (hujan) kita 
pasti menanam.” (Wawancara tanggal 20 November 2009) 

 
Bibit rumput pakan ternak atau kaliandra, dibeli dari Jogjakarta. Dalam 

pelaksanaannya penanaman kaliandra ini adalah sesuai dengan kemampuan. 

Setiap musim hujan, dipastikan dilakukan penanaman kaliandra. Hasil dari 
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tanaman kaliandra ada yang dijual dan ada yang digunakan sendiri sebagai 

makanan ternak. Menurut penuturan Bapak Supardi bahwa: 

“Selain bermanfaat sebagai hijauan pakan ternak, kaliandra juga dapat 
digunakan sebagai bahan pupuk organik.” (Wawancara tanggal 13 
Oktober 2009) 

 
Jadi, selain untuk hijauan makanan ternak, kaliandra juga dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan pupuk organik yaitu pupuk kompos. 

Tahun 2009 ini rencananya LMDH Sedyo Rahayu akan mengadakan 

penanaman tanaman porang. Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Kosim 

yaitu: 

“Untuk porang bibitnya sudah ada, kita dapat bibitnya dari Dinas 
Kehutanan, bisa dilihat dibalai desa. Kita sekarang sedang persiapan 
lahan untuk penanaman porang.” (Wawancara tanggal 20 November 
2009) 

 
Sampai saat ini penanaman porang belum dapat terlaksana, karena 

bantuan bibit dari Dinas Kehutanan baru datang bulan November ini. Kegiatan 

saat ini ialah sedang persiapan lahan untuk penanaman porang. Budidaya 

porang hanya dapat dilakukan di bawah tegakan. Manfaat dari tanaman porang 

ialah sebagai bahan makanan, bahan perekat/lem, serta campuran bahan baku 

industri. 

Keberhasilan program ini tidak terlepas dari komunikasi yang baik antar 

masyarakat. Masyarakat Desa Sedayu khususnya anggota dan pengurus 

LMDH Sedyo Rahayu sebagai pelaksana dari program PLDT dalam 

melaksanakan program tersebut menggunakan dana swadaya dari masyarakat. 

Modal diperoleh dari kegiatan simpan pinjam yang ada dalam setiap 

kelompok kerja (Pokja). 
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4. Pendirian Koperasi Simpan Pinjam 

Adanya koperasi dalam suatu lembaga atau instansi sangat diperlukan, 

karena dapat mempermudah para anggota dalam melakukan aktivitas 

perekonomiannya. Untuk LMDH Sedyo Rahayu, program pendirian koperasi 

simpan pinjam saat ini belum dapat diwujudkan. Hal itu dikarenakan ijin 

belum keluar. Seperti yang dituturkan oleh Ibu Sa’adah berikut ini. 

“Sampai saat ini LMDH belum bisa mendirikan koperasi karena ijin 
belum keluar. Untuk sementara ini LMDH belum bisa menjadi pengepul 
dari hasil panen anggota karena belum ada koperasi, sehingga hasil 
panen dijual sendiri oleh anggota.” (Wawancara tanggal 14 Oktober 
2009) 

 

Senada dengan Bu Sa’adah, berikut merupakan hasil wawancara dengan 

Bapak Drs. Kosim: 

“Sampai sekarang kurang lebih ada sepuluh desa diajukan oleh KPH 
untuk mendirikan koperasi, namun sampai saat ini belum turun ijinnya. 
Nantinya dengan adanya koperasi, bisa menampung hasil-hasil bumi 
terutama anggota LMDH.” (Wawancara tanggal 20 November 2009) 

 
Belum adanya koperasi merupakan kendala bagi LMDH Sedyo Rahayu, 

karena anggota harus menjual sendiri hasil panennya. Sedangkan untuk 

simpan pinjam sudah ada, yaitu di pokja-pokja (kelompok kerja). Jadi, 

anggota masyarakat yang membutuhkan modal dapat melakukan simpan 

pinjam melalui pokja. 

5. Pembangunan Sekretariat 

Saat ini LMDH Sedyo Rahayu sedang membangun sebuah gedung 

sekretariat guna melaksanakan aktivitas PHBM. Gedung tersebut sampai saat 

ini masih dalam proses, belum sempurna sepenuhnya. Hal itu karena dana 

belum ada. Berikut petikan wawancara dengan Bapak Drs. Kosim: 
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“Pembangunan sekretariat belum berjalan, mau narik swadaya ke 
masyarakat kurang enak karena saat ini sedang konsentrasi ke PNPM 
dan dikejar waktu juga. Program kita sekretariat itu swadaya. Sampai 
saat ini pembangunan sekretariat masih 60 %. ” (Wawancara tanggal 20 
November 2009) 

 
Kurangnya dana menjadi kendala dalam pembangunan sekretariat karena 

sekretariat dibangun secara swadaya oleh masyarakat Desa Sedayu. Selama 

dua tahun masyarakat sudah berusaha membangun sekretariat, tapi karena 

dana belum mencukupi sampai saat ini masih mencapai 60%. Untuk 

sementara, LMDH Sedyo Rahayu masih menempati sekretariat yang lama 

yang merupakan rumah milik Bapak Drs. Kosim selaku Ketua LMDH Sedyo 

Rahayu. 

Keseluruhan program di atas tidak terlepas dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan suatu program. Faktor-faktor tersebut ialah 

komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, serta dukungan masyarakat. 

Dari kelima program LMDH Sedyo Rahayu, yang berdampak langsung pada 

kesejahteraan masyarakat ialah pada program peningkatan produksi getah dan 

program penanaman lahan di bawah tegakan. Kedua program tersebut dapat 

menambah penghasilan masyarakat khususnya anggota LMDH Sedyo Rahayu 

sehingga ada peningkatan kesejahteraan anggota LMDH Sedyo Rahayu. 

B. Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Implementasi Program 

Implementasi program yang sudah cukup baik tidak terlepas dari 

dilaksanakannya fungsi manajemen yaitu pengorganisasian (organizing) dan 

penggerakan (actuating). 
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a. Pengorganisasian 

LMDH Sedyo Rahayu telah mempunyai struktur organisasi yang bagus. 

Orang-orang dalam struktur organisasi tersebut dapat menjalankan perannya 

sesuai dengan kewenangannya. Berikut wawancara dengan Bapak Drs. Kosim: 

“Pengurus LMDH dapat dilihat dalam struktur atau bagan organisasi. 
Setiap pengurus mempunyai kewajiban dan peranannya masing-masing 
sehingga di sini jelas ada pembagian tugas.” (Wawancara tanggal 20 
November 2009) 

 
Juga seperti dikemukakan oleh Ibu Sa’adah: 

“Kami para pengurus LMDH mempunyai tugas masing-masing. Jadi ya 
kami menjalankan tugas sesuai dengan pembagian tugas itu.” 
(Wawancara tanggal 14 Oktober 2009) 
 
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam LMDH Sedyo 

Rahayu sudah terdapat pembagian tugas berdasarkan struktur organisasi. 

Pengurus menjalankan tugas sesuai dengan peranannya. 

Dalam pelaksanaan setiap program, pelaksananya ialah anggota dari 

LMDH Sedyo Rahayu yang diorganisir oleh pengurus yang membawahi suatu 

bidang. Sebagai contoh dalam pelaksanaan program peningkatan keamanan 

hutan yang bertugas ialah seksi keamanan. Seperti dituturkan Bapak Warino 

selaku seksi keamanan dari LMDH Sedyo Rahayu:  

“Saya sebagai seksi keamanan ya tugasnya menjaga keamanan hutan. 
Tentunya ya bukan hanya saya saja, tapi itu juga tugas semuanya. 
Namun sebagai seksi keamanan ya saya yang berwenang dalam 
keamanan hutan sini.” (Wawancara tanggal 17 November 2009) 
 
Adanya struktur organisasi yang bagus dan pembagian tugas antara 

pengurus sangat membantu dalam implementasi program sehingga program 

dapat berjalan dengan lancar. 
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Selain pembagian tugas sesuai dengan struktur organisasi, dalam 

pengorganisasian terdapat alokasi sumberdaya. Sumberdaya di sini ialah 

sumberdaya finansial yaitu dana. Dalam melaksanakan program, pasti 

membutuhkan dana atau modal. Dana yang dimiliki oleh LMDH Sedyo 

Rahayu sangat terbatas. Sumber dana LMDH Sedyo Rahayu ialah dari hasil 

sharing dengan Perhutani dan swadaya masyarakat. Berikut merupakan hasil 

wawancara dengan Bapak Drs. Kosim: 

“Dana yang diperoleh LMDH Sedyo Rahayu berasal dari hasil sharing 
dengan Perhutani dan swadana masyarakat. Untuk kegiatan rutin dananya 
dari swadana masyarakat. Modal kita terbatas.” (Wawancara tanggal 20 
November 2009) 
 
Modal yang terbatas merupakan salah satu kendala yang dihadapi 

LMDH Sedyo Rahayu. Apalagi sampai saat ini koperasi juga belum terwujud 

juga menjadi kendala dalam implementasi program PHBM Plus ini. Untuk 

saat ini kegiatan simpan pinjam dilakukan melalui kelompok kerja (Pokja), 

sehingga walaupun belum ada koperasi kegiatan simpan pinjam sudah 

berjalan. 

b. Penggerakan 

Selain adanya struktur organisasi yang mengatur pembagian tugas, dalam 

implementasi program juga diperlukan adanya penggerakan. Penggerakan 

dalam LMDH Sedyo Rahayu ialah dengan sosialisasi dan komunikasi. 

Sosialisasi dilakukan guna menambah wawasan dan pengetahuan anggota dan 

pengurus LMDH Sedyo Rahayu. Sosialisasi dilakukan oleh Perum Perhutani 

melalui penyuluhan kepada anggota dan pengurus LMDH Sedyo Rahayu. 
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Masih berhubungan dengan sosialisasi, adanya komunikasi sangat 

berpengaruh pada keberhasilan implementasi program. Komunikasi dalam 

program PHBM Plus ini terjadi tidak hanya secara horisontal namun juga 

secara vertikal. Komunikasi horisontal adalah komunikasi antar sesama 

pelaksana misalnya komunikasi antar masyarakat. Sedangkan komunikasi 

vertikal adalah komunikasi antar tingkatan yang berbeda misalnya antara 

aparat pelaksana tingkat atas dengan pelaksana, misalnya komunikasi antara 

aparat Perhutani dengan masyarakat desa hutan. 

Program PHBM Plus yang merupakan program dari Perum Perhutani 

dilaksanakan/diimplementasikan oleh LMDH. LMDH Sedyo Rahayu 

merupakan pelaksana/implementor dari program PHBM Plus Perhutani Kedu 

Selatan. Adanya kerjasama yang baik dari kedua belah pihak menyebabkan 

program dapat berjalan dengan baik. 

Komunikasi antara Perum Perhutani Kedu Selatan dengan LMDH Sedyo 

Rahayu antara lain dengan adanya pertemuan yang sering dilakukan oleh 

kedua belah pihak yang berupa penyuluhan. Seperti yang dikemukakan Ibu 

Sa’adah berikut ini: 

“Dari Perhutani sendiri sering ada penyuluhan. Seperti pada saat 
penyetoran getah sebulan dua kali ada pertemuan dengan mandor-
mandor Perhutani yang memberikan pengarahan pada petani hutan.” 
(Wawancara tanggal 14 Oktober 2009) 
Forum Komunikasi PHBM (FK PHBM) merupakan salah satu lembaga 

pendukung dalam pelaksanaan PHBM. Tugas FK PHBM adalah: 

e. Mengkoordinasikan dan menjabarkan secara operasional kegiatan 

pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat. 
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f. Melaksanakan bimbingan, pendampingan, memantau dan mengevaluasi 

hasil kegiatan dan perkembangan PHBM. 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan PHBM sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing. 

h. Menyampaikan hasil laporan kegiatan tersebut kepada semua pihak yang 

berkepentingan. 

Komunikasi secara vertikal juga dilakukan oleh LMDH Sedyo Rahayu 

sendiri yaitu melalui pertemuan pengurus dengan anggota LMDH Sedyo 

Rahayu. Selain komunikasi secara vertikal, komunikasi juga dilakukan secara 

horizontal oleh pihak LMDH Sedyo Rahayu baik rapat antar pengurus 

maupun komunikasi antara anggota LMDH Sedyo Rahayu. 

Komunikasi baik secara vertikal maupun secara horizontal sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi. Dengan adanya komunikasi 

yang baik, baik pihak Perhutani, LMDH Sedyo Rahayu dan stakeholders lain, 

menjadikan program dapat terlaksana dengan baik. 

C. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan 

Program PHBM Plus membantu masyarakat sekitar hutan untuk menjadi 

lebih berdaya. Dengan adanya program PHBM Plus masyarakat menjadi lebih 

kreatif dan dapat berkembang. Selain itu, masyarakat dapat memperoleh 

penghasilan tambahan dengan adanya program PHBM Plus. Hasil wawancara 

dengan Bapak Drs. Kosim: 

“Pemberdayaan masyarakat desa Sedayu ialah melalui hasil usaha 
produktif dan juga dengan adanya hasil bumi. Masyarakat menjadi mandiri 
dengan adanya program PHBM Plus ini karena dengan usaha produktif 
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dan hasil bumi tersebut dapat meningkatkan penghasilan masyarakat.” 
(Wawancara tanggal 20 November 2009) 
 
Respon dari masyarakat dengan adanya program PHBM Plus juga baik, 

seperti dituturkan Ibu Sa’adah berikut ini: 

“Masyarakat merespon adanya program PHBM ini dengan baik karena 
dengan adanya program PHBM ini masyarakat mempunyai lapangan 
pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat.” (Wawancara 
tanggal 14 Oktober 2009) 
 
Karena dalam program kerja tidak sepenuhnya berdampak pada 

pemberdayaan masyarakat, maka pemberdayaan oleh program PHBM Plus 

dilaksanakan melalui usaha produktif LMDH Sedyo Rahayu yang juga 

merupakan penjabaran “Plus” pada PHBM Plus. Untuk tahun 2009, usaha 

produktif LMDH Sedyo Rahayu adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan ternak kambing PE 

Selain kegiatan mengelola hutan, di LMDH Sedyo Rahayu saat ini juga 

terdapat program peternakan yaitu peternakan kambing jenis PE (Peranakan 

Etawa). Kambing PE ini merupakan bantuan dari Dinas Pertanian, seperti 

dituturkan Bapak Drs. Kosim: 

“Dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah kita mendapat bantuan 
berupa kambing jenis PE (Peranakan Etawa) sebanyak 55 ekor. Dari 
jumlah tersebut, sekarang jumlah anaknya mencapai 40an ekor, sehingga 
totalnya sudah mencapai 90an ekor.” (Wawancara tanggal 20 November 
2009) 
 
Dari hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa ternak kambing PE ini 

dapat dikatakan berhasil karena dari 55 ekor tersebut telah manghasilkan anak 

kambing kurang lebih 40an, sehingga total keseluruhan dari ternak kambing 

yang ada mencapai kurang lebih 90an ekor. Makanan untuk ternak kambing 
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sendiri diperoleh dari hasil PLDT yaitu kaliandra dan rumput-rumput lain, 

sehingga tidak perlu membeli dari luar. 

2. Kerajinan industri 

Untuk memanfaatkan tanaman bambu yang tumbuh di Desa Sedayu, 

terdapat home industry berupa kerajinan anyaman bambu. Kerajinan itu 

berupa pembuatan besek dan kepang. Penuturan dari Bapak Drs. Kosim: 

“Kerajinan industri yang masih tetap berjalan ialah anyaman bambu, 
antara lain pembuatan besek dan kepang. Untuk besek dan kepang 
merupakan kegiatan rutin warga yang dikerjakan setiap harinya. 
Sedangkan untuk pembuatan kap lampu dan tempat tissue, sifatnya 
temporer, dikerjakan jika ada pesanan saja. Seperti misalnya jika ada 
pameran, maka para perajin mengerjakannya.” (Wawancara tanggal 20 
November 2009) 
 
Untuk pembuatan besek dan kepang, ketrampilan didapat dari turun 

temurun, tidak perlu ada pelatihan. Pembuatan besek sebagian besar dilakukan 

ibu-ibu rumah tangga. Sedangkan, untuk pembuatan kap lampu dan tempat 

tissue dibutuhkan ketrampilan, karena nilai estetikanya diperhitungkan. 

Besek-besek tersebut dijual kepada pengepul. Untuk kepang, perajin 

menjual sendiri yaitu di pasar-pasar di Purworejo. Untuk kap lampu dan 

tempat tissue, dikerjakan hanya jika ada pesanan dan pameran. 

3. Pembuatan gula aren 

Warga Desa Sedayu terutama anggota LMDH Sedyo Rahayu juga 

membuat gula aren. Seperti dituturkan oleh Bapak Drs. Kosim: 

“Untuk memenuhi bahan baku pembuatan gula aren, LMDH saat ini 
sedang menggalakkan penanaman pohon aren. Pohon aren ada yang 
ditanam di dalam kawasan, ada juga yang ditanam di luar kawasan.” 
(Wawancara tanggal 20 November 2009) 
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Bahan pokok dari gula aren tersedia di hutan Sedayu, sehingga 

memudahkan perajin untuk memperoleh bahan baku. Program penanaman 

pohon aren tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pembuatan gula 

aren. Hasil produksi digunakan untuk memenuhi kebutuhan warga sendiri dan 

juga dijual di luar daerah. 

4. Pembuatan tempe 

Salah satu kegiatan home industry di Desa Sedayu ialah membuat tempe. 

Perajinnya ialah warga Desa Sedayu yang juga merupakan anggota LMDH 

Sedyo Rahayu. Hasil wawancara dengan Ibu Sa’adah menjelaskan bahwa: 

“Di Sedayu juga ada pembuatan tempe. Perajinnya ialah warga sini saja. 
Untuk bahan baku diperoleh dari luar, membeli di pasar karena di Desa 
Sedayu tidak menanam kedelai.” (Wawancara tanggal 14 Oktober 2009) 
 
Senada dengan Ibu Sa’adah, berikut petikan wawancara dengan Bapak 

Drs. Kosim: 

“Untuk produksi tempe, kita memperoleh bahan baku dari luar karena 
LMDH tidak menanam kedelai. Kita pernah mencoba menanam kedelai 
namun hasilnya tidak bagus, karena kurang panas. Untuk modal usaha 
diperoleh dari simpan pinjam di Pokja-Pokja.” (Wawancara tanggal 20 
November 2009) 
 
Untuk bahan baku pembuatan tempe yaitu kedelai diperoleh dengan cara 

membeli di pasar, karena LMDH tidak menanam kedelai. Hal itu dikarenakan 

kedelai tidak cocok ditanam di daerah dataran tinggi. Tempe merupakan 

kebutuhan warga, disamping harganya murah, kandungan proteinnya juga 

bagus. Namun, untuk memenuhi kebutuhan tempe warga Sedayu, terkadang 

masih belum mencukupi, karena terbatasnya bahan baku. 
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5. Pembuatan wig 

Pembuatan wig merupakan hasil kerjasama dengan PT. Sung Chang dari 

Korea. Para pekerjanya sebagian besar ialah para pemudi dan ibu rumah 

tangga warga Desa Sedayu. Hasil wawancara dengan Ibu Sa’adah: 

“LMDH Sedyo Rahayu bekerja sama dengan PT Sung Chang dari Korea 
memberdayakan warga Sedayu terutama mbak-mbak (pemudi) dan ibu 
rumah tangga untuk memproduksi wig yang dikirim ke Korea.” 
 
Juga dituturkan oleh Bapak Drs. Kosim: 

“Kami bekerja sama dengan PT Sung Chang dari Korea cabang dari 
Wates memproduksi wig. Wig-wig tersebut nantinya dikirim ke Korea 
untuk proses finishingnya. Pabrik pembuatan wig sendiri terletak di 
belakang kantor desa.” (Wawancara tanggal 20 November 2009)  
 
Dalam pembuatan wig, para pekerja diberi bahan baku dan dikerjakan, 

namun pengerjaannya tidak sampai tahap sempurna, belum jadi 100%. Tahap 

akhir atau finishing dilakukan di Korea. 

Dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui usaha produktif dari 

LMDH Sedyo Rahayu maka hal itu menjadikan masyarakat menjadi lebih 

berdaya. Seperti penuturan Ibu Sa’adah bahwa: 

“Dengan adanya LMDH Sedyo Rahayu kesejahteraan masyarakat ada 
peningkatan. Adanya program PHBM dari Perhutani menguntungkan 
kedua belah pihak.” (Wawancara tanggal 14 Oktober 2009) 
 
Hal senada juga dikuatkan oleh penuturan dari Bapak Drs. Kosim: 

“Melalui usaha produktif LMDH Sedyo Rahayu dan juga hasil hutan, 
otomatis kesejahteraan masyarakat desa ada peningkatan. Dengan adanya 
program PHBM dari Perhutani, setidaknya menciptakan lapangan 
pekerjaan bagi masyarakat sehingga masyarakat bisa memperoleh income 
yang berarti terjadi peningkatan kesejahteraan.” (Wawancara tanggal 20 
November 2009) 
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Dengan adanya program PHBM Plus oleh LMDH Sedyo Rahayu ini maka  

masyarakat yang ada di sekitar hutan bisa memanfaatkan sumberdaya yang ada 

sehingga lebih berdaya guna. Artinya dengan adanya program PHBM Plus, dapat 

memberdayakan masyarakat Desa Sedayu dan juga dapat menciptakan lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat Desa Sedayu. Dengan begitu masyarakat akan 

mendapatkan tambahan income yang artinya ada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat Desa Sedayu. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa pelaksanaan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat 

Plus (PHBM) Plus oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sedyo 

Rahayu Desa Sedayu, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo pada umumnya 

berjalan dengan baik, dan sebagian dari program dapat memberdayakan 

masyarakat. 

1. Peningkatan produksi getah 

Untuk produksi getah, petak pangkuan dari LMDH Sedyo Rahayu 

menghasilkan getah dengan mutu yang bagus dan hasil produksi melebihi 

target pencapaian. Getah yang dihasilkan ialah getah mutu I, yaitu getah yang 

berwarna putih dan kadar kotoran ≤ 2% untuk prosentase produksi peride 1 

November 2009 pada RPH Katerban mencapai 128,62% dan RPH Loano 

mencapai 109,5%. Produksi getah yang selalu melebihi target tersebut dapat 

meningkatkan kesejahteraan petani hutan karena dengan produksi getah yang 

banyak upah petani hutan juga bertambah. Keberhasilan dari peningkatan 

produksi getah tidak terlepas dari adanya komunikasi dan sikap pelaksana 

yaitu petani hutan dan aparat LMDH Sedyo Rahayu yang baik serta adanya 

partisipasi dari masyarakat yang didukung dengan sumberdaya yang tersedia. 
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2. Peningkatan keamanan hutan 

Keamanan hutan Sedayu sangat bagus, karena tingkat pencurian ialah 

0%. Hal itu dapat terjadi karena adanya partisipasi dari masyarakat sekitar 

hutan dalam menjaga keamanan hutan. Program ini dapat berhasil karena 

adanya komunikasi dan sikap pelaksana yang baik serta adanya partisipasi dari 

masyarakat dalam menjaga keamanan hutan. 

3. Penanaman Lahan di bawah Tegakan (PLDT) 

Masyarakat sekitar hutan dapat memanfaatkan lahan di bawah tegakan 

dengan berbagai tanaman yang bermanfaat. Tanaman yang ditanam oleh 

petani hutan antara lain ialah kapulogo, kakao, kaliandra dan juga porang. 

Untuk porang, sedang dilakukan persiapan lahan. Tanaman porang ini 

merupakan varian baru program PLDT di hutan Sedayu. Untuk tanaman 

kapulogo, kakao dan kaliandra hasilnya sudah dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat. Keberhasilan program ini tidak terlepas dari adanya komunikasi 

dan unsur pelaksana yang baik didukung oleh dana dari swadaya masyarakat 

dan juga adanya partisipasi dari masyarakat. Adanya program PLDT ini 

sangat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena masyarakat 

dapat memperoleh penghasilan dari menanam tanaman di bawah tegakan. 

4. Pendirian koperasi simpan pinjam 

Sampai saat ini pendirian koperasi simpan pinjam belum dapat terwujud. 

Hal tersebut dikarenakan izin dari pusat belum turun. Sementara ini kegiatan 

simpan pinjam dilakukan melalui kelompok kerja. Adanya kegiatan simpan 
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pinjam dapat membantu petani hutan dalam melaksanakan berbagai 

kegiatannya. 

5. Pembangunan sekretariat  

Gedung sekretariat LMDH Sedyo Rahayu masih menempati gedung 

lama. Pembangunan gedung sekretariat yang baru baru mencapai 60%. Hal itu 

dikarenakan belum adanya dana. Dana dari pembangunan gedung sekretariat 

berasal dari swadaya masyarakat dan juga hasi sharing dengan Perhutani. 

Implementasi program PHBM Plus yang sudah cukup baik tidak terlepas 

dari dilaksanakannya fungsi manajemen yaitu pengorganisasian (organizing) dan 

penggerakan (actuating). 

c. Pengorganisasian 

LMDH Sedyo Rahayu telah mempunyai struktur organisasi yang bagus. 

Orang-orang dalam struktur organisasi tersebut dapat menjalankan perannya 

sesuai dengan kewenangannya. Adanya struktur organisasi yang bagus dan 

pembagian tugas antara pengurus sangat membantu dalam implementasi 

program sehingga program dapat berjalan dengan lancar. 

Selain pembagian tugas sesuai dengan struktur organisasi, dalam 

pengorganisasian terdapat alokasi sumberdaya. Sumberdaya di sini ialah 

sumberdaya finansial yaitu dana. Dana yang dimiliki oleh LMDH Sedyo 

Rahayu sangat terbatas. Sumber dana LMDH Sedyo Rahayu ialah dari hasil 

sharing dengan Perhutani dan swadaya masyarakat.  

Modal yang terbatas merupakan salah satu kendala yang dihadapi LMDH 

Sedyo Rahayu. Apalagi sampai saat ini koperasi juga belum terwujud juga 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



menjadi kendala dalam implementasi program PHBM Plus ini. Untuk saat ini 

kegiatan simpan pinjam dilakukan melalui kelompok kerja (Pokja). 

d. Penggerakan 

Selain adanya struktur organisasi yang mengatur pembagian tugas, dalam 

implementasi program juga diperlukan adanya penggerakan. Penggerakan 

dalam LMDH Sedyo Rahayu ialah dengan sosialisasi dan komunikasi. 

Sosialisasi dilakukan guna menambah wawasan dan pengetahuan anggota dan 

pengurus LMDH Sedyo Rahayu. Sosialisasi dilakukan oleh Perum Perhutani 

melalui penyuluhan kepada anggota dan pengurus LMDH Sedyo Rahayu. 

Masih berhubungan dengan sosialisasi, adanya komunikasi sangat 

berpengaruh pada keberhasilan implementasi program. Komunikasi dalam 

program PHBM Plus ini terjadi tidak hanya secara horisontal namun juga 

secara vertikal. Komunikasi antara Perum Perhutani Kedu Selatan dengan 

LMDH Sedyo Rahayu antara lain dengan adanya pertemuan yang sering 

dilakukan oleh kedua belah pihak yang berupa penyuluhan. Selain itu juga 

dibentuk Forum Komunikasi PHBM Plus (FK PHBM Plus) yang merupakan 

salah satu lembaga pendukung dalam pelaksanaan PHBM Plus. Dengan adanya 

komunikasi yang baik, baik pihak Perhutani, LMDH Sedyo Rahayu dan 

stakeholders lain, menjadikan program dapat terlaksana dengan baik. 

Sementara itu upaya pemberdayaan juga melalui usaha produktif dari 

LMDH Sedyo Rahayu yaitu: 
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1. Pengembangan ternak kambing PE 

Ternak kambing PE oleh LMDH Sedyo Rahayu  dapat dikatakan 

berhasil karena dari 55 kambing bantuan dari Dinas Pertanian saat ini telah 

menghasilkan anak kambing sebanyak 40an ekor sehingga total keseluruhan 

kambing PE yang dipelihara LMDH Sedyo Rahayu mencapai 90an ekor.  

2. Kerajinan industri 

Home industry yang dikembangkan ialah anyaman dari bambu yaitu 

besek dan kepang. Produksi besek dan kepang sudah menjadi kegiatan rutin 

warga, yang dapat menambah penghasilan warga. Ada juga kerajinan 

pembuatan kap lampu dan tempat tissue dari bambu, namun sifatnya hanya 

temporer, diproduksi jika ada pesanan. 

3. Pembuatan gula aren 

Saat ini LMDH Sedyo Rahayu sedang menggalakkan penanaman pohon 

aren untuk memenuhi bahan baku pembuatan gula aren. Pembuatan gula aren 

selain untuk dijual juga untuk memenuhi kebutuhan warga Desa Sedayu 

sendiri. 

4. Pembuatan tempe 

Tempe merupakan bahan makanan yang kaya akan protein dan 

harganya terjangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu salah satu home 

industry warga Sedayu ialah pembuatan tempe. Untuk pembuatan tempe, 

bahan bakunya yaitu kedelai diperoleh dari luar daerah karena hutan Sedayu 

tidak cocok untuk ditanami kedelai. 
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5. Pembuatan wig 

Pembuatan wig merupakan kerjasama antara LMDH Sedyo Rahayu 

dengan PT. Sunchang dari Korea. Pekerjanya sebagian besar ialah para 

pemudi dan ibu rumah tangga. Para pekerja memperoleh bahan baku 

pembuatan wig kemudian dikerjakan, namun untuk finishingnya dilakukan di 

Korea. 

Usaha produktif tersebut menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat 

sekitar hutan. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui usaha produktif, 

maka kesejahteraan masyarakat sekitar hutan mengalami peningkatan. 

Dengan adanya program PHBM Plus oleh LMDH Sedyo Rahayu artinya 

terjadi pemberdayaan masyarakat di Desa Sedayu sehingga meningkatkan 

kesejahteraan bagi masyarakat Desa Sedayu.  

B. Saran 

Dari penelitian ini peneliti menyarankan bahwa LMDH Sedyo Rahayu di 

dalam mengatasi hambatan terutama dalam masalah dana hal yang mungkin dapat 

dilakukan ialah dengan mengoptimalkan potensi yang ada. Untuk tahun kedepan 

misalnya bisa mengembangkan ternak ayam atau itik selain ternak kambing PE 

karena Desa Sedayu memiliki potensi untuk beternak ayam atau itik. 

Selain itu, industri kerajinan anyaman bambu seperti kap lampu, tempat 

tissue, lebih ditingkatkan promosinya sehingga nantinya bukan hanya menjadi 

industri yang bersifat temporal, namun bisa menjadi industri kerajinan yang besar. 

Dengan demikian diharapkan masalah mengenai dana yang terbatas dapat teratasi. 
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Karena sampai saat ini koperasi belum dapat diwujudkan, maka kegiatan 

simpan pinjam dilakukan dalam kelompok kerja masing-masing. Agar dana dapat 

terus berputar, diharapkan adanya partisipasi para anggota agar terus aktif dalam 

kegiatan simpan pinjam sehingga tidak terjadi kemacetan dana. 
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