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SARI 

Wirasanti. Avionita.  2019. Peranan Program Pengelolaan Hutan Bersama 

Masyarakat Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Hutan 

Kalimendong Kecamatan Leksono Wonosobo. Skripsi, Jurusan Geografi, Fakultas 

Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Heri Tjahjono, M.Si. 

dan Dr. Erni Suharini, M.Si.  

Kata Kunci: PHBM, Partisipasi Masyarakat, Pendapatan.  

Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan 

bentuk kegiatan pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan secara bersama –

sama antara Perhutani dengan masyarakat masyarakat di Desa Kalimendong. 

Program PHBM yang sudah dilaksanakan, memiliki pengaruh dalam kehidupan 

anggota kelompok tani yang mengikuti program, yaitu dari segi pendapatan. Maka 

dari itu, dalam penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui tingkat partisipasi 

masyarakat dalam mengikuti program PHBM, (2) Mengetahui tingkat pendapatan 

masyarakat di Desa Kalimendong, dan (3) Mengetahui hubungan antara partisipasi 

masyarakat dalam mengikuti program PHBM dengan tingkat pendapatan 

masyarakat Desa Kalimendong. 

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriprtif 

kuantitatif dan analisis data statitik untuk melihat hubungan antara partisipasi 

masyarakat dengan pendapatan dalam mengikuti program PHBM. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi, dokumentasi dan 

wawancara. Wawancara dilakukan dengan para Petani Hutan yang sudah mengikuti 

program PHBM di Desa Kalimendong. Jumlah responden dalam penelitian ini 

sebanyak 30 responden. Responden yang di ambil adalah masyarakat Desa 

Kalimendong yang mengikuti Program PHBM dan menjadi anggota dalam 

Lembaga Masyarakat Desa Hutan Rimba Mulya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui tingkat 

partisipasi masyarakat dalam program PHBM masuk dalam kategori tinggi dengan 

rata-rata nilai persentase sebesar 65,47%. Sedangkan tingkat pendapatan 

masyarakat petani peserta program PHBM masuk dalam kategori sedang dengan 

rata-rata nilai persentase  sebesar 31.06%. Hal tersebut sesuai dengan kondisi 

dilapangan dimana, sistem pembinaan dari pihak Perhutani maupun dari Lembaga 

Masyarakat Desa Hutan RIMBA MULYA yang sering melibatkan petani dalam 

berbagai kegiatannya. Sedangkan untuk tingkat pendapatan dipengaruhi oleh luas 

lahan yang dimiliki oleh petani peserta PHBM yang masih tergolong sempit yaitu 

kurang dari 0,5 ha. 

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan 

masyarakat petani peserta program PHBM salah satunya adalah pihak Perhutani 

perlu menambah luas lahan garapan bagi para petani desa hutan (pesanggem). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang sangat 

melimpah. Keberadaan sumber daya alam tersebut menjadi salah satu potensi 

negara yang harus di kelola dengan baik untuk tetap menjaga kelestariannya. 

Pengelolaan sumber daya alam adalah suatu upaya yang berkesinambungan 

untuk dilakukan dalam meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dalam 

upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber daya alam 

yang memiliki potensi untuk dapat dikelola serta banyak terdapat di Indonesia  

adalah hutan. 

Hutan secara konseptual adalah suatu ekosistem yang berupa hamparan 

yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam 

persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat 

dipisahkan. Hal tersebut telah dirumuskan di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Hutan sebagai bagian dari sumber daya 

alam nasional memiliki arti dan peranan penting dalam berbagai aspek 

kehidupan sosial, pembangunan dan lingkungan hidup. Telah diterima sebagai 

kesepakatan internasional, bahwa hutan yang berfungsi penting bagi kehidupan 

dunia harus dibina dan dilindungi dari berbagai tindakan yang berakibat 

rusaknya ekosistem dunia. Hutan memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan 

yang berupa manfaat langsung yang dirasakan dan manfaat yang tidak 

langsung. Manfaat hutan tersebut diperoleh apabila hutan terjamin 
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eksistensinya sehingga dapat berfungsi secara optimal. Fungsi-fungsi ekologi, 

ekonomi, dan sosial dari hutan akan memberikan peranan nyata apabila 

pengelolaan sumber daya alam berupa hutan seiring dengan upaya pelestarian 

guna mewujudkan pembangunan nasional berkelanjutan (Alam, 1997: 2). 

Kegiatan pengelolaan sumber daya hutan tidak dapat dilepaskan dari 

kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di desa 

sekitar hutan. Menurut Kartasubrata 2000 dalam Ikhtianto (2013), terdapat 

lebih dari 60% penduduk desa sekitar hutan hidup dari hasil pertanian, 

meskipun lahan yang dimiliki hanyalah sepertiga sampai setengah hektar per 

rumah tangga. Selain bertani, pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari 

masyarakat di sekitar hutan juga sangat bergantung terhadap keberadaan hutan. 

Mengambil kayu bakar, daun-daun, bercocok tanam dan kegiatan yang lainnya 

semua dilakukan di areal hutan tanpa memperhitungkan bahaya yang akan 

muncul, seperti banjir, erosi dan tanah longsor. 

Dengan adanya kegiatan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat 

memberikan peluang bagi masyakarat untuk mendapatkan penghasilan yang 

dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan pengelolaan 

hutan yang dilakukan Perhutani bersama-sama masyarakat ini umumnya lebih 

dikenal dengan nama kegiatan perhutanan sosial. Salah satu kegiatan 

perhutanan sosial tersebut yaitu kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama 

Masyarakat (PHBM). Kegiatan PHBM merupakan suatu bentuk kegiatan 

pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan secara bersama-sama antara 
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Perhutani dengan masyarakat desa hutan atau Perhutani dan masyarakat desa 

hutan dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholder). 

Keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh besarnya tingkat 

partisipasi masyarakat dalam tiap tahap kegiatan program, baik tahap 

perencanaan maupun tahap pelaksanaan program. Besarnya tingkat partisipasi 

masyarakat dalam kegiatan program, dilihat dari keterlibatan masyarakat 

petani peserta program dalam kegiatan tahap perencanaan, pengambilan 

keputusan dan pelaksanaan program. Keterlibatan petani dalam kegiatan 

program ini baik pada tahap perencanaan, pengambilan keputusan maupun 

pelaksanaan program dapat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan 

tanaman yang ada pada lahan PHBM, baik tanaman pokok, tanaman sela, 

maupu tanaman buah-buahan. Besarnya tingkat keberhasilan dapat dilihat dari 

tumbuh tanaman yang ada pada lahan andil petani program (Sudiono, 2000)    

Adanya program PHBM ini dapat berperan dalam meningkatkan 

pendapatan rumah tangga masyarakat, khususnya petani peserta program 

PHBM. Dan adanya peningkatan pendapatan tersebut diharapkan dapat 

mendorong masyarakat menjadi lebih aktif dalam kegiatan pemeliharaan dan 

pengelolaan lahan hutan. Selain itu dengan adanya program ini juga diharapkan 

dapat menumbuhkan rasa memiliki dan turut bertanggung jawab masyarakat 

terhadap pentingnya menjaga kelestarian sumber daya hutan. Sehingga 

keberadaan hutan dan keberlanjutan fungsi dan manfaat hutan dapat terjaga 

dengan sebaik-baiknya (Kasryo dalam Ikhtianto, 2013). 
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Selain melakukan kegiatan bertani para pesanggem (petani penggarap 

lahan hutan) juga sekaligus dapat mengelola tanaman tegakan hutan. Hal 

tersebut dapat mempengaruhi tingkat produktivitas hutan dalam daur 

produksinya serta dari segi pembangunan ekonomi wilayah maupun nasional 

menjadi salah satu peluang dalam melakukan pemerataan dan mengatasi 

kemiskinan dilingkungan masyarakat desa hutan. Apabila tingkat kemiskinan 

dapat teratasi maka secara langsung maupun tidak langsung kondisi sosial 

ekonomi masyarakat desa hutan juga mengalami peningkatan. 

Berdasarkan latar belakang kondisi di atas peneliti tertarik untuk meneliti 

dan memilih judul tentang “Peranan Program PHBM terhadap

Peningkatkan Pendapatan Masyarakat Hutan Desa Kalimendong 

Kecamatan Leksono Wonosobo”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dan pemaparan latar belakang yang ada maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam program PHBM di Desa 

Kalimendong Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo? 

2. Bagaimana tingkat pendapatan masyarakat di Desa Kalimendong, 

Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo yang sudah mengikuti program 

PHBM? 

3. Bagaiamana hubungan antara partisipasi masyarakat dalam mengikuti 

program PHBM dengan tingkat pendapatan masyarakat Desa Kalimendong, 

Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari beberapa permasalahan yang ada maka penelitian yang 

akan dilakukan memiliki beberapa tujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program 

PHBM di Desa Kalimendong Kecamatan Leksono Wonosobo. 

2. Mengetahui tingkat pendapatan masyarakat di Desa Kalimendong, 

Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo yang telah mengikuti program 

PHBM. 

3. Mengetahui hubungan antara partisipasi masyarakat dalam mengikuti 

program PHBM dengan tingkat pendapatan masyarakat Desa Kalimendong, 

Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo. 

D. Manfaat Peneitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis 

maupun secara praktis: 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan referensi dalam 

bidang ilmu pengetahuan serta dalam perkembangan ilmu Geografi serta 

menambah wawasan keilmuan bagi pembaca tentang Program 

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat khususnya di daerah penelitian 

yang berkaitan dengan Hutan. 

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

informasi yang berkaitan dengan lahan hutan bagi pemerintah maupun 

pihak lain yang terkait sebagai bahan acuan dan rekomendasi dalam 

perencanaan pembangunan dan pengembangan di daerah penelitian. 
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E. Batasan Istilah 

Batasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghindari 

terjadinya kesalahan pemahaman dalam menafsirkan judul dari penelitian serta 

membatasi permasalahan yang akan diteliti, maka dalam bagian ini akan 

diberikan batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Peranan  

Pengertian Peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). 

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran (Soekanto, 1990:268). 

Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan peranan dalam 

penelitian ini yang dimaksud adalah peranan dari adanya program PHBM 

(Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) terkait dalam peningkatan 

pendapatan bagi masyarakat  di Desa Kalimendong Kecamatan Leksono 

Kabupaten Wonosobo. 

2. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) 

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) 

adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan 

bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dan atau Perum 

Perhutani dengan pihak lain yang berkepentingan (stakeholder) dengan 

jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai 

keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan 

secara optimal dan proporsional (Pedoman Pengelolaan Sumberdaya 

Hutan Bersama Masyarakat, 2009). 
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3. Partisipasi 

Pengertian partisipasi masyarakat menurut dalam Kamus Tata 

Ruang (1998), adalah keterlibatan masyarakat sesuai dengan hak dan 

kewajibannya sebagai subyek dan obyek pembangunan; keterlibatan 

dalam pembangunan ini dimulai sejak tahap perencanaan sampai dengan 

tahap pengawasan berikut segala hak dan tanggung jawabnya. Menurut 

Sanoff (dalam Ferdinand 2015) berpendapat bahwa tujuan utama 

partisipasi adalah melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan 

keputusan, memberikan hak suara masyarakat dalam proses pengambilan 

keputusan, mendorong dan melibatkan masyarakat serta menyatukan 

tujuan. Dalam penelitian ini partisipasi yang di maksud adalah partisipasi 

masyarakat dalam program PHBM yang meliputi partisipasi dalam tahap 

perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi program PHBM. 

4. Masyarakat 

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup bersama pada 

suatu tempat atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 2008:994). Dalam penelitian ini masyarakat yang 

dimaksud adalah masyarakat desa hutan yaitu kelompok orang yang 

bertempat tinggal didesa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi 

dengan sumberdaya hutan untuk mendukung kehidupannya. Masyarakat 

tersebut biasa disebut dengan pesanggem. 
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5. Pendapatan  

Pendapatan adalah hasil penjualan barang dan jasa yang dibebankan 

kepada langganan mereka yang menerima. Secara umum pendapatan 

petani usaha tani tanaman pangan tergolong rendah. Pendapatan dalam 

usaha tani merupakan selisih antara penerimaan total dan biaya-biaya 

(Harahap, 2001). Pendapatan yang diperoleh oleh pesanggem (petani 

penggarap lahan hutanj) adalah pendapatan dari lahan andil yang 

mengikuti program PHBM dikarenakan pesanggem menggarap lahan yang 

telah disediakan oleh Perum Perhutani untuk dikerjakan sesuai dengan 

ketentuan yang telah ada dalam program PHBM serta pendapatan sebelum 

mengikuti program PHBM. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teoritis 

1. Hutan 

Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, 

secara konsepsional hutan didefinisikan sebagai suatu kesatuan ekosistem 

berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi 

pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan lainnya 

tidak dapat dipisahkan. 

Hutan memiliki banyak manfaat terutama karena hutan merupakan 

paru-paru dunia (planet bumi) sehingga perlu dijaga karena jika tidak maka 

hanya akan membawa dampak yang buruk bagi kehidupan, baik dimasa kini 

dan masa yang akan datang. Beberapa manfaat dan fungsi hutan di 

Indonesia sebagai berikut. 

a. Manfaat dan Fungsi Ekonomi 

1) Hasil hutan dapat dijual langsung atau diolah menjadi berbagai 

barang yang bernilai tinggi 

2) Membuka lapangan pekerjaan bagi pembalak hutan ilegal 

3) Menyumbang devisa negara dari hasil penjualan produk hasil hutan 

keluar negeri 
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b. Manfaat dan Fungsi Klimatologi 

1) Hutan dapat mengatur iklim 

2) Hutan berfungsi sebagai paru-paru dunia yang menghasilkan 

oksigen bagi kehidupan 

c. Manfaat dan Fungsi Hidrologis  

1) Dapat menampung air hujan di dalam tanah  

2) Mencegah intrusi air laut yang asin 

3) menjadi pengatur tata air tanah 

d. Manfaat dan Fungsi Ekologis 

1) Mencegah erosi dan banjir. 

2) Menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah. 

3) Sebagai wilayah untuk melestarikan keanekaragaman hayati 

Penyelenggaraan kehutanan atau sistem pengurusan yang bersangkut 

paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan diselenggarakan secara 

terpadu dan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang 

berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu dalam pengelolaan hutan 

harus memperhatikan tujuan dari penyelenggaraan kehutanan. 

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 41 tahun 

1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa masyarakat diberi kesempatan 

untuk ikut mengelola kawasan hutan sebagai alternatif bentuk pengelolaan 

hutan oleh masyarakat. Menindaklanjuti hal itu, Pemerintah dalam hal ini 

Departemen Kehutanan mencanangkan program social foresty sebagai 
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upaya perbaikan kondisi hutan di Indonesia sekaligus dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. 

2. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) 

a. Pengertian Program PHBM 

Hutan merupakan faktor dominan dalam mendukung lingkungan 

yang berkualitas, karena perlu ditingkatkan pengelolaannya agar 

kerusakan dapat di cegah. Kerusakan hutan dapat di lihat pada beberapa 

kawasan kurang bermanfaat berupa tanah gundul. Pengelolaan 

Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat yang selanjutnya di singkat 

PHBM menurut Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani 

Nomor 136/KPTS/DIR/2001 adalah suatu sistem pengelolaan 

sumberdaya hutan yang di lakukan bersama dengan jiwa berbagi antara 

Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan, 

sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi 

dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan 

proporsional. Jadi program PHBM merupakan suatu proyek perhutani 

yang dipandang dapat menyelamatkan hutan. 

Program PHBM adalah pengelolaan sumberdaya hutan dengan 

cara berbagi, yang meliputi berbagi dalam pemanfaatan waktu, ruang 

dan lahan, dan hasil dengan prinsip saling menguntungkan, saling 

memperkuat dan saling mendukung. Pengelolaan Sumberdaya Hutan 

Bersama Masyarakat adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya 

hutan yang dilakukan bersama dengan jiwa berbagi antara Perhutani, 
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masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan, sehingga 

kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat 

sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional 

(Kepala Perhutani Jawa Tengah, 2002). Berbagi adalah pembagian 

peran antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan atau 

Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang 

berkepentingan dalam pemanfaatan lahan (tanah dan atau ruang), dalam 

pemanfaatan dan pengelolaan kegiatan (Direktur Produksi Perum 

Perhutani, 2007). Masyarakat desa hutan adalah orang – orang yang 

bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang 

berinteraksi dengan sumberdaya hutan untuk mendukung 

kehidupannya. Sedangkan Pihak yang berkepentingan (stake holder) 

adalah pihak – pihak di luar Perum Perhutani dan masyarakat desa 

hutan yang mempunyai perhatian dan berperan mendorong proses 

optimalisasi serta bekembangnya PHBM, yaitu pemerintah, lembaga 

swadaya masyarakat, lembaga ekonomi masyarakat, lembaga social 

masyarakat, lembaga pendidikan, dan lembaga donor (Kepala 

Perhutani Jawa Tengah, 2002). 

b. Jiwa dan Prinsip Dasar PHBM 

Jiwa dalam PHBM adalah berbagi yang meliputi berbagi dalam

pemanfaatan lahan dan atau ruang, pemanfaatan waktu, pemanfaatan 

hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan prinsip saling 
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menguntungkan, saling memperkuat dan saling mendukung 

(http://www.dinashut-jateng.go.id). 

c. Maksud dan Tujuan PHBM 

PHBM dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan 

sumberdaya hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi 

dan social secara proporsional. Sedangkan Tujuannya adalah sebagai 

berikut: 

1) Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan 

kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat. 

2) Meningkatkan peran dan tanggung jawab Perum Perhutani, 

masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap 

pengelolaan sumber daya hutan. 

3) Meningkatkan mutu sumber daya hutan, produktivitas dan 

keamanan hutan. 

d. Manfaat Program PHBM 

Manfaat program PHBM adalah: 

1) Manfaat Ekologi 

Pola tanam yang sesuai dengan karakteristik wilayah akan 

bermanfaat bagi keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya 

hutan itu sendiri. 

2) Manfaat Ekonomi 

Melalui pemanfaatan berbagi yang jelas akan memberikan 

manfaat langsung bagi masyarakat 

http://www.dinashut-jateng.go.id/
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3) Manfaat sosial 

Memberikan manfaat sosial khususnya dalam menciptakan 

lapangan kerja serta peningkatan teknologi bagi masyarakat. 

e. Kegiatan Program PHBM 

1. Dalam kawasan Hutan 

a) Kegiatan pengusahaan hutan yang meliputi bidang perencanaan, 

penanaman, pemeliharaan, perlindungan dan pemanenan hasil 

hutan. 

b) Usaha produktof berbasis lahan 

2. Usaha produktif diluar kawasan hutan 

a) Pembinaan Masyarakat Desa Hutan. 

b) Pemberdayaan kelembagaan Kelompok Tani Hutan. 

c) Pemberdayaan Kelembagaan Desa. 

d) Pengembangan Ekonomi Kerakyatan. 

e) Pengembangan Hutan Rakyat. 

f) Bantuan Sarana dan Prasarana Desa Hutan. 

3. Setiap Kegiatan pemanfaatan dan penggunaan tahan kawasan hutan 

maupun tanah perusahaan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku. 

3. Partisipasi Masyarakat 

Ada beberapa macam atau bentuk partisipasi yang dikemukakan oleh 

para ahli, antara lain menurut Yadov (1980) dalam Theresia (2016) 



15 

menjelaskan ada empat macam kegiatan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan yaitu: 

a. Partisipasi dalam pembuatan perencanaan dan partisipasi dalam

pengambilan keputusan 

b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan 

c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan 

d. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi. 

Reuben (1975) dalam Probo Sutejo (2014) mendefinisikan bagaimana 

partisipasi anggota suatu masyarakat dapat dijamin memberikan 

kontribusinya dalam mengembangkan pelayanan dan kebutuhan dari 

masyarakat. Artinya masyarakat ditempatkan sebagai subyek dalam usaha 

memenuhi kebutuhannya. Secara garis besar partisipasi dapat dibagi 

menjadi dua bentuk, yaitu partisipasi pasif dan partisipasi aktif. Partisipasi 

aktif dapat dilihat dari kegiatan masyarakat yang secara tidak langsung 

menunjang keberadaan hutan secara lestari, sebagai contoh pedagang 

pengumpul kayu, dimana kelestarian usahanya ditentukan oleh kontinuitas 

produksi dari hutan. Partisipasi pasif ini juga akan sangat membantu 

eksisteni penguasaan hutan yang sehat di daerah setempat. Partisipasi aktif 

adalah masyarakat yang secara langsung terlibat dalam kegiatan 

pengelolaan hutan. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan 

kehutanan tersebut dapat dibagi menjadi tiga kelompok. Sesuai dengan 

derajat partisipasinya dapat diturunkan dari derajat terendah sampai 

tertinggi yaitu: kelompok yang hanya terlibat dalam pelaksanaan, kelompok 



16 

yang terlibat sampai perencanaan, kelompok yang terlibat sampai tingkat 

pengambilan keputusan (Hardjanto, 2003). 

4. Pendapatan 

Pendapatan usaha tani adalah besarnya manfaat atau hasil yang 

diterima oleh petani yang dihitung berdasarkan dari nilai produksi dikurangi 

semua jenis pengeluaran yang digunakan untuk produksi. Untuk itu 

pendapatan usaha tani sangat dipengaruhi oleh besarnya biaya sarana 

produksi, biaya pemeliharaan, biaya pasca panen, pengolahan dan distribusi 

serta nilai produksi (Soekartawi, 2006). Menurut Mandaka dan Hutagaol 

(2005) bahwa pendapatan merupakan selisih antara penerimaan dengan 

biaya selama kurun waktu tertentu. 

Kasryno (1988) dalam Banowati (2001) bahwa tingkat pendapatan 

keluarga petani diperoleh juga dari kegiatan non-usaha tani dari berbagai 

kombinasi antara lain buruh industri, jasa angkutan dan non-pertanian lain. 

Banyak di antara mereka bekerja rangkap, sehingga menunjukan bahwa 

kegiatan diluar usaha tani sangat penting bagi mereka, terumata dalam 

meningkatkan pendapatan. 

Dalam penelitian ini pendapatan petani merupakan total pendapatan 

yang diperoleh rumah tangga dari pekerja dari usaha tani di lahan andil, dan 

pekerjaan di luar usaha tani sehubungan dengan status mereka sebagai 

petani. Pendapatan dari usaha tani yang dimaksud adalah pendapatan bersih 

yang diperoleh rumah tangga dari semua kegiatan pertanian yang 

mendapatkan uang baik yang berasal dari lahan andil yang sementara 
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digarap stelah dikurangi dengan biaya produksi. Sementara dari luar usaha 

tani yang dimaksud adalah keseluruhan pendapatan perbulan yang diperoleh 

rumah tangga petani dari kegiatan diluar usaha tani seperti pembuatan 

kompos, buruh tebang, dan uang kontrak. Pendapatan usaha tani hanya 

diperhitungkan yang berhubungan atau keterlibatan penduduk desa hutan 

dengan keberadaan hutan, dengan menjadi pesanggem untuk mendapatkan 

lahan garapan/andil didalam kawasan hutan dengan luas sedikitnya 0,25 ha. 

(Banowati, 2001). 
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B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu 

No.
Peneliti

(Tahun) 
Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode Hasil Penelitian 

1. Probo Sujeto, 

2012 

Pengaruh Tumpangsari 

Hutan Terhadap 

Pendapatan Masyarakat 

Desa Sumber Jatipohon 

Kecamatan Grobogan 

Kabupaten Grobogan 

1. Mengetahui aktivitas 

tumpangsari hutan yang 

dilakukan oleh para 

pesanggem desa 

Sumber Jatipohon, 

2. Mengetahui pengaruh 

antara aktivitas 

tumpangsari hutan 

dengan pendapatan 

pesanggem 

Menggunakan uji 

normalitas data dan uji 

regresi berganda 

Aktivitas tumpangsari yang 

dilakukan pesanggem desa 

Jatipohon sudah sesuai 

dengan ketentuan yang 

berlaku, pendapatan 

pesanggem mengalami 

peningkatan karena adanya 

kegiatan tumpangsari hutan 
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2. Adi 

Winata 

dan Ernik 

Yuliana, 

2012 

Tingkat Partisipasi 

Petani Hutan dalam 

Program Pengelolaan 

Hutan Bersama 

Masyarakat (PHBM) 

Perhutani 

Mengidentifikasi 

karakteristik petani hutan 

yang mengelola lahan 

hutan dengan sistem 

PHBM dan tingkat 

partisipasi petani hutan 

terhadap sistem tersebut. 

Serta menganalisis 

pengaruh karakteristik 

petani hutan terhadap 

tingkat partisipasinya. 

Metode yang di 

gunakan adalah metode 

survei dengan analisis 

deskriptif dan regresi 

berganda. 

Sebagian besar petani hutan 

berpartisipasi dalam rapat 

perencanaan PHBM, rapat 

pelaksanaan, dan rapat 

evaluasi PHBM. Umur petani 

hutan berpengaruh signifikan 

terhadap partisipasi petani 

hutan dalam perencanaan dan 

evaluasi program PHBM. 

3. Diarto dkk, 

2012 

Partisipasi Masyarakat 

dalam Pengelolaan 

Lingkungan Kawasan 

Hutan Mangrove 

Tugurejo di Kota 

Semarang 

Untuk memberikan 

gambaran mengenai 

partisipasi masyarakat 

terhadap pengelolaan 

lingkungan Kawasan 

Hutan Mangrove Tugurejo 

(KHMT) 

Penelitian ini berjenis 

studi kasus dengan 

menggunakan metode 

kualitatif dan metode 

deskriptif. 

Adanya partisipasi 

masyarakat menjadi faktor 

pendukung dalam upaya 

pengembangan wilayah 

pesisir Kota Semarang. Hal 

tersebut ditunjukan dengan 

tingginya keinginan 

masyarakat untuk menjaga 

dan melestarikan serta upaya 

perlindungan atau perbaikan 

KHMT. 
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4. Dwi Noor 

Sukhmawa

ti, 2012 

Partisipasi Masyarakat 

Desa Hutan dalam 

Program Pengelolaan 

Hutan Bersama 

Masyarakat di KPH 

Cepu Perum Perhutani 

Unit 1 Jawa Tengah. 

Mengetahui kegiatan-

kegiatan PHBM, 

menganalisis partisipasi 

masyarakat dalam program 

PHBM, dan menganalisis 

efektivitas kelembagaan 

LMDH 

Metode yang di 

gunakan untuk analisis 

data dalam penelitian 

ini adalah deskriptif 

kualitatif 

Partisipasi pesanggem dalam 

program PHBM masih 

bersifat parsial, yaitu terbatas 

pada tahap pelaksanaan dan 

pengalokasian bagi hasil non 

kayu. Efektivitas 

kelembagaan LMDH masih 

belum sesuai dengan empat 

prinsip good forest 

governance. 

5. Desy 

Ardiaty 

Wahyuni, 

2013 

Pengaruh Program 

Pengelolaan 

Sumberdaya Hutan 

Bersama Masyarakat 

(PHBM) Terhadap 

Pendapatan Pesanggem 

di Desa Sukowidi 

Kecamatan Panekan 

Kabupaten Magetan 

Mengetahui pengelolaan 

hutan bersama masyarakat 

yang dimaksudkan untuk 

memberikan arah 

pengelolaan sumberdaya 

hutan dengan memadukan 

aspek-aspek ekonomi, 

ekologi dan sosial 

proposional guna 

mencapai Visi dan Misi 

Perum Perhutani 

Penelitian ini 

menggunakan desain 

penelitian deskriptif 

kasual. 

Dengan adanya program 

Pengelolaan Sumbedaya 

Hutan Bersama Masyarakat 

(PHBM) pendapatan petani 

pesanggem di Desa Sukowidi 

Kecamatan Panekan 

Kabupaten Magetan 

mengalami peningkatan. 
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6. Ikhtianto,

2013 

Pengaruh Program 

Pengelolaan Hutan 

Bersama Masyarakat 

Terhadap Pendapatan 

Penduduk Desa 

Padanarum Kecamatan 

Pendanarum Kabupaten 

Banjarnegara 

Mengetahui besaran 

sumbangan pendapatan 

dari program terhadap 

pendapatan rumah 

tangga, mengetahui 

partisipasi masyarakat 

dalam kegiatan PHBM 

(Pengelolaan Hutan 

Bersama Masyarakat) 

Metode yang 

digunakan mengambil 

tehnik analisis 

deskriptis presentasi 

dengan metode angket, 

pengamatan langsung, 

wawancara dan 

dokumentasi serta 

menggunakan 

proposional ramdom 

sampling. 

Desa Pandanarum 

merupakan daerah pedesaan 

dengan area pertanian dan 

hutan, progam PHBM dapat 

meningkatkan pendapatan 

penduduk desa hutan 

7. Endah Tri 

Anomsari, 

2013 

Partisipasi Masyarakat 

dalam Pengelolaan 

Masyarakat (studi kasus 

di kecamatan 

Karanggayam, 

Kebumen) 

Mengetahui analisis 

partisipasi masyarakat 

dalam Program 

Pengelolaan Hutan 

Bersama Masyarakat 

(PHBM) 

Metode penelitian yang 

digunakan adalah 

deskriptif kualitatif 

Ada beberapa kekurangan 

atau hambatan partisipasi 

masyarakat yaitu meliputi 

dialog deliberatif yang 

berjalan kurang baik, 

masyarakat Karanggayam 

belum dapat menjadi 

masyarakat sipil yang 

mandiri, dan dominasi 

Perhutani atas pihak 

berkepentingan lainnya 
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8. Naila 

Izzah, 

2013 

Pengaruh Partisipasi 

Masyarakat Desa Hutan 

Dalam Pengelolaan 

Sumberdaya Hutan 

Bersama Masyarakat 

(PHBM) Terhadap 

Kesejahteraan 

Masyarakat Desa Hutan 

Untuk mengetahui 

pengaruh partisipasi 

masyarakat desa hutan 

BKPH Klumo Bangsri 

Kabupaten Jepara dalam 

Pengelolaan Sumberdaya 

Hutan Bersama 

Masyarakat (PHBM) 

terhadap kesejahteraannya. 

Analisis deskriptif dan 

analisis uji t (t-test) 

Ada pengaruh yang signifikan 

pengaruh partisipasi 

masyarakat desa hutan dalam 

Pengelolaan Sumberdaya 

Hutan Bersama Masyarakat 

(PHBM) terhadap 

kesejahteraan masyarakat 

desa hutan. 

9. Astin 

Noviyati, 

2014 

Optimalisasi Peran 

Lembaga Masyrakat 

Desa Hutan (LMDH) 

Bangun Dalam 

Meningkatkan 

Partisipasi Petani Didesa 

Donorejo 

Mengetahui peran LMDH 

Bangun dalam 

meningkatkan partisipasi 

anggotanya, 

mengidentifikasi factor”

yang menjadi kendala 

lembaga dalam 

menjalankan peran dan 

fungsinya, mengetahui 

upaya dalam mengatasi 

kendala tersebut 

Penelitian kualitatif 

dengan pendekatan 

Patisipatory Research 

Apprasial dengan 

teknik pngumpulan 

data menggunakan 

metode Focus Group 

Discussion. 

Menunjukkan tingkat 

partisipasi yang berbeda 

disetiap padukuhan 
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10. Moh. 

Ngabdani 

dkk, 2015 

Partisipasi Masyarakat 

dalam Pelaksanaan 

Program Pengelolaan 

Hutan Bersama 

Masyarakat (PHBM) di 

Desa Girimulya 

Kecamatan Jogorogo 

Kabupaten Ngawi. 

Mengetahui partisipasi dan 

pelaksanaan program 

PHBM di Desa Girimulyo 

serta peran dn upaya yang 

dilakukan dinas terkait 

dalam pelaksanaan 

program tersebut. 

Metode Survei dengan 

analisis data deskriptif. 

Partisipasi serta pelaksanaan 

program PHBM di Desa 

Girimulyo sudah berjalan baik 

hal tersebut tidak lepas dari 

upaya dan peran dinas-dinas 

terkait yang memiliki andil 

cukup besar. 
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C. Kerangka Berfikir 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

Partisipasi Masyarakat 

Tumpangsari Hutan 

Peningkatan Pendapatan Masyarakat 

Tahap Perencanaan 

Program PHBM 

Tahap Pelaksanaan 

Program PHBM 

Pengelolaan Hutan Bersama 

Masyarakat (PHBM) 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan yang telah diolah dan 

dijelaskan sebelumnya, diperoleh kesimpulan yang dapat di ambil yaitu 

sebagai berikut: 

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam program PHBM yang terbagi 

menjadi 4 tahap yaitu partisipasi masyarakat desa hutan dalam tahap 

perencanaan, partisipasi masyarakat desa hutan dalam tahap 

pelaksanaan, partisipasi masyarakat desa hutan dalam tahap 

pemanfaatan, dan partisipasi masyarakat desa hutan dalam tahap 

memberikan tanggapan/saran dan evaluasi. Tahapan-tahapan 

tersebut masuk dalam kategori tinggi dengan rata-rata nilai 

persentase sebesar 65,47%. Hal tersebut dipengaruhi oleh sistem 

pembinaan dari pihak Perhutani yang sering melibatkan petani 

peserta program PHBM dalam kegiatan yang dilakukan.  

2. Tingkat pendapatan masyarakat petani peserta program PHBM 

masuk dalam kategori sedang dengan rata-rata nilai persentase  

sebesar 31.06%. Hal tersebut dipengaruhi oleh luas lahan yang 

dimiliki oleh petani peserta PHBM yang masih tergolong sempit 

yaitu kurang dari 0,5 ha. 
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3. Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat partisipasi 

masyarakat dalam program PHBM dengan peningkatan pendapatan 

masyarakat 

B. Saran 

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan 

masyarakat petani peserta program PHBM salah satunya adalah pihak 

Perhutani perlu menambah luas lahan garapan bagi para petani desa 

hutan (pesanggem) dengan luas kurang lebih 1 Ha. Agar pendapatan 

yang mereka terima dari program PHBM banyak. 
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