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ABSTRAK 

Hamiidah Elza. 2019. Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Untuk Menjamin 

Kelestarian Hutan Di Kabupaten Skripsi. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : Drs. Suhadi, S.H., M.Si 

Kata Kunci : Pengelolaan Hutan Produksi, Hutan Lestari, Peran Masyarakat, 

Rencana Teknik Tahunan, Masyarakat Desa Hutan. 

 Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 

lingkungannya, yang satu dengan lainnya  tidak dapat dipisahkan. Hutan produksi 

adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 

Hutan produksi di Kabupaten Pacitan dikelola oleh perum perhutani. Perum 

perhutani menjelaskan bahwa pengelolaan hutan produksi yang ada telah dikelola 

sesuai dengan rencana teknik tahunan perum perhutani. Hutan lestari merupakan 

hutan yang sumberdaya alamnya tetap tersedia secara terus menerus. Permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengelolaan hutan produksi untuk 

menjamin kelestarian hutan yang ada di Kabupaten Pacitan?; (2) Bagaimana peran 

serta masyarakat dalam pengelolaan hutan produksi yang ada di Kabupaten 

Pacitan? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis 

penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer 

sebagai utama dan data sekunder sebagai data pelengkap. Adapun teknik 

pengumpulan data dalam skripsi ini yaitu dengan penelitian, studi kepustakaan dan 

wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengelolaan hutan produksi yang ada di Kabupaten Pacitan dikelola oleh Perum 

Perhutani sesuai aturan yang ada dan masyarakat Kabupaten Pacitan berperan aktif 

dalam menjaga kelestarian hutan-hutan yang ada di Kabupaten Pacitan. 

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pengelolaan hutan produksi 

yang ada di Kabupaten Pacitan telah sesuai dengan Undang-Undang No 41 Tahun 

1999 Tentang Kehutanan. Pengelolaan hutan produksi tersebut berdasarkan dengan 

rencana teknik tahunan (RTT) Perum Perhutani. Selain itu masyarakat Kabupaten 

Pacitan juga berperan aktif dalam pengelolaan hutan-hutan yang ada di Kabupaten 

Pacitan sehingga hutan-hutan yang ada di Kabupaten Pacitan tetap lestari. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu negara yang terkenal dengan keaneragaman 

hayatinya. Kawasan hutan hijau yang ada di Indonesia pun dapat dikatakan 

cukup luas dari pada negara–negara lain yang ada di dunia ini. Pada tahun 2017, 

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengemukakan bahwa hutan 

yang ada di Negara Indonesia mencapai 125.922.474 hektare. Hutan adalah 

suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam 

hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, 

yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan sendiri memiliki 

banyak sekali manfaatnya bagi kelangsungan hidup salah satunya yaitu tempat 

dimana oksigen dihasilkan, selain itu hutan juga berfungsi sebagai pencegah 

banjir, tanah longsor, mengatur tata air, memelihara kesuburan tanah dan lain 

sebagainya.  

Semua hutan yang ada di Negara Indonesia ini dikuasai oleh negara 

termasuk kekayaan alam yang ada didalamnya untuk kemakmuran rakyat 

Indonesia. Dalam Undang – Undang Kehutan Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 6 

ayat (2) menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan hutan berdasarkan 

fungsinya, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. 

Sebagai bagian dari sejarah bangsa Indonesia, jika dilihat pada zaman Orde 

Baru, dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 

tentang Garis–Garis Besar Haluan Negara Dikatakan, “Rehabilitasi sumber 

alam berupa hutan, tanah, dan air yang rusak perlu lebih ditingkatkan lagi 
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melalui pendekatan terpadu daerah aliran sungai dan wilayah. Dalam hubungan 

ini program penyelamatan hutan, tanah, dan air perlu dilanjutkan dan makin 

disempurnakan.” (Sekretariat Negara Republik Indonesia,1983:8) 

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam 

lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang 

lainnya, apabila telah dirubah atau rusak kelangsungan ekosistem yang ada pada 

hutan tersebut akan rusak dan tidak lagi memiliki keseimbangan ekosistem yang 

ada. Oleh sebab itu hutan memiliki peranan yang sangat penting dalam 

kelangsungan ekosistem yang ada. Pengelolaan dan penjagaan hutan yang ada 

di Indonesia bukanlah tanggungjawab pemerintah saja, namun masyarakat dan 

masyarakat adat juga turut berkontribusi dalam pelestarian hutan yang ada di 

Indonesia. 

 Dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang–Undang No 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan terdapat poin yang menyatakan bahwa pemerintah 

menetapkan dan mempertahankan kecakupan luas kawasan hutan dan 

penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan atau pulau guna untuk 

mengoptimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi 

masyarakat sekitar. Serta dalam mememenuhi hal tersebut luas kawasan hutan 

yang harus dipertahankan yaitu minimal 30% (tiga puluh persen) dari aliran 

sungai atau pulau dengan persebaran yang proposional.  

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Republik Indonesia Nomor P.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial 

menjelaskan mengenai perhutanan sosial yang mana merupakan sistem 
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pengelolaan hutan lestari yang dilakukan dalam kawasan hutan negara atau 

hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau 

masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan 

kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya 

dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat dan Kemitraan 

Kehutanan. Masyarakat di Kabupaten Pacitan pada umumnya memanfaatkan 

hasil hutan produksi untuk membuat mebel, tripleks maupun menjual kayu 

dalam bentuk potongan–potongan yang dikirim keluar daerah Kabupaten 

Pacitan.  

Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 

memproduksi hasil hutan yang mana hasil dari hutan produksi tersebut berupa 

kayu utuh yang kemudian dikirim ke Madiun untuk disimpan. Pemanfaatan 

hutan dan kawasan hutan sendiri harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya 

yaitu fungsi konservasi, lindung, dan produksi. 

Pacitan merupakan Kabupaten yang terletak di ujung barat Provinsi Jawa 

Timur. Wilayah Kabupaten Pacitan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo di 

sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek disebalah timur, 

berbatasan dengan samudera hindia disebelah selatan, serta berbatasan dengan 

Kabupaten Wonogiri disebelah Barat. Kabupaten Pacitan memiliki luas wilayah 

1.389,8716 Km atau 138.987,16 Ha dengan pembagian lebih dari 85% 

merupakan daerah perbukitan. Bila dilihat dari aspek geografis tanah di 

Kabupaten Pacitan terdiri atas tanah ladang 21,51%, pemukiman penduduk 

02,27%, hutan 58,56%, sawah 09,36% dan pesisir dan tanah kosong 

08,29%.  (wikipedia, 2019) 
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Di Kabupaten Pacitan sendiri hutan terbagi menjadi beberapa jenis, antara 

lain yaitu hutan bakau,hutan lindung dan hutan produksi. Hutan lindung adalah 

kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem 

penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan 

erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Sedangkan 

hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 

memproduksi hasil hutan. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus 

disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung, dan 

produksi  (Yusuf & Makarao, 2011:5).  

Pada daerah Provinsi Jawa Timur Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timurlah 

yang mengelola atau mengurusi mengenai kehutanan yang ada di wilayah Jawa 

Timur, yang mana dibantu oleh setiap cabang dinas kehutanan yang ada disetiap 

Kabupaten ataupun Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur sesuai dengan 

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Dalam Pasal 3 ayat (1) menjelaskan susunan 

organisasi Dinas Kehutanan dimana pada poin (f) terdapat cabang dinas. 

Cabang dinas yang dimaksud dalam poin tersebut yaitu dinas – dinas kehutanan 

yang ada di Provinsi Jawa Timur yang bertindak sebagai pembantu Dinas 

Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya mengenai tugas dan wewenang 

Cabang Dinas Kehutan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan diatur dalam 

Peraturan Bupati Pacitan No 50 Tahun 2007 tentang Uraian, Tugas, Fungsi dan 

Tata Kerja Cabang Dinas Kehutan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan. Dalam 
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Perpu tersebut, tugas dinas kehutanan dan perkebunan termuat dalam Pasal 2 

dan uraian mengenai tugas tersebut termuat dalam Pasal 3. 

Namun untuk hutan produksi dan hutan lindung yang ada di Kabupaten 

Pacitan dikelola oleh Perum Perhutani. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah No 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (PERUM) 

Kehutanan Negara, menjelaskan bahwa pemerintah melanjutkan penugasan 

kepada perusahaan untuk melakukan pengelolaan hutan di hutan Negara yang 

berada di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Provinsi Banten, 

kecuali hutan konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan 

prinsip tata kelola perusahaan.   

Dari uraian tersebut maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi 

dengan judul “PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI UNTUK 

MENJAMIN KELESTARIAN HUTAN DI KABUPATEN PACITAN”. 

1.2  Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan 

berikut: 

1. Pengelolaan hutan produksi yang ada di Kabupaten Pacitan; 

2. Peran serta mayarakat dalam pengelolaan hutan lestari yang ada di 

Kabupaten Pacitan. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas masalah yang muncul sangatlah 

kompleks sehingga perlu dibatasi. Pembatasan masalah ini bertujuan agar 

pembahasan masalah tidak terlalu luas. Penulis membatasi masalah yang akan 

menjadi bahan penelitian yaitu: 
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1. Pengelolaan hutan produksi di Kabupaten Pacitan yang dilakukan oleh 

Perum Perhutani; 

2. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan lestari di 

Kabupaten Pacitan. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang sampai 

dengan pembatasan masalah, adapun rumusan masalah yang timbul dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengelolaan hutan produksi untuk menjamin kelestarian hutan 

yang ada di Kabupaten Pacitan? 

2. Bagaimana peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan produksi yang 

ada di Kabupaten Pacitan ? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan tentulah mempunyai tujuan yang ingin dicapai 

dan yang ingin diketahui, adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis bagaimana pengelolaan hutan produksi sendiri di 

Kabupaten Pacitan. 

2. Untuk menganalisis langkah apa saja yang telah dilakukan Perum Perhutani 

Kabupaten Pacitan untuk pengelolaan hutan produksi yang ada di Kabupaten 

Pacitan. 

3. Untuk menganalisis peran serta masyarakat dalam mengelola hutan produksi 

yang ada di Kabupaten Pacitan. 

1.6  Manfaat Penelitian  
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Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Manfaat Teorotis 

a. Manfaat dari hasil penelitian ini dapat menyumbangkan ilmu hukum 

khususnya hukum kehutanan, pengalaman, dan meningkatkan serta 

menambah wawasan penulis dalam ilmu pengetahuan dan pemahaman 

penulis mengenai pengelolaan hutan produksi yang ada di Indonesia 

khususnya di Kabupaten Pacitan. 

b. Dengan adanya tulisan ini penulis berharap dapat menambah dan 

melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah bagi masyarakat 

tentang Pengelolaan hutan produksi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis, secara praktis penulisan ini diharapkan dapat menjadi 

kerangka acuan dan landasan bagi penulis lanjutan dan mudah – 

mudahan dapat memberikan masukan sebagai bahan informasi dalam 

pengelolaan hutan produksi yang ada di Indonesia. 

b. Bagi masyarakat Pacitan, diharapkan dapat menambah wawasan 

masyarakat Pacitan dalam pengelolaan hutan produksi yang ada. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Ada beberapa penelitian yang sejenis pernah dilakukan sebelumnya dan penulis 

jadikan sebagai acuan dan dasar dalam penulisan skripsi ini, yaitu : 

2.1. Tabel penelitian terdahulu 

NO NAMA PENULIS 

& TAHUN 

JUDUL 

KARYA 

ILMIAH 

JUDUL 

PENELITIAN 

ORISINALITA

S 

1

. 

Syarifudin (2019)  Berebut Proyek : 

Studi Kasus 

Perselisihan dan 

Kontestasi 

Pengelolaan 

Hutan di Puncak, 

Kabupaten 

Bogor, Jawa 

Barat 

Penelitian tesis 

yang dilakukan 

oleh Syarifudin 

mengenai 

pengelolaan 

hutan di 

Puncak, 

Kabupaten 

Bogor yang 

menjelaskan 

mengenai 

perselisihan 

dan kontetasi. 

Pembuatan 

tesis ini dilatar 

belakangi 

dengan adanya 

perselisihan 

antar 

masyarakat 

karena 

Perhutani 

menjalankan 

PHBM tidak 

sepenuhnya 

memberikan 

pengelolaan 

sepenuhnya 

kepada 

masyarakat. 
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2. Drs. Darmanto, 

M.Ed (2014) 

 Tata Kelola 

Dalam 

Pengelolaan 

Hutan Lindung 

(Suatu Kajian 

dengan 

Menggunkan 

Soft Systems 

Methodology) 

Penelitian 

disertasi yang 

dilakukan oleh 

Darmanto 

mengenai 

pengelolaan 

hutan lindung 

di Kabupaten 

Wonosobo 

yang 

menjelaskan 

tentang 

implementasi 

pengelolaan 

hutan lindung. 

  

3. Ramli Ramadhan 

(2018) 

 Politik Kontrol 

dan Akses Atas 

Hutan Negara 

Dalam Rezim 

Kehutanan 

Fragmented 

(Studi Kasus 

Kesatuan 

Pengelolaan 

Hutan (KPH) 

Provinsi DIY) 

Penelitian tesis 

yang dilakukan 

oleh Ramli ini 

mengenai 

pembentukan 

KPH yang ada 

di Provinsi DIY 

yang mana 

dengan adanya 

KPH ini dapat 

menimbulkan 

persoalan 

politik. 

4. Elza Hamiidah 

(2019) 

 Pengelolaan 

Kawasan Hutan 

Produksi Untuk 

Menjamin 

Kelestarian 

Hutan di 

Kabupaten 

Pacitan 

Penelitian 

skripsi yang 

dilakukan Elza 

ini mengenai 

pengelolaan 

hutan produksi 

di Kabupaten 

Pacitan yang 

dilakukan oleh 

Perhutani untuk 

menjamin 

adanya 

kelestarian 

hutan.  
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1.3. Penelitian Syarifudin, Berebut Proyek : Studi Kasus Perselisihan dan 

Kontestasi Pengelolaan Hutan di Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 

Tesis dari Syarifudin pada Fakultas Budaya Universitas Gajah Mada 

“Berebut Proyek : Studi Kasus Perselisihan dan Kontestasi Pengelolaan 

Hutan di Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat”, dalam penelitian tersebut 

menjelaskan mengenai pengelolaan hutan di Puncak, Kabupaten Bogor 

yang mengalami perselisihan dan kontetasi. Pemberian wewenang 

pengelolaan hutan kepada masyarakat menimbulkan masalah baru yaitu 

terjadinya perebutan akses pengelolaan hutan antara anggota masyarakat. 

Hal ini terjadi karena pengelolaan hutan yang seharusnya diberikan kepada 

masyarakat ternyata dimanipulasi oleh broker yang mengendalikan akses 

pengelolaan hutan. 

1.2. Penelitian Darmanto, Tata Kelola Dalam Pengelolaan Hutan Lindung 

(Suatu Kajian dengan menggunakan Soft Systems Methodology). 

Laporan akhir disertasi dari Darmanto yang berjudul “Tata Kelola 

Dalam Pengelolaan Hutan Lindung (Suatu Kajian dengan menggunakan 

Soft Systems Methodology)”, didalam penelitiannya lebih dijelaskan tentang 

proses pembelajaran pada pengelolaan hutan lindung yang berlangsung 

secara partisipatif dan berbasis budaya dalam menentukan enam prinsip tata 

kelola yang baik dari segi partisipasi, efisiensi dan efektivitas, keadilan dan 

kesetaraan transparansi, akuntabilitas dan consensus. Kemudian didalam 

penelitian Darmanto menjelaskan tentang implementasi kebijakan dalam 
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pengelolaan hutan lindung yang mengambol objek studi di Kabupaten 

Wonosobo. 

Perbedaan penelitan penulis dengan penelitian diatas, bahwa penelitian 

yang dilakukan Darmanto lebih berbasis terhadap proses pembelajaran pada 

pengelolaan hutan lindung. Dalam hal ini berbeda dengan penelitian penulis 

yang akan melakukan penelitian di Perum Perhutani di Kabupaten Pacitan 

guna mengetahui pengelolaan hutan produksi yang ada. 

1.3. Penelitian Ramli Ramadhan, Politik Kontrol dan Akses Atas Hutan Negara 

Dalam Rezim Kehutanan Fragmented (Studi Kasus Kesatuan Pengelolaan 

Hutan (KPH) Provinsi DIY). 

Tesis Ramli Ramadhan dari Universitas Gajah Mada yang berjudul 

“Politik Kontrol dan Akses Atas Hutan Negara Dalam Rezim Kehutanan 

Fragmented (Studi Kasus Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Provinsi 

DIY)”, didalam tesis tersebut menjelaskan mengenai persoalan akses dan 

kontrol atas hutan Negara di Provinsi Yogyakarta yang cenderung 

fragmented dengan hadirnya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). 

Keberaaan KPH menimbulkan persoalan politik terutama menyangkut 

distribusi akses dan kontrol atas hutan Negara yang selama ini ada di 

instisusi daerah, seperti Dinas Provinsi dan Kabupaten. 

2.2 Landasan teori 

Berdasarkan dengan rumusan masalah penelitian ini, dan sekaligus untuk 

melakukan analisis pemecahan permasalahan yang akan dikaji maka diperlukan 

teori-teori terdahulu yang sudah diakui kebenarannya secara empiris untuk 

mendasari atas kajian-kajian yang akan dilakukan. 
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2.2.1 Asas, Tujuan dan Pembangunan Kehutanan  

Asas pembanguanan kehutanan adalah kelestarian hutan dan 

manfaat  yang progresif. Hal ini dapat pula diklafikasikan sebagai 

pembangunan kehutanan yang berorintasikan tata lingkungan hidup 

manusia. Atas dasar dan orientasi itu tujuan yang akan dicapai dalam 

pembangunan kehutanan adalah manfaat yang sebesar-besarnya secara 

sebaguna dan lestari, baik langsung maupun tidak lansung maupun tidak 

langsung, dalam usaha turut membangun masyrakat Indonesia yang adil 

dan makmur berdasarkan Pancasila.  

Sesuai dengan asas dan tujuan tersebut, maka pembangunan 

kehutanan meliputi, antara lain:  

a. Ideologi /Politik  

Pancasila sebagai tujuan hidup bangsa Indonesia, manganut asas 

keseimbangan dan keselarasan antara manusia dengan penciptanya,  

Tuhan Yang Maha Esa, antara manusia dengan alam semesta (antara 

lain hutan yang kaya raya dengan flora dan fauna) ciptaan Tuhan, dan 

antara manusia dengan manusia lainnya. Manfaat hutan secara 

seimbang dan serasi merupakan pencerminan rasa syukur bangsa 

Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan 

upaya pembangunan manausia Pancasila seutuhnya yang mencitai 

tanah air dan bangsa.  

b. Sosial Ekonomi  

Pembangunan Kehutanan mempunyai peranan dalam rangka 

mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ini dapat dicapai malalui:  
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1) Peran pembangunan kehutaan di dalam bidang produksi untuk 

meningatkan pendapatan Negara (dalam dan luar negeri sebagai 

devisa negara), serta menydiakan kayu dan hasil hutan lainnya 

untuk industri dan masyarakat.  

2) Peranan kehutanan yang berfungsi melindungi anatara lain: 

pengaturan klimatologi, dan lingkungan hidup yang memberikan 

dampak pada terpeliharanya kesuburan tanah, peningkatan 

produktivitas tanah, pengaturan debit air untuk menyediakan 

pengairan sawah, perikanan, air, air minum,dsb.  

c. Sosial Budaya  

Peranan hutan yang tercerminkan dalam bentuk kekayaan flora dan 

fauna, serta keindahan alam dalam pengembangan budaya bangsa, 

berproyeksi menurut kurun waktu:  

1) Masa lalu, hutan merupakan media tempat lahirnya inspirasi dan 

pengamblengan eksistensinya dalam menghadapi tantangan 

dalam dan lingkungan, sehingga secara seimbang manusia 

merupakan bagian dari alam sekelilingnya.  

2) Masa sekarang dan masa yang akan datang, hutan merupakan 

sarana untuk menigkatkan kehidupan manusia , baik secara fisik 

maupun mental, lansung maupun  tidak langsung.  

d. Pertahanan dan Keamanan  

Peranan hutan dan kehutanan dalam perubahan dan keamanan 

diberbagai zaman akan tetap sebagai baris pertahan atau sumber 

logistik dalam masa damai dan masa perang. 
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2.3 Landasan konseptual 

2.3.1 Hutan 

Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh 

pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan- kawasan semacam ini terdapat 

di wilayah- wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung 

karbon dioksida (carbon dioxide sink), habitat hewan, modulator arus 

hidrologika, serta pelestari tanah , dan merupakan salah satu aspek biosfer 

bumi yang paling penting. (wordpress, 2016) 

Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita 

dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin. 

Di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua 

besar. Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, 

terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah 

yang cukup luas. Pohon itu sendiri adalah tumbuhan cukup tinggi dengan 

masa hidup bertahun-tahun, jadi berbeda dengan sayur-sayuran atau padi-

padian yang semusim saja. Pohon juga berbeda karena sangat mencolok, 

memiliki sebatang pokok tegak berkayu yang cukup panjang dan bentuk tajuk 

(mahkota daun) yang sangat jelas, suatu kumpulan pepohonan dianggap hutan 

jika mampu menciptakan iklim dan kondisi lingkungan yang khas setempat, 

yang berbeda daripada daerah luarnya. Jika kita berada di hutan hujan tropis, 

rasanya seperti masuk kedalam ruangan sauna yang hangat dan lembab, yang 

berbeda daripada daerah perlandangan sekitarnya. Ini berarti segala 

tumbuhan lain dan hewan (hingga yang sekecil-kecilnya), serta beraneka 

unsur tak hidup lain termasuk bagian-bagian penyusun yang tidak hanya 
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menyimpan sumber daya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non 

kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat melalui budidaya 

tanaman pertanian pada lahan hutan.  

Sebagai fungsi ekosistem hutan sangat berperan dalam berbagai hal 

seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora 

dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya 

pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan hutan 

merupakan salah satu kawasan yang sangat penting, hal ini dikarenakan hutan 

adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.  

Berdasarkan Pasal 2, Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 

2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan menjadi Undang- Undang, menyatakan bahwa : “Hutan adalah 

suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam 

hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, 

yang satu dengan lainnya  tidak dapat dipisahkan”. Ada empat unsur yang 

terkandung dari definisi hutan di atas, yaitu :  

a. Unsur lapangan yang cukup luas (minimal ¼ hektar) yang di sebut tanah 

hutan.  

b. Unsur Pohon ( kayu, bambu, palem), flora dan fauna.  

c. Unsur lingkungan  

d. Unsur penetapan Pemerintah  

Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang 

tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan disini, 



16 
 

 
 

menganut konsepsi hukum secara vertikal, karena antara lapangan (tanah), 

pohon, flora, dan fauna, beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan 

yang utuh.  

2.3.1.1 Jenis-jenis Hutan  

Posisi Indonesia yang berada di garis khatulistiwa menjadikan 

Indonesia berada dalam kawasan Tropis, artinya cuaca yang mengirinya 

berimbang antara hujan dan kemarau. Hal ini berdamapak pada 

perkembangan jenis-jenis hutan di Indonesia. Hutan di Indonesia memiliki 

banyak keragaman. Dalam hal ini di mungkinkan karena dukungan 

lingkungan dan kondisi tanah yang sesuai bagi perkembangan aneka ragam 

tanaman di Indonesia.  

Secara umum, jenis-jenis hutan di Indonesia dibagi ke dalam enam 

kelompok besar. Dimana dari keenam kelompok itu, pada nantinya masih 

di bagi kedalam beberapa sub jenis. Secara umum, hutan di kelompokan 

menjadi enam bagian. Keenam bagian tersebut adalah (Indriyanto, 2006) :  

a. Hutan yang dikelompokan berdasarkan iklim  

b. Hutan berdasarkan Variasi iklim, jenis tanah, dan bentang alam  

c. Hutan berdasarkan terbentuknya  

d. Jenis- jenis hutan berdasrkan status  

e. Hutan berdasrkan jenis tanamannya  

f. Berdasarkan Fungsinya  

Dari keenam jenis hutan, masing-masing masih memiliki sub bagian 

sendiri. Hal ini karena pada masing- masing bagian, memiliki 

pengelompokan yang lebih spesifik lagi. Seperti pada hutan yang di 
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kelompokan berdasarkan musimnya, didalam kelompok tersebut masih 

terbagi menjadi dua yaitu Hutan Hujan Tropika dan Hutan Monsun. Pasal 5 

sampai dengan  Pasal 9 Undang- Undang  Nomor 19  Tahun 2004 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 

Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 41 Tahun 

1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang, di tentukan empat jenis 

hutan, yaitu berdasarkan statusnya, fungsinya, tujuan khusus dan  

pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air. Keempat jenis hutan itu 

dikemukakan sebagai berikut :  

a. Hutan berdasarkan statusnya  

Hutan berdasarkan statusnya dijelaskan pada Pasal 5 Undang- Undang  

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hutan berdasarakan 

statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status 

(kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan 

pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut. 

Hutan berdasarkan statusnya dibagi dua macam, yaitu:  

1) Hutan Hak, adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak 

atas tanah (Pasal 5, Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999).  

2) Hutan Negara, adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak 

dibebani hak keatas tanah, yang termasuk dalam kulifikasi hutan 

negara yaitu :  

a) Hutan adat, adalah hutan negara yang diserahkan pengelolaanya 

kepada masyarakat hukum adat (rechtgemeenschap). 
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b) Hutan desa, adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan 

dimanfaatkan untuk kesejateraan desa.  

c) Hutan Kemasyarakatan, adalah hutan negara yang 

pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.  

b. Hutan berdasasarkan fungsinya  

Hutan berdasarkan fungsinya telah dijelaskan pada Pasal 6 sampai 

dengan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 

penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 

Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 

1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang. Hutan berdasarkan 

fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada 

kegunaanya. Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga macam, 

diantaranya :  

1) Hutan konservasi, adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu 

yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman 

tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri 

dari tiga macam antara lain :  

a) Kawasan hutan suaka alam, adalah hutan dengan ciri khas tertentu 

yang mempunyai fungsi pokok sebagai pengawassan pengawetan 

keankekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang 

juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.  

b) Kawasan hutan pelestarian alam, adalah hutan dengan ciri khas 

yang tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem 

penyangga penghidupan pengawetan keanekaragaman jenis 



19 
 

 
 

tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber 

daya alam hayati dan ekosistemnya.  

c) Taman buru, adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai 

tempat wisata berburu.  

2) Hutan Lindung, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi 

pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk 

mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah 

intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah. 

3) Hutan produksi, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi 

pokok memproduksi hasil hutan.  

c. Hutan berdasarkan tujuan khusus 

Hutan berdasarkan tujuan khusus yaitu penggunaan hutan untuk 

keperluan penelitian dan pengembangan , pendidikan dan latihan, serta 

untuk kepentingan religi dan budaya setempat ( Pasal 8 Undang- 

Undang  Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang 

Perubahan atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang  

Kehutanan menjadi Undang-Undang). Syaratnya tidak merubah fungsi 

pokok kawasan hutan.  

d. Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air di 

setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Hutan kota 

adalah hutan yang berfungsi sebagai resapan air.  

2.3.1.2 Manfaat Hutan  
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Hutan merupakan sebuah wilayah atau kawasan yang ditumbuhi 

aneka pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan hutan tersebar luas 

dipenjuru dunia, baik di daerah tropis maupun daerah dengan iklim yang 

dingin. Tuhan menciptakan hutan bukan sekedar melengkapi keindahan 

bumi-Nya, namun disini lah kita akan menemuka manfaat hutan sangat 

penting bagi kehidupan makhluk di bumi. Diantaranya adalah sebagai 

berikut :  

1) Menghasilkan Oksigen bagi Kehidupan 

Hutan adalah kumpulan pepohonan yang berperan sebagai produsen 

oksigen. Tumbuhan hijau akan menghasilkan oksigen dari proses 

fotosintesis yang berlangsung di daun tumbuhan tersebut. Dengan 

jumlah pepohonan yang cukup luas, tentunya hutan akan memberikan 

suplai kebutuhan oksigen yang cukup besar bagi kehidupan di muka 

bumi.  

2) Menyerap Karbon dioksida  

Karbon dioksida dibutuhkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis 

Sebuah keseimbangan alam yang luar biasa telah Allah ciptakan untuk 

kehidupan manusia. Karbon dioksida adalah gas berbahaya apabila 

dihirup secar berelebihan oleh manusia.  

3) Mencegah Erosi  

Keberadaan kawasan hutan yang luas juga akan membantu mencegah 

erosi atau pengikisan tanah. Pengikisan tanah dapat disebabkan oleh air. 

Hutan yang luas akan menyerap dan menampung sejumlah air yang 

besar. Akibatnya banjir dan tanah longsor dapat dikembalikan.  
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Kawasan yang tandus dan gersang biasanya akan rawan dengan 

bencana longsor, inilah fungsi lahan yang lain dan kerap kita lupakan. 

Para penebang hutan secara liar melakukan penggundulan hutan tanpa 

rasa tanggungjawab terhadap keselamatan bumi. mereka sebenarnya 

tak hanya berkhianat kepada banyak orang. Tapi juga kepada bumi 

sebagai tempat tinggal mereka.  

4) Kawasan Lindung dan Pariwisata  

Hutan juga berfungsi sebagai tempat untuk melindungi aneka hewan 

dan tumbuhan langka. Habitat mereka dilestarikan di kawasan hutan 

khusus. Di samping itu hutan juga dapat berfungsi sebagai objek 

penelitian.  

Hutan berdasarkan fungsinya (pasal 6 sampai dengan pasal 7 Undang- 

Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penentapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan menjadi Undang-Undang). Hutan berdasarkan fungsinya 

adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya. Hutan 

ini dapat digolongkan menjadi tiga macam, diantaranya :  

a) Hutan Konservasi, adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang 

mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan 

dan satwa beserta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri dari tiga 

macam antara lain:  

1) Kawasan hutan suaka alam, adalah hutan dengan ciri khas 

tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai pengawetan 
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keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya serta 

juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.  

2) Kawasan hutan pelestarian alam, adalah hutan dengan ciri khas 

tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem 

penyangga penghidupan pengawetan keanekaragaman jenis 

tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber 

daya alam hayati dan ekosistemnya.  

3) Taman buru, adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai 

tempat wisata berburu.  

b) Hutan lindung, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 

sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata 

air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi 

(penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.  

c) Hutan produksi, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 

memproduksi hasil hutan.  

2.3.2 Hutan Lestari 

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan 

berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam 

persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat 

dipisahkan. "Prinsip Hutan" yang diadopsi pada Konferensi PBB mengenai 

Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) di Rio de Janeiro pada tahun 

1992 mengambil kesimpulan tentang pengelolaan hutan lestari. Beberapa 

kriteria dan indikator telah dikembangkan untuk mengevaluasi pencapaian 

PHL dikedua negara dan tingkat unit pengelolaan. Ini merupakan upaya 
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untuk menyusun dan memberikan penilaian independen terhadap sejauh 

mana tujuan yang dari pengelolaan hutan lestari. Pada tahun 2007, Majelis 

Umum PBB mengadopsi Instrumen Non-Legally Binding pada semua jenis 

hutan. Instrumen ini adalah yang pertama, dan mencerminkan komitmen 

internasional yang kuat untuk mempromosikan penerapan pengelolaan 

hutan lestari melalui pendekatan baru yang membawa semua pemangku 

kepentingan bersama-sama. 

Hutan memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi produksi, fungsi lidung dan 

fungsi konservasi. Fungsi produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai 

fungsi pokok untuk memproduksi hasil hutan. Kemudian untuk fungsi 

lindung sendiri, merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 

sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, 

mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air 

laut dan memelihara kesuburan tanah. Dalam fungsi konservasi pada fungsi 

hutan yaitu kawasan hutan dengan ciri tertentu yang memiliki fungsi pokok 

pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.  

Hutan Lestari merupakan hutan yang sumber daya alamnya tetap 

tersedia secara terus menerus atau berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan 

manusia untuk saat ini dan generasi masa depan. Pengelolaan hutan lestari 

(PHL) adalah pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip-prinsip 

pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan hutan lestari bertujuan sosial, 

ekonomi dan lingkungan. Berbagai lembaga kehutanan sekarang berbentuk 

pengelolaan hutan berkelanjutan dan berbagai metode dan alat yang tersedia 
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yang telah diuji dari waktu ke waktu. Dalam pengelolaan hutan terdapat 

kriteria-kriteria dalam pengelolaannya sebagai berikut: 

1. Pengelolaan hutan yang lestari adalah kegiatan eksploitasi yang secara 

regular untuk mendapatkan sejumlah hasil hutan tanpa adanya 

pengrusakan atau secara radikal tidak merubah komposisi dan struktur 

tegakan hutan secara keseluruhan. 

2. Pengelolaan hutan yang lestari ialah terkontrolnya pembalakan hutan 

yang dikombinasikan dengan praktek silvikultur dengan tujuan 

mempertahankan atau meningkatkan nilai tegakan secara berturut-turut 

agar terjadi regenerasi alami. 

Menurut Higman dkk (2006), komponen utama dalam pengelolaan 

hutan lestari (PHL) adalah: 

1. Kerangka Hukum dan Kebijakan (A legal and policy framework). 

2. Keberlanjutan dan Optimalnya produksi hasil hutan (Sustained and 

optimalproduction of forest products). 

3. Perlindungan Lingkungan (Protecting the environment). 

4. Kesejahteraan Masyarakat (Wellbeing of people). 

5. Teknik Silvikultur (Some extra considerations apply specifically to 

plantations). 

Simon (1993) mengemukakan bahwa Pengelolaan Hutan Lestari 

mengandung tiga syarat penting yang harus dipenuhi, yaitu : 

a. Adanya batas kawasan hutan yang tetap dan diakui semua pihak. 

b. Adanya sistem silvikultur yang menjamin terlaksananya permudaan 

hutan yang mesti berhasil. 



25 
 

 
 

c. Penentuan etat tebangan yang menjamin terwujudnya kelestarian hasil 

kayu. 

2.3.3 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Pengertian lingkungan hidup tercantum dalam UK Environmental 

Protection Act, 1990: all, or any, of the following media, namely, the air, 

water and land; and the medium of air includes the air within buildings and 

the air within othe natural or man-made structures above or bellow ground 

(Stuart Bell and Donald McGilivray, 2006: 7). 

Awal perkembangan hukum lingkungan  Indonesia terlihat dalam 

Garis-garis Besar Haluan Negara 1973-1978 yang mulai mengkomodir 

perlunya perlindungan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan (Bab 

III Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang GBHN 1973-1978). 

Pada tahun 1978, Indonesia untuk pertama kalinya secara khusus 

mengkomodir perlindungan lingkungan hidup dalam cabang eksekutif 

dengan didirikannya Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan 

Lingkungan Hidup (Keppres No. 28 Tahun 1978 Jo. Keppres No. 35 Tahun 

1978). 

Tahun 2009 kembali menjadi tahun yang penting dalam 

perkembangan hukum lingkungan Indonesia dengan dikeluarkannya 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyusunan undang-undang ini, selain 

bertujuan menjawab kekurangan-kekurangan dalam pengaturan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1997 tertutama dilatarbelakangi adaptasi terhadap 

desentralisasi. Undang-Undang ini kembali mengakomodir konsep-konsep 
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baru dalam perlindungan maupun pengelolaan lingkungan, seperti Anti-

SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), instrument 

ekonomi lingkungan hidup – baik yang bersifat sukarena maupun wajib, 

inkorporasi aspek perencanaan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

(KLHS) dan Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup 

(RPPLH), pengaturan mengenai perubahan iklim, dan perizinan lingkungan 

(Mas Achmad Santoso dan Margaretha Quina, 2014: 38-39). 

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan 

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis 

dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup 

dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 

yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, 

pengawasan, dan penegakan hukum”. 

2.3.4 Pengelolaan Hutan 

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 

sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan 

alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan sumberdaya hutan adalah benda hayati, 

non hayati dan jasa yang terdapat di dalam hutan yang telah diketahui nilai 

pasar, kegunaan dan teknologi pemanfaatannya (Pasal 1 Peraturan 

Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang 

Kehutanan). 
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Hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang diberikan 

untuk kita, yang dapat memberikan manfaat multiguna kepada manusia 

yang wajib disyukuri, diurus dan dijaga kelestariannya. Hutan salah satu 

kekayaan alam yang tidak ternilai harganya karena dapat memberikan 

manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, 

baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi. Untuk itu hutan 

dikelola secara professional agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi 

sekarang dan generasi yang akan datang (Abdulah, 2011 : 199). 

Pancasila yang termanifeskan dalam sila-silanya yaitu sila keempat 

“kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam 

prmusyawaratan perwakilan” serta dalam sila kelima “keadilan bagi seluruh 

rakyat Indonesia” yang diwujudkan dalam pengelolaan hutan yang 

berdasarkan kearifan lokal Indonesia yaitu prinsip Co-Ownership, Co 

Management, dan Co Responsibility (Gunawati, Dewi. 2015).  

Prinsip Co-Ownersip yaitu Kawasan hutan adalah milik bersama yang 

harus dilindungi bersama-sama, prinsip Co Management yaitu kepemilikan 

bersama mengharuskan pengelolaan hutan untuk dilakukan bersama seluruh 

komponen masyarakat yang terdiri dari pemerintah, masyarakat dan ornop 

yang harus bekerjasama. Sedangkan Co Reponsibility yaitu keberadaan 

hutan menjadi tanggungjawab bersama karena pengelolaan hutan menjadi 

tujuan bersama. Ketiga prinsip tersebut merupakan perwujudan prinsip – 

prinsip pengelolaan dan perlindungan hutan yang sesuai dengan Negara 

Indonesia. 
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Peran aktif negara dalam konteks perlindungan dan pengelolaan hutan 

bahwa negara harus berkewajiban melakukan perlindungan dan 

pengelolaan hutan dalam upaya mitigasi perubahan iklim di Kementrian 

Kehutan sampai dengan tingkat tapak (unit pengelolaan kawasan hutan). 

Kewenangan tersebut berwujud : pertama, mengatur dan mengurus segala 

sesuatu yang berkaitan dengan kawasan hutan. Kedua, menetapkan status 

wilayah tertentu sebagai suatu kawasan hutan atau bukan suatu kawasan 

hutan. Ketiga, mengatur dan menetapkan hubungan- hubungan hukum 

antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan- perbuatan hukum 

mengenai kehutanan. Wujud tanggungjawab negara diatas berpijak pada 

cita hukum yakni : (Mahfud MD, 2011 : 6) 

1. Melindungi semua unsur bangsa demi keutuhan 

2. Mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan 

kemasyarakatan 

3. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum 

4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadilan 

dalam hidup beragama 

Dalam alam perlindungan dan pengamanan hutan harus dilakukan 

guna menjaga dan memelihara hutan agar sebagaimana mestinya. Yakni 

dengan adanya substansi hukum dalam kehutanan dapat menjadikan hutan 

sesuai yang diinginkan. Substansi dalam kehutanan sendiri terdiri dari 

Cabang Dinas Kehutanan, Perum Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa 

Hutan (LMDH). Rujukan pengelolaan hutan adalah Bab V pasal 21 UU 

Nomor 41 Tahun 1999. Pengelolaan hutan meliputi kegiatan tata hutan dan 
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penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan 

penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta 

perlindungan hutan dan konservasi alam. 

Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, 

mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe 

ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk 

memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari 

(pasal 1 angka 3 PP Nomor 6 Tahun 2007). Output dari tata hutan adalah 

blok dan petak serta pemetaanya berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan 

rencana pemanfaatan hutan serta intensitas dan efisiensi pengelolaan. 

Output penyusunan rencana pengelolaan adalah rencana pengelolaan jangka 

panjang dan jangka pendek. 

Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, 

mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya 

dukung, produktivitas, dan  peranannya dalam mendukung sistem 

penyangga kehidupan tetap terjaga. Yang termasuk kegiatan rehabilitasi 

hutan dan lahan adalah reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan 

tanaman, atau penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil 

teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif. Sedangkan reklamasi hutan 

meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan 

vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan 

peruntukannya. 

Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi 

kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh 
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perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, 

serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan 

perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat 

yang berhubungan dengan pengelolaan hutan (pasal 1 angka 1 PP Nomor 

45 Tahun 2004). 
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2.4 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengelolaan hutan produksi yang ada di Kabupaten Pacitan 

1. Bagaimana pengelolaan hutan produksi untuk 

menjamin kelestarian hutan yang ada di 

Kabupaten Pacitan? 

2. Bagaimana peran serta masyarakat dalam 

pengelolaan hutan produksi yang ada di 

Kabupaten Pacitan ? 

3. ? 

 

Yuridis 
Sosiologis: 

Dokumen 

Wawacara 

Observasi 

 

 

Metode 
Kulaitatif 

1. Hutan  

• Jenis-jenis hutan 

• Manfaat hutan 

2. Hutan Lestari 

3. Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

4. Pengelolaan hutan 
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 Di Kabupaten Pacitan sendiri hutan terbagi menjadi beberapa jenis, 

antara lain yaitu hutan bakau,hutan lindung dan hutan produksi. Hutan produksi dan 

hutan lindung yang ada di Kabupaten Pacitan dikelola oleh Perum Perhutani yang 

mana pengelolaan hutan produksi maupun hutan lindungnya dikelola berdasarkan 

rencana teknik tahunan perum perhutani. Dengan hal ini timbullah rumusan 

masalah yang ada yakni bagaimana pengelolaan hutan produksi untuk menjamin 

kelestarian hutan yang ada di Kabupaten Pacitan serta bagaimana peran serta 

masyarakat dalam pengelolaan hutan produksi yang ada di Kabupaten Pacitan. 

1. Pengelolaan hutan produksi yang ada di Kabupaten 

Pacitan telah sesuai aturan yang ada yang 

berpedoman pada Undang-Undang No 41 Tahun 

1999 Tentang Kehutanan. 

2. Masyarakat Kab. Pacitan berperan aktif dalam 

pengelolaan hutan produksi yang ada di Kab. 

Pacitan.  

1. Untuk menganalisis bagaimana pengelolaan hutan produksi 

sendiri di Kabupaten Pacitan. 

2. Untuk menganalisis langkah apa saja yang telah dilakukan 

Perum Perhutani Kabupaten Pacitan untuk pengelolaan 

hutan produksi yang ada di Kabupaten Pacitan. 

3. Untuk menganalisis peran serta masyarakat dalam 

mengelola hutan produksi yang ada di Kabupaten Pacitan. 
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Maka dengan adanya rumusan masalah yang ada, agar mendapat jawaban dari 

rumusan masalah tersebut dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. 

 Metode kualitatif sendiri dilakukan dengan pendekatan yuridis 

sosiologis dengan melakukan observasi ke substansi kehutanan, yakni di Cabang 

Dinas kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan, Perum Perhutani Kabupaten 

Pacitan serta Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang dikenal dengan LMDH. 

Kemudian dengan melakukan observasi ke Dinas atau instansi terkait maka akan di 

lakukan wawancara guna mendapatkan informasi serta dokumen yang di gunakan 

untuk membandingkan data serta observasi langsung yang dilakukan. Setelah 

dilakukan observasi dan analisis data maka hasil yang diharapkan adalah 

mengetahui penggelolaan dan pemeliharaan  hutan produksi di Kabupaten Pacitan 

yang dilakukan oleh Perum Perhutani Kabupaten. Selain itu untuk mengetahui 

bagaimana peran serta masyarakat Pacitan dalam pemeliharaan kawasan hutan di 

Kabupaten Pacitan apakah telah sesuai dengan undang-undang kehutanan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan. Penelitian kualitatif bertujuan 

untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data 

sedalam-dalamnya. Objek yang di teliti dan di pelajari dalam penelitian ini adalah 

objek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu mengenai manusia. Dengan demikian 

maka dengan menggunakan pendekatan kualitatif, seorang peneliti memiliki tujuan 

untuk mengerti atau memahami gejala yang di teliti (Soekanto, 1986:32). Penelitian 

Kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis 

3.2 Jenis Penelitian 

Dengan metode penelitian yuridis empiris atau non-doctrinal. Yang mana 

jenis penelitian non doctrinal merupakan penelitian yang berusaha mengidentifikasi 

hukum yang terdapat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya 

(Soekanto,1981:10). 

Sesuai dengan judul skripsi penulis yaitu “Pengelolaan Kawasan Hutan 

Produksi Untuk Menjamin Kelestarian Hutan di Kabupaten Pacitan” maka jenis 

penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis 

sosiologis. Dalam penelitian ini sebenarnya berbasis pada ilmu hukum normatif 

(peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji sistem norma dalam 

peraturan perundang-undangan, melainkan mengamati bagaimana reaksi dan 

interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat (Fajar, 

2013:47).  

3.3 Fokus Penelitian 
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Fokus pada dasarnya merupakan masalah pokok yang bersumber dari 

pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh melalui kepustakaan 

ilmiah ataupun kepustakaan lainnya (Moleong, 2007:97). Dengan adanya penetapan 

fokus penelitian digunakan untuk membatasi studi, memenuhi kriteria insklusi-

ekslusi atau kriteria masuk keluar suatu informasi yang baru diperoleh dari lapangan. 

Dengan adanya bimbingan dan arahan suatu fokus peneliti data tentang apa saja 

yang perlu dikumpulkan yang relevan (Moleong. 2007:94). 

Dalam peneltian ini yang menjadi fokus penelitian penulis adalah 

pengelolaan hutan produksi di Kabupaten Pacitan yang dikelola oleh Perum 

Perhutani dan bagaimana pula peran serta masyarakat Kabupaten Pacitan dalam 

pengelolaan hutan produksi yang ada di Kabupaten Pacitan.  

3.4 Lokasi Penelitian 

Berdasarkan judul peneliti yakni “Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi 

Untuk Menjamin Kelestarian Hutan Di Kabupaten Pacitan” maka dalam penelitian 

ini yang menjadi lokasi penelitian yaitu : 

1. Perum Perhutani Kabupaten Pacitan 

2. Lembaga Masyarakat Desa Hutan Kabupaten Pacitan 

Alasan penentuan lokasi penelitian yaitu karena hutan produksi merupakan 

wewenang dari Perum Perhutani Kabupaten Pacitan yang akan penulis teliti. Serta 

untuk mengetahui bagaimana peran masyarakat Pacitan dalam pengelolaan hutan 

produksi yang ada di Kabupaten Pacitan, penulis dihubungkan oleh Lembaga 

Masyarakat Desa Hutan (LMDH) untuk menanyakan langsung atau mewawancarai 

para petani kayu yang ada di Kabupaten Pacitan. 

3.5 Sumber Data 
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Sumber data penelitian adalah sumber dimana data diperoleh (Moleong, 

2009: 107). Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi: 

a. Data Primer 

Data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau 

diwawancarai (Moleong, 2009: 112). Data primer yaitu data yang diperoleh secara 

langsung dari sumbernya atau objek yang diteliti baik melalui observasi, 

wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang selanjutnya 

diolah oleh peneliti. Pada penelitian ini, data penelitian akan diperoleh setelah 

penulis melakukan pengamatan ke lapangan, studi dokumen dan wawancara 

informan dan responden yaitu Perum Perhutani Kabupaten Pacitan dan Lembaga 

Masyarakat Desa Hutan Kabupaten Pacitan 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek-

obyek atau narasumber. Ronny Hanitijo Soemitro (1994:52) mengatakan bahwa 

data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. 

Kemudian data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan 

mengikatnya) dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tersier.  

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, dan 

terdiri dari (Soekanto, 2014 : 13):  

a. Norma atau kaidah dasar yaitu pembukaan UUD 1945. 

b. Peraturan dasar : batang tubuh UUD 1945, ketetapan-ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat. 
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c. Peraturan Perundang-undangan, 

d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat. 

e. Yurisprudensi. 

f. Traktat. 

g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih 

berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formil bersifat 

tidak resmi dari Wetboek van Strafrecht. 

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor  41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 

Indonesia Nomor P.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. 

3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. 

4. Peraturan Bupati Pacitan No 50 Tahun 2007 tentang Uraian, Tugas, 

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutan dan Perkebunan Kabupaten 

Pacitan. 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2010 Tentang 

Dasar Hukum Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya hutan di Jawa 

dan Madura oleh Perum Perhutani. 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 73 Tahun 2013 Tentang 

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam 

Modal Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.  
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2. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, 

hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan 

sebagainya (Soekanto, 2014 : 13). Bahan hukum sekunder yang 

digunakan oleh penulis yaitu hasil karya dari kalangan hukum yang 

terdiri dari buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan 

dengan permasalahan penulis. 

3. Bahan Hukum Tersier  

 Bahan tersier ialah bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan 

hukum hukum primer dan bahan hukum sekunder contohnya yaitu kamus, 

ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya” (Soekanto, 2014 : 13). 

Bahan hukum tersier yang akan penulis gunakan untuk mendapatkan data 

adalah kamus hukum ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

sebagai penunjang pembuatan skripsi ini dan menjelaskan istilah rekondisi 

yang bukan merupakan frasa dalam Undang-undang. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian terdapat beberapa alat pengumpulan data yang 

digunakan. Pengumpulan data sendiri dapat berupa pengamatan atau observasi, 

studi pustaka atau bahan pustaka, wawancara atau interview dan dokumentasi. Dan 

alat yang akan digunakan, hendaknya tergantung pada ruang lingkup dan tujuan 

penelitian hukum yang dilakukan khususnya mengenai tipe data yang diteliti. 

1. Studi Dokumen 
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Dalam studi dokumen, bahan hukum yang akan diperiksa yaitu bahan hukum 

primer, sekunder dan tersier. Berkaitan dengan hal tersebut studi dokumen yang 

digunakan penulis yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor  41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 

Nomor P.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. 

3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Kehutanan Provinsi Jawa Timur. 

4. Peraturan Bupati Pacitan No 50 Tahun 2007 tentang Uraian, Tugas, Fungsi 

dan Tata Kerja Dinas Kehutan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan. 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2010 Tentang Dasar 

Hukum Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya hutan di Jawa dan Madura 

oleh Perum Perhutani. 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 73 Tahun 2013 Tentang 

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam 

Modal Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. 

7. Buku-buku hukum. 

8. Jurnal-jurnal hukum. 

9. Kamus bahasa Indonesia. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan proses pengumpulan data yang mana data yang 

diinginkan langsung diperoleh dengan mendapat informasi langsung dari 

sumbernya. Wawancara mendalam merupakan percakapan terarah yang 
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tujuannya untuk mengumpulkan informasi etnografi. Wawancara yang 

mendalam dapat diberi makna kombinasi antara pernyataan-pernyataan 

deskriptif, structural dan kontras  (Harsono,2008:162). 

Wawancara sendiri merupakan situasi peran antara pribadi bertatap muka, 

ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian 

kepada responden (Amiruddin, 2006:82). Wawancara yang dilakukan oleh 

penulis yaitu dengan Kepala Cabang Dinas dan pegawai Cabang Dinas Kehutaan 

Kabupaten Pacitan guna mengetahui tentang pengelolaan hutan di Kabupaten 

Pacitan setelah terjadinya banjir dan sebelum terjadinya banjir di Pacitan. Selain 

dengan Cabang Dinas Kehutan, penulis juga melalukan wawancara dengan 

pegawai Perum Perutani Kabupaten Pacitan guna mengetahui bagaimana 

pengelolaan hutan produksi sebelum dan sesudah terjadinya banjir dan tanah 

longsor di Kabupaten Pacitan. Serta melakukan wawancara dengan penyuluh 

dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan dan masyarakat guna mengetahui peran 

serta masyarakat dalam pengelolaan hutan yang ada di Kabupaten Pacitan 

selama ini. 

3. Observasi 

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya 

mengatur sikap dari informan dan responden namun juga dapat digunakan 

untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi dan kondisi) dengan 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik fenomena-fenomena 

yang diselidiki. Tujuan observasi adalah menggambarkan segala sesuatu yang 

berhubugan dengan objek penelitian, mengambil kesimpulan yang disusun 
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menjadi sebuah laporan yang relevan dan dapat bermanfaat sebagai sebuah 

bahasan pembelajaran atau studi. Beberapa hal yang dijadikan alasan mengapa 

segala sesuatu yang berhubungan dengan objek secara langsung dan jelas tanpa 

perlu mengira-ngira. 

3.7 Validitas Data 

Validitas data merupakan keakuratan antara data yang terjadi pada objek 

penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh penulis. Maka dalam hal ini data 

yang diharapkan dalam penelitian ini adalah data yang valid dan reliable. Artinya 

data tersebut dapat menggambarkan kondisi obyek penelitian dengan sebenarnya 

dan dapat dipertanggngjawabkan. Untuk menetapkan keabsahan data dalam 

penelitian, dilakukan pemeriksaan melalui sumber lainnya yang dapat dicapai 

dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan, studi pustaka, dan 

wawancara. 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep 

kesahihan data (validitas) dan keandalan (realbilitas) menurut aliran positivme. 

Teknik pemeriksaan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik 

triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 

memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding (Moleong, 2013: 330). Ada beberapa macam triangulasi yaitu : 

1. Triangulasi Sumber (data) 

Triangulasi ini membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berada dalam metode 

kualitatif. 

Bagan 1 
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Bagan Teknik Triangulasi Data 

 

 

 

2. Triangulasi Metode 

Triangulasi ini menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek 

data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

3. Triangulasi Penyidikan 

Triangulasi ini dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya 

untuk keperluan pengecekan kembali tingkat derajat kepercayaan data. 

4. Triangulasi Teori 

Triangulasi ini berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat 

diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori tetapi hal itu dapat 

dilakukan, dalam hal ini dinamakan penjelasan banding. 

Teknik triangulasi yang digunakan oleh penulis yaitu triangulasi sumber 

dengan cara membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari Pegawai Cabang 

Dinas Kehutanan, Pegawai Perhutani, dan dokumen yang ada berupa peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai kehutanan. 

3.8 Analisis Data 

Analisis data yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun 

secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterprestasikan untuk 

memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang digunakan adalah dengan 

pendekatan deskritif kualitatif, data dalam deskritif kualitatif merupakan proses 

Sumber Data 

Pengamatan 

Hasil Wawancara 
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yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, 

yaitu wawancara, observasi, dokumntasi, dan sebagainya (Moleong, 2002:190) 

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data mengorganisasikan ke dalam 

pola, kategori dan satuan uraian dasar.  

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, digunakan langkah-

langkah sebagai berikut : 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yaitu mencari dan mengumpulkan 

data yang diperlukan yang dilakukan terhadap berbagai jenis 

dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian dat tersebut 

dicatat. Data-data yang terkumpul diperoleh melalui penelitian 

berupa wawancara dan dokumen. 

2. Reduksi Data 

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan reduksi 

data. Reduksi data diartikan sebagai suatu proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di 

lapangan. Dalam penelitian ini, proses reduksi data dilakakukan 

dengan mengumpulkan data dari hasil penelitian wawancara 

beserta kepustakaan. Pada reduksi data, hanya temuan data yang 

berkenaan dengan permasalahan peneliian saja yang direduksi. 

Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk menganalisis 

yang mengarahkan dan membuang yang tidak penting sehingga 

memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan. 
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3. Penyajian Data 

Penyajian data adalah pengumpulan informasi tersusun 

yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. Penyajian data berupa bentuk 

gambar, tulisan, tebel atau grafik. Dalam melakukan penyajian 

data memiliki tujuan untuk menggabungkan informasi sehingga 

dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar 

peneliti tidak mengalami kesulitan dalam mengetahui informasi 

baik secara keseluruhan ataupun bagian tertentu dai hasil 

penelitian. 

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Penarikan kesimpulan yaitu suatu tindakan dimana 

dilakukan penarikan inti dari suatu data yang telah terkumpul 

pada suatu proses penelitian yang telah dilaksanakan sehingga 

hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut memperoleh 

kesimpulan atau verifikasi akhir. Kesimpulan yang diperoleh 

awalnya bersifat tidak pasti dan masih belum jelas dan 

diragukan akan tetapi setelah bertambahnya data dari hasil 

wawancara dan hasil observasi dapat diperoleh kesimpulan 

yang jelas dan akurat. 

Komponen-komponen tersebut saling berkesinambugan 

dimana dari setiap komponen saling mempengaruhi dan terkait. 

Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan 

mengadakan awancara yang disebut tahap pengumpulam data. 
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Karena data-data yang dikumpulkan banyak, maka diadakan 

reduksi data. Setelah reduksi data kemudian diadakan sajian 

data, selain itu pengumpulan data juga digunakan utnuk 

menyajikan data. Apabila ketiga tahap tersebut selesai 

dilakukan, maka diambil suatu kesimpulan atau verifikasi. 

Dibawah ini merupakan bagan atau alur dari proses menganalisi data dalam 

penelitian ini : 

Bagan 2 

Bagan alur analisis data 

  

 

 

 

 

 

  

Pengumpulan Data Penyajian Data 

Reduksi Data 

Penarikan 

Kesimpulan/ 

verifikasi 



46 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum dan Wilayah Hutan di Kabupaten Pacitan 

Pacitan merupakan sebuah Kabupaten yang terletak di ujung barat Provinsi 

Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Pacitan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo 

di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek disebalah timur, 

berbatasan dengan samudra hindia disebelah selatan, serta berbatasan dengan 

Kabupaten Wonogiri disebelah Barat. Sebagian besar wilayahnya berupa 

pegunungan kapur, yakni bagian dari rangkaian Pegunungan Kidul. Tanah tersebut 

kurang cocok untuk pertanian. Kabupaten Pacitan memiliki luas wilayah 1.389,87 

Km2 atau 138.987,16 Ha dengan pembagian lebih dari 85% merupakan daerah 

perbukitan. Apabila  dilihat dari aspek geografis tanah di Kabupaten Pacitan terdiri 

atas tanah ladang 21,51%, pemukiman penduduk 02,27%, hutan 58,56%, sawah 

09,36% dan pesisir dan tanah kosong 08,29%.   

(sumber : http://wikipedia.com, 14-10-2019, 11.00 WIB) 

 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pegunungan_Kidul&action=edit&redlink=1
http://wikipedia.com/
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(sumber : http://wikipedia.com, 14-10-2019, 11.00 WIB) 

Kabupaten Pacitan terdiri dari 12 kecamatan, 5 kelurahan, dan 166 desa. 

Kondisi topografi di Kabupaten Pacitan sebagian besar berupa pegunungan dan 

bukit, juga menyimpan potensi hutan yang cukup besar dari hutannya. Dari hutan 

ini akan dihasilkan berbagai jenis kayu yang tidak hanya diminati oleh masyarakat 

sekitar tetapi juga diekspor keluar Kabupaten Pacitan. Hutan di Kabupatan Pacitan 

terbagi menjadi hutan produksi yang luasnya mencapai 87,89% dari luas hutan yang 

ada, sedangkan sisanya 12,10% adalah hutan lindung. Kawasan hutan produksi 

http://wikipedia.com/
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Desa
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merupakan kawasan yang diperuntukan untuk memproduksi hasil hutan. Jenis kayu 

hutan yang ada di Kabupaten Pacitan antara lain kayu jati, kayu sengon, kayu pinus, 

kayu mahoni, kayu akasia, dan lain-lain.    

Tabel 4.1 Letak dan Luas Kawasan Hutan Produksi Tahun 2018 

 
NO KECAMATAN LUAS 

(Ha) 

DESA LUAS 

(Ha) 

KETERANGAN 

1. Pacitan 264.60 Gunungsari 8.70  

   Nanggungan 8.50  

   Sedeng 68.70  

   Sidoharjo 91.90  

   Kembang 24.10  

   Bolosingo / 

Pacitan 

31.10  

   Bangunsari 31.60  

2. Pringkuku 749.90 Pringkuku 117.90  

   Dadapan 576.20  

   Tamansari 55.80  

3. Punung 99.30 Gondosari 90.00  

   Pakis 9.30  

4. Donorojo 82.30 Kalak 82.30  

5. Bandar 409.40 Jeruk 169.10  

   Bangunsari 147.30  

   Bandar 93.00  

6. Nawangan 183.20 Jetis Lor 183.20  

7. Arjosari 82.50 Jatimalang 13.50  

   Temon 29.60  

   Tremas 39.40  

8. Tegalombo 70.70 Tegalombo 5.30  

   Ngreco 5.00  

   Gemaharjo 28.30  

   Nglimas 2.50  

9. Sudimoro 48.30 Pager gunung 48.30  

10. Ngadirojo 16.30 Cokro kembang 16.30  

      

TOTAL 2006.50  2006.50  

(Sumber : Perum Perhutani Kabupaten Pacitan) 

 Di Kabupaten Pacitan sendiri hutan terbagi menjadi beberapa jenis, antara 

lain yaitu hutan lindung dan hutan produksi. Hutan lindung adalah kawasan hutan 

yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan 

untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi 
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air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Sedangkan hutan produksi adalah 

kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 

Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya 

yaitu fungsi konservasi, lindung, dan produksi. 

  “upaya yang dilakukan oleh cabang dinas kehutanan dalam mencegah 

terjadinya banjir yaitu dengan melakukan penanaman, terutama di daerah hulu 

seperti daerah Kecamatan Bandar dan Kecamatan Nawangan. Selain itu juga 

dilakukan pembangunan sipil tenis berupa DAM penahan. Selain itu, juga 

menghimbau masyarakat untuk tidak menebang kayu yang mana memelihara 

sumber-sumber air”. 

(sumber : wawancara dengan Bapak Wardoyo, S.Hut,MM selaku Kepala Cabang 

Dinas Kehutanan Kabupaten Pacitan tanggal 12 Agustus 2019, pukul 10.00 WIB) 

Tabel 4.2 Realisasi Gerakan Penanaman Satu Miliar Pohon (OBIT) tahun 2016 

REALISASI GERAKAN PENANAMAN SATU MILYAR POHON (OBIT) 

TAHUN 2016 

(1 Februari 2016 s/d 31 Januari 2017) 

Kabupaten  : Pacitan 

Provinsi       : Jawa Timur 

N

O 

KEGIATAN Realisasi Penanaman (Batang) 

AKHIR 

MARET 

B 03 

AKHIR 

JUNI 

B 06 

AKHIR 

SEPTEM

BER 

B 09 

AKHIR 

DESEMB

ER 

B 12 

AKHIR 

JANUARI 

B 01 

JUMLAH 

A SEKTOR KEHUTANAN 

1. Rehabilitasi Hutan 

dan Lahan (RHL) 

sumber dana APBN 

(pada Kawasan 

konservasi/lindung, 

mangrove) 

- - - - - - 
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2. RHL sumberdana 

Provinsi/Kabupaten/

Kota 

- - - 846.305 - 846.305 

3. RHL sumberdana 

perimbangan 

keuangan (DAK 

Kehutanan dan DBH 

DR) 

- - - 92.375 - 92.375 

4. Kebun Bibit Rakyat 

(KBR) 

- - - 450.000 - 450.000 

5. Reklamasi Hutan 

Bekas Tambang 

- - - - - - 

6. Hutan Rakyat - - - 10.000 - 10.000 

7. Hutan Kota - - - - - - 

8. Penghijauan 

Lingkungan (APBN) 

- - - 5.000 - 5.000 

9. Hutan Tanaman 

Indutri (HTI) oleh 

BUMS dan BUMN 

(INHUTANI) 

- - - - - - 

10. Hutan Tanaman 

Rakyat (HTR) oleh 

Masyarakat 

- - - - - - 

11. Reboisasi oleh Perum 

Perhutani 

- - - 31.926 - 31.926 

12. Lain-lain 543.875 687.534 834.560 903.103 1.212.065 4.181.137 

B Sektor Non Kehutanan 

1. Pengembangan pohon 

trembesi BANPRES 

di daerah 

- - - - - - 

2. Tanaman Perkebunan 

(Kementrian 

Pertanian**) 

- - - 80.600 - 80.600 

3. Tanaman 

Hortikultura 

(Kementrian 

Pertanian) 

- - - 2.300 - 2.300 

4. Penanaman Pohon di 

Jalan Tol, Waduk, dll 

(Kementrian PU) 

- - - - - - 
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5. Gerakan Perempuan 

Tanam dan Pelihara 

oleh 7 organisasi 

wanita (DWP, PKK, 

SIKIB) 

- - - 500 - 500 

6. TNI/ POLRI - - 700 5000 - 5.700 

7. Penanaman CSR 

BUMN/ BUMD/ 

BUMS 

- - - - 710.000 710.000 

8. Lain-lain Kementrian 

/ Lembaga / Partai 

Politik 

- - 300 - - 300 

TOTAL 543.875 687.534 835.560 2.427.109 1.922.065 6.416.143 

Keterangan : 

*)   Termasuk CSR oleh BUMN/BUMS 

**) Tidak termasuk tanaman kelapa dan kepala sawit 

Catatan : 

Peta lokasi penanaman di tingkat Kabupaten/Kota minimal skala 1 : 100.000 agar dilampirkan 

(sumber : Cabang Dinas Kehutanan Kab. Pacitan) 

 Pembagian hutan produksi di Kabupaten Pacitan terletak di 10 kecamatan 

yang berada di Kabupaten Pacitan, yaitu Kecamatan Pacitan, Kecamatan 

Pringkuku, Kecamatan Punung, Kecamatan Donorojo, Kecamatan Bandar, 

Kecamatan Nawangan, Kecamatan Arjosari, Kecamatan Tegalombo, Kecamatan 

Sudimoro, dan Kecamatan Ngadirojo. Luas hutan produksi di Kabupaten Pacitan 

sendiri adalah 2006.50 ha. Hutan terluas di Kabupaten Pacitan terletak di 

Kecamatan Pringkuku dengan luas 749.90 ha yang terbagi menjadi 3 Desa yakni di 

Desa Pringkuku dengan luas 117.90 ha, di Desa Dadapan dengan luas 576.20 ha 

serta di desa Tamansari seluas 55.80 ha. Dan untuk hutan yang paling sempit di 

Kabupaten Pacitan terletak di Kecamatan Ngadirejo yang terdapat di satu Desa 

yakni Desa Cokrokembang dengan luas 16.30 ha. Walaupun di Kabupaten Pacitan 

terbagi menjadi 12 Kecamatan, akan tetapi kawasan hutan produksi di Kabupaten 

Pacitan terdapat di 10 Kecamatan saja, yang mana terdapat 2 kecamatan yang tidak 
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terdapat kawasan hutan produksi didalamnya. Pada tahun 2017, kawasan hutan 

produksi di Kabupaten Pacitan setelah terjadinya banjir adalah 1.728,40 ha, hutan 

lindung sendiri adalah 278,10 ha. Serta untuk luas total hutan di kawasan 

Kabupaten Pacitan adalah 2006,50 ha. Hal ini dapat di buktikan dari data yang 

diambil dari Instansi UPT Pengelolaan Hutan Wilayah I di Pacitan. 

Tabel 4.3 Luas Kawasan hutan di Kabupaten Pacitan tahun 2017 
NO KPH LUAS (Ha) JUMLAH 

  PERHUTANI KONSERVASI  

  HP HL CA SM TW TN TAHURA  

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

1. LAWU 

DS. 

1.728,40 278,10 - - - - - 2.006,50 

          

          

 JUMLAH        2.006,50 

(Sumber : Perum Perutani Kab. Pacitan) 

Keterangan : 

HP   = Hutan Produksi    SM = Suaka Margasatwa 

HL  = Hutan Lindung    TW = Taman Wisata Alam 

CA   = Cagar Alam    TN = Taman Nasional 

TAHURA = Taman Hutan Raya 

 Dalam data UPT Pengelolaan Hutan Wilayah, luas hutan lindung yang 

dikelola oleh Perum Perhutani terdapat kawasan hutan konservasi dalam klasifikasi 

LDTI seluas 35,30 ha. Kemudian untuk luas hutan rakyat sendiri di Kabupaten 

Pacitan adalah 76.316,000 ha pada tahun 2016 dan pada tahun 2018 tetap dengan 

luas 76.316,000 ha. Hal ini dapat di katakana bahwa adanya banjir di Kabupaten 

Pacitan pada tahun 2017 tidak mengurangi dan tidak berpengaruh pada hutan 

produksi di Pacitan karena luasnya tetap sama, dan banjir yang terjadi pada tahun 

2017 tidak berdampak pada hutan produksi di Kabupaten Pacitan. Hutan rakyat di 

Pacitan terletak di 12 kecamatan, hal ini dapat dikatakan bahwa di setiap kecamatan 
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di Kabupaten Pacitan memiliki hutan rakyat di dalamnya, hutan rakyat terluas di 

Kabupaten Pacitan terletak di Kecamatan Kebonagung dengan luas 10.135,900 ha, 

dan untuk hutan paling sempit yag terdapat di Kabupaten Pacitan terletak di 

Kecamatan Donorojo dengan luas 4.550,000 ha. 

(sumber : cabang dinas kehutanan Kab. Pacitan) 

Kabupaten Pacitan memang terkenal dengan hutan yang asri, hutan di 

Kabupaten Pacitan sendiri terbagi menjadi hutan lidung, hutan produksi, hutan 

rakyat, hutan bakau dan juga terdapat hutan kota. Hutan kota adalah hutan atau 

sekelompok pohon yang tumbuh di dalam kota atau pinggiran kota. Dalam arti yang 

lebih luas bisa berupa banyak jenis tanaman keras atau pohon yang tumbuh di 

sekeliling pemukiman. Hutan kota bisa merupakan hutan yang disisakan pada 

perkembangan kota atau sekelompok tanaman yang sengaja dibuat untuk 

memperbaiki lingkungan kota. Hutan kota sendiri penting untuk keseimbangan 

Tabel 4.4 Luas dan Lokasi Hutan Rakyat Kabupaten Pacitan sampai tahun 2018   
NO KECAMATAN LUAS 

HUTAN 

RAKYAT 

(Ha) s/d 

Tahun 2016 

LUAS 

HUTAN 

RAKYAT 

(Ha) s/d 

Tahun 2018 

KETERANGAN 

1 2 5 5 6 

          

1 DONOROJO 4.550,000 4.550,000   

2 PUNUNG 5.397,530 5.397,530   

3 PRINGKUKU 6.145,150 6.145,150   

4 PACITAN 6.132,750 6.132,750   

5 ARJOSARI 7.597,750 7.597,750   

6 KEBONAGUNG 10.135,900 10.135,900   

7 TEGALOMBO 5.619,370 5.619,370   

8 BANDAR 5.110,200 5.110,200   

9 NAWANGAN 4.946,900 4.946,900   

10 TULAKAN 9.812,750 9.812,750   

11 NGADIROJO 5.901,130 5.901,130   

12 SUDIMORO 4.966,570 4.966,570   

  JUMLAH 76.316,000 76.316,000   

https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota
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ekologi manusia dalam berbagai hal seperti, kebersihan udara, ketersediaan air 

tanah, pelindung terik matahari, kehidupan satwa dalam kota dan juga sebagai 

tempat rekreasi. Hutan kota juga dapat bermanfaat untuk mengurangi dampak cuaca 

yang tidak bersahabat seperti mengurangi kecepatan angin, mengurangi banjir, 

memberi keteduhan. Juga memberikan efek pengurangan pemanasan global. 

Tabel 4.5 Luas Hutan Kota sampai tahun 2017 
NO LOKASI LUAS 

HUTAN 

KOTA (Ha) 

SK BUPATI NOMOR KETERANGAN 

1 2 3 4 5 

1. Hutan Kota Stadion, 

Desa Sidoharjo, 

Kec. Pacitan 

2 Keputusan Bupati Pacitan 

No. 

188.45/52/408.11/2007 

 

     

2. Hutan Kota 

Telengria, Desa 

Sidoharjo, Kec. 

Pacitan 

0,5 Keputusan Bupati Pacitan 

No. 

188.45/52/408.11/2007 

 

     

3. Hutan Kota Blok 

Pancer, Kelurahan 

Ploso, Kec. Pacitan 

2,5 Keputusan Bupati Pacitan 

No. 

188.45/937.B/408.21/2013 

 

     

4. Hutan Kota Blok 

Pancer, Desa 

Kembang, Kec. 

Pacitan 

7,5 Keputusan Bupati Pacitan 

No. 

188.45/937.B/408.21/2013 

 

     

 JUMLAH 12,5   

(Sumber : Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Pacitan) 

 Hutan kota di Kabupaten Pacitan terletak di 4 wilayah, yakni di Desa 

Sidoarjo Kecamatan Pacitan dengan nama hutan Kota Stadion, dengan luas 2 ha, 

yang mana mendapatkan SK Bupati Keputusan Bupati Pacitan No. 

188.45/52/408.11/2007. Kemudian di Sidoarjo Pacitan terdapat pula Hutan Kota 

Teleng Ria dengan luas 0,5 ha dengan Surat Keputusan Bupati yang sama dengan 

Hutan Kota Stadion di Desa Sidoarjo Kecamatan Pacitan. Selain 2 hutan kota 
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tersebut terdapat pula hutan kota yag terletak di Kelurahan Ploso Kecamatan 

Pacitan dengan nama Hutan Kota Blok Pancer yang luasnya 2,5 ha. 

 Pacitan juga memiliki hutan kota paling luas yaitu dengan luas 7,5 ha yang 

terdapat di Desa Kembang Kecamatan Pacitan yang disebut hutan kota blok Pancer. 

Hutan kota Blok Pancer di kelurahan Ploso dan Hutan Kota Blok Pacer di Desa 

Kembang di sahkan dengan adanya Surat Keputusan Bupati dengan nomor No. 

188.45/937.B/408.21/2013. Total luas hutan kota di Kabupaten Pacitan sendiri 

adalah 12,5 ha. Keuntungan dari hutan kota dengan pohon dan semak-semaknya 

sangat banyak, termasuk keindahan, pengurangan efek pulau bahang (urban heat 

island), pengurangan limpasan air hujan, pengurangan polusi udara, pengurangan 

biaya energi untuk pendinginan udara ruang dalam bangunan jika ada bangunan di 

dekatnya, meningkatkan nilai lahan dan bangunan di sekitarnya, meningkatkan 

habitat kehidupan satwa, juga mitigasi dampak lingkungan perkotaan secara 

keseluruhan. Hal ini yang menjadikan Pacitan memiliki hutan kota karena sangat 

bermanfaat bagi kehidupan. 

 Selain hutan kota, juga terdapat hutan bakau di Pacitan . Hutan bakau yang 

lebih dikenal dengan sebutan hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air 

danau, dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di 

tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Baik di 

teluk-teluk yang terlindung dari gempuran ombak, maupun di sekitar muara sungai 

di mana air melambat dan mengendapkan lumpur yang dibawanya dari hulu.  

 Ekosistem hutan bakau bersifat khas, baik karena adanya pelumpuran yang 

mengakibatkan kurangnya abrasi tanah, salinitas tanahnya yang tinggi, serta 

mengalami daur penggenangan oleh pasang-surut air laut. Hanya sedikit jenis 

https://id.wikipedia.org/wiki/Payau
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pasang-surut&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Lumpur
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Organik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Teluk
https://id.wikipedia.org/wiki/Ombak
https://id.wikipedia.org/wiki/Muara
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai
https://id.wikipedia.org/wiki/Hulu
https://id.wikipedia.org/wiki/Abrasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Salinitas
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tumbuhan yang bertahan hidup di tempat semacam ini, dan jenis-jenis ini 

kebanyakan bersifat khas hutan bakau karena telah melewati proses adaptasi dan 

evolusi.  Jenis tanaman bakau sendiri meliputi Rhizophora mucronata (Tinjang), 

Avicenia marina (Api-api), Soneratia spp. (Prapat), Ceriops spp, Bruguiera spp. 

(Bakau), Rhizophora apiculate. 

Tabel 4.6 Luas dan Lokasi Hutan Bakau di Luar Kawasan tahun 2016 

 

NO 
KECAMATAN DESA 

LUAS HUTAN BAKAU DENGAN 

KONDISI (Ha) 
JENIS KET 

Baik Sedang Rusak TKP 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Pacitan Sidoharjo 15 - - - 
Bruguiera 

spp.  

(Bakau) 

  

                

                  

2 Pacitan Kembang - 2 - - 
Bruguiera 

spp.  

 (Bakau) 

  

                

  JUMLAH 15 2         

(Sumber : Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Pacitan) 

 Jenis tanaman bakau sendiri meliputi Rhizophora mucronata (Tinjang), 

Avicenia marina (Api-api), Soneratia spp. (Prapat), Ceriops spp, Bruguiera spp. 

(Bakau), Rhizophora apiculate. Di hutan bakau Kabupaten Pacitan jenis tanaman 

bakau yang ditanam adalah tanaman bakau jenis Bruguiera spp (bakau). Hutan 

bakau yang terdapat di Pacitan, terletak di 2 desa yakni di Desa Sidoarjo dan di 

Desa Kembang yang terdapat di satu kecamatan yakni kecamatan Pacitan. Kondisi 

hutan bakau di Desa Sidoarjo sendiri dengan kondisi baik yang mana dengan luas 

15 ha.  

 Produksi hasil hutan Kabupaten Pacitan diantaranya kayu jati, kayu 

mahoni, kayu pinus, kayu RC, kayu alba, kayu akasia, kayu putih dan johar. Hutan 

produksi yang terdapat di Pacitan mayoritas adalah pohon jati, karena daya jual atau 

https://id.wikipedia.org/wiki/Adaptasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Evolusi
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daya minat pembeli yang banyak adalah kayu jati, selain itu juga kayu jati memiliki 

kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan jenis kayu yang lain. 

Tabel 4.7 Pembagian Hutan Daerah Desa dan Kecamatan BKPH Pacitan sampai 

tahun 2018 

 

RPH PACITAN  

 
NO PETAK / 

ANAK 

PETAK 

LAMA 

PETAK / 

ANAK 

PETAK 

BARU 

LUAS 

BAKU 

JENIS 

TANAMA

N 

KELAS 

HUTAN 

DESA KECAM

ATAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 77 135 A 7,70 Mahoni TKL / 

TBPTH 

Gunungsari Pacitan 

2 78  1,00  HL Gunungsari Pacitan 

3 79 132 8,50 RC HL Banaran Pacitan 

4 80A 130A 5,70 Jati TKL Pagergunung Sudimoro 

5 80B 130B 0,30 Jati LDTI Pagergunung Sudimoro 

6 80C 130C 12,00 Jati TKL Pagergunung Sudimoro 

7 80/IA 131A 0,50 Jati TK Pagergunung Sudimoro 

8 80/IB 131B 1,50  TK Pagergunung Sudimoro 

9 80/IC 131C 7,80 Jati TK Pagergunung Sudimoro 

10 80/ID 131D 2,50  TK Pagergunung Sudimoro 

11 81 137A 31,10 RC HL Pacitan Pacitan 

12 82 139 31,40 RC HL Sedeng Pacitan 

13 83 140 10,90 Mahoni HL Sedeng Pacitan 

14 83/I 140A 12,30 Jati TK Sedeng Pacitan 

15 83/II 140B 9,50 Jati TK Sedeng Pacitan 

16 83/III 140C 0,90  TK Sedeng Pacitan 

17 83/IV 141D 3,70 Jati TK Sedeng Pacitan 

18 84 144 31,60 RC HL Sedeng Pacitan 

19 85A 143A 11,90 Kayu Putih TKL Pringkuku Pringkuku 

20 85B 143B 17,10 Alba TK Pringkuku Pringkuku 

21 85C 143C 8,00 Mahoni TKL Pringkuku Pringkuku 

22 85D 143D 22,80 Mahoni TKL Pringkuku Pringkuku 

23 85/I 142 58,10 Jati TK Pringkuku Pringkuku 

24 86A 146A 24,00 Akasia TKL Dadapan Pringkuku 

25 86B 146B 3,80 Mahoni TJKL Dadapan Pringkuku 

26 86C 146C 3,00 Mahoni TKL Dadapan Pringkuku 

27 86D 146D 15,60 Mahoni TKL Dadapan Pringkuku 

28 86E 146E 5,10 Mahoni KTL Dadapan Pringkuku 

29 86/I 148 31,10  TK Dadapan Pringkuku 

30 87A 145A 24,90 Akasia TKL Dadapan Pringkuku 

31 87B 145B 15,90 RC HL Dadapan Pringkuku 

32 87C 145C 5,20 Akasia TKL Dadapan Pringkuku 

33 88 147 10,50 Mahoni TJKL Dadapan Pringkuku 

34 88/I 162 62,60  TK Dadapan Pringkuku 
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35 89 149 4,20 Mahoni TJKL Dadapan Pringkuku 

36 90A 150A 80,90 RC HL Dadapan Pringkuku 

37 90B 150B 13,10 Jati TKL Sidoharjo Pacitan 

38 90C 150C 18,50 Mahoni TKL Sidoharjo Pacitan 

39 90/I 151A 0,40 Jati TK Sidoharjo Pacitan 

40 90/II 151B 6,80 Jati TK Sidoharjo Pacitan 

41 90/III 151C 3,30 Jati TK Sidoharjo Pacitan 

42  151D 1,70 Jati TK Sidoharjo Pacitan 

43 90/IV 151E 0,50 Jati TK Sidoharjo Pacitan 

44 90/IV 153A 8,30 Jati TK Dadapan Pringkuku 

45 90/IV 153B 0,40 Jati TK Dadapan Pringkuku 

46 90/VII 153C 4,60 Jati TK Dadapan Pringkuku 

47 91A 152A 9,80 Jati TJKL Sidoharjo Pacitan 

48 91B 152B 0,70 Jati LDTI Sidoharjo Pacitan 

49 91C 152C 1,10 Jati TJKL Sidoharjo Pacitan 

50 91D 152D 0,20  LDTI Sidoharjo Pacitan 

51 91E 155A 1,80  TBP Sidoharjo Pacitan 

52 92A 155A 11,80 Jati TKL Sidoharjo Pacitan 

53 92B 155B 22,20 RC HL Sidoharjo Pacitan 

54 92C 155C 0,80  LDTI Dadapan Pringkuku 

55 92/IA 154A 8,30 Akasia TKL Dadapan Pringkuku 

56 92/IB 154B 64,60 Johar TKL Dadapan Pringkuku 

57 92/IC 154C 4,10  TBP Dadapan Pringkuku 

58 92/IIA 156A 14,80 Jati TKL Dadapan Pringkuku 

59 92/IIB 156B 14,00 Mahoni TKL Dadapan Pringkuku 

60 92/IIC 156C 169,50 Jati TK Dadapan Pringkuku 

61 92/IID 156D 5,00 Mahoni TKL Kalak Donorojo 

62 93A 160A 12,70  TPR/TK Kalak Donorojo 

63 93B 160B 9,90 RC TKL Kalak Donorojo 

64 93C 160C 14,70 RC TPR/TK Kalak Donorojo 

65 93D 160D 4,60 RC TKL Kalak Donorojo 

66 94A 161A 34,90 Jati TKL Kalak Donorojo 

67 94B 161B 0,50  LDTI Kalak Donorojo 

68 95 157 9,30 RC HL Pakis Punung 

69 97A 129A 14,40 Jati TKL/TBPT

H 

Cokrokemban

g 

Sudimoro 

70 97B 129B 0,20 Jati LDTI Cokrokemban

g 

Sudimoro 

71 97C 129C 0,10  LDTI Cokrokemban

g 

Sudimoro 
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72 97D 129D 1,60  LDTI Cokrokemban

g 

Sudimoro 

73 102 136A 0,80 Akasia TKL/TBPT

H 

Tremas Arjosari 

74 103A 136B 10,00 Akasia TK Tremas Arjosari 

75 103B 136C 9,80 Jati TKL/TBPT

H 

Tremas Arjosari 

76 104 136D 4,40 Akasia TKL Tremas Arjosari 

77 105 135B 12,60 RC TKL Tremas Arjosari 

78 106 137B 1,80 Jati TKL Tremas Arjosari 

79 107A 138A 15,00 Akasia TKL/TBPT

H 

Kembang Kebonagu

ng 

80 107B 138B 9,10  TK Kembang Kebonagu

ng 

81 108A 158A 75,50  TK Gondosari Punung 

82 108B 158B 14,50 Pinus BPTH/KU Gondosari Punung 

83 109 159 55,80  TKL Tamanasri Pringkuku 

 JUMLAH 1300,10     

(sumber : Perum Perhutani Kab. Pacitan) 

  



60 
 

 
 

 

RPH NAWANGAN 

NO PETAK  LUAS  DESA KECAMATAN JENIS 

TANAMA

N 

KETERANGA

N 

1 2 3 4 5 6 7 

1 116A 7,20 Jeruk Bandar Pinus  

2 166B 8,00 Jeruk Bandar Pinus  

3 166C 32,00 Jeruk Bandar Pinus  

4 166D 9,10 Jeruk Bandar Pinus  

5 166E 27,80 Jeruk Bandar Pinus  

6 117A 10,70 Jeruk Bandar Pinus  

7 117B 27,90 Jeruk Bandar Pinus  

8 117B 4,00 Jeruk Bandar Pinus  

9 117C 4,20 Jeruk Bandar Pinus  

10 118A 2,00 Jeruk Bandar Pinus  

11 118A 29,00 Jeruk Bandar Pinus  

12 118B 7,20 Jeruk Bandar Pinus  

13 119A 1,70 Bangunsari Bandar Pinus  

14 119A 5,90 Bangunsari Bandar Pinus  

15 119B 15,90 Bangunsari Bandar Pinus  

16 119C 0,20 Bangunsari Bandar Pinus  

17 120A 17,30 Bangunsari Bandar Pinus  

18 120B 30,00 Bangunsari Bandar Pinus  

19 120B 3,00 Bangunsari Bandar Pinus  

20 121A 1,00 Bangunsari Bandar Pinus  

21 121A 8,80 Bangunsari Bandar Pinus  

22 121B 14,60 Bangunsari Bandar Pinus  

23 121B 4,00 Bangunsari Bandar Pinus  

24 121C 19,10 Bangunsari Bandar Pinus  

25 121D 4,60 Bangunsari Bandar Pinus  

26 121E 9,90 Bangunsari Bandar Pinus  

27 121E 6,00 Bangunsari Bandar Pinus  

28 121E 5,30 Bangunsari Bandar Pinus  

29 122A 19,60 Bandar Bandar Pinus  

30 122B 6,60 Bandar Bandar Pinus  

31 122C 2,00 Bandar Bandar Pinus  

32 122C 22,50 Bandar Bandar Pinus  

33 122C 6,00 Bandar Bandar Pinus  

34 122D 7,30 Bandar Bandar Pinus  

35 122D 3,00 Bandar Bandar Pinus  

36 122E 7,70 Bandar Bandar Pinus  

37 122E 4,60 Bandar Bandar Pinus  

38 122F 1,50 Bandar Bandar Pinus  

39 122F 12,20 Bandar Bandar Pinus  

40 123 91,60 Jetis Lor Nawangan Pinus  
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41 124 45,90 Jetis Lor Nawangan Pinus  

42 125A 12,50 Jetis Lor Nawangan Pinus  

43 125A 3,00 Jetis Lor Nawangan Pinus  

44 125B 6,70 Jetis Lor Nawangan Pinus  

45 125C 23,50 Jetis Lor Nawangan Pinus  

46 125D 18,40 Jetis Lor Tegalombo Pinus  

47 125E 11,20 Jetis Lor Tegalombo Pinus  

48 126A 4,50 Gemaharjo Tegalombo Pinus  

49 126B 0,70 Gemaharjo Tegalombo Pinus  

50 126C 5,50 Gemaharjo Tegalombo Pinus  

51 126C 5,50 Gemaharjo Tegalombo Pinus  

52 126C 8,80 Gemaharjo Tegalombo Pinus  

53 126D 2,30 Gemaharjo Tegalombo Pinus  

54 126D 1,00 Gemaharjo Tegalombo Pinus  

55 127A 5,30 Tegalombo Tegalombo Pinus  

56 127B 2,50 Nglimas Tegalombo Pinus  

57 128A 4,80 Nglumbu Tegalombo Jati  

58 128B 0,20 Nglumbu Tegalombo Jati  

59 133A 29,40 Temon Arjosari Mahoni  

60 133B 0,20 Temon Arjosari Mahoni  

61 134 13,50 Jati Malang Arjosari Mahoni  

       

JUMLAH 706,40     

(sumber : Perum Perhutani Kab. Pacitan) 

Keterangan :  

TKL  : Tanaman Kayu Lain  

HL  : Hutan Lindung 

LDTI  : Lapangan Dengan Tujuan Istimewa 

TJKL  : Tanaman Jenis Kayu Lain 

TK  : Tanah Kosong 

TBP  : Tak Baik Untuk Produksi 

KU  : Kelas Umur 

4.1.2 Pengelolaan Hutan Produksi di Kabupaten Pacitan  

 Pengelolaan hutan produksi merupakan proses pengelolaan lahan hutan 

untuk mencapai tujuan produksi tanpa mengurangi proses pembangunan 

berkelanjutan dan tidak menimbulkan dampak lingkungan baik fisik maupun sosial. 
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Dalam proses pengelolaan hutan produksi terdapat beberapa permasalahan yang 

terjadi dalam proses pelaksanaan hutan di Indonsia menurut Natural Resources 

Devlopment Center, yaitu : 

1. Pembalakan yang melampaui tingkat pembalakan yang lestari 

Pada kenyataannya masih terdapat pembalakann yang melampaui tingkat 

pembalakan yang lestari, karena beberapa faktor pendorong. Faktor tersebut 

diantaranya yaitu kasus penebangan liar, permintaan kayu bulat yang lebih 

besar ambang produksi lestari, dan ukuran dan jumlah kayu yang ditebang 

(secara legal) tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan.   

2. Metode pembalakan yang tidak efisien 

Proses pembalakan yang tidak efisin terjadi karena adanya penggunaan 

sumber daya alam yaitu produksi kayu yang tidak sesuai sehingga 

menyebabkan porsi kayu yang tidak sesuai, sisa limba kayu yang 

berlebihan, dan kerusakan lingkungan alam akibat pembalakan yang 

menimbulkan kerusakan ekologis yang berlebihan.  

3. Metode pembalakan yang menyebabkan konversi hutan tak terencana bagi 

pengguna hutan 

Pembalakan juga menybabkan masalah konversi hutan yang tidak terencana 

dengan baik bagi pengguna hutan. Seperti pembukaan jalan baru merupakan 

penyebab kegiatan penebangan kayu komersial dalam tingkat yang besar 

yang tidak terkendali dan tidak terencana. Hal ini dapat memberikan aspek 

yang signifikan seperti pembukaan usaha hutan dan pemukiman. 

4. Praktik penanaman hutan kembali atau reboisasi dan regenerasi hutan yang 

buruk 
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Proses reboisasi yang tidak sesuai atau buruk menyebabkan hutan tidak 

dapat berkembang dan tumbuh secara alami. Akibatnya terjadi regenerasi 

hutan yang buruk. Hutan yang seharusnya dilakukan reboisasi pada hutan 

yang rusak menyebabkan proses reboisasi yang buruk akibat tidak sesuai 

dengan aturan hutan yang berlaku. 

(sumber: 

https://www.researchgate.net/publication/325313072_PENGELOLAAN_HUTAN

_PRODUKSI_LESTARI_PHPL//  , diakses 28-10-2019, 14.06 WIB) 

 Pada prinsipnya pengelolaan hutan produksi lestari memiliki tiga tipe. Tipe-

tipe tersebut yaitu : 

1. Kelestarian hasil hutan 

Kelestarian hasil hutan ini terdapat tipe-tipe untuk melestarikan hutan secara 

pengelolaan hutan produki lestari, seperti beberapa tata cara untuk 

membudidayakan hutan, penetapan rotasi atau perputaran proses produksi 

hutan, dan tata cara penebangan kayu secara tahunan atau periode yang 

sama setiap tahunnya.  

2. Kelestarian potensi hasil hutan 

Tipe menjaga kelestarian hasil hutan sebagai tempat produksi hutan sebagai 

pabrik kayu untuk mengoptimalkan produk hutan dengan cara mendapatkan 

produk kayu yang berkualitas dan menghasilkan keuntungan yang sebesar-

besarnya. 

3. Kelestarian sumber daya hutan 

Tipe kelestarian sumber daya hutan lebih mengoptimalkan hutan menjadi 

sebuah ekosistem yang memproduksi kayu atau non kayu, pemanfaatan 

https://www.researchgate.net/publication/325313072_PENGELOLAAN_HUTAN_PRODUKSI_LESTARI_PHPL/
https://www.researchgate.net/publication/325313072_PENGELOLAAN_HUTAN_PRODUKSI_LESTARI_PHPL/
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sumber air dan kesuburan tanah, untuk menjaga kelestarian lingkungan 

hidup, dan menjadi tempat untuk berbagai macam makhluk hidup untuk 

tempat berlangsungnya kehidupan atau sebagai tempat tinggal. 

(sumber: 

https://www.researchgate.net/publication/325313072_PENGELOLAAN_HUTAN

_PRODUKSI_LESTARI_PHPL//, diakses 28-10-2019, 14.23WIB) 

  

https://www.researchgate.net/publication/325313072_PENGELOLAAN_HUTAN_PRODUKSI_LESTARI_PHPL/
https://www.researchgate.net/publication/325313072_PENGELOLAAN_HUTAN_PRODUKSI_LESTARI_PHPL/
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Bagan 3 

Bagan Pengelolaan Hutan Produksi di Kabupaten Pacitan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pihak Pengelola 

Hutan Produksi 

di Kabupaten 

Pacitan 

Obyek yang 

dikelola hutan 

produksi di 

Kabupaten 

Pacitan 

Proses 

Perum Perhutani BKPH Pacitan 
bagian dari KPH Madiun serta 
bekerjasama dengan Lembaga 
Masyarakat Desa Huta (LMDH) 
yang ada di Kabupaten Pacitan 

 kegiatan pengelolaan hutan 

produksi yang dilakukan oleh 

Perum Perhutani Pacitan antara lain 

yaitu : 

1. Penataan hutan 

2. Persiapan tanaman 

3. Pelaksanaan 

penanaman 

4. Pemeliharaan 

tanaman 

5. Perlindungan dan 

pengamanan hutan 

6. Teresan atau tebang 

habis 

 

Tanaman yang di tanam di 
hutan produksi yang ada di 
Kabupaten Pacitan 

(mayoritas tanaman jati 
dan pinus) 
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4.1.2.1 Pihak  Pengelola Hutan Produksi di Kabupaten Pacitan 

Hutan di Kabupaten Pacitan beragam sekali jenisnya, mulai dari 

hutan rakyat, hutan bakau, hutan taman kota, hutan lindung dan hutan 

produksi. Namun yang menjadi topik penelitian yang dilakukan oleh penulis 

yaitu hutan produksi. Hutan produksi yang ada di Kabupaten Pacitan 

merupakan hutan yang mana kawasan hutan tersebut diperuntukan untuk 

memproduksi hasil hutan. Hutan produksi di Kabupaten Pacitan sendiri 

dikelola oleh Perum Perutani, berbeda dengan jenis hutan lainnya yang di 

kelola oleh Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Pacitan. Perum Perhutani 

Kabupaten Pacitan merupakan bagian kesatuan pemangkuan hutan (BKPH) 

dari kesatuan pemangkuan hutan (KPH) yang berlokasi di Madiun. KPH 

Madiun sebagai satu unit kerja di Perum Perhutani yang menerapkan 

pengelolaan hutan berdasarkan prinsip-prinip kelestarian. Dalam 

implementasi penerapan pengelolaan hutan produksi oleh KPH Madiun 

menerapkan prinip-prinsip berdasarkan skema Forest Stewardship Council 

(FSC). Penerapan tersebut telah dilakukan oleh KPH Madiun dengan 

membentuk bagian hutan sebagai satu kesatuan pengelolaan hutan secara 

lestari dengan petak sebagai unit kelola terkecil. 

Tabel 4.8 Data Narasumber 

1.1.3 Tabel Informa 

NO INSTANSI NARASUMBER TINDAKAN YANG 

DILAKUKAN 
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1. Perum 

Perhutani 

BKPH Pacitan 

Kepala Resort 

Pengelolaan Hutan 

Sosialisasi ke lembaga-

lembaga masyarakat desa 

hutan di Kab. Pacitan 

Melakukan pengelolaan 

sebagaimana mestinya 

Melakukan pengaman dan 

pengawasan diareal hutan 

perhutani 

Memberikan larangan-

larangan kepada masyarakat  

2. Perum 

Perhutani 

BKPH Pacitan 

Pendamping 

LMDH Kab. 

Pacitan  

Mendampingi LMDH-LMDH 

yang ada di Kab. Pacitan 

dalam menjalankan LMDH 

Memberikan pengarahan 

kepada LMDH yang ada di 

Kab. Pacitan 

3. Cabang Dinas 

Kehutanan Kab. 

Pacitan 

Kepala Cabang 

Dinas Kehutanan 

Melakukan penanaman 

terutama di daerah hulu 

Pembangunan sipil tenis 

berupa DAM penahan 

Menghimbau masyarakat 

untuk tidak menebang pohon 

disekitar sumber air 
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Melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat 

4. Cabang Dinas 

Kehutanan Kab. 

Pacitan 

Penyuluh di 

Kecamatan 

Punung 

Melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat 

 

2.1.3 Tabel Lembaga Masyarakat Desa Hutan 

NO NAMA/USIA JENIS 

KELAMIN 

LAMA 

MENJADI 

PETANI 

KAYU 

ALASAN KET. 

1. S/38 tahun Laki-laki 11 tahun Untuk 

menambah 

kebutuhan 

sehari-hari 

 

2. I/45 tahun Laki-laki 24 tahun Memenuhi 

kebutuhan 

sehari-hari 

 

3. B/35 tahun Laki-laki Sekitar 15 

tahunan 

Menambah 

kebutuhan 

sehari-hari 
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4. N/50 tahun Laki-laki Lebih dari 30 

tahun 

Untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

sehari-hari 

 

5. A/40 tahun Laki-laki 15 tahun Memenuhi 

kebutuhan 

sehari-hari 

 

6. P/53 tahun Laki-laki Sekitar 18 

tahun 

Untuk 

menambah 

kebutuhan 

rumah tangga 

 

7. K/48 tahun Laki-laki 12 tahun Menambah 

kebutuhan 

rumah tangga 

 

8. K/50 tahun Laki-laki Lebih dari 15 

tahun 

Memenuhi 

kebutuhan 

rumah tangga 

 

9. A/50 tahun Laki-laki 20 tahun Memenuhi 

kebutuhan 

rumah tangga 
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“kalau untuk hutan produksi yang ada disini dikelola oleh Perum 

Perhutani, tapi kalau hutan rakyat, bakau dan lainnya itu baru kita yang 

mengelola”. 

(sumber : wawancara dengan Bapak Wardoyo, S.Hut,MM selaku Kepala 

Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Pacitan tanggal 12 Agustus 2019, pukul 

10.00 WIB) 

Sasaran umum pengelolaan hutan produksi adalah terpeliharannya, 

meningkatnya dan pulihnya fungsi-fungsi dan nilai-nilai ekologi secara 

seksama dengan mempertimbangkan dampak pada lingkungan hidup serta 

peningkatan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan hutan yang letari dan 

meningkatnya kesejahteraan desa hutan. Dalam sasaran pengelolaan terdapat 

tiga aspek yaitu aspek produksi, aspek lingkungan dan aspek sosial. Sasaran 

aspek produksi terdiri dari : 

1. Tersedianya bibit pada persemaian dengan kualitas dan kuantitas sesuai 

dengan rencana 

2. Terlaksanakannya kegiatan tanaman sesuai dengan rencana dan 

persentase tumbuh minimal 95% 

3. Pemeliharaan, penjaringan, dan pengendalian hama penyakit terlaksana 

sesuai dengan metode, tata waktu dan skala prioritas 

4. Teresan dan tebangan terlaksana sesuai sesuai dengan rencana dan 

kualitas sortimen yang maksimal 

5. Meminimalkan dampak pemanenan terhadap lingkungan 

6. Luasan hutan produksi minimal dipertahankan dan diupayakan terus 

meningkat 
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“pengelolaan hutan  produksi yang ada di Kabupaten Pacitan setiap 

tahunnya tergantung dari surat perintah yang di keluarkan oleh KPH yang 

mana Pacitan ikut atau masuk di KPH Madiun. Jadi pada setiap tahun ada 

yang namanya rencana teknik tahunan (RTT) yang mengatur apakah tahun 

ini hutan produksi di Pacitan dilakukan penanaman atau penebangan. 

Macam pengelolaannya itu ada banyak mulai dari persemaian tanaman, 

pemeliaraan tanaman, penebangan, penyadapan. Namun yang tidak ada di 

Pacitan yaitu persemaian”. 

(sumber : wawancara dengan Pak Dimas Caraka sebagai Kepala Resort 

Pengelolaan Hutan, pada tanggal 13 Agutus 2019 pukul 11.09 WIB). 

  Dalam pengelolaan hutan produksi yang ada di Kabupaten Pacitan, 

BKPH Lawu (Pacitan) juga menarik mitra untuk mengelola hutan dibawah 

naungan Perum Perhutani. Lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) 

merupakan mitra Perum Perhutani untuk membantu mengelola hutan yang 

ada baik hutan produksi maupun hutan lindung. Di Kabupaten Pacitan LMDH 

yang ada sebagai mitra Perum Perhutani sebanyak 21 LMDH yang mana 

lembaga-lembaga desa hutan tersebut telah memiliki akta notaris yang sah 

sehingga memiliki kekuatan hukum yang tetap.  

  “LMDH di Pacitan yang sudah dibentuk berjumlah 21 LMDH yang 

terletak di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Pacitan. Jadi LMDH itu 

dibentuk diareal administrasi hutan negara. Sejak pembentukan LMDH, kami 

sosialisasi untuk membentuk kepengurusan lalu kami daftarkan ke notaris 

untuk mendapatkan badan hukum” 
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(sumber : wawancara dengan Bapak Supri Pendamping LMDH, tanggal 26-

11-2019 pukul 08.05 WIB).   

4.1.2.2 Obyek  Pengelolaan Hutan Produksi di Kabupaten Pacitan 

Hutan di Kabupaten Pacitan beragam sekali jenisnya mulai dari 

hutan rakyat, hutan bakau, hutan lindung, hutan taman kota, dan hutan 

produksi. Untuk yang menjadi fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

adalah hutan produksi yang ada di Kabupaten Pacitan. Hutan produksi yang 

ada di Kabupaten Pacitan merupakan bagian dari KPH Madiun yang mana 

proses pengelolaan yang dilakukan berdasarkan RTT KPH Madiun. 

Tanaman yang ditanam di Kabupaten Pacitan mayoritas adalah tanaman jati 

dan pinus walaupun pada data yang diperoleh peneliti ada beberapa jenis 

tanaman lainnya.  

“jenis tanaman yang ditanam disini tergantung dari mayoritas yang 

dipesan. Misal permintaan konsumen banyak yang menyukai jati karena 

pohon jati itu kuat dan lain-lain. Maka kami mempersiapkan untuk yang 

dijual ke konsumen itu dibanyakan jati. Tapi mayoritas untuk yang ditanam 

disini itu tanaman jati dan pinus”. 

(sumber : wawancara dengan Pak Dimas Caraka sebagai Kepala Resort 

Pengelolaan Hutan, pada tanggal 13 Agutus 2019 pukul 11.09 WIB) 

 Tingginya tingkat permintaan atau pembelian pohon atau batang jati 

menjadi mayoritas tanaman yang ditanam di KPH Madiun adalah tanaman 

jati. Namun tidak menutup kemungkinan untuk KPH Madiun menyediakan 

jenis lainnya, karena peminat jenis tanaman lainnya pun juga banyak. 

Kepala resort pengelolaan hutan BKPH Pacitan juga menjelaskan, kawasan 
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hutan produksi di Pacitan relatif aman jika dibandingkan dengan kawasan 

lainnya. Tidak adanya gangguan dari faktor manusia seperti pencurian kayu, 

pembakaran hutan atau lainnya yang ditimbulkan oleh manusia. Kendala 

yang diungkapkan oleh BKPH Pacitan hanyalah faktor alam yaitu cuaca 

yang tidak menentu sehingga proses teresan atau penanaman dilakukan 

tidak sesuai RTT yang telah dikeluarkan. 

“untuk gangguan yang ditimbulkan oleh manusia di Pacitan ini tidak 

ada, di Pacitan sini aman. Tidak ada pencurian kayu seperti yang pernah 

terjadi Ponorogo dan Madiun. Dari masyarakat sekitar juga aman-aman 

saja. Cuma yang menjadi kendala itu cuaca, misal di RTT itu sudah 

ditentukan awal bulan November sudah harus masa tanam, tapi karena disini 

belum pergantian ke musim penghujan jadi kita menunggu dulu sampai tiba 

musim penghujan”. 

(sumber : wawancara dengan Pak Dimas Caraka sebagai Kepala Resort 

Pengelolaan Hutan, pada tanggal 13 Agutus 2019 pukul 11.09 WIB). 

4.1.2.3 Proses Pengelolaan Hutan Produksi 

Proses pengelolaan hutan produksi yang dilakukan oleh perum 

perhutani yang ada di Kabupaten Pacitan terdapat beberapa proses yaitu 

mulai dari penataan hutan hingga teresan atau tebang habis yang mana 

dalam proses tersebut perum perhutani Pacitan melakukannya berdasarkan 

RTT yang dikeluarkan oleh KPH Madiun. Apabila dari KPH Madiun belum 

mengeluarkan perintah, BKPH Pacitan sendiri belum berani untuk 

melakukan kegiatan.  

1. Penataan Hutan 
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Sebagai dasar kegiatan pengelolaan hutan produksi, KPH 

Madiun telah menyusun rencana pengaturan kelestarian hutan 

(RPHK) dengan jangka 2011 sampai 2020 pada kelas perusahaan 

jati dan jangka 2016 sampai 2020 pada kelas perusahaan kayu putih. 

Hal tersebut meliputi risalah awal jangka dan tata batas, serta 

rekontruksi tata batas kawasan. RPHK KPH Madiun saat ini telah 

sesuai dengan Management Plan yang telah disusun sebagai RTT 

perhutani. Rencana Teknik tahunan selanjutnya menjadi dasar legal 

dalam melaksanakan seluruh kegiatan operasional hutan, khususnya 

kegiatan penanaman dan penebangan. 

2. Persiapan Tanaman 

Persiapan tanaman adalah penyiapan lahan dilakukan pada 

areal yang akan ditanami baik pada areal bekas tebangan maupun 

lahan kosong. Setelah dibersihkan areal diupayakan langsung untuk 

ditanami, namun dengan target sebesar yang direncanakan oleh 

perum perhutani. Dalam hal ini memungkinkan adanya jangka 

waktu antara pembersihan dan penanaman. Di Perum Perhutani 

sendiri terdapat dua sistem penanaman yaitu banjar harian dan 

tumpangsari. Sistem banjar harian adalah penanaman secara 

cemplongan, tanpa ruang budidaya pertanian. Sistem banjar harian 

dilakukan pada lahan berlereng berat dan atau langka tenaga 

pesanggem (petani penggarap lahan hutan perhutani). Sedangkan 

sistem tumpangsari dikembangkan dengan melibatkan dan memberi 

ruang bagi pesanggem untuk melakukan budidaya pertanian. BKPH 
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Kabupaten Pacitan sendiri menggunakan sistem ini .Kegiatan 

persiapan tanaman sendiri meliputi : 

a. Perekrutan pesanggem 

b. Pembagian andil 

c. Pembersihan lahan 

d. Pembuatan teras siring 

e. Pengolahan lahan 

f. Pengukuran jarak tanam dan pemasangan acir 

g. Persiapan tanaman   

3. Pelaksanaan Penanaman 

Kegiatan penanaman di areal hutan produksi oleh Perum 

Perhutani dilakukan setelah dilakukannya penyiapan lahan selesai 

dan dinilai layak untuk diteruskan dengan kegiatan penanaman. 

Penanaman dimungkinkan dilakukan sepanjang tahun karena 

kondisi curah hujan yang sesuai. Untuk memonitoring hasil kegiatan 

penanaman dilakukan penilaian persiapan lapangan dan tanaman 

yang bertujuan untuk menilai dengan melakukan pengitungan 

persentase hidup tanaman pager, tepi, sela, pokok, dan pengsi, dan 

monitoring pertumbuhan tanaman. Penilaian tanaman dilakukan 

pada umur tanaman satu tahun, hal ini diharapkan apabila tanaman 

dinilai kurang dapat tumbuh dengan baik , masih memungkinkan 

untuk dilakukan penyulaman atau penanaman kembali. 

“penanaman tanaman sendiri dilakukan pada saat menjelang 

musim penghujan. Namun jadwalnya sendiri di Pacitan tidak 
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menyesuaikan dengan jadwal yang ditentukan karena faktor cuaca. 

Misalnya, jadwal penanaman seharusnya dilakukan pada akhir bulan 

Oktober namun karena pada Bulan Oktober belum ada hujan turun 

jadinya penanaman baru dapat dilakukan pada Bulan November”. 

(sumber : wawancara dengan Pak Dimas Caraka sebagai Kepala 

Resort Pengelolaan Hutan, pada tanggal 13 Agutus 2019 pukul 

11.09 WIB) 

4. Pemeliharaan Tanaman 

Jadwal pelaksanaan pemeliharaan tanaman (luas dan 

waktunya) mengikuti jadwal penanamannya dan jadwal teknis 

silvikultur hutan tanaman (THPB). Sedangkan pada tanaman kayu 

putih kegitan pemeliharaan dilakukan pada umur balita yaitu satu 

sampai lima tahun. Pemeliharaannya sendiri yaitu penyulaman, 

pemupukan sesuai dengan kondisi lahan dan kebutuhan, 

penyiangan, pembabatan tumbuhan bawah secara rutin sesuai 

kondisi setempat. 

5. Perlindungan dan Pengamanan Hutan 

Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan dimaksudkan 

untuk menjaga kuutuhan dan keamanan Kawasan dari aktivitas 

gangguan hutan yang disebabkan oleh tekanan penduduk, perubahan 

iklim, maupun kombinasi keduanya.  

“gangguan yang terjadi di Kabupaten Pacitan yang dialami 

hanya iklim dan cuaca saja, untuk faktor manusianya sendiri tidak 

ada. Daerah Pacitan ini cukup aman dibandingkan daerah lainnya 
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seperti Ponorogo dan Madiun,karena disini sendiri tidak ada 

pencurian kayu seperti yang pernah terjadi di Ponorogo dan 

Madiun”.  

(sumber : wawancara dengan Pak Dimas Caraka sebagai Kepala 

Resort Pengelolaan Hutan, pada tanggal 13 Agutus 2019 pukul 

11.09 WIB) 

6. Teresan 

Kegiatan tebang habis atau teresan pada prinsipnya hanya 

dilakukan pada areal hutan produksi atau berdasarkan invntarisasi/ 

risalah  hutan termasuk lapangan tidak baik untuk tebang habis. 

Kegiatan teresan pada dasarnya adalah kegiatan meneres atau 

mematikan pohon agar diperoleh tegakkan yang kering secara alami 

sehingga dapat meminimalkan kerusakan pada saat tebang. 

4.1.3 Pengelolaan Hutan Lestari 

Pengelolaan hutan lestari (PHL) telah berlangsung sejak KTT Bumi Rio de 

Janeiro dengan mengeluarkan prinsip-prinsip dalam pengelolaan hutan lestari 

meliputi kepemilikan hutan, tujuan pengelolaan sumberdaya hutan, kebijakan 

dalam pengelolaan hutan, langkah-langkah dalam pengelolaan dan pembangunan 

hutan, nilai hutan, keseimbangan manfaat ekonomi dan ekologi, pendanaan, teknis 

dan sistem pemasaran hasil hutan, peranan hutan tanaman. Maksud dari lestari 

sendiri disini yaitu tersedianya sumberdaya hutan yang berkelanjutan secara 

kontiyunitas, baik kuantitas maupun kualitas. Pengelolaan hutan lestari produksi 

yang ada di Kabupaten Pacitan telah dijalankan sebagaimana mestinya yang sesuai 
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dengan undang-undang kehutanan yang berpedoman pada rencana teknik tahunan 

perum perhutani. 

Kriteria pengelolaan hutan lestari sendiri yaitu : 

1. Pengelolaan hutan yang lestari adalah kegiatan eksploitasi yang secara 

regular untuk mendapatkan sejumlah hasil hutan tanpa adanya 

pengrusakan atau secara radikal tidak merubah komposisi dan struktur 

tegakan hutan secara keseluruhan. 

2. Pengelolaan hutan yang lestari ialah terkontrolnya pembalakan hutan 

yang dikombinasikan dengan prakter silvikultur dengan tujuan 

mempertahankan atau meningkatkan tegakan secara berturut-turut agar 

terjadi regenerasi alam. 

(sumber : http://hutantani.blogspot.com/2014/05/definisi-pengertian-hutan-

lestari.html , 17-01-2020, 22.10 WIB) 

 

4.1.4 Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lestari Di Kabupaten 

Pacitan 

Hutan memiliki banyak sekali manfaat untuk masyarakat Pacitan salah satunya 

sebagai sumber perekonomian masyarakat sekitar. Hutan produksi yang ada di 

Kabupaten Pacitan dikelola oleh Perum Perhutani Pacitan. Pengelolaan 

sumberdaya hutan bersama masyarakat (PMBH) adalah suatu sistem pengelolaan 

sumberdaya hutan yang dilakukan oleh Perum Perhutani dan  masyarakat desa 

hutan dan atau oleh perum perhutani dan  masyarakat desa hutan dengan pihak yang 

berkepentingan dengan  jiwa berbagi sehingga kepentingan bersama untuk mncapai 

http://hutantani.blogspot.com/2014/05/definisi-pengertian-hutan-lestari.html
http://hutantani.blogspot.com/2014/05/definisi-pengertian-hutan-lestari.html
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keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara 

optimal dan proposional. 

Sejak tahun 2001 pemberdayaan masyarakat desa hutan oleh Perum Perhutani 

dijadikan suatu sistem yaitu pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat 

(PHBM) yang merupakan kerangka dari perhutanan sosial dengan prinip bersama, 

berdaya, berbagi dan tranparan. Desa hutan adalah desa-desa yang berbatasan 

dengan hutan yang kehidupan masyarakatnya mempunyai ketergantungan dengan 

hutan. Petani mandiri merupakan tujuan pokok dari program pembangunan 

masyarakat desa sekitar hutan. Dalam sistem PHBM hutan terbagi dalam pangkuan 

desa hutan, dalam pangkuan desa hutan dibuatkan lembaga yang disebut lembaga 

masyarakat desa hutan (LMDH). 

(sumber : http://www.bumn.go.id/perhutani/halaman/159 , 31-10-2019, 00.09 

WIB)  

4.1.3.1  Peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Dalam Pengelolaan 

Hutan  

Lembaga masyarakat desa hutan merupakan lembaga resmi yang 

bekerjasama dengan Perum Perhutani ditingkat desa yang mengikat seluruh 

kelompok tani hutan (KTH) yang ada di desa tersebut. Lembaga masyarakat desa 

hutan ini memiliki AD/ART dan berbadan hukum, serta dapat mempresentasikan 

masyarakat desa hutan. Anggota-anggota LMDH adala para penggarap yang 

tergabung dalam KTH-KTH dan anggota masyarakat lain yang peduli terhadap 

keberadaan dan kelestarian hutan.  

“pihak lain yang membantu perhutani yaitu Lembaga masyarakat desa 

hutan biasa disebut LMDH. Itu mitra dari Perum Perhutani. Dibentuknya LMDH 

http://www.bumn.go.id/perhutani/halaman/159
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itu karena hutan di Jawa itu luas sedangkan tenaga kerja khususnya di perhutani 

tidak memadai untuk pengawasan”.  

(sumber : wawancara dengan Pak Dimas Caraka sebagai Kepala Resort 

Pengelolaan Hutan, pada tanggal 13 Agutus 2019 pukul 11.09 WIB) 

 LMDH sendiri sebagai wadah untuk para petani kayu atau pesanggem  yang 

mana memiliki peran antara lain : 

a. Memfasilitasi petani kayu atau pesanggem dan pihak yang berkepentingan 

dalam proses penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi 

kegiatan PHBM 

b. Menselarakan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan 

kegiatan pembangunan wilayah dan kondisi serta karakteristik sosial petani 

kayu atau pesanggem sebagai tujuan mensejahterakan dan merubah taraf 

hidup pesanggem atau petani kayu. 

c. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta pesanggem atau petani kayu 

dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan dan keberlangsungan 

fungsi dan manfaat sumberdaya hutan. 

d. Meningkatkan pendapatan negara, desa pesanggem atau petani kayu dan 

pihak yang berkepentingan secara simultan. 

 “penyuluhan yang dilakukan pada setiap kecamatan berbeda-beda 

waktunya, ada yang pagi, siang atau malam. Menyesuaikan dengan waktu para 

petani. Materi yang disampaikan saat penyuluhan bermacam-macam seperti 

bagaimana pemeliharan kayu sengon yang tepat. Kita melakukan penyuluhan tidak 

seperti acara-acara formal, hanya seperti pertemuan desa saja, soalnya kadang 

waktunya bersamaan dengan acara pertemuan desa. Selama ini belum ada masalah 
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yang ada dari para petani. Meraka melakukan penanaman hingga penebangan 

sebagaimana mestinya. Kejadian banjir tahun 2017 kemarin sendiri tidak 

berdampak bagi hutan yang ada di Pacitan”. 

(sumber wawancara dengan Bu Indah pendamping kelompok tani cabang dinas 

kehutanan, pada tanggal 15 Agutus 2019 pukul 11.00 WIB)  

 “LMDH di Pacitan yang sudah dibentuk berjumlah 21 LMDH yang terletak 

di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Pacitan. Jadi LMDH itu dibentuk diareal 

administrasi hutan negara. Sejak pembentukan LMDH, kami sosialisasi untuk 

membentuk kepengurusan lalu kami daftarkan ke notaris untuk mendapatkan badan 

hukum. Kegiatan yang kita lakukan bermacam-macam, karena kita pendamping 

LMDH seperti memberikan atau menyampaikan informasi akan dilakukan 

pembibitan, pembukaan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Selain itu 

dibidang keamanan kami selalu memotivasi mereka untuk turut serta dalam 

menjaga keamanan hutan terutama di musim kemarau ini untuk mengantisipasi 

kebakaran hutan. Pertemuan yang kami lakukan dengan LMDH rata-rata satu bulan 

sekali dengan menyesuaikan waktu mereka. Jadi kami memiliki juga memiliki 

perjanjian dengan kelompok LMDH yang mana mereka diperbolehkan untuk 

mengolah tanah perhutani sepanjang tidak melanggar aturan-aturan yang telah 

ditentukan oleh perhutani”. 

(sumber : wawancara dengan Bapak Supri Pendamping LMDH, tanggal 26-11-

2019 pukul 08.05 WIB).   

 “LMDH di Desa Sedeng ini didirikan pada tahun 2010 yang beranggota 

sekitar 150 seluruhnya. Pada setiap pertemuan yang dilakukan satu bulan sekali 

pembahasan yang dilakukan yaitu tentang hutan aman atau tidak, arisan, simpan 
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pinjam atau keluhan dari yang punya lahan petak-petak, tetapi yang paling sering 

itu minta benih. Jadi kami itu mengelola hutan milik perhutani yang kami kelola itu 

hutan lindungnya. Tanamannya yang ditanam itu jenisnya trembesi dan alba. Tapi 

kalau tanaman pertanian yang dikelola masyarakat itu ada padi, ketela dan jagung”. 

(sumber : wawancara dengan Bapak Suprapto anggota LMDH di Desa Sedeng, 

tanggal 27-11-2019 pukul 08.45 WIB).   

 “kalau untuk LMDH disini itu anggotanya lumayan lebih dari 50 orang 

kalau tidak salah. Tanaman yang ditanam macam-macam tapi kebanyakan 

trembesi. Pertemuannya itu dilakukan setiap sebulan sekali, kadang-kadang malam, 

siang atau sore tergantung kesepakatannya bagaimana. Pembahasan tiap pertemuan 

itu macam-macam seperti tentang hutan aman atau tidak, arisan, simpan pinjam, 

kadang juga perihal minta benih. Tanah yang dikelola itu tanah perhutani, jadi kami 

diperbolehkan mengelola tanah milik perutani, macam-macam yang dimanaatkan 

ada yang ditanami padi, jagung dan lain-lain. LMDH disini itu sudah memiliki akta 

notaris ”. 

(sumber wawancara dengan Bapak Iyon, di Kecamatan Pringkuku Desa Dadapan 

tanggal 18 Agustus 2019 pukul 15.00 WIB) 

“disini LMDHnya sudah memiliki akta notaris. Untuk anggota LMDH 

selurunya kurang lebih 150 orang. Pertemuannya itu dilakukan sebulan sekali. Ada 

pertemuan dengan LMDH-LMDH lainnya yang di Pacitan, biasanya Pak Supri 

yang memberi kabar kapan dan dimana pertemuannya itu. Pembahasan tiap 

pertemuan yang dilakukan itu macam-macam, kadang tentang hutan aman atau 

tidak, arisan, simpan pinjam, tetapi yang paling sering itu minta benih. Jadi kami 

itu mengelola hutan milik perhutani yang kami kelola itu hutan lindungnya. 
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Tanamannya yang ditanam itu jenisnya trembesi dan alba. Tapi kalau tanaman 

pertanian yang dikelola masyarakat itu ada padi, ketela dan jagung”. 

(sumber wawancara dengan Bapak Bakri di Kecamatan Pacitan Desa Bangunsari 

tanggal 15 Oktober 2019 pukul 06.45 WIB). 

“disini itu sudah ada akta notarisnya. Pertemuannya itu setiap sebulan sekali 

dan itu rutin. Yang dibahas itu macam-macam, kadang soal keadaan hutan, kadang 

ya arisan. Tanah yang digarap itu milik perhutani yang ditanam itu alba dan 

trembesi, kalau untuk pertaniannya ya di tanami padi. Untuk anggota LMDH disini 

itu ada yang menyambi pekerjaan lain mbak. Hambatannya itu ya karna ini sedang 

musim kemarau jadi susah airnya, kalau dari orang itu tidak ada”. 

(sumber wawancara dengan Bapak Nur di Kecamatan Pacitan Desa Nanggungan 

pada tanggal 20 Agustus 2019 pukul 08.40 WIB) 

 “untuk LMDH yang ada di Desa Temon sini sudah memiliki akta notaris, 

sudah sejak tahun 2009. Anggotanya sendiri saya kurang hafal ada berapa tapi 

banyak sekitar lebih dari 20 orang. Oh iya benar tanah yang kita garap itu tanah 

perhutani. Kalau untuk tanaman yang asli dari perutaninya tidak kita rubah, kita 

hanya menggunakan tanah diantara tanaman-tanaman perhutani jadi tidak merubah. 

Macam-macam tetapi yang paling banyak untuk pertanian. Selama ini tidak ada 

hambatan atau masalah. 

(sumber wawancara dengan bapak Anto di Kecamatan Arjosari Desa Temon, 

tanggal 7 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB). 

“LMDH sini itu sudah memiliki akta notaris. Jumlah anggotanya itu saya 

tidak hafal tapi banyak. Pertemuannya itu dilakukan sebulan sekali. Pembahasan 

tiap pertemuan yang dilakukan itu macam-macam, kadang tentang hutan, arisan, 
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simpan pinjam. Tanaman yang ditanam di hutan produksi sini itu RC dengan 

jati,sedangkan tanaman pertanian yang dikelola masyarakat itu ada padi, ketela dan 

jagung. Pengelolaan yang kami lakukan itu sesuai arahan dari perhutani, kalau 

tanaman terkena penyakit kita juga langsung lapor ke perhutani. Selama ini saya 

belum memperoleh kendala”. 

(sumber wawancara dengan bapak Purwanto di Kecamatan Donorojo Desa Kalak 

tanggal 7 Oktober 2019 pukul 15.00 WIB) 

 “Untuk di desa sini setau saya sudah didaftarkan. Pertemuannya LMDH di 

desa ini itu santai seperti pertemuan arisan RT, biasanya kita sehari atau dua hari 

sebelum pertemuan menginformasikan ke anggota lain dan ke Pak Supri. Jenis yang 

ditanam di hutan produksi sini itu akasia, jati dan RC. Pengelolaannya sendiri itu 

ya sama saja dengan yang diarakan dari perhutani. Biasanya Pak Supri yang 

mengarahkan harus seperti apa pengelolaannya baru nanti dicek lagi sama orang 

perhutani yang lain”.  

(sumber wawancara dengan Bapak Katmadi di Kecamatan Arjosari Desa Tremas 

pada tanggal 7 Oktober 2019 pukul 08.00 WIB) 

 “LMDH desa sini sudah terakta notaris, pertemuannya itu sama dengan 

LMDH lainnya sebulan sekali karna bapak-bapak lainnya ada yang punya 

pekerjaan sambian. Jadwalnya itu tidak menentu tergantung kesepakatan tapi yang 

jelas sebulan sekali ada pertemuan. Untuk pengelolaan tanaman itu mulai dari 

pembibitan, pemupukan dan sebagainnya seperti yang diarahkan dari perhutani. 

Biasanya kalau ada masalah apa-apa langsung menghubungi Pak Supri”. 

(sumber wawancara dengan Bapak Katno di Kecamatan Nawangan Desa Jetis Lor 

pada tanggal 19 Agustus 2019 pukul 15.00 WIB) 
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 “pertemuannya itu sebulan sekali, kalau mau diadakan lebih itu kebanyakan 

anggota tidak bisa dating, macam-macam alasannya. LMDH disini sudah ada akta 

notaris. Pengelolaan hutan produksi disini prosesnya mengikuti arahan dari 

perhutani. Untuk saya sendiri belum ada kendala selama ini. Kalau tanamannya 

terkena penyakit langsung kita laporkan dan segara diobati. Biasanya itu juga dapat 

arahan dari perhutani”. 

(sumber wawancara dengan Bapak Amir di Kecamatan Punung Desa Pakis pada 

tanggal 15 Oktober 2019 pukul 10.30 WIB) 

Dengan anggota LMDH pada tanggal 19Agustus 2019 

 

Dengan Penamping LMDH dan anggota LMDH paa tanggal 27 November 2019 
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Dengan anggota LMDH pada tanggal 20 Agustus 2019 

 

Dengan anggota LMDH pada tanggal 18 Agustus 
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Salah satu hutan produksi di Kabupaten Pacitan 

 

Dengan perum perhutani pada tanggal 13 Agustus 2019 

     



88 
 

 
 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pengelolaan Hutan Produksi di Kabupaten Pacitan  

Hutan di Kabupaten Pacitan memiliki luas dengan total keseluruhan 

76.318.026 Ha dengan pembagian 76.316.000 Ha hutan rakyat, 1.728,40 Ha hutan 

produksi, 278,10 Ha hutan lindung, 12,5 Ha hutan kota, dan 7 Ha hutan bakau. Dari 

data yang diperoleh penulis, hutan yang paling luas di Kabupaten Pacitan adalah 

hutan rakyat, namun yang menjadi topik pembahasan pertama atau yang menjadi 

tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengenai hutan produksi yang 

ada di Kabupaten Pacitan. Hutan produksi yang ada di Kabupaten Pacitan adalah 

kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, yang 

mana dalam hal ini hutan produksi di Kabupaten Pacitan dikelola oleh Perum 

Perhutani. Hutan produksi di Kabupaten Pacitan merupakan bagian dari kesatuan 

pemangkuan hutan (KPH) yang berlokasi di Madiun.  

Mayoritas yang ditanam di hutan produksi yang ada di Kabupaten Pacitan 

berdasarkan data yang diperoleh adalah tanaman jati, mahoni dan pinus. Namun 

tanaman jatilah yang lebih dominan karena daya jual atau daya minat pembeli yang 
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banyak adalah kayu jati, selain itu juga kayu jati memiliki kualitas yang lebih baik 

dibandingkan dengan jenis kayu yang lain. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No 

41 Tentang Kehutanan Tahun 1999 menyebutkan bahwa izin usaha pemanfaatan 

jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan 

kepada perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia, maupun badan 

usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Berdasarkan apa yang termuat 

dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Kehutanan No 41 Tahun 1999, hutan 

produksi yang ada di Kabupaten Pacitan dikelola oleh perum perhutani yang mana 

perum perhutani merupakan badan usaha milik negara. 

Dalam pengelolaan hutan produksi yang ada di Kabupaten Pacitan, badan 

kesatuan pengelolaan hutan (BKPH) Lawu melakukan proses pengelolaan 

berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh KPH Madiun yang didasarkan 

dari rencana teknik tahunan (RTT) Perum Perhutani. Sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah No 30 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara 

(Perum Perhutani) Pasal 6 ayat (2) b, memiliki maksud pendirian perhutani yaitu 

untuk menyelenggaraan pengelolaan hutan sebagai ekosistem sesuai dengan 

karakteristik wilayah untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari segi ekologi, 

sosial, budaya, dan ekonomi bagi perusahaan dan masyarakat, sejalan dengan 

tujuan pembangunan nasional dengan berpedoman kepada rencana pengelolaan 

hutan yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang kehutanan. Pengelolaan hutan produksi yang dilakukan oleh BKPH Pacitan 

telah dilakukan atau dilaksanakan sebagaimana mestinya yaitu sesuai dengan 

rencana teknik tahunan perum perhutani.    
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Proses pengelolaan hutan produksi yang dilakukan oleh BKPH Pacitan yaitu 

mulai dari penataan hutan hingga teresan atau tebang habis, yang tidak dilakukan 

oleh BKPH Pacitan dalam proses pengelolaan hutan produksi yaitu persemaian 

karena tidak adanya lahan untuk melakukan persemaian. Untuk hasil dari 

penebangannya, kayu-kayu dari hutan produksi ditempatkan di tempat penimbunan 

kayu yang terletak di Madiun. 

Rencana teknik tahunan (RTT) KPH Madiun yang menjadi acuan dalam 

pengelolaan hutan produksi yang ada di Kabupaten Pacitan disusun dengan 

mengacu pada rencana pengaturan kelestarian hutan (RPKH).  Sesuai dengan 

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/MENHUT-II/2011 Tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan dan Rencana 

Teknik Tahunan di Wilayah Perum Perhutani, menjelaskan rencana pengaturan 

kelestarian hutan (RPKH) merupakan rencana pengelolaan hutan berkelanjutan 

yang memberikan gambaran tentang keadaan hutan, lingkungan dan potensinya 

serta memuat rencana pengelolaan menyeluruh. Rencana pengaturan 

kelestarian hutan (RPKH) berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun untuk daur 

panjang atau menengah, sedangka untuk daur pendek menyesuaikan yang 

selanjutnya dijabarkan dalam rencana teknik tahunan (RTT). Rencana teknik 

tahunan (RTT) disusun setiap tahun yang mana isi dari rencana teknik tahunan 

yaitu persemaian, tanaman, pemeliharaan tanaman, perawatan hutan dan 

penjarangan, pemberantas hama dan penyakit, pemeliharaan kebun benih, 

teresan, produksi hasil hutan kayu dan non kayu, serta sarana dan prasarana 

hutan.   
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“the evidence of such diverse product from sal forest indicates that many 

associate species of sal forests are capable of producing products given 

the appropriate managements”. (KRISHNA & NORA, 2005) 

Dalam kutipan jurnal tersebut menjelaskan bahwa keberagaman dalam 

Hutan Sal menunjukkan bahwa banyak spesies asosiasi Hutan Sal mampu 

menghasilkan produk dengan pengelolaan yang tepat. Sama halnya dengan 

hutan produksi yang ada di Kabupaten Pacitan, apabila dikelola oleh Perum 

Perhutani dengan cara yang tepat maka akan menghasilkan kayu-kayu hutan 

yang berkualitas. Menurut Perum Perhutani Pacitan, pengelolaan hutan 

produksi yang dilakukan mereka telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan 

dalam RTT Perum Perhutani dan telah dilakukan dengan cara yang tepat. Selain 

itu, walaupun luas wilayah hutan produksi di Kabupaten Pacitan tidak begitu 

luas namun peminat hasil dari hutan produksi di Pacitan cukup banyak. 

Dalam proses pengelolaan hutan yang dilakukan oleh BKP Pacitan, 

mereka tidak memiliki atau menjumpai hambatan yang bersumber dari 

manusia. Menurut mereka masyarakat Pacitan dapat diajak bekerja sama untuk 

mengelola hutan yang ada sehingga hutan yang ada di Kabupaten Pacitan tetap 

terjaga kelestariannya. Hambatan yang dihadapi oleh perhutani adalah faktor 

alam yaitu cuaca, seperti yang terjadi pada tahun ini yaitu kemarau panjang.  

Akibat dari kemarau panjang yang terjadi pada tahun ini, perhutani lebih 

meningkatkan patroli hutan maupun penyuluhan kepada para tani kayu 

mengenai bahaya kebakaran hutan. Selain itu, karena adanya kemarau panjang 

BKPH Lawu atau Pacitan menunda penanaman tanaman karena biasanya 

mereka melakukan penanaman ketika memasuki musim penghujan.  
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Pengelolaan yang dilakukan oleh Perum Perhutani Kabupaten Pacitan 

berdasarkan data yang diperoleh maupun melalui observasi telah dilakukan 

sebaik mungkin untuk tetap menjaga kelestarian hutan yang ada. Perum 

perhutani tidak mengalih fungsikan hutan produksi di Kabupaten Pacitan 

menjadi lahan pertanian maupun lainnya supaya sumberdaya alam yang ada di 

hutan-hutan produksi tetap terjaga dan tidak habis. Selain itu, apabila terjadi 

bencana alam dapat meminimalkan dampak dari bencana alam tersebut. Selama 

ini hutan-hutan produksi yang ada di Kabupaten Pacitan belum pernah terkena 

dampak dari bencana alam yang pernah menimpa Kabupaten Pacitan. Hal ini 

dikarenakan perum perhutani maupun dari petani kayu LMDH mengoptimalkan 

untuk menjaga hutan produksi maupun hutan lindung supaya terjaga 

kelestariannya. 

Pengelolaan hutan produksi lestari oleh BKPH Perum Perhutani 

Kabupaten Pacitan telah dilaksanakan dengan berpedoman pada undang-

undang kehutanan. Pengelolaan tersebut bertujuan untuk tetap menjaga 

kelestarian hutan produksi yang ada dan supaya sumberdaya alam hutan 

produksi yang ada di Kabupaten Pacitan tidak habis. Beberapa kebijakan telah 

dikeluarkan oleh perum perhutani yang didasarkan pada Undang-Undang 

Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, antara lain melarang keras masyarakat 

maupun petani kayu untuk menebang kayu disekitar sumber mata air, 

menghimbau para petani kayu untuk melakukan pengawasan pada areal hutan 

produksi maupun hutan lindung. 

Penilaian pengelolaan hutan produksi lestari telah diatur dalam 

Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : 
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P.14/PHPL/SET/4/2016. Didalam peraturan tersebut telah memuat beberapa 

aturan mengenai penilaian maupan pengelolaan hutan produksi lestari dan 

mengenai legalitas kayu. Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh 

narasumber dari perum perhutani pengelolaan hutan produksi lestari yang ada 

di Pacitan telah dilaksanakan sebagaimana yang termuat dalam peraturan 

tersebut. Sedangkan berdasarkan yang penulis amati, pengelolaan hutan 

produksi lestari dikelola perum perhutani sebaik mungkin yang sesuai dengan 

undang-undang kehutanan dan peraturan penglolaan hutan produksi lestari.  

Dalam pengelolaan hutan produksi maupun hutan lindung yang ada di 

Kabupaten Pacitan, perum perhutani Pacitan bekerja sama dengan lembaga 

masyarakat desa hutan. Masyarakat desa hutan dibentuk karna luasnya hutan 

yang ada di Pulau Jawa dan terbatasnya sumberdaya manusia yang bekerja di 

perum perhutani maka dibentuklah lembaga masyarakat desa hutan. LMDH 

yang ada di Kabupaten Pacitan sendiri berjumlah 21 LMDH yang mana 

semuanya telah memiliki akta notaris. Para tani kayu yang ada di Kabupaten 

Pacitan mayoritas memanfaatkan lahan perhutani untuk bercocok tanam namun 

tidak merubah fungsi dari hutan lindung maupun hutan produksi sebagaimana 

mestinya. Hasil dari cocok tanam tersebut nantinya digunakan untuk kehidupan 

sehari-hari para tani kayu tersebut. Pihak perhutani sendiri tidak 

mempermasalahkan hal itu selama apa yang dilakukan para tani kayu tersebut 

tidak mengalihfungsikan hutan yang sebagaimana mestinya. 

Di dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan No 41 tahun 

1999 disebutkan bahwasannya pemegang izin pemanfaatan hutan sebagaimana 

yang dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, serta pihak-pihak yang menerima 
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wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, 

diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya. Apabila dilihat dari Pasal 

tersebut, perum perhutani melakukan perlindungan dengan sebagaimana 

mestinya, yaitu seperti memberi larangan kepada masyarakat untuk tidak 

menebang pohon sembarangan, melakukan pengecekan kawasan hutan 

produksi setiap harinya hingga memberikan bimbangan maupun arahan kepada 

lembaga-lembaga masyarakat desa hutan yang ada di Kabupaten Pacitan. 

Lembaga masyarakat desa hutan merupakan mitra perum perhutani yang mana 

lembaga tersebut memperoleh izin untuk mengelola tanah perhutani untuk 

meningkatkan taraf hidup para tani kayu namun tidak boleh mengalih fungsikan 

hutan. Dalam hal ini secara tidak langung LMDH-LMDH yang ada di 

Kabupaten Pacitan turut bertanggung jawab untuk menjaga keamanan hutan 

yaitu hutan produksi dan hutan lindung. 

Menurut Agus Murzaki dalam jurnalnya Aspek Hukum Kehutanan 

Terhadap Daerah Otonomi Baru (DOP) Di Indonesia mengemukakan “hutan 

yang telah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan yang selama ini dijadikan 

obyek, telah berakibat pada munculnya berbagai sengketa, sengketa antara 

masyarakat dengan instansi, sengketa antar warga, konflik antar kelompok dan 

sekaligus sebagai salah satu penyebab timbulnya bencana” (Agus 

Murzaki,2015). 

Apabila dilihat dari jurnal tersebut, seluruh pihak baik dari perum 

perhutani, cabang dinas kehutanan hingga masyarakat Pacitan, mereka semua 

gotongroyong supaya alih fungsi hutan minim terjadi dan apabila alih fungsi 

hutan terjadi mereka akan berupaya agar tidak sampai terjadi bencana. Dari 
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hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, narasumber menjelaskan bahwa 

Kabupaten Pacitan tergolong daerah yang aman dibandingkan dengan daerah-

daerah sekitar Kabupaten Pacitan. Narasumber juga menjelaskan bahwa 

masyarakat Pacitan mudah diatur dalam hal pengamanan hutan yang ada di 

Kabupaten Pacitan. Misalkan masyarakat Pacitan dilarang menebang pohon 

disekitar sumber air, masyarakat Pacitan dihimbau untuk segara melaporkan 

apabila terjadi kebakaran hutan terlebi lagi disaat musim kemarau panjang 

seperti yang terjadi pada tahun ini. 

Berdasarkan apa yang telah saya teliti keadaan di lapangan dan 

mengkaji dari undang-undang kehutanan mengenai pengelolaan hutan produksi 

yang ada di Kabupaten Pacitan, perum perhutani BKPH Pacitan telah 

melakukan pengelolaan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan Undang-

Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Perum perhutani Pacitan 

melakukan pengelolaan hutan produksi sebagai mana mestinya yang termuat 

dalam rencana teknik tahunan perum perhutani dengan tidak bertentang dengan 

undang-undang kehutanan tersebut. Selain itu juga, perum perhutani juga 

melibatkan masyarakat sekitar hutan untuk menjaga hutan yang ada. Sesuai 

dengan Undang-Undang Kehutanan No 41 Tahun 1999 Pasal 48 ayat (5) yang 

mana untuk menjamin perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat 

diikut sertakan dalam upaya perlindungan hutan. Pelibatan atau pengikut 

sertakan yang dimaksud yaitu dengan cara memberikan dan menyelenggarakan 

penyuluhuan, bimbingan, pendampingan, pelayanan, bantuan teknik, 

pendidikan dan atau pelatihan serta juga menyebar luaskan informasi mengenai 

proses pengelolaan hutan secara terbuka kepada masyarakat. Dari hal-hal 
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tersebut pihak perhutani berharap masyarakat dapat lebih menjaga kelestarian 

hutan-hutan yang ada di Kabupaten Pacitan serta dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakat Pacitan tanpa merusak hutan yang ada.  

 

4.2.2 Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Produksi di 

Kabupaten Pacitan 

“perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan suatu kegiatan 

yang sangat penting dan utama karena fakta menunjukkan bahwa, 

kerusakan hutan di Indonesia telah masuk pada skala yang 

mengkhawatirkan”. (Jimmy Henry.2015) 

Apabila ditinjau dari jurnal tersebut, memang benar hutan yang ada di 

Negara Indonesia telah masuk pada skala yang mengkhawatirkan karena 

kerusakan-kerusakan yang terjadi pada hutan-hutan di Indonesia. Kerusakan-

kerusakan yang terjadi pada hutan-hutan di Indonesia mayoritas dampak dari ulah 

tangan manusia seperti pembakaran hutan untuk pembukaan lahan, penggundulan 

hutan dan masih banyak lagi. Untuk mengembalikan fungsi hutan dan menjaga 

kelestarian hutan dibutuhkan berbagai pihak yaitu pemerintah, pihak-pihak yang 

memperoleh izin mengelola kawasan hutan, serta seluruh masyarakat Indonesia. 

Begitu juga dengan hutan-hutan yang ada di Kabupaten Pacitan yang merupakan 

tanggungjawab bersama. Masyarakat Kabupaten Pacitan juga memiliki peran 

dalam menjaga kelestarian hutan yang ada di Kabupaten Pacitan.  

Dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan No 41  Tahun 1999 

menyebutkan bahwa masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan 

menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan. Pasal tersebut menjelaskan 
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bahwa pemeliharaan bukan hanya tanggungjawab pemerintah, perusahaan-

perusahaan pengelola kawasan hutan, namun juga menjadi tanggungjawab semua 

pihak termasuk masyarakat. Sebab hutan merupakan sumber kehidupan bagi 

seluruh manusia yang ada di muka bumi. Begitu halnya dengan hutan-hutan yang 

ada di Kabupaten Pacitan juga menjadi tanggungjawab bersama. Walaupun terbagi-

baginya jenis hutan yang ada di Pacitan, namun tetap menjadi tanggungjawab 

bersama untuk memelihara dan menjaga kawasan hutan termasuk masyarakat 

Pacitan.  

Berdasarkan apa yang telah penulis teliti dengan cara melakukan tinjauan 

langsung di lapangan dan melakukan wawancara langsung kepada para petani 

kayu yang ada di Kabupaten Pacitan, para petani kayu di Kabupaten Pacitan 

berperan aktif dalam pengelolaan hutan yang ada di Kabupaten Pacitan agar tetap 

lestari. Mereka sadar bahwasanya hutan adalah sumber kehidupan bagi mereka 

terutama sebagai sumber ekonomi. Dengan bantuan dari perum perhutani, para 

petani kayu mengelola hutan yang ada dengan sebaik mungkin. Bantuan yang 

diberikan oleh perhutani Pacitan antara lain berupa penyuluhan mengenai 

bagaimana penanganan yang tepat apabila tanaman terkena hama atau penyakit, 

bagaimana proses yang tepat untuk penanaman tanaman dan masih banyak lagi. 

Perum perhutani sendiri sadar betul bahwasanya masih awamnya para petani kayu 

yang ada di Kabupaten Pacitan mengenai tanaman yang mereka tanam dan 

lembaga masyarakat desa hutan juga berharap dari bantuan yang mereka berikan 

dapat meningkatkan taraf ekonomi para petani kayu serta dapat terjaganya 

kelestarian hutan yang ada di Kabupaten Pacitan. 
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Pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat (PHBM) yang 

merupakan kerangka dari perhutanan sosial dengan prinip bersama, berdaya, 

berbagi dan tranparan. PHBM merupakan salah satu program dari Perum 

Perhutani, yang mana BKPH Pacitan melakukan sumber daya hutan dengan basis 

masyarakat dan dengan basis sumber daya hutan, mulai aspek perencanaan hutan 

(mencakup aspek produksi, lingkungan dan sosial) hingga permanen. PHBM disini 

dimaksudkan untuk memberikan arahan pengelolaan sumberdaya hutan dengan 

memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi, dan sosial secara profesional dan 

proposional  yang sesuai dengan visi misi perum perhutani. Seluruh lembaga 

masyarakat desa hutan yang ada di Kabupaten Pacitan telah berakta notaris, yang 

mana ini berarti lembaga masyarakat desa hutan yang ada di Kabupaten Pacitan 

telah memiliki kekuatan hukum. Tujuan berakta notarisnya seluruh lembaga 

masyarakat desa hutan yang ada di Kabupaten Pacitan, yaitu : 

1. Sebagai wadah masyarakat desa hutan untuk kerjasama dengan perum 

perhutani dengan prinsip kemitraan. 

2. Meningkatkan tanggung jawab seluruh pihak (perum perhutani, masyarakat 

desa hutan atau petani kayu, dan pihak yang berkepentingan terhadap 

keberlangsungan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan). 

3. Memperluas akses masyarakat desa hutan atau petani kayu dalam 

pengelolaan hutan. 

4. Meningkatkan sinergitas dengan pemerintah daerah. 

5. Meningkatkan usaha-usaha produktif menuju masyarakat desa hutan 

mandiri. 
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6. Mendukung keberhasilan pembangunan daerah (diukur melalui tingkat daya 

beli, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan). 

Dari akta notaris yang ada, lembaga masyarakat desa hutan memiliki hak 

untuk mengelola hutan negara melalui kerjasama dengan perum perhutani. Dalam 

praktek pengelolaan, masyarakat desa hutan atau petani kayu tidak boleh merubah 

fungsi hutan atau kawasan hutan, sehingga masyrakat desa hutan memiliki 

kewajiban untuk menjaga dan melindungi sumberdaya hutan. Pada dasarnya 

kerjasama antara perum perhutani dengan lembaga masyarakat desa hutan 

Kabupaten Pacitan menggunakan system bagi hasil dari kerjasama tersebut. 

Namun dari pihak perhutani Kabupaten Pacitan memilih untuk memberikan 

seluruh hasil kerjasama tersebut kepada masyarakat desa hutan.   

Dalam menjaga kelestarian hutan yang ada dari pihak cabang dinas 

kehutanan dan Perum Perhutani juga melarang masyarakat untuk menebang pohon 

didaerah sumber mata air guna menjaga kelestarian yang disekitar sumber air 

tersebut. Di Kabupaten Pacitan sendiri masih terdapat sumber-sumber mata air 

yang digunakan oleh masyarakat untuk kehidupan sehari-hari. Para petani kayu 

pun melakukan pemanenan tanaman dengan cara tebang pilih tanaman, apabila 

masa tanaman sudah cukup umur untuk dipanen atau ditebang mereka baru akan 

melakukan penebangan. Dari hal tersebut para petani kayu dapat dikatakan telah 

menjaga kelestarian hutan yang ada di Kabupaten Pacitan. Pihak cabang dinas 

kehutanan Kabupaten Pacitan dan Perum Perhutani Pacitan mengatakan bahwa 

daerah Pacitan merupakan daerah yang aman karena selama ini belum pernah ada 

masalah-masalah yang ditimbulkan oleh masyarakat yang mengakibatkan 

kerusakan hutan.  
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Dalam Undang-Undang Tentang Kehutanan No 41 Tahun 1999 Pasal 46 

menyebutkan penyelenggaran perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan 

menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi 

konservasi, dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. Apabila di 

dasarkan pada pasal tersebut, masyarakat Pacitan telah menjaga kelestarian hutan 

sebagaimana tujuan penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservai alam yang 

termuat dalam Pasal 46 Undang – Undang Kehutanan No 41 Tahun 1999. 

Walaupun masyarakat Pacitan tidak begitu memahami mengenai aturan 

perlindungan hutan dan sanksi-sanksi apa saja yang diperoleh apabila mereka 

merusak hutan, tetapi mereka menjaga kelestarian hutan yang ada dengan 

pengetahuan yang mereka peroleh dari pendamping lemabaga masyarakat desa 

hutan maupun dari penyuluh cabang dinas kehutanan.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. SIMPULAN 

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang telah dikemukakan di 

atas serta diadakan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Pengelolaan hutan produksi yang ada di Kabupaten Pacitan telah sesuai 

dengan aturan yang ada, yang mana dalam pengelolaan tersebut 

berdasarkan rencana teknik tahunan (RTT) Perum Perhutani, sehingga 

hutan produksi yang ada tetap terjaga kelestariannya. 

2. Masyarakat Kabupaten Pacitan dalam pelaksanaan menjaga kelestarian 

hutan produksi, telah dilakukan sebaik mungkin supaya hutan di 

Kabupaten Pacitan tetap terjaga kelestariannya. Dalam pelaksanaan 

menjaga kelestarian hutan yang ada, masyarakat desa hutan atau petani 

kayu melaksanakan penjagaan seperti melakukan tebang pilih, 

melakukan masa panen secara bergantian, serta melakukan pengelola 

hutan seperti yang diarahkan oleh perum perhutani Kabupaten Pacitan. 

5.2. SARAN 

1. Bagi Perum Perhutani Kabuapaten Pacitan alangkah baiknya untuk 

lebih memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat Pacitan mengenai 

pelestarian hutan yang ada terlebih lagi untuk tahun ini merupakan 

kemarau panjang yang mana akan rawan sekali untuk terjadi kebakaran 

hutan. 
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2. Bagi masyarakat desa hutan, supaya hutan produksi di Kabupaten 

Pacitan terjaga kelestariannya diharapkan untuk lebih peduli lagi terkait 

sumberdaya alam yang ada di hutan produksi  
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