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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Semakin bertambahnya populasi penduduk dunia menyebabkan 

permintaan akan kebutuhan pangan yang juga meningkat. Nainggolan (2009) 

melaporkan hasil Konferensi Tingkat Tinggi Pangan Dunia tanggal 3-5 Juni 2008 

di Roma yang membahas soal krisis pangan global, yaitu proyeksi pada tahun 

2050 nanti jumlah penduduk dunia akan menjadi 9,2 miliar. Untuk membebaskan 

9 miliar manusia dari kelaparan, maka produksi pertanian perlu digandakan dua 

kali lipat. Sehingga sektor peternakan yang merupakan bagian dari komoditas 

pangan juga harus ditingkatkan produksinya. 

Tingginya permintaan pasar terhadap komoditas peternakan menyebabkan 

timbulnya  permasalahan baru. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh FAO pada 

tahun 2006, kegiatan peternakan dunia menyumbang sekitar 18% dari total emisi 

gas penyebab pemanasan global yang disebabkan aktifitas manusia. Angka 18% 

tersebut terutama didapat dari pelepasan gas NH4, CO2, dan N2O oleh ternak yang 

mempunyai efek mengurai lapisan ozon serta menahan panas sinar matahari yang 

seharusnya dipantulkan kembali ke angkasa. Meningkatnya suhu permukaan bumi 

yang disebabkan gas rumah kaca berakibat efek berantai yang dapat mengancam 

kelangsungan kehidupan. Aktifitas di sektor peternakan juga bertanggung jawab 

terhadap perubahan fungsi kawasan hutan menjadi lahan terbuka untuk kebutuhan 

penanaman hijauan pakan ternak. Inilah awal konflik antara keberadaan hutan 

dengan peningkatan produksi komoditas peternakan di dunia. 
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Seiring dengan peningkatan produksi komoditas peternakan dunia, usaha 

peternakan sapi perah di Indonesia juga mengalami peningkatan. Sentra usaha 

peternakan sapi perah ini terutama berada pada desa di sekitar kawasan hutan 

dataran tinggi untuk menjamin ketersediaan pasokan  pakan hijauan dan 

diperlukannya suhu rendah untuk mengoptimalkan produksi sapi perah yang 

umumnya berasal dari daerah subtropis (Sarwiyono, 1990).  

Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 4, yang 

menyatakan bahwa “Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat”, maka Perum Perhutani sebagai BUMN yang 

diberi mandat untuk mengelola hutan negara dituntut untuk memberikan perhatian 

yang besar kepada masalah sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat 

pedesaan yang sebagian besar tinggal di sekitar hutan. Interaksi antara masyarakat 

dengan hutan tidak mungkin dapat dipisahkan. Oleh karena itu, pendekatan yang 

dilakukan dalam pengelolaan hutan harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem 

hutan dan peduli dengan masyarakat miskin di sekitarnya. Sejalan dengan 

reformasi di bidang kehutanan, Perum Perhutani menyempurnakan sistem 

pengelolaan sumber daya hutan dengan lahirnya Pengelolaan Hutan Bersama 

Masyarakat (PHBM). Sistem PHBM ini dilaksanakan dengan jiwa BERSAMA, 

BERDAYA, dan BERBAGI yang meliputi pemanfaatan lahan/ruang, waktu, dan 

hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, 

memperkuat dan mendukung serta menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab 

sosial. 
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Pada dasarnya, setiap jengkal lahan hutan Negara merupakan bagian dari 

wilayah administratif desa.  Untuk itu pengelolaan hutan tidak dapat dipisahkan 

dari interaksi antara masyarakat desa dengan hutan. Desa Tlekung yang sebagian 

besar masyarakatnya mengusahakan ternak sapi perah tidak dapat memenuhi 

kebutuhan hijauan dari lahan sendiri karena keterbatasan lahan. Kekurangan lahan 

sumber hijauan menyebabkan masyarakat harus mengakses lahan milik Perhutani 

untuk menanam hijauan berupa rumput gajah. Pengaksesan lahan Perhutani oleh 

peternak melalui program PHBM tentu telah menimbulkan interaksi antara 

kawasan hutan dengan keberadaan peternakan sapi perah. Mengingat fungsi 

utama hutan harus tetap dipertahankan sebagai kawasan konservasi, sementara 

kesejahteraan masyarakat juga perlu mendapat perhatian, maka interaksi yang 

terjadi diharapkan dapat  berjalan dua arah. Kawasan hutan yang dapat menunjang 

peternakan sapi perah, serta peternakan sapi perah yang dapat menunjang 

keberadaan hutan. 

Dengan pertimbangan di atas, maka perlu adanya suatu penelitian yang 

mempelajari bagaimana model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) 

dalam rangka pengembangan usaha peternakan sapi perah rakyat di Desa 

Tlekung. Tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, akan tetapi juga aspek sosial 

dan lingkungan. Diharapkan kedepannya dapat menjadikan usaha peternakan 

menjadi suatu usaha yang berwawasan lingkungan. Sehingga peternakan dapat 

sejalan dengan usaha pelestarian lingkungan yang saling memberikan kontribusi 

positif untuk kemajuan bersama. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat 

disini adalah: 

1. Bagaimana interaksi antara LMDH Wono Asri dengan Kelompok Tani 

Sumber Urip dalam implementasi PHBM di Desa Tlekung? 

2. Bagaimana interaksi antara lahan tetelan dengan peternakan sapi perah di 

Desa Tlekung? 

3. Bagaimana dinamika kelembagaan yang terjadi pada pelaksanaan program 

PHBM di Desa Tlekung? 

4. Bagaimana tantangan bagi peternakan sapi perah di Desa Tlekung pada 

masa yang akan datang? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penulisan skripsi adalah: 

1. Mendeskripsikan interaksi antara LMDH Wono Asri dengan Kelompok 

Tani Sumber Urip dalam implementasi PHBM di Desa Tlekung. 

2. Menganalisa interaksi antara lahan tetelan dengan peternakan sapi perah di 

Desa Tlekung. 

3. Mendeskripsikan dinamika kelembagaan yang terjadi pada pelaksanaan 

program PHBM di Desa Tlekung. 

4. Merekonstruksi tantangan bagi peternakan sapi perah di Desa Tlekung 

pada masa yang akan datang. 
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1.4 Manfaat 

- Bagi peternak: dapat menjadi bahan masukan untuk lebih memahami 

bagaimana hubungan serta manfaat dari keberadaan kawasan hutan. 

- Bagi LMDH dan Kelompok Tani: dapat menjadi masukan dalam 

evaluasi pembenahan kelembagaan organisasi. 

- Bagi Dinas Kehutanan: dapat menjadi masukan mengenai program 

pengelolaan hutan untuk menunjang kelestarian hutan dan peduli dengan 

kesejahteraan mayarakat sekitar hutan. 

- Bagi Dinas Peternakan: dapat menjadi masukan mengenai program 

pemberdayaan masyarakat desa yang berwawasan lingkungan 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Usaha Peternakan 

 Usaha peternakan sapi perah adalah kegiatan memelihara sapi perah yang 

dilakukan di suatu tempat untuk mengatur dan menguasai perkembangbiakan 

serta manfaat dari ternak sapi perah yang diusahakan. Peternak sapi perah adalah 

orang atau badan hukum yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya 

bersumber pada peternakan tersebut (Anonymous, 1995). Pada umumnya sapi 

perah yang dipelihara adalah jenis turunan FH (Fries Holland). Kebanyakan 

peternak berusaha pada skala pemilikan sapi produktif antara 2-4 ekor. Skala 

usaha yang dinilai efisien adalah berkisar 5-7 ekor. 

Ternak umumnya berada di pedesaan yang berarti merupakan salah satu 

sumber penghidupan bagi masyarakat di pedesaan dan pada gilirannya akan 

meningkatkan kesejahteraan serta perekonomian masyarakat pedesaan. Bentuk 

usaha peternakan di pedesaan adalah peternakan rakyat, maka tipologi usaha 

merupakan sambilan yang masih dominan terutama pada jenis ternak besar (sapi, 

kerbau) maupun ternak kecil (kambing, domba) serta unggas. Usaha peternakan 

dibedakan dalam empat tipologi usaha, hal ini dikemukakan oleh (Anonimous, 

1995), yaitu : 

1. Usaha sambilan (subsistence) yaitu usaha peternakan rakyat yang 

pendapatannya dari sub-sektor peternakan kurang dari 30 persen. 

2. Cabang usaha (mixed farming) yaitu usaha peternakan rakyat yang 

pendapatannya dari sub-sektor peternakan antara 30-70 persen. 
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3. Usaha pokok (semi commercial) yaitu usaha peternakan rakyat atau 

perusahaan peternakan yang pendapatannya dari sub-sektor peternakan 

antara 70-100 persen. 

4. Industri peternakan (specialized-farming) yaitu perusahaan peternakan 

yang dalam mengusahakan komoditi hasil ternak sudah dikelola secara 

mendasar dan pendapatannya 100 persen dari sub-sektor peternakan. 

Usaha peternakan di Indonesia 90 persen merupakan peternakan rakyat. Ciri 

usaha peternakan rakyat ini antara lain: skala usaha kecil, motif produksi rumah 

tangga, dilakukan sebagai usaha sampingan, menggunakan teknologi sederhana 

sehingga produktifitasnya rendah dan mutu produk bervariasi serta bersifat padat 

karya dengan basis pengoorganisasian keluarga (Soehadji, 1993). 

Masalah yang penting dalam usaha peternakan adalah berapa jumlah input yang 

digunakan dan berapa jumlah output yang dihasilkan dalam suatu usaha. Input 

dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dimasukkan dalam proses produksi, 

misal air, tanah, pakan ternak, benda-benda modal dan tenaga kerja. Output dapat 

diartikan sebagai segala sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses produksi 

(Tjondrokusumo, 1990). 

2.1.1 Kondisi Peternakan Sapi Perah di Indonesia 

Pembangunan di bidang usaha peternakan sapi perah di Indonesia terus 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi seperti ini merupakan 

konsekuensi dari peningkatan jumlah penduduk yang diiringi dengan 

meningkatnya permintaan bahan pangan asal ternak, disamping meningkatnya 

kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi susu sebagai salah satu 

sumber protein hewani. 
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Produksi susu dalam negeri Indonesia masih sangat rendah, yakni 636,8 

ribu ton atau sekitar 26,5% dari total pasokan nasional, sementara 1.420,4 ribu ton 

atau 73,5% pasokan susu didapat dari impor. (Chairul, 2008). Kekurangan 

kebutuhan tersebut dipenuhi dengan mengimpor dari luar negeri seperti Australia 

dan Selandia Baru. Hal ini tentunya merupakan kesempatan yang cukup baik bagi 

para peternak dan juga perusahan-perusahaan pengolah susu melalui produksi dari 

perusahaan susu di dalam negeri. 

Ditinjau dari aspek produksi, maka keberhasilan usaha tergantung pada 3 

faktor yang bekerja secara simultan yaitu faktor breeding, feeding, dan 

management. Dalam peternakan sapi perah, peternak dapat menggunakan tenaga 

kerja keluarga dan menggunakan pakan ternak dari limbah pertanian. Peningkatan 

efisiensi dalam usaha peternakan sangat penting dalam upaya meningkatkan 

keuntungan yang didapat dari penggunaan teknologi yang baik, penggunaan biaya 

produksi yang tepat dan memerlukan skala usaha yang optimal (Sudono, 2003). 

Selain itu peternak perlu mempertimbangkan besar dan volume usaha untuk 

memperoleh biaya produksi minimum, sehingga diperoleh skala usaha yang 

ekonomis (Noegroho, 1990). Jumlah ternak sapi perah yang diusahakan oleh 

pengelola sangat menentukan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh 

pengelola dalam proses produksi.  

2.1.2 Pengembangan Peternakan Sapi Perah di Kota Batu 

 Untuk sukses dalam usaha peternakan sapi perah, maka peternak harus 

dapat menggabungkan kemampuan tata laksana yang baik dengan menentukan 

lokasi, besarnya skala usaha peternakan sapi perah yang berproduksi tinggi, tanah 
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yang subur untuk hijauan pakan ternak, pemasaran dan manajemen yang baik  

(Sudono, 2003). 

Peningkatan populasi ternak sapi perah dalam rangka peningkatan produksi 

susu nasional harus memperhitungkan daya tunjang lahan sebagai penghasil 

hijauan sumber pakan sapi perah. Dinas Kehewanan dan Perikanan Kota Batu 

mencatat pertumbuhan populasi sapi perah yang cukup signifikan. Pada tahun 

2009 jumlah sapi perah produktif sekitar 6.000 ekor, sedangkan akhir 2010 telah 

mencapai 8.000 ekor. Dengan asumsi seekor sapi mengonsumsi 40 kg rumput, 

maka dibutuhkan 320 ton rumput gajah setiap hari untuk memenuhi kebutuhan 

pakan hijauan tersebut. 

Berdasarkan data dari Dinas Peternakan Kabupaten Bandung lahan seluas 1 

Ha dapat mengasilkan rumput gajah sebesar 100 ton/tahun, maka peternakan sapi 

perah di Kota Batu membutuhkan setidaknya 1.152 Ha lahan pakan hijauan. 

Jumlah sebanyak itu tentu tidak dapat dipenuhi peternak sendiri, oleh karena itu 

Pemerintah Kota Batu mengadakan kerjasama dengan Perum Perhutani KPH 

Malang berbentuk MoU No. 180/982/422.013/2008 dan No. 

006/KPTS/MLG/2008 tentang Kerjasama Pembangunan Daerah dalam rangka 

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

pakan hijauan tersebut. 

 

2.2 Gambaran Umum Kawasan Hutan di Indonesia 

2.2.1 Pengertian Kawasan Hutan 

Hutan dapat didefinisikan sebagai asosiasi masyarakat tumbuh-tumbuhan 

dan hewan yang didominasi oleh pohon-pohonan dengan luasan tertentu sehingga 
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dapat membentuk iklim mikro dan kondisi ekologi tertentu (Suparmoko, 1997). 

Sedangkan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau 

ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan 

tetap (UU No 41 thn 1999). 

2.2.2 Jenis Hutan 

Berikut di bawah ini adalah pembagian macam-macam/ jenis-jenis hutan 

yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia disertai arti definisi dan 

pengertian : (Suparmoko, 1997) 

1. Hutan Bakau 

Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di daerah pantai berlumpur. 

Contoh : pantai timur kalimantan, pantai selatan cilacap, dll. 

2. Hutan Sabana  

Hutan sabana adalah hutan padang rumput yang luas dengan jumlah pohon 

yang sangat sedikit dengan curah hujan yang rendah. Contoh : Nusa 

tenggara. 

3. Hutan Rawa 

Hutan rawa adalah hutan yang berada di daerah berawa dengan tumbuhan 

nipah tumbuh di hutan rawa. Contoh : Papua selatan, Kalimantan, dsb. 

4. Hutan Hujan Tropis  

Hutan hujan tropis adalah hutan lebat / hutan rimba belantara yang tumbuh 

di sekitar garis khatulistiwa / ekuator yang memiliki curah turun hujan 

yang sangat tinggi. Contoh : hutan kalimantan, hutan sumatera, dsb. 

5. Hutan Musim  
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Hutan musim adalah hutan dengan curah hujan tinggi namun punya 

periode musim kemarau yang panjang yang menggugurkan daun di kala 

kemarau menyelimuti hutan. 

2.2.3 Fungsi Hutan 

Fungsi hutan di antaranya ialah sebagai berikut (Suparmoko, 1997): 

a. Mengatur tata air, mencegah dan membatasi banjir, erosi, serta memelihara 

kesuburan tanah 

b. Menyediakan hasil hutan untuk keperluan masyarakat pada umumnya dan 

khususnya untuk keperluan pembangunan industri dan ekspor sehingga 

menunjang pembangunan ekonomi 

c. Melindungi suasana iklim dan memberi daya pengaruh yang baik 

d. Memberikan keindahan alam pada umumnya dan khususnya dalam bentuk 

cagar alam, suaka margasatwa, taman perburuan, dan taman wisata, serta 

sebagai laboratorium untuk ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata 

e. Merupakan salah satu unsur strategi pembangunan nasional 

2.2.4 Penggolongan Hutan 

Berdasarkan fungsinya, hutan dapat digolongkan menjadi beberapa macam 

berikut pengertiannya, yaitu (Suparmoko, 1997): 

a. Hutan lindung : kawasan hutan yang karena sifat-sifat alamnya diperuntukkan 

guna pengaturan tata air dan pencegahan bencana banjir dan erosi, serta untuk 

pemeliharaan kesuburan tanah 

b. Hutan produksi : kawasan hutan yang diperuntukkan guna memproduksi hasil 

hutan untuk keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk 

pembangunan, industri, dan ekspor. Hutan produksi dapat dibagi lagi menjadi : 
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b.1 Hutan produksi dengan penebangan terbatas lewat cara tebang pilih 

b.2 Hutan produksi penebangan bebas baik lewat tebang pilih maupun 

tebang bebas disertai dengan pembibitan alam atau dengan pembibitan 

buatan 

c. Hutan suaka alam : kawasan hutan yang karena sifatnya yang khas 

diperuntukkan secara khusus untuk perlindungan alam hayati lainnya 

d. Hutan wisata : kawasan hutan yang diperuntukkan secara khusus untuk dibina 

dan dipelihara guna kepentingan pariwisata atau perburuan 

Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 

memproduksi hasil hutan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang 

Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan maupun berdasarkan peta 

TGHK/pedurasi, luas total hutan produksi yang tersebesar di seluruh Indonesia 

seluas 82,4 juta ha. Kawasan tersebut perlu dimanfaatkan secara optimum dengan 

memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan secara seimbang 

untuk mendukung pembangunan kehutanan berkelanjutan, yang diarahkan bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan 

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, kawasan hutan produksi dapat dimanfaatkan 

dengan pemberian izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, 

izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan 

kayu dan bukan kayu. Sedangkan penggunaan kawasan untuk kegiatan di luar 

sektor kehutanan seperti pertambangan dan non pertambangan dilakukan dengan 

pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan.  
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Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan  mengoptimalkan aneka fungsi 

hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk 

mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan 

lestari.  

2.2.5 PHBM  

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan kebersamaan, dimaksudkan agar 

dalam penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga 

terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara 

masyarakat setempat dengan BUMN atau BUMD, dan BUMS Indonesia, dalam 

rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi (penjelasan UU No. 

41 tahun 1999).  

Disamping perusahaan swasta yang berbentuk Peseroan Terbatas (PT), 

Badan Usaha Milik Negara baik berbentuk Persero maupun Perusahaa Umum 

(Perum) juga diwajibkan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan 

masyarakat dan keberlanjutan fungsi lingkungan melalui landasan hukum Pasal 2 

Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 dan Keputusan Menteri Badan Usaha 

Milik Negara nomor kep-236/MBU/2003. Dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara 

tertulis bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :  

a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada 

umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.  

b. mengejar keuntungan.  
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c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa 

yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat orang banyak.  

d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh 

sektor swasta dan koperasi.  

e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan 

ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.  

Tampak jelas dalam butir (e) bahwa BUMN memiliki kewajiban terhadap 

peningkatan kemampuan pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan 

masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan, yang selanjutnya 

pelaksanaan hal tersebut berbentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 

(PKBL) oleh Badan Usaha Milik Negara. PKBL BUMN idealnya membawa 

dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat baik secara ekonomi, ekologi 

maupun sosial terlebih lagi bagi BUMN yang mengelola sumberdaya alam yang 

menguasai hajat hidup masyarakat Indonesia. 

Salah satu BUMN yang mengelola sumberdaya alam yang strategis adalah 

Perum Perhutani. Sebagai BUMN yang mengelola sumberdaya hutan sudah 

seharusnya Perum Perhutani memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan 

masyarakat dan menjaga keberlanjutan fungsi hutan. Perum Perhutani yang diberi 

kewenangan atas pengelolaan sumberdaya hutan di Pulau Jawa dan Madura 

bertanggung jawab atas kondisi lingkungan dan masyarakat di daerah operasi 

bisnis yang dibagi menjadi wilayah Kesatuan Pemangku Hutan. 

Menurut situs Departemen Kehutanan, upaya penanggulangan kerusakan 

hutan dan lahan telah dilaksanakan melalui berbagai program, namun belum 

sebanding dengan laju kerusakan yang terjadi. Kegiatan tersebut umumnya 
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bersifat top down planning seperti yang disampaikan Suharto (2008) yang 

mengatakan bahwa salah satu bias program Corporate Social Responsibility 

(CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah kebijakan CSR perusahaan 

dirumuskan secara top down yang hanya berdasarkan misi dan kepentingan 

perusahaan semata sehingga memiliki banyak kelemahan. Kelemahan tersebut 

menurut Affandi (2002) seperti yang dikatakannya berikut ini:  

 1. Terjadinya krisis kehutanan seperti rusaknya hutan dan ekosistemnya 

(lingkungan). Dimana hal ini terjadi karena adanya kebijakan pengelolaaan hutan 

yang berorientasi ekonomi yaitu mengejar hasil hutan dalam bentuk kayu,  

 2. Terpinggirkannya masyarakat lokal (adat), yang tinggal di dalam 

maupun sekitar kawasan hutan dan memiliki kearifan tradisional dalam megelola 

dan memanfaatkan sumberdaya termasuk hutan serta tidak dilibatkannya mereka. 

 Sebagai contoh, program reboisasi yang dilaksanakan di kawasan hutan 

negara dengan melibatkan masyarakat selalu gagal. Kasus ini menjadi menarik 

karena ternyata yang menjadi sumber persoalan adalah belum bertemunya dua 

titik kepentingan antara masyarakat sekitar hutan dengan pemerintah. Program-

program yang direncanakan dan yang sudah dilaksanakan pemerintah jarang atau 

bahkan tidak pernah melibatkan masyarakat sebagai satu stakeholder pengelola 

hutan. 

 Menurut Munggoro (2010), ketidakmampuan pemerintah mengatasi krisis 

lingkungan dan ekonomi telah menyadarkan berbagai pihak untuk menengok 

kembali apa yang disebut sebagai kekuatan lokal (empowering the local). Pada 

waktu yang sama, pengakuan pemerintah akan kemampuan masyarakat dalam 

mengembangkan dan menggunakan tradisinya untuk membangun hutan belum 
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proporsional. Program-program pengembangan masyarakat yang dilaksanakan 

masih bersifat top down merupakan alasan utama kurang optimalnya program 

pengembangan masyarakat. Konsekuensinya, keterlibatan masyarakat lebih 

bersifat pengerahan masa yang terbatas pada kebutuhan pelaksanaan program 

bukan pada proses dan hasil (tujuan), artinya masyarakat berpartisipasi atas 

adanya ajakan atau instruksi, harapan akan memperoleh bantuan. Biasanya setelah 

program berjalan (bantuan diterima) intensitas partisipasi perlahan-lahan menurun 

hingga akhirnya tidak tampak, bahkan tidak sedikit program-program yang telah 

dilaksanakan sulit bertahan dan hanya bersifat sesaat. Karena itulah dalam 

kebijakan pengelolaan Sumberdaya Hutan perlu dipertimbangkan bukan saja 

aspek kelestarian tetapi juga aspek ekonomi dan kepentingan Masyarakat. Nilai-

nilai lokal yang ada dalam masyarakat tidak pernah tergali. Satu sisi masyarakat 

tak berhasil melakukan sosialisai, sementara pada sisi yang lain, pemerintah tidak 

sempat menggali (baca: tidak pernah) kemampuan masyarakat dengan tradisinya 

untuk membangun hutan, apalagi untuk mengakuinya. 

Menurut Affandi (2002), konsepsi peningkatan peran dan peluang bagi 

masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan hutan antara lain melalui :  

 1. Penerapan pola kemitraan antara masyarakat, pengusaha kecil, dan 

pengusaha besar (HPH/HPHTI/BUMN/BUMD) dengan posisi transaksi yang adil 

dan seimbang. Pengusaha kecil, koperasi, atau kelompok masyarakat menjadi sub 

kontraktor kegiatan pengusahaan hutan (pembibitan, pembukaan lahan, 

penanaman, dll) sehingga perekonomian terintegrasi sebagai usaha bersama  

 2. Penciptaan dan pengembangan model-model pemberdayaan ekonomi 

masyarakat. Model-model tersebut seperti pengembangan hutan rakyat, Hutan 
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Kemasyarakatan (HKm), Pengembangan Kawasan Penyangga (Buffer Zone), 

PMDH, dll. 

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan tanggung 

jawab sosial perusahaan ataupun Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah 

karena masing-masing kondisi sosial masyarakat mempunyai latar belakang sosial 

dan budaya yang berbeda. Sebuah kebijakan PKBL yang dirumuskan secara 

terpusat tidak akan berhasil bila digeneralisasi karena masing-masing daerah yang 

berbeda kondisi sosio kulturnya memerlukan penanganan yang berbeda pula 

untuk mensejahterakan masyarakatnya.  

Menyikapi hal tersebut Perum Perhutani mengeluarkan kebijakan PKBL 

berbentuk Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dijadikan 

sebagai sistem pengelolaan hutan dimana dalam pelaksanaannya lebih 

menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah dan mengutamakan 

peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar hutan, tingkat pendidikan dan tingkat 

kesehatan masyarakat di sekitar hutan serta membangun sinergitas dengan para 

pihak, khususnya dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa/kelurahan 

(website Perum Perhutani).  

Pertimbangan karakteristik wilayah dalam pelaksanaan PHBM 

mengharuskan Perum Perhutani melibatkan masyarakat secara aktif dalam 

implementasi program tersebut. Peran serta masyarakat secara aktif tersebut 

diwakili oleh keberadaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang 

merupakan suatu bentuk integrasi dari Masyarakat yang hidup di sekitar kawasan 

hutan. LMDH juga menjadi wadah bagi Masyarakat Desa Hutan untuk 
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memperjuangkan kepentingannya saat berhadapan dengan Perum Perhutani 

maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan PHBM.  

Perbedaan karakteristik masing-masing wilayah yang menjadi unsur 

penting dalam pelaksanaan PHBM tentu akan membawa perbedaan pada aturan 

main yang dirancang. Selanjutnya, aturan main yang berlaku tersebut akan 

mempengaruhi cara kerja masing-masing pemangku kepentingan yang terlibat 

yang akhirnya akan memberi pengaruh pada hasil yang dicapai.  

2.2.5.1 Latar Belakang PHBM 

Pulau Jawa memiliki luasan hanya 6% dari luas wilayah Indonesia, tetapi 

60% dari jumlah penduduk Indonesia tinggal di Jawa (BPS, 2010). Perum 

Perhutani sebagai BUMN yang diberi mandat untuk mengelola hutan negara 

dituntut untuk memberikan perhatian yang besar kepada masalah sosial ekonomi 

masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang sebagian besar tinggal di sekitar 

hutan. Interaksi antara masyarakat dengan hutan tidak mungkin dapat dipisahkan. 

Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan hutan harus 

memperhatikan keberlanjutan ekosistem hutan dan peduli dengan masyarakat 

miskin di sekitar hutan. 

Sejalan dengan terjadinya reformasi di bidang kehutanan, Perum Perhutani 

menyempurnakan sitem pengelolaan sumberdaya hutan dengan lahirnya 

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Sistem PHBM ini 

dilaksanakan dengan jiwa BERSAMA, BERDAYA, dan BERBAGI yang 

meliputi pemanfaatan lahan/ruang, waktu, dan hasil dalam pengelolaan 

sumberdaya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, memperkuat dan 

mendukung serta kesadaran akan tanggung jawab sosial. Sampai dengan tahun ke-
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6 pelaksanaan PHBM disadari bahwa masih ditemukan berbagai kendala dan 

permasalahan, maka pada tahun 2007 disempurnakan kembali dalam PHBM 

PLUS. Dengan PHBM PLUS diharapkan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya 

hutan di Jawa akan lebih fleksibel, akomodatif, partisipatif dan dengan kesadaran 

tanggung jawab sosial yang tinggi, sehingga mampu memberikan kontribusi 

peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menuju Masyarakat Desa 

Hutan Mandiri dan Hutan Lestari. 

2.2.5.2 Pengertian PHBM 

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat adalah sistem pengelolaan 

sumberdaya hutan dengan pola kolaborasi yang bersinergi antara Perum Perhutani 

dan masyarakat desa hutan atau para pihak yang berkepentingan dalam upaya 

mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang optimal dan 

peningkatan IPM yang bersifat fleksibel, partisipatif dan akomodatif. 

2.2.5.3 Maksud dan Tujuan 

PHBM dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya 

hutan dengan memadukan aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional 

dan profesional. PHBM bertujuan untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab 

Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap 

keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan, melalui pengelolaan 

sumberdaya hutan dengan model kemitraan. 

2.2.5.4 Ruang Lingkup PHBM 

PHBM dilaksanakan di dalam dan di luar kawasan hutan dengan 

mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan perencanaan partisipatif. PHBM 
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yang dilaksanakan di dalam kawasan hutan tidak bertujuan untuk mengubah status 

kawasan hutan, fungsi hutan dan status tanah negara. 

2.2.5.5 Prinsip-prinsip PHBM 

PHBM dilaksanakan dengan prinsip-prinsip : 

a. Perubahan pola pikir pada semua jajaran Perum Perhutani dari birokratis, 

sentralistik, kaku dan ditakuti menjadi fasilitator, fleksibel, akomodatif dan 

dicintai. 

b. Perencanaan partisipatif dan fleksibel sesuai dengan karakteristik wilayah. 

c. Fleksibel, akomodatif, partisipatif dan kesadaran akan tanggung jawab sosial. 

d. Keterbukaan, kebersamaan, saling memahami dan pembelajaran bersama. 

e. Bersinergi dan terintegrasi dengan program-program Pemerintah Daerah. 

f. Pendekatan dan kerjasama kelembagaan dengan hak dan kewajiban yang jelas. 

g. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan. 

h. Pemberdayaan masyarakat desa hutan secara berkesinambungan. 

i. Mengembangkan dan meningkatkan usaha produktif menuju masyarakat 

mandiri dan hutan lestari. 

j. Supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bersama para pihak. 

2.2.5.6 Organisasi-organisasi dalam PHBM 

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) merupakan suatu lembaga 

yang dibentuk oleh masyarakat desa hutan dalam rangka kerjasama pengelolaan 

sumberdaya hutan dengan sistem PHBM. LMDH merupakan lembaga yang 

berbadan hukum, mempunyai fungsi sebagai wadah bagi masyarakat desa hutan 

untuk menjalin kerjasama degan Perum Perhutani dalam PHBM dengan prinsip 

kemitraan. LMDH memiliki hak kelola di petak hutan pangkuan di wilayah desa 
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dimana LMDH itu berada, bekerjasama dengan Perum Perhutani dan mendapat 

bagi hasil dari kerjasama tersebut. Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan 

hutan, LMDH mempunyai aturan main yang dituangkan dalam Anggaran Dasar 

(AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). 

Forum Komunikasi PHBM (FK PHBM) merupakan salah satu lembaga 

pendukung dalam pelaksanaan PHBM. FK PHBM dibentuk disetiap tingkat 

pemerintahan, mulai dari Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah 

Kabupaten dan Pemerintah Provinsi. Secara hukum FK bertanggung jawab 

kepada Pemerintah di tingkat mana FK tersebut dibentuk. 

Tugas FK PHBM adalah: 

a. Mengkoordinasikan dan menjabarkan secara operasional kegiatan pengelolaan 

sumberdaya hutan bersama masyarakat. 

b. Melaksanakan bimbingan, pendampingan, memantau dan mengevaluasi hasil 

kegiatan dan perkembangan PHBM. 

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

tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing. 

d. Menyampaikan hasil laporan kegiatan tersebut kepada semua pihak yang 

berkepentingan. 

2.2.5.7 Pelaksanaan PHBM 

Pelaksanaan PHBM di bidang pengelolaan hutan, meliputi program-

program sebagai berikut : 

a. Bidang Perencanaan 

• Penyusunan Perencanaan Petak Hutan Pangkuan secara partisipatif dengan 

melibatkan semua pihak terkait. Perencanaan meliputi: rencana kelola wilayah 
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hutan, rencana sosial, rencana kelembagaan, peningkatan sumberdaya manusia, 

peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat sekitar hutan. 

• Perencanaan disusun oleh LMDH, Perum Perhutani dan para pihak yang 

berkepentingan dengan pendekatan desa melalui kajian sumberdaya yang ada di 

masing-masing desa. 

b. Bidang Pembinaan Sumberdaya Hutan 

• Persemaian, tanaman dan pemeliharaan dikerjasamakan dengan LMDH. 

• Pengkaderan mandor sebagai penyuluh PHBM PLUS. 

• Pembuatan pusat informasi dan komunikasi PHBM. 

• Pelatihan-pelatihan usaha produktif dan kewirausahaan untuk LMDH. 

• Pemberdayaan terhadap LMDH bersama dengan para pihak. 

• Mengaktifkan pola FGD (Foccus Group Discussion = Diskusi Kelompok 

Terarah). 

• Pembentukan site learning (lokasi pembelajaran) untuk PHBM. 

c. Bidang Produksi 

• Alokasi bagi hasil untuk produksi kayu dan non-kayu, wisata, galian C, sampah, 

air, dll. 

• Pertisipasi LMDH dalam pengamanan hasil tebangan dan pengangkutan kayu 

dari hutan ke Tempat Penimbunan Kayu (TPK). 

d. Bidang Pemasaran dan Industri 

• Pembentukan warung kayu untuk mempermudah masyarakat desa hutan dalam 

memperoleh kayu. 

• Membantu pasokan kayu untuk industri kecil yang dimiliki oleh LMDH. 

• Membantu teknologi bagi industri LMDH. 
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• Membantu pengembangan pemasaran bagi industri LMDH. 

e. Bidang Keamanan 

• LMDH berperan aktif dalam menjaga keamanan hutan. 

• LMDH bersama Perhutani melaksanakan patroli harian untuk mengatasi 

keamanan dan pengamanan hutan. 

f. Bidang Keuangan 

• Biaya PHBM PLUS minimal 10 % dari Rencana Kerja dan Anggaran 

Perusahaan. 

• Pendapatan perusahaan dari bagi hasil kegiatan PHBM di luar usaha pokok 

dikembalikan untuk mendukung kegiatan PHBM PLUS. 

• Memfasilitasi LMDH dalam memperoleh sumber modal dari pihak ketiga. 

• Memberikan bimbingan kepada LMDH dalam pengelolaan administrasi dan 

pemanfaatan keuangan. 

g. Bidang Sumberdaya Manusia (Perhutani) 

• Penyiapan petugas PHBM yang proporsional dengan kualitas yang memadai. 

• Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di tingkat Pusat, Unit dan KPH dengan 

melakukan pertemuan dan aktifitas yang intensif. 

• Pembangunan dan pengembangan training centre (pusat pelatihan) PHBM 

PLUS untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Perum Perhutani dan 

masyarakat desa hutan dengan metode partisipatif yang berbasis community 

development (pembangunan masyarakat). 

2.2.5.8 Keterlibatan Para Pihak dalam PHBM 

Para pihak yang dimaksud dalam PHBM adalah pihak di luar Perum 

Perhutani dan masyarakat desa hutan yang mempunyai perhatian dan berperan 
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mendorong proses optimalisasi serta berkembangnya PHBM, yaitu: Pemerintah 

Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Ekonomi Masyarakat, 

Lembaga Sosial Masyarakat, Usaha Swasta, Lembaga Pendidikan dan Lembaga 

Donor. 

Pemerintah Daerah dilibatkan dalam sistem PHBM, sebagai pemegang 

kekuasaan atas wilayah administrasi dan tata kehidupan sosial masyarakat desa 

hutan. Peran Pemerintah Daerah adalah mensinergikan program-program 

pembangunan wilayah dengan pelaksanaan PHBM. Pemerintah Daerah yang 

terlibat dalam PHBM meliputi: Pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten dan 

Provinsi. 

Lembaga Swadaya Masyarakat, berperan dalam pemberdayaan 

masyarakat, sehingga masyarakat mampu mengatasi segala persoalan dalam 

dirinya. LSM diharapkan bisa melakukan transfer pengetahuan dan teknologi pada 

masyarakat untuk mempercepat terjadinya perubahan sosial untuk mewujudkan 

kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. 

Lembaga Ekonomi Masyarakat, berperan dalam mengembangkan usaha 

untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Persoalan ekonomi merupakan hal yang 

penting untuk diperhatikan, karena hal ini mempunyai pengaruh yang cukup kuat 

terhadap keberhasilan pengelolaan sumberdaya hutan. 

Lembaga Sosial Masyarakat, berperan dalam menumbuhkan kesadaran 

dan mendukung kehidupan sosial masyarakat sekitar hutan menjadi lebih 

berkualitas. Lembaga Sosial Masyarakat berupa perkumpulan-perkumpulan sosial 

di masyarakat, baik yang terbentuk secara alami maupun terbentuk karena 

program-program dari pihak di luar masyarakat. 
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Usaha Swasta, berperan dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan, yang 

memiliki prinsip usaha untuk pemupukan modal. Keterlibatan pihak ini dalam 

PHBM akan mendukung kemajuan masyarakat dalam mengembangkan potensi 

alam dan potensi sumberdaya manusia untuk meningkatkan kehidupan ekonomi 

masyarakat sekitar hutan. 

Lembaga Pendidikan, memiliki peran dalam usaha pengembangan 

sumberdaya manusia, melakukan kajian dan transfer ilmu, pengetahuan dan 

teknologi pada masyarakat desa hutan, sehingga memiliki pengetahuan yang 

cukup dalam keterlibatannya pada PHBM. 

Lembaga Donor, berperan untuk memberikan dukungan dana kepada 

masyarakat desa hutan dalam usaha keterlibatannya di PHBM. Kerjasama dengan 

Lembaga Donor akan menjadikan masyarakat dan Perum Perhutani memiliki 

kesempatan untuk mengoptimalkan berbagai potensi sumberdaya alam dan 

sumberdaya manusia yang dimilikinya. 

2.2.5.9 Bagi Hasil dalam PHBM 

Kegiatan berbagi dalam PHBM ditujukan untuk meningkatkan nilai dan 

keberlanjutan fungsi serta manfaat sumberdaya hutan. Nilai dan proporsi berbagi 

dalam PHBM ditetapkan sesuai dengan nilai dan proporsi masukan faktor 

produksi yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak (Perum Perhutani, 

masyarakat desa hutan, dan pihak yang berkepentingan). Nilai dan proporsi 

berbagi ditetapkan oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau Perum 

Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan pada saat 

penyusunan rencana yang dilakukan secara partisipatif. Ketentuan mengenai nilai 

dan proporsi berbagi dituangkan dalam perjanjian PHBM antara Perum Perhutani 
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dan masyarakat desa hutan atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan 

dengan pihak yang berkepentingan. 

2.2.5.10 Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan Evaluasi harus dilakukan secara konsisten sebagai 

tuntutan manajemen dalam rangka pelaksanaan PHBM. Monitoring dan evaluasi 

merupakan dasar bagi penilaian kinerja jajaran Perum Perhutani dan masyarakat 

desa hutan dalam melaksanakan PHBM. Monitoring dalam pelaksanaan PHBM 

dilakukan dalam rangka pendampingan, pengawalan dan pengamatan atas 

pelaksanaan PHBM. Monitoring ini harus dilaksanakan secara terus menerus 

selama proses berjalan oleh Perum Perhutani, LMDH, LSM, dan para pihak yang 

berkepentingan. 

Evaluasi dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui pencapaian hasil 

kinerja pelaksanaan PHBM. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan 

antara hasil pelaksanaan dengan target yang telah ditetapkan dalam perencanaan 

PHBM pada masing-masing wilayah. 

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan alat 

monitoring dan evaluasi yang dirumuskan bersama oleh semua pihak. 

Kesepakatan tentang alat monitoring dan evaluasi yang akan digunakan 

memberikan pengaruh terhadap keberhasilan proses, respon dan dampak terhadap 

monitoring dan evaluasi yang dilakukan. Untuk itu monitoring dan evaluasi harus 

dilakukan secara partisipatif mulai dari perumusan alat yang digunakan, 

pelaksanaan dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan. 
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2.3 Masyarakat Desa Hutan 

2.3.1 Sejarah 

Diakui secara luas bahwa manusia yang memiliki mata pencaharian 

bersumber dari lahan hutan, dan tergantung kepada sumberdaya hutan, serta 

memperoleh kesejahteraan yang lebih tinggi dengan berinteraksi dengan hutan, 

memiliki kepentingan pribadi untuk mempertahankan kelangsungan hidup/ 

kelestarian hutan tersebut. (Wulan, 2004) 

Masyarakat (community) adalah sekumpulan orang yang mendiami suatu 

tempat tertentu, yang terikat dalam suatu norma, nilai dan kebiasaan yang 

disepakati bersama oleh kelompok yang bersangkutan. Berdasarkan pada 

tipologinya, masyarakat desa hutan adalah masyarakat yang mendiami wilayah 

yang berada di sekitar atau di dalam hutan dan mata pencaharian atau pekerjaan 

masyarakatnya tergantung pada interaksi terhadap hutan (Wulan, 2004). 

Masyarakat desa hutan meskipun kehidupannya dekat dengan hutan namun 

menurut Wulan (2004) kepemilikan lahan yang tidak jelas memperlemah 

pengaruh politik masyarakat hutan dan mengancam penghidupan mereka. Hal 

tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Indradi (2006) bahwa masyarakat 

sekitar hutan adalah mereka yang hidup di sekitar kawasan hutan dan masyarakat 

yang hidup disekitar hutan identik dengan kemiskinan. 

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa masyarakat hutan sering tidak 

memiliki hak legal atas lahan yang telah mereka tempati turun-temurun. Mereka 

dianggap penghuni liar tanpa lahan dan, karenanya, tidak memiliki hak politik. 

Hak untuk mengumpulkan dan menjual produk hutan sangat mempengaruhi jenis 

pendapatan yang tersedia bagi warga miskin. Di banyak tempat, undang-undang 
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nasional hanya mengizinkan masyarakat setempat untuk memanen produk hutan 

yang mereka makan. Karena masyarakat hutan tidak mempunyai hak kepemilikan 

formal, mereka kadang terdesak untuk menjual produk hutan, seperti kayu, secara 

sembunyi-sembunyi di pasar informal. Dengan cara ini, kemampuan mereka 

untuk merundingkan harga yang wajar menjadi sangat terbatas dan, ketika ditipu, 

mereka tidak bisa mendapatkan bantuan hukum. Jika hak-hak kepemilikan ini 

dipermasalahkan, mereka dapat kehilangan sumber daya utama ke pemangku 

kepentingan yang lebih kuat, khususnya jika pasar bersifat terbuka dan harga-

harga meningkat (Wulan, 2004).  

Menurut Anantanyu et, all langkah-langkah yang bisa diambil untuk 

mengatasi kemiskinan masyarakat desa hutan adalah:  

 1. Reformasi agraria  

Lahan merupakan faktor produksi yang sangat penting bagi kesejahteraan 

hidup petani. Lahan sangat berarti bagi petani sehingga tanpa memiliki lahan, 

seorang petani tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh karena itu memiliki lahan 

adalah keinginan dan harapan setiap petani. Namun keinginan tersebut sepertinya 

sangat sulit untuk diwujudkan. Lahan pertanian yang terbatas harus diperebutkan 

oleh banyak pihak, termasuk mereka yang bukan petani. Hanya mereka yang 

bermodal besar yang keluar sebagai pemenang. Berbagai persaingan atau 

perebutan atas penguasaan lahan biasanya selalu memunculkan petani kecil 

sebagai pihak yang terpinggirkan. Mereka yang tak memiliki tanah pertanian 

akhirnya tersisih sebagai petani penggarap atau buruh tani. Adanya reformasi 

bidang politik saat ini membuka wacana baru bahwa masalah reforma agraria 
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patut mendapat perhatian. Sistem penguasaan lahan merupakan salah satu faktor 

yang berpengaruh pada produksi dan pendapatan petani.  

 2. Modal dan Sarana Produksi Lain  

Modal merupakan unsur utama yang penting bagi petani untuk melakukan 

aktivitas usahatani. Dalam pengertian ekonomi, modal adalah barang atau uang 

yang bersama-sama dengan faktor produksi lain dan tenaga kerja serta 

pengelolaan menghasilkan barang-barang baru. Sumber-sumber pembentukan 

modal ini bisa berasal dari milik sendiri atau pinjaman dari luar. Keterbatasan 

modal bagi petani seringkali membawa petani pada pelepas uang (rentenir) 

dengan bunga yang sangat tinggi. 

Lembaga keuangan yang ada, seperti bank, selama ini belum mampu 

dijangkau oleh petani. Prosedur yang berbelit, persyaratan yang rumit dan kaku 

menjadi hambatan yang sangat mustahil untuk dipenuhi oleh petani. Di 

kesempatan lain, penyediaan program-program kredit yang disediakan oleh 

pemerintah kurang bermanfaat bagi petani. Kredit seringkali diberikan dalam 

bentuk paket-paket yang jumlah maupun waktu pemberiannya sangat tidak tepat. 

Kondisi-kondisi ini menyebabkan petani yang sudah miskin bertambah lagi 

kemiskinannya. 

Ketersediaan modal dalam jumlah dan waktu yang sesuai sangat 

dibutuhkan oleh para petani. Selain itu, modal usaha ini harus mudah diperoleh 

petani dengan prosedur yang mudah, tentunya tanpa harus memerlukan agunan. 

Dalam hal ini diperlukan suatu kelembagaan yang mampu menjembatani antara 

lembaga keuangan (bank) dengan petani, dan sekaligus berperan sebagai lembaga 

penjamin kredit. 
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Selain ketersediaan modal, informasi dan teknologi pertanian sangat 

diperlukan oleh petani dalam mengupayakan peningkatan pendapatan dalam 

usahanya. Teknologi yang selalu berubah dengan berbagai terobosan inovasi di 

bidang pertanian diperlukan petani untuk meningkatkan produktivitas dan cara-

cara mengembangkan usaha. Inovasi pertanian yang diintroduksikan tentunya 

harus berorientasi kepada kebutuhan petani kecil, bukannya untuk kepentingan 

pihak-pihak tertentu dengan mengorbankan petani kecil. Untuk itu diperlukan 

adanya lembaga-lembaga pengkajian teknologi pertanian, seperti: balai penelitian 

atau perguruan tinggi pertanian. Ketidakmampuan lembaga-lembaga tersebut 

mengembangkan riset yang menghasilkan teknologi pertanian untuk petani 

menyebabkan semakin tertinggalnya pertanian di tanah air karena kalah bersaing 

dengan produk pertanian negara tetangga.  

 3. Pendidikan pertanian  

Pendidikan pertanian atau dikenal sebagai penyuluhan pertanian bagi 

petani dianggap penting karena kemampuan petani dan keputusan-keputusan yang 

diambil mengenai pelaksanaan usahatani akan sangat menentukan bagi tingkat 

kecepatan pembangunan pertanian.  

Pendidikan non-formal bagi petani di Indonesia lebih dikenal dengan 

“penyuluhan pertanian‟. Ruang lingkup penyuluhan pertanian di Indonesia sudah 

seharusnya dikembangkan, dengan cakupan: (a) pengembangan budidaya 

pertanian (better farming), (b) pengembangan usaha pertanian (better business), 

(c) pengembangan kelembagaan pertanian (better organization), (d) 

pengembangan masyarakat tani (better community), (e) pengembangan 
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lingkungan usaha dan lingkungan hidup (better environment), dan (f) 

pengembangan kehidupan yang lebih sejahtera (better living). 

 4. Kelembagaan Petani  

Upaya meningkatkan daya saing petani salah satunya adalah 

pengembangan kelembagaan pertanian, pemberdayaan, pemantapan dan 

peningkatan kemampuan kelompok-kelompok petani kecil. Petani- petani kecil 

sebaiknya digerakkan untuk bergabung secara kolektif dalam suatu kelompok-

kelompok, organisasi atau kelembagaan agar menjadi suatu unit kekuatan 

produksi yang besar, tangguh dan memiliki produktivitas tinggi. 

Penumbuhan kelompok-kelompok sekunder masyarakat tani, selain 

meningkatkan produktivitas usaha juga akan meningkatkan efisiensi usaha 

pertanian. Reed (1979) menawarkan dua alternatif untuk mengatasi permasalahan 

petani kecil, yaitu: (a) konsolidasi lahan usahatani menjadi usaha yang lebih luas, 

dan (b) memperluas skala pengelolaan dan penggunaan sumberdaya usahatani 

tanpa mengubah pemilikan petani, melalui usahatani korporasi atau kelompok. 

 5. Struktur Ekonomi dan Kebijakan Pemerintah  

Pada awalnya era pembangunan nasional di Indonesia para ekonom 

mengharapkan pada suatu saat akan terjadi transformasi struktural dari sektor 

pertanian ke sektor industri. Sektor pertanian “ditekan” dan diatur sedemikian 

rupa sebagai landasan bagi tumbuhnya sektor industri. Perekonomian yang 

timpang ini telah masih berlangsung sampai saat ini. Sektor industri yang 

diharapkan akan tinggal landas tidak juga mampu mewujudkan harapan itu. 

Dampak buruk dari kebijakan ini sangat dirasakan bagi petani. Nilai tukar (rate of 

return) produk pertanian masih tetap rendah di sisi lain sarana produksi harus 
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dibeli dengan harga tinggi sehingga hal ini semakin menyudutkan posisi petani. 

Disengaja atau tidak seringkali kebijakan-kebijakan pemerintah mengindikasikan 

adanya usaha pemihakan terhadap kelompok-kelompok tertentu yang mempunyai 

akses terhadap pembuat kebijakan.  

Dari rancangan kebijakan yang diusulkan Anantanyu (2004) tersebut, 

terlihat bahwa kelembagaan merupakan faktor penting yang mampu mendorong 

perbaikan sistem dalam bidang pertanian yang selanjutnya mampu membawa 

peningkatan dalam kehidupan petani.  

Kelembagaan dilihat sebagai pencapaian dari proses formal dan informal 

dari resolusi konflik dikatakan berhasil apabila konflik tersebut bermuara kepada 

penciptaan kelembagaan yang memiliki nilai “yang masuk akal‟ atau 

menghasilkan “irama kerja yang menguntungkan‟ (Yustika, 2008). Pelaksanaan 

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat merupakan perubahan aturan main yang 

memiliki tujuan penyelesaian konflik atas Sumberdaya Hutan antara Perum 

Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan. Menurut media sosialisasi Lembaga 

Masyarakat Desa Hutan dalam kerangka Levelling the Playing Field Project, yang 

didanai oleh Uni Eropa, kerjasama CIRAD, CIFOR, Fakultas Kehutanan UGM 

dan Perum Perhutani, PHBM dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan 

sumberdaya hutan dengan memadukan aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara 

proporsional dan profesional. PHBM bertujuan untuk meningkatkan peran dan 

tanggung jawab Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang 

berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan, 

melalui pengelolaan sumberdaya hutan dengan model kemitraan. Model 

kemitraan ini diharapkan menjadi sebuah aturan main yang melibatkan 
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masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama 

Masyarakat sehingga keputusan yang diambil dapat sesuai dengan budaya yang 

melekat pada masing-masing Masyarakat Desa Hutan yang terlibat.  

2.3.2 Konflik Masyarakat Desa Hutan dengan Kawasan Hutan 

Konflik merupakan gesekan yang terjadi antara dua kubu atau lebih yang 

disebabkan adanya perbedaan nilai, status, kekuasaan, kelangkaan sumber daya, 

serta distribusi yang tidak merata, yang dapat menimbulkan penafsiran berbeda di 

masyarakat. Konflik dan kehidupan manusia tidak mungkin untuk dapat 

dipisahkan dan keduanya berada bersama-sama karena perbedaan nilai, status, 

kekuasaan, dan keterbatasan sumber daya itu memang pasti ada dalam 

masyarakat. 

Timbulnya berbagai konflik sosial yang terjadi antara masyarakat sekitar 

hutan dengan pemegang konsesi hutan disebabkan adanya ketidaksepahaman 

pemikiran kedua pihak tersebut mengenai pengelolaan hutan. Masyarakat sering 

dituding sebagai penyebab berbagai kerusakan hutan, mulai dari pembukaan 

hutan, kebakaran hutan sampai pada terjadinya kelangkaan vegetasi dan satwa. 

Ada sebuah fenomena yang perlu dikoreksi bersama berkaitan dengan 

peran masyarakat dalam pengelolaan hutan. Aktivitas ekonomi masyarakat di 

dalam hutan yang sudah merupakan kegiatan turun-temurun dan menjadi sumber 

ketergantungan hidup selalu dicap sebagai sesuatu yang negatif. Sebutan “liar” 

selalu dilekatkan kepada kelompok masyarakat yang sudah terbiasa 

menggantungkan hidupnya dari mengelola lahan hutan untuk tanaman pangan 

dengan berladang. Kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi 

dengan mengumpulkan hasil hutan sebagai bahan baku untuk diperjualbelikan 
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maupun untuk konsumsi sendiri selalu disebut dengan “pencuri“. Padahal mereka 

memang kelompok masyarakat yang berprofesi sebagai “pencari" kayu atau hasil 

hutan lainnya. Dengan dalih untuk menghindari kegiatan pemanfaatan hutan yang 

“ liar, tidak arif dan boros” inilah yang membuat sistem pengusahaan hutan kita 

dalam pelaksaannya cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat setempat 

(Purwoko, 2002).  

Berdasarkan laporan dari media massa dan informasi di lapangan, faktor 

penyebab konflik kehutanan dapat dibagi ke dalam lima kategori utama, yaitu 

karena masalah tata batas, pencurian kayu, perambahan hutan, kerusakan 

lingkungan dan peralihan fungsi kawasan. Dari kelima kategori ini pada 

umumnya konflik-konflik yang sering terjadi di sekitar kawasan hutan paling 

sering dikarenakan adanya tumpang tindih sebagian areal konsesi atau kawasan 

lindung dengan lahan garapan masyarakat dan karena terbatasnya akses 

masyarakat untuk memperoleh manfaat dari keberadaan hutan, baik hasil hutan 

maupun sebagai tempat tinggal (Wulan, dkk, 2004).  

2.3.3 Solusi 

Konflik yang terjadi akan membesar ibarat bola salju jika tidak segera 

diatasi. Sriyanto (2001) menyampaikan asumsi-asumsi dalam penyelesaian 

konflik adalah (1) Kalah-Kalah; setiap orang yang terlibat dalam konflik akan 

kehilangan tuntutannya jika konflik terus berlanjut, (2) Kalah–Menang; salah satu 

pihak pasti ada yang kalah, dan ada yang menang dari penyelesaian konflik yang 

terjadi. Jika yang kalah tidak bisa menerima sepenuhnya, maka ada indikasi 

munculnya konflik baru; (3) Menang-Menang: dua pihak yang berkonflik sama-

sama menang. Ini bisa terjadi jika dua pihak kehilangan sedikit dari tuntutannya, 
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namun hasil akhir bisa memuaskan keduanya. Istilah ini lebih popular dengan 

nama win-win solution di mana kedua belah pihak merasa menang dan tidak ada 

yang merasa dirugikan.  

Pelaksanaan pembangunan pertanian dan perdesaan yang ideal, terbentuk 

karena partisipasi dari masyarakat desa (subyek) sebagai sasaran utama. Tujuan 

utama program kebijakan pembangunan pertanian untuk memperbaiki kualitas 

hidup masyarakat di perdesaan. Beberapa strategi pembangunan perdesaan 

meliputi:  

 1. Peningkatan dan memperluas kesempatan kerja di perdesaan dan daerah 

urban  

 2. Peningkatan efisiensi produksi dan produktivitas SDA sehingga 

bermanfaat, berkelanjutan dan berkesinambungan, terkait perbaikan 

teknologi, keharmonisan ekologi dan konservasi, memperhatikan 

lingkungan sosial, politik dan ekonomi (ada relevansi/adaptasi 

pelaksanaan pembangunan spesifik lokasi)  

 3. equity, terkait peningkatan aksesbilitas berbagai peluang sumberdaya 

dan infrastruktur  

 4. pemberdayaan, memanfaatkan dan mengembangkan segala potensi 

yang ada melalui peningkatan kapasitas, kapabilitas kelembagaan 

masyarakat perdesaan.  

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat menawarkan solusi konflik 

melalui asumsi menang-menang dengan harapan kelestarian hutan terjaga dengan 

meningkatnya kesahjetraan masyarakat. Dalam rangka meyusun suatu solusi dari 

konflik yang menghasilkan akhir yang memenangkan kedua pihak tentu saja 
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diperlukan negosiator dari masing-masing pihak yang berkonflik, terutama 

kepemimpinan yang kuat dari masyarakat untuk memperjuangkan hak maupun 

kepentingannya.  

2.3.4 Kelembagaan 

 Berdasarkan makalah Implementasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan 

Bersama Masyarakat (PHBM) SK.136/KPTS/DIR/2001 yang diterbitkan Perum 

Perhutani terdapat empat pemangku kepentingan dalam pelaksanaan PHBM yaitu:  

1. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)  

Kelompok atau LMDH yang bekerja sama dengan Perusahaan dalam 

kelompok atau lembaga yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

 a) Anggotanya terdiri dari seluruh warga masyarakat Desa Hutan (MDH) 

yang mempunyai kepedulian terhadap kelestarian sumberdaya hutan, 

lembaga yang terbentuk dan tata nilai yang berlaku tertuang dalam 

AD/ART serta yang disahkan oleh Notaris.  

 b) Memiliki struktur organisasi, peraturan dan mekanisme kerja, rencana 

kerja, rencana pengelolaan dan rencna pemanfaatan hasil berbagi secara 

partisipatif.  

 c) Bersepakat bekerja sama dengan Perusahaan yang dituangkan dalam 

perjanjian kerjasama di depan Notaris dilampiri dengan AD/ART, rencana 

partisipatif, peta pangkuan desa dan potensi Sumber Daya Hutan (SDH).  

2. Perum Perhutani  

Unit kerja Perum Perhutani yang membawahi program PHBM di LMDH 

Wono Asri adalah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Malang.  

3. Instansi terkait  
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Dalam Pelaksanaan PHBM di LMDH Wono Asri instansi terkait yang ikut 

memberikan kontribusi adalah Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayan Masyarakat 

Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat Harapan (LSM) Pulih Sentosa.  

4. Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota 

 

2.4 Hasil Penelitian Terdahulu 

 Berdasarkan kesimpulan penelitian Suprana (2010), desain kelembagaan 

dalam pengelolaan hutan di Desa Tlekung mengalami perubahan dengan adanya 

kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Perubahan tersebut 

dicerminkan dengan kebijakan PMDHT menjadi PHBM. Apabila sebelumnya 

terjadi ketegangan antara Masyarakat Desa Hutan Tlekung dengan pihak Perum 

Perhutani karena ketidaksamaan persepsi antara kedua belah pihak dalam 

pegelolaan hutan dan berdampak negatif pada keadaaan sosial ekonomi 

Masyarakat Desa Hutan Tlekung dan kelestarian hutan. Kini, setelah ada 

Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dampak negatif tersebut dapat 

diatasi dan mulai membawa tren positif pada kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat dan kelestarian hutan. 

Penelitian lain milik Roosganda Elizabeth yang berjudul Penguatan dan 

Pemberdayaan Kelembagaan Petani Mendukung Pengembangan Agribisnis 

Kedelai yang menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan pertanian dari aspek 

kelembagaan, yang dapat berimplikasi besar bagi peningkatan daya saing SDM 

perdesaan dan pengembangan agribisnis produk pertanian. Dalam penelitian 

tersebut disampaikan rancangan kebijakan yang diusulkan yaitu:  
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 1. Melihat relasi sosial, ekonomi, dan budaya, dalam mengkaji potensi 

kelembagaan tradisional pertanian di perdesaan;  

 2. Mengkaji alternatif kebijakan pembangunan dan perdesaan yang 

mempertimbangkan indigenous knowledge (kearifan lokal) dan local knowledge 

(pengetahuan lokal);  

 3. Pemberdayaan kelembagaan pertanian dan pedesaan diperlukan sebagai 

upaya penciptaan kemandirian petani, peningkatan pendapatan rumah tangga, 

pengembangan agribisnis pertanian. 

Penelitian yang akan disusun ini nantinya juga akan melihat bagaimana 

proses dinamika kelembagaan yang ada, ketika timbul kepentingan dan konflik 

baru. Sekaligus melihat potensi konflik yang mungkin timbul di kemudian hari. 

  

2.5 Kerangka Pikir 

Berdasarkan uraian tinjauan pustaka di atas, dengan adanya program 

PHBM maka kebijakan pengelolaan hutan tidak lagi berasal dari atas (top down 

planning) akan tetapi dengan menggali potensi dan aspirasi dari masyarakat 

sekitar hutan (bottom up). Masyarakat di sekitar hutan tidak lagi menjadi objek 

yang bertindak sebagai pelaksana program, akan tetapi juga ikut berpartisipasi 

aktif dalam proses perencanaan, produksi, evaluasi, monitoring, dan bagi hasil. 

Untuk itu perlu dibentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di tingkat 

desa yang berfungsi sebagai mediator antara Perhutani dengan masyarakat. 

LMDH bersifat sebagai mitra kerja Perhutani dalam mengelola kawasan hutan, 

sehingga kedudukannya sejajar, tidak seperti program sebelumnya yang 
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memposisikan lembaga masyarakat sebagai unit kerja pelaksana program, di 

bawah otoritas Perhutani. 

 Kerjasama antara Perhutani dengan LMDH melingkupi banyak hal, mulai 

dari bidang perencanaan, pembinaan sumber daya hutan, produksi, pemasaran dan 

industri, keamanan, keuangan, sampai pengembangan sumber daya manusia. 

Bentuk implementasi yang paling nyata adalah dengan adanya pembagian jatah 

lahan tetelan dari Perhutani untuk dikelola oleh masyarakat desa. Sela di antara 

tegakan yang tumbuh di lahan tetelan ini dapat dimanfaatkan untuk menanam 

tanaman yang tidak merusak fungsi hutan. Jenis tanaman yang ditanam antara lain 

rumput gajah, talas, lidah buaya, chao. 

 Menanggapi dibukanya akses hutan dalam bentuk tetelan oleh Perhutani, 

maka Kelompok Tani mengambil peran sebagai lembaga yang membawahi secara 

teknis mengenai tata cara pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat. Langkah 

ini di ambil karena akses bantuan Kelompok Tani dapat lebih luas dan beragam 

daripada LMDH (Suprana, 2010). Berawal dari sini, Kelompok Tani bersama 

dengan LMDH mulai merintis berbagai unit kegiatan yang memanfaatkan hasil 

dari lahan tetelan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mulai dari 

pembuatan keripik talas aneka rasa, pembuatan olahan lidah buaya, serta 

pengolahan chao. Akan tetapi unit kegiatan yang paling berkembang dan menjadi 

tulang punggung pelaksanaan PHBM adalah penanaman rumput gajah untuk 

penyediaan pakan hijauan ternak sapi perah. 

 Lehan tetelan dari Perhutani ini merupakan sumber pakan hijauan utama 

bagi peternakan sapi perah di Desa Tlekung. Peternak sapi perah dapat mengakses 

lahan tetelan dengan mendaftarkan diri kepada pengurus LMDH. Setiap peternak 
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akan mendapat hak dan kewajiban tertentu dalam hal pengelolaan lahan tetelan 

yang menjadi hak kelola mereka. 

 Dengan demikian, ruang lingkup penelitian adalah mengenai interaksi 

antara LMDH dengan Kelompok Tani, interaksi antara lahan tetelan dengan 

peternakan sapi perah, dan dinamika kelembagaan yang terjadi dalam pelaksanaan 

program PHBM di Desa Tlekung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram alir 1. Model PHBM di Desa Tlekung 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada 14 Mei 2011 sampai 12 Juni 2011 di Desa 

Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan 

dengan pertimbangan bahwa LMDH Wono Asri yang berkedudukan di Desa 

Tlekung termasuk 3 besar dalam lomba LMDH terbaik se-Jawa Timur. Penentuan 

lokasi penelitian sesuai dengan pendapat Arikunto (1993), yang menyatakan 

bahwa penentuan lokasi penelitian harus sesuai dengan tujuan penelitian 

mengingat prestasi yang diraih oleh LMDH Wono Asri karena kemampuannya 

dalam mensinergikan kebutuhan masyarakat peternak sapi perah Desa Tlekung 

dengan kepentingan kawasan hutan. 

 

3.2 Key Person 
 

Key person dalam penelitian adalah enam orang informan yang memiliki 

kaitan erat dengan pelaksanaan program PHBM di lapangan, antara lain pengurus 

LMDH Wono Asri sebagai mitra kerja Perhutani dalam mengelola hutan, 

pengurus Kelompok Tani Sumber Urip sebagai organisasi masyarakat yang secara 

langsung menggarap lahan hutan Perhutani, serta enam orang peternak sapi perah 

yang mewakili tiap skala usaha di Desa Tlekung. 
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3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dimana fenomena 

yang terjadi pada lokasi penelitian merupakan kejadian unik dan khas yang tidak 

dapat digeneralisasikan dengan tempat lain kecuali dengan kondisi agroklimat dan 

kondisi sosial yang hampir sama. Melalui penelitian kualitatif ini diharapkan 

dapat mengupas secara mendalam dan dapat dipahami arti dari program PHBM 

Perhutani dan kaitannya dengan usaha peternakan sapi perah di Desa Tlekung. 

 

3.4 Variabel Pengamatan 

 Permasalahan yang diangkat dalam penelitian adalah pola interaksi 

kelembagaan antara masyarakat peternak dengan kawasam hutan dalam rangka 

PHBM. Dalam melihat interaksi tentu tidak dapat dipisahkan sebagian, akan tetapi 

perlu dilihat secara menyeluruh. Variabel yang diamati adalah aspek sosial, 

ekonomi, dan lingkungan dalam interaksi kawasan hutan dengan usaha peternakan 

sapi perah di Desa Tlekung.  

 

3.5 Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian adalah pola interaksi kelembagaan antara Kelompok Tani 

Sumber Urip dan LMDH Wono Asri, realitas interaksi lahan tetelan dengan 

peternakan sapi perah rakyat, dan dinamika kelembagaan yang terjadi dalam 

pelaksanaan program PHBM di Desa Tlekung. 
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3.6 Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

Menurut  Moleong (2009) sumber data utama dalam penelitian kualitatif 

ialah kata-kata dan tindakan narasumber, selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen dan lain-lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 1. Data primer mengenai interaksi antara kawasan hutan dengan usaha 

peternakan sapi perah pada pelaksanaan program Pengelolaan Hutan Bersama 

Masyarakat. 

 2. Data sekunder berupa dokumen atau sumber tertulis yang diambil dari 

Kantor Desa Tlekung, Buku Induk Kelompok Tani Sumber Urip, KPH Malang 

Perum Perhutani Unit II Jawa Timur dan LMDH Wono Asri. Data sekunder 

diambil sebagai pelengkap karena dokumen merupakan sumber yang stabil, kaya, 

dan sebagai bukti untuk suatu pengujian. 

 Pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan cara: (Moleong, 

2009) 

 1. Wawancara tidak terstruktur. 

Wawancara tidak terstruktur digunakan untuk menemukan informasi yang 

bukan baku atau informasi tunggal. Wawancara tidak terstruktur memiliki irama 

yang bebas. Pertanyaan tidak disusun lebih dahulu tetapi disesuaikan dengan 

keadaan dan ciri yang unik dari responden. 

Wawancara yang dilakukan terhadap informan kunci adalah bentuk 

wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur dilakukan agar didapat 

data yang lebih mendalam untuk menjawab rumusan masalah dan agar peneliti 

dapat mengupas kejadian dibalik fenomena yang terjadi di lapangan. Wawancara 

dilakukan terhadap individu atau anggota dan pengurus Lembaga Masyarakat 
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Desa Hutan Wono Asri, Kelompok Tani Sumber Urip serta peternak sapi perah di 

Desa Tlekung karena mereka adalah pihak yang terkait langsung dengan 

pelaksanaan program PHBM di lapangan. 

 2. Observasi Berperan Serta. 

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang 

yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil 

melakukan penelitian, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber 

data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka 

data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada 

tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak (Sugiyono, 2007:145). 

 

3.7 Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini uji kredibilitas data dilakukan dengan cara triangulasi 

yang artinya pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan 

berbagai waktu (Sugiyono, 2007). Triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif 

(Moleong, 2009). Pengambilan data dari berbagai sumber dilakukan sekaligus 

untuk pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian ini keabsahan data 

dilakukan peneliti dengan cara: 

- Membandingkan data hasil wawancara dan data hasil pengamatan. 

- Membandingkan data yang didapat dari wawancara dengan 

informan yang satu dan informan yang lain. 
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- Membandingkan data yang didapat dari wawancara dengan 

informan secara pribadi dan data hasil wawancara yang 

disampaikan di depan umum. 

- Membandingkan data yang didapat dari hasil wawancara dengan 

informan dan dokumen yang didapatkan. 

Keempat jalan dalam membandingkan data yang didapat dalam penelitian 

ini dilakukan agar data yang didapat mengenai interaksi kelembagaan dan aspek 

sosial, ekonomi, dan lingkungan dari program PHBM dapat 

dipertanggungjawabkan keabsahaannya dan dapat menunjukkan suatu kejadian 

dibalik fenomena yang tampak. 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Menurut Moleong (2009), analisis data kualitatif adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Proses analisis data kualitatif adalah sebagai berikut: (Moleong, 2009) 

 1. Mencatat apa yang ditemukan di lapang, kemudian diberi kode agar 

sumber datanya tetap dapat ditelusuri. 

 2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, 

membuat ikhtisar dan membuat indeksnya. 
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3. Menganalisa, membuat kategori agar data yang diperoleh mempunyai 

makna, mencari pola dan hubungan-hubungan, serta membuat temuan-temuan 

umum. 

Teknik analisis tersebut digunakan agar didapatkan data yang benar-benar 

tepat dalam menjawab rumusan permasalahan. Pemilahan data dimaksudkan agar 

data yang tidak berkaitan dengan rumusan masalah dapat disingkirkan agar fokus 

permasalahan tetap terjaga. Untuk menghindari data penting yang terabaikan, 

hasil wawancara dari penelitian di lapangan didengarkan secara seksama dan 

diputar berulang-ulang agar tidak ada hal penting yang terlewatkan. 

 

3.9 Batasan Istilah 

Agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda dalam memahami isi 

penulisan usulan penelitian, maka perlu adanya penjelasan mengenai istilah yang 

digunakan. 

1. Desa hutan adalah wilayah desa yang secara geografis dan administratif 

berbatasan dengan hutan atau sekitar kawasan hutan 

2. Hijauan yang dimaksud dalam usulan penelitian ini adalah pakan untuk sapi 

perah yang dapat berasal dari jenis rumput-rumputan, leguminosa, dan jerami. 

3. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 

memproduksi hasil hutan.  

4. 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. 



47 

 

5. KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) merupakan unit kerja Perhutani yang 

membawahi regional atau kawasan hutan tertentu, biasanya dibentuk di 

tingkat Kota/Kabupaten.  

6. KRPH (Kesatuan Resort Pemangku Hutan) merupakan unit kerja Perhutani 

yang membawahi wilayah hutan di tingkat Desa 

7. BKPH (Bagian Kesatuan Pemangku Hutan) merupakan unit kerja Perum 

Perhutani yang membawahi beberapa KRPH (setingkat kecamatan). 

8. KTH (Kelompok Tani Hutan) adalah kumpulan orang-orang yang bertempat 

tinggal di sekitar hutan yang menyatukan diri dalam usaha-usaha di bidang 

sosial dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, ikut serta 

dalam pembangunan dan pelestarian hutan dengan prinsip kerja dari, oleh, dan 

untuk anggota. 

9. KUD (Koperasi Unit Desa) yang dimaksud dalam penulisan usulan penelitian 

merupakan koperasi yang unit kegiatan utamanya bergerak di bidang 

pengumpulan susu  sapi perah anggotanya. 

10. LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) merupakan lembaga yang 

dibentuk di tingkat desa sebagai organisasi masyarakat desa sekitar hutan 

untuk menjadi mitra kerja Perhutani dalam mengelola kawasan hutan. 

11. Masyarakat desa hutan adalah masyarakat yang mendiami wilayah yang 

berada di sekitar atau di dalam hutan dan mata pencaharian atau pekerjaan 

masyarakatnya tergantung pada interaksi terhadap hutan 

12. Pemberdayaan masyarakat desa hutan adalah proses penguatan perubahan 

secara partisipatif oleh warga masyarakat yang sadar dan terencana untuk 

menuju kemandirian dan keadilan. 
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13. Perhutani adalah BUMN yang bertugas untuk mengontrol, merencanakan, dan 

mengelola kawasan hutan lindung serta hutan produksi di Pulau Jawa sesuai 

dengan fungsinya. 

14. PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) adalah program dari 

Perhutani untuk mengelola sumberdaya hutan dengan melibatkan peran serta 

masyarakat sekitar hutan dan pihak lain secara partisipatif, fleksibel, dan 

akomodatif dengan jiwa bersama, berbagi dan berdaya untuk mencapai 

keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara 

optimal dan proprosional. 

15. Sistem gaduh sapi adalah pola kerjasama yang berlaku dimasyarakat antara 

pemilik sapi dengan orang yang menyediakan jasa untuk memelihara. Hasil 

yang didapat dari sapi tersebut dibagi sama rata setelah dipotong dengan 

modal yang dikeluarkan. 

16. Tegakan adalah tanaman berkayu keras milik Perhutani yang ditanam secara 

teratur di kawasan hutan produksi. Pada kawasan hutan di Desa Tlekung, 

tegakan yang dimaksud adalah pohon pinus. 

17. Tetelan adalah lahan hutan produksi milik Perhutani yang dapat diakses oleh 

masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk menanam hijauan pakan ternak 

berupa rumput gajah di sela-sela tegakan.  

18. Wilayah Pangkuan Desa (wengkon) atau Kawasan Hutan Pangkuan Desa 

(KHPD) adalah petak-petak kawasan hutan yang masuk dalam wilayah 

administratif desa 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kondisi Umum Desa Penelitian 

Desa Tlekung terletak di wilayah administrasi Kecamatan Junrejo, Kota 

Batu sehingga termasuk dalam wilayah kerja KUD Batu. Dengan ketinggian 

antara 750-900 meter dari permukaan laut, maka desa ini cukup berpotensi untuk 

usaha sapi perah, karena sesuai dengan pendapat Sarwiyono (1990) yang 

menyatakan bahwa usaha sapi perah cocok pada tempat dengan ketinggian 300 

hingga 1500 meter di atas permukaan laut karena umumnya berasal dari daerah 

bertemperatur rendah. 

 Desa Tlekung berbatasan dengan Desa Oro-Oro Ombo di sebelah utara, 

Desa Gading Kulon di sebelah selatan, Desa Precet di sebelah barat, dan Desa 

Junrejo di sebelah timur. Selain itu, Desa Tlekung juga merupakan satu-satunya 

desa di wilayah Kecamatan Junrejo yang memiliki cakupan kawasan hutan Perum 

Perhutani. 

  Kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan milik 

Perum Perhutani menjamin ketersediaan hijauan untuk pakan ternak. Selain itu, 

sekeliling desa juga dibatasi dengan kawasan persawahan sehingga apabila 

kondisi mendesak, tebon dan jerami padi sebagai limbah pertanian dapat menjadi 

pakan cadangan alternatif untuk menutup kekurangan rumput gajah sebagai pakan 

utama. 

 



50 

 

Populasi ternak sapi perah Desa Tlekung merupakan kedua terbesar di 

Kota Batu setelah Desa Toyomerto. Hampir setiap rumah tangga mengusahakan 

sapi perah sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

Struktur populasi sapi perah dan produksi susu di Desa Tlekung dapat dilihat pada 

tabel 1 di bawah ini. 

Tabel 1. Struktur Populasi dan Produksi Susu Sapi Perah di Desa Tlekung 
Jenis Ternak Dewasa Muda Anak Jumlah (ekor) Produksi 

Susu ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 
Sapi perah 18 968 12 160 120 330 150 1458 3500 L/hari 
Sumber: Data Dasar Pertanian Desa Tlekung (2010) 
Keterangan: 

- ♂ : jantan 

- ♀ : betina 

- L : liter 

 

Luas wilayah Desa Tlekung adalah 765 Ha dengan berbagai macam fungsi 

dan pengunaan. Tata guna lahan Desa Tlekung dapat dilihat pada tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Tata Guna Lahan Desa Tlekung 
No Penggunaan Luas (Ha) Persentase (%) 
1 Sawah 115 5,88 
2 Pekarangan 14,96 1,96 
3 Ladang/ tegalan 186,23 24,36 
4 Perkebunan 52 6,8 
5 Padang rumput/ gembalaan - - 
6 Hutan 144 18,82 
7 Perikanan darat/ air tawar 0,2 0,03 
8 Rawa - - 
9 Permukiman 322,61 42,17 
10 Lain-lain - - 
 Jumlah 765 100 
Sumber: Data Dasar Pertanian Desa Tlekung (2010) 

Berdasarkan data pada tabel 2 di atas maka dapat dilihat bahwa tidak 

terdapat kawasan di Desa Tlekung yang digunakan secara khusus untuk lahan 

sumber pakan hijauan (lihat data no. 5). Akan tetapi kebutuhan pakan hijauan 

untuk ternak sapi perah dapat terpenuhi dari dibukanya akses hutan milik Perum 
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Perhutani kepada peternak di sekitar kawasan hutan untuk menanam hijauan 

pakan ternak di sela-sela tanaman tegakan. Pola kerjasama pengolahan lahan di 

dalam kawasan hutan antara Perum Perhutani dan peternak yang disebut 

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini merupakan sumber hijauan 

utama bagi ternak sapi perah di Desa Tlekung. 

 

4.2 Gambaran Umum Narasumber 

 Terdapat 6 orang informan kunci yang menjadi narasumber dalam 

penelitian di lapangan. Kempat orang narasumber ini dipilih berdasarkan peran 

dan posisi beliau dalam kelembagaan yang menjadi objek penelitian. 

1. Pak Suwandi yang menjabat sebagai Ketua LMDH Wono Asri 

2. Pak Kartomo yang menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani Sumber Urip 

3. Pak Mujianto yang menjabat sebagai wakil Ketua Kelompok Tani Sumber 

Urip 

4. Mas Priyanto  (Cak Pito) sebagai salah seorang peternak sapi perah di Desa 

Tlekung 

5. Pak Ridwan sebagai Kepala Seksi PHBM di KPH Malang 

6. Pak Sugiyono sebagai Kepala KRPH Oro-oro Ombo 

 Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diketahui 

bahwa keenam narasumber merupakan informan yang tepat dalam 

menggambarkan interaksi kelembagaan yang terjadi antara LMDH Wono Asri 

dengan Kelompok Tani Sumber Urip. Selain aktif dalam setiap kegiatan lembaga, 

Pak Suwandi, Pak Kartomo, dan Pak Mujianto adalah termasuk tokoh yang 

membidani lahirnya LMDH Wono Asri dan Kelompok Tani.  
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 Pak Suwandi yang menjabat sebagai Ketua LMDH Wono Asri dan 

Koordinator Seksi Usaha Kelompok Tani Sumber Urip merupakan pribadi yang 

sangat sibuk. Selain mengelola usaha pembuatan chao, beliau juga mendapat 

kontrak dari Manajemen Jatim Park 2 dan Kebun Binatang Surabaya untuk 

menyuplai kebutuhan rumput gajah sebanyak 3,5 ton per hari. Sehingga 

diperlukan usaha dan sedikit keberuntungan untuk dapat melakukan wawancara 

penelitian. Gagasan untuk memelopori pendirian LMDH di Desa Tlekung tidak 

lepas dari latar belakang pendidikan Pak Suwandi yang merupakan seorang 

Sarjana Kehutanan. 

 Informan kedua adalah Pak Kartomo yang merupakan Ketua Kelompok 

Tani Sumber Urip merangkap Ketua Gapoktan Sumber Bumi Makmur sekaligus 

pengurus LMDH Wono Asri bagian seksi pariwisata. Walaupun telah berusia 57 

tahun, akan tetapi Pak Kartomo masih semangat dan berdedikasi dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi. Setiap pertanyaan yang 

diajukan peneliti selalu dijawab dengan sejelas mungkin. Bahkan konsep 

pemikiran dan istilah-istilah ilmiah yang Pak Kartomo gunakan selama 

wawancara sepadan dengan kaum intelek di kampus-kampus walaupun latar 

belakang  pendidikan beliau yang hanya sampai Sekolah Rakyat (sekarang 

setingkat Sekolah Dasar). Pengetahuan ini didapat dari begitu seringnya Pak 

Kartomo mengikuti pelatihan dan seminar yang diadakan oleh berbagai instansi. 

Pak Kartomo yang merupakan warga asli Desa Tlekung dan termasuk golongan 

pertama yang mengusahakan peternakan sapi perah dapat memberi gambaran 

secara utuh mengenai perkembangan usaha sapi perah dari awal hingga kini. 
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Ketokohan Pak Kartomo yang cukup disegani di Desa Tlekung juga memudahkan 

peneliti dalam mengumpulkan data-data tambahan untuk melengkapi penelitian. 

 Informan ketiga adalah Pak Mujianto. Meskipun bukan warga asli Desa 

Tlekung, akan tetapi Pak Muji mampu memberikan pemikiran-pemikiran segar 

sehingga dipercaya untuk menjadi Wakil Ketua Kelompok Tani Sumber Urip 

sekaligus sekretaris LMDH Wono Asri. Wawancara yang dilakukan dengan 

peneliti selalu diselingi dengan humor ringan, akan tetapi cukup banyak 

kedalaman bahasan yang tersirat. 

 Cak Pito adalah potret peternak muda yang potensial. Apabila rata-rata 

peternak di Desa Tlekung yang tidak mempunyai sapi perah sendiri melakukan 

sistem gaduh sapi atau menunggu bantuan, akan tetapi Cak Pito berani menarik 

pemodal untuk mempercayakan ternak kepadanya. Saat ini Cak Pito telah 

memelihara 6 ekor betina produktif, dari total 10 ekor yang direncanakan 

pemodal. Wawancara dengan Cak Pito diharapkan dapat memberi gambaran 

mengenai pandangan generasi muda Desa Tlekung terhadap PHBM dan 

peternakan sapi perah kedepan. 

 Pak Ridwan yang menjabat sebagai Kepala Seksi PHBM merupakan 

pejabat baru di lingkungan KPH Malang. Sebelum mutasi ke Malang pada bulan 

Maret tahun 2011 ini, beliau bertugas di wilayah KPH Madiun. Untuk 

memberikan gambaran lebih utuh mengenai pelaksanaan program PHBM di Desa 

Tlekung maka penulis juga melakukan konfirmasi kepada narasumber lain yang 

mempunyai keterkaitan langsung dengan program tersebut seperti Pak Sugiyono 

dari KRPH Tlekung, Pak Agus dari BKPH Pujon, dan beberapa peternak sapi 

perah di Desa Tlekung. 
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4.3  Profil LMDH Wono Asri  

 LMDH Wono Asri dibentuk pada tahun 2003 sebagai jawaban dari 

dicanangkannya program PHBM pada tahun 2001 oleh Perum Perhutani. Setelah 

melalui proses administrasi dan pendataan, akhirnya LMDH Wono Asri 

mendapatkan legalitas hukum dalam Akte Notaris No. 08 tanggal 21 Januari 2004 

yang dibuat oleh Suyati Harani, SH. 

 Nama “Wono Asri” sendiri berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti 

“Hutan Lestari” (wono = hutan, asri = lestari). Saat ini LMDH Wono Asri telah 

memiliki anggota sebanyak 500 KK yang terdiri dari 7 pesanggem (kelompok 

petani hutan), yaitu Sumber Harapan I, Sumber Harapan II, Sumber Harapan III, 

Sumber Urip, Puthuk Lestari, Sumber Rejeki, dan Sumber Harapan Mulya. 

Masing-masing pesanggem beranggotakan 60-70 orang. Pembagian pesanggem 

didasarkan pada Dukuh yang ada di Desa Tlekung. 

Sebagian besar anggota LMDH bermata pencaharian sebagai peternak sapi 

perah, sehingga pemanfaatan lahan di bawah tegakan milik Perhutani sebanyak 

98% ditanami dengan rumput gajah. Lahan 2% sisanya ditanami dengan 

janggelan (bahan baku pembuatan chao), talas, dan lidah buaya yang merupakan 

hasil kerjasama dengan Pemkot Batu. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama 

No. 014/HMT/TPU/MLG/II, total luas kawasan hutan produktif yang menjadi 

objek kerjasama dalam penanaman HMT antara LMDH Wono Asri dengan Perum 

Perhutani adalah 35,5 Ha. 

 Keberhasilan LMDH Wono Asri dalam mengelola hutan dan anggotanya 

mendapatkan prestasi sebagai peringkat 2 LMDH terbaik se-Jawa Timur pada 

tahun 2010. Bahkan Pak Suwandi sebagai Ketua LMDH Wono Asri juga 
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dipercaya untuk menjadi koordinator LMDH se Kota Batu yang terdiri dari 12 

LMDH. 

Diagram alir 2. Susunan Pengurus LMDH Wono Asri 
 

 

 

 

Sumber: Sekretariat LMDH, 2011 

 

4.4 Profil Kelompok Tani Sumber Urip  

Kelompok Tani Sumber Urip mulai berdiri pada Tahun 2004 dengan 

anggota awal sebanyak 25 orang dan sampai saat ini sudah mencapai 83 orang. 

Pada awalnya, ide pendirian kelompok tani ini didorong oleh adanya program dari 

Perhutani KPH Malang yang mensyaratkan perlu adanya kelembagaan di 

masyarakat calon penerima program bantuan bibit beraneka macam pohon dengan 

tujuan agar realisasi program dapat tersalurkan dan terkontrol dengan baik. 

Melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wono Asri yang sebelumnya 
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telah terbentuk maka didirikanlah Kelompok Tani Sumber Urip yang merupakan 

mitra kelola dalam mengelola hutan di wilayah Desa Tlekung. Walaupun nama 

kelompok tani ini sama dengan nama salah satu pesanggem di LMDH Wono Asri 

dan wilayah garapan di lahan Perum Perhutani masuk ke dalam pesanggem 

tersebut, akan tetapi Kelompok Tani Sumber Urip tidak memiliki keterkaitan 

secara struktural dengan LMDH Wono Asri. 

Nama “Sumber Urip” yang diambil dari bahasa Jawa memiliki arti 

“Sumber Kehidupan”. Sejalan dengan semangat anggotanya yang ingin 

menjadikan Kelompok Tani Sumber Urip sebagai penggerak bagi perkembangan 

kesejahteraan di Desa Tlekung. “Sumber Urip” juga merupakan nama salah satu 

sumber mata air yang menjadi pemasok utama air bersih di Desa Tlekung. 

Dimotori oleh Bpk. Kartomo, Bpk. Muji, Bpk. Wandi, dan beberapa tokoh 

masyarakat lain maka kelompok tani ini dapat berkembang menjadi organisasi 

yang berprestasi dan yang terpenting adalah selalu berusaha untuk terus menjadi 

lebih baik. Hal ini bisa dibuktikan dengan terlaksananya pertemuan rutin setiap 

hari Jumat pada minggu I dan minggu III tiap bulan. Pertemuan ini tidak hanya 

membahas permasalahan yang dihadapi organisasi, tapi juga ajang untuk 

menyampaikan informasi terbaru dan program kerja kedepan. 

  



Diagram alir 3. Struktur Organisasi Sumber Urip

Sumber: Buku Induk Kelompok Tani Sumber Urip (2010)

 

4.5 Implementasi PHBM di Desa Tlekung

  Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (selanjutnya disebut PHBM) 

dicanangkan pada tanggal 29 Maret 2001 berdasarkan Surat Keputusan Direksi 

Perum Perhutani No: 136/KPTS/Dir/2001. Program dari Perum Perhutani ini 

dicetuskan karena semakin maraknya kasus pera

yang dapat berupa pencurian kayu, penguasaan tanah secara tidak sah, ataupun 

merubah fungsi dari suatu kawasan hutan. Tingginya kasus perambahan hutan 

disebabkan karena terbatasnya akses masyarakat dalam memanfaatkan lahan 

kawasan serta ketimpangan antara jumlah petugas penjaga dari Perum Perhutani 

dengan cakupan luas wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Padahal akses 
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Suhanto, Syafi'i

Wakil Ketua: Mujianto

Sekretaris I: Nur Syaifudin

Sekretaris II: Suhadi
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Struktur Organisasi Sumber Urip 

Sumber: Buku Induk Kelompok Tani Sumber Urip (2010) 

4.5 Implementasi PHBM di Desa Tlekung 

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (selanjutnya disebut PHBM) 

dicanangkan pada tanggal 29 Maret 2001 berdasarkan Surat Keputusan Direksi 

Perum Perhutani No: 136/KPTS/Dir/2001. Program dari Perum Perhutani ini 

dicetuskan karena semakin maraknya kasus perambahan hutan oleh masyarakat 

yang dapat berupa pencurian kayu, penguasaan tanah secara tidak sah, ataupun 

merubah fungsi dari suatu kawasan hutan. Tingginya kasus perambahan hutan 

disebabkan karena terbatasnya akses masyarakat dalam memanfaatkan lahan 

san serta ketimpangan antara jumlah petugas penjaga dari Perum Perhutani 

dengan cakupan luas wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Padahal akses 
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dicanangkan pada tanggal 29 Maret 2001 berdasarkan Surat Keputusan Direksi 

Perum Perhutani No: 136/KPTS/Dir/2001. Program dari Perum Perhutani ini 
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merubah fungsi dari suatu kawasan hutan. Tingginya kasus perambahan hutan 

disebabkan karena terbatasnya akses masyarakat dalam memanfaatkan lahan 

san serta ketimpangan antara jumlah petugas penjaga dari Perum Perhutani 

dengan cakupan luas wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Padahal akses 

Bidang Usaha: 
Suwandi



58 

 

masyarakat terhadap hutan telah berkembang sejak nenek moyang mereka, jauh 

sebelum adanya Perum Perhutani diresmikan pemerintah. 

Di Desa Tlekung sendiri dengan luas kawasan hutan produksi 233 Ha dan 

kawasan hutan lindung 1000 Ha hanya dijaga oleh mandor sebanyak 4-5 orang. 

Tentu dengan jumlah mandor sebanyak itu tidak dapat mengontrol dengan baik 

mengenai kondisi hutan yang menjadi tanggung jawabnya. Bandingkan dengan 

jumlah penduduk Desa Tlekung yang sebesar 1.269 KK, tentu fungsi pengawasan 

mandor tidak dapat berjalan optimal. Dengan dicetuskannya program PHBM 

diharapkan kawasan hutan milik Perum Perhutani lebih terjaga keamanannya 

karena ikut andilnya masyarakat desa hutan dalam pengelolaan hutan. 

 Pelaksanaan program PHBM harus didasari dengan jiwa berdaya, 

bersama, dan berbagi dalam artian pada setiap kegiatan di dalam dan di luar 

kawasan yang meliputi perencanaan, penanaman, perawatan, keamanan, produksi, 

dan panen harus dikoordinasikan antara Perum Perhutani dan LMDH. Masyarakat 

yang tergabung dalam keanggotaan LMDH dapat diberdayakan dengan 

menggarap lahan di dalam kawasan, sebagai tenaga penanam, tenaga dalam 

kegiatan pemanenan, dan peningkatan kemampuan dengan pelatihan keterampilan 

dari Perum Perhutani.  Jiwa bersama di sini dapat diartikan bahwa segala kegiatan 

di dalam kawasan dilaksanakan oleh Perum Perhutani dan LMDH. Sedangkan 

yang dimaksud berbagi di sini tidak hanya berbagi hasil saja, akan tetapi dapat 

diartikan dengan berbagi pula masalah keamanan yang selama ini hanya menjadi 

tanggung jawab mandor. Adanya pembagian tanggung jawab antara mandor dan 

masyarakat penggarap lahan hutan tentu menjadikan fungsi pengamanan berjalan 

lebih efektif. Masyarakat diuntungkan dengan diperbolehkan menggarap lahan di 
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dalam kawasan, sedangkan Perum Perhutani juga diuntungkan dengan kemanan 

hutan yang terjaga dan hasil dari pungutan yang didapat dari petani penggarap 

hutan. 

 Melalui program PHBM, masyarakat desa hutan dapat benar-benar 

memperoleh manfaat dari keberadaan hutan itu sendiri. Dari sebelumnya hanya 

menjadi penonton atau bahkan menjadi “pengganggu”, kini masyarakat Tlekung 

dapat ikut dalam pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, penanaman, proses 

produksi, pemanfaatan lahan di bawah tegakan, pemanenan, hingga bagi hasil 

dalam setiap kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan hutan. Selain itu, adanya 

kegiatan pemberdayaan di luar kawasan juga menguntungkan masyarakat karena 

adanya bantuan baik teknis maupun non teknis dari Perum Perhutani. Bantuan 

teknis dapat berupa pemberian bibit tanaman dan instalasi biogás sedangkan 

bantuan non teknis dapat berupa penyuluhan mengenai teknik budidaya tanaman 

hutan, pembibitan, dan keorganisasian. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka pengelolaan lahan di dalam kawasan 

hutan sebenarnya sangat terbuka luas bagi masyarakat selama tidak merubah 

fungsi dan mengganggu tanaman pokok Perum Perhutani. Setidaknya terdapat 5 

usaha produktif yang diusahakan oleh masyarakat Tlekung di dalam kawasan 

hutan yaitu penanaman rumput gajah, lidah buaya, janggelan (chao), talas, dan 

sadapan getah pinus. Lahan yang ditanami rumput gajah mencapai 98% dari total 

luas lahan yang dikelola LMDH, mengingat mayoritas masyarakat Tlekung 

memang bermata pencaharian sebagai peternak sapi perah. 

 Setiap anggota LMDH mendapat jatah lahan kira-kira seluas 1.000 m2 

yang dibagi dengan sistem undian. Lahan yang dibagikan hanya bersifat hak 
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garap, sedangkan statusnya masih merupakan hutan negara dengan 

pengelolaannyan merupakan tanggung jawab Perum Perhutani. Ukuran lahan 

bermacam-macam, ada yang 10 m x 100 m atau 15 m x 70 m atau bisa juga 20 m 

x 50 m tergantung dari kondisi topografi di lapangan. Dalam mengelola lahan di 

antara tegakan milik Perum Perhutani yang di sebut tetelan ini anggota LMDH 

dikenai pungutan dengan besaran tertentu tergantung dari luas lahan yang 

dikelola. 

Apabila kita lihat di dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara Perum 

Perhutani KPH Malang dengan LMDH Wono Asri No: 10/PMDH/MLG/2006 

mengenai pengelolaan Hijauan Makanan Ternak (HMT) maka telah disepakati 

bahwa besaran pungutan sebagai kompensasi dari pengelolaan HMT di lahan 

tetelan adalah sebesar Rp 150.000,00/Ha. Dalam pasal 6 surat perjanjian di atas 

juga menjelaskan mengenai persentase sharing profit (bagi hasil) dari pungutan 

yang diterapkan tersebut. Perum Perhutani mendapatkan bagian sebesar Rp 

100.000,00, LMDH mendapat bagian Rp 35.000,00, dan Pemda mendapat bagian 

Rp 15.000,00.  

Hak dan kewajiban yang tertuang pada surat Perjanjian Kerjasama dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3. Hak dan Kewajiban para pihak dalam PHBM di Desa Tlekung 

 PERUM PERHUTANI LMDH 

HAK 

a. Menetapkan batas-batas wilayah 
hutan yang menjadi wengkon 
desa Tlekung yang dapat 
dikembangkan lokasi kerjasama 
pengem-bangan HMT 

b. Menetapkan pola tanam HMT 
pada lokasi yang dikerjasamakan 

c. Mendapatkan profit sharing 
sesuai dengan pasal 6 

d. Memberikan petimbangan teknis 
budidaya HMT 

e. Melakukan pengawasan pelaksa- 
naan pengelolaan yang dilakukan 
oleh LMDH 

f. Meminta bantuan kepada LMDH 
untuk mengamankan dan 
menjaga kelestarian SDH pada 
wengkon hutannya 

a. Mengajukan usulan kegiatan 
pengembangan pengelolaan 
HMT 

b. Mendapatkan bagian sharing 
keuntungan dari pengelolaan 
HMT sesuai pasal 6 

c. Mendapatkan penjelasan ten-
tang rencana pengelolaan ka-
wasan hutan pada lokasi petak-
petak hutan yang menjadi 
wengkon Desa Tlekung 
Kecamatan Junrejo 

d. Membantu pelaksanaan eva-
luasi dan pengawasan 

e. Melibatkan pihak lain yang 
diperlukan dengan seijin Perum 
Perhutani dan tidak 
mempengaruhi pengaturan bagi 
hasil pada pasal 6 

KEWAJIBAN 

a. Memberikan bimbingan teknis 
manajemen pengelolaan HMT 

b. Mengadakan hubungan/ 
koordinasi dengan pemda 
khususnya Dinas Pertanian 
terkait 

c. Melakukan monitoring dan 
evaluasi secara berkala terhadap 
pelaksanaan kerjasama ini 

d. Turut bertanggung jawab atas 
keamanan dan kelancaran 
pelaksanaan kerjasama serta 
kelestarian SDH 

e. Mematuhi ketentuan-ketentuan 
tentang pengelolaan HMT sesuai 
dengan peraturan yang berlaku 

a. Melakukan inventarisasi ter-
hadap anggota masyarakat yang 
membudidayakan/ 
memanfaatkan hasi HMT 

b. Menanggung biaya mulai 
persiapan lapangan, bibit, 
penanaman, dan pemeliharaan 

c. Mematuhi ketentuan-ketentuan 
pengelolaan HMT sesuai 
dengan peraturan yang berlaku 

d. Turut bertanggung jawab atas 
keamanan penyelengaraan 
pengelolaan dan kelestarian 
SDH 

e. Melakukan koordinasi kepada 
Perum Perhutani untuk setiap 
kegiatan yang akan dilakukan 

Sumber: Surat Perjanjian Kerjasama Perum Perhutani – LMDH No: 10/PMDH/MLG/2006 
Keterangan: 

- HMT : Hijauan Makan Ternak 

- LMDH : Lembaga Masyarakat Desa Hutan 

- SDH : Sumber Daya Hutan 

Selama berjalannya PHBM di Desa Tlekung, masing-masing pihak telah 

terjamin hak dan kewajibannya, sehingga Perjanjian Kerjasama ini terus 

diperpanjang hingga sekarang. 
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Kotak Kasus 4.5 

Implementasi program PHBM di Desa Tlekung: 

- LMDH Wono Asri sebagai mitra kerja Perum Perhutani dalam mengelola hutan, anggotanya 

mendapatkan akses untuk menggarap lahan di bawah tegakan dengan komoditas rumput gajah, 

talas, kopi, lidah buaya, dan janggelan (chao). 

- Luas lahan yang ditanami rumput gajah sebanyak 98% dari total luas lahan Perum Perhutani 

yang digarap masyarakat, merupakan sumber utama HMT sapi perah di Desa Tlekung. 

- Kesepakatan antara LMDH Wono Asri dan Perum Perhutani KPH Malang tertuang dalam 

Perjanjian Kerjasama yang jelas hak dan kewajibannya 

 

Gambar 1. Rumput gajah yang ditanam diantara tegakan milik Perhutani 

 

 

4.6 Interaksi Kelembagaan LMDH Wono Asri dengan Kelompok Tani 

Sumber Urip 

 Apabila dirunut dari sejarah pembentukan Kelompok Tani Sumber Urip 

dan LMDH Wono Asri, maka LMDH Wono Asri lah yang terbentuk lebih dahulu.  

LMDH Wono Asri didirikan pada tahun 2003 setelah dicanangkannya program 

PHBM dari Perum Perhutani yang mensyaratkan adanya lembaga di desa sekitar 
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hutan untuk mengatur dan mengakomodir peran serta masyarakat dalam 

pengelolaan hutan. Sebenarnya program PHBM telah dicanangkan sejak tahun 

2001, akan tetapi setelah melalui tahap sosialisasi baru 2 tahun kemudian dapat 

terwujud di Desa Tlekung. 

Tidak seperti lembaga tingkat desa sebelumnya yang hanya memiliki 

Berita Acara pendirian, LMDH yang dimaksud oleh Perum Perhutani adalah 

lembaga yang berbadan hukum dengan disyahkan oleh akta pendirian dari notaris. 

Untuk mendapatkan akses bantuan yang lebih luas, tidak hanya dari Perum 

Perhutani, maka mayoritas penduduk Desa Tlekung yang berprofesi sebagai 

peternak sapi perah disamping sebagai petani membentuk pula Kelompok Tani 

Sumber Urip. Pembentukan Kelompok Tani yang hampir semua personil 

pengurusnya juga merupakan pengurus LMDH mempunyai semangat dan tujuan 

semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Berawal dari sini, 

kedua lembaga tersebut berkembang pesat dengan cara saling mendukung kinerja 

dari masing-masing lembaga. 

Indikator dari berkembangnya LMDH Wono Asri dapat dillihat dari 

meningkatnya jumlah anggota, semakin banyaknya usaha produktif yang 

diusahakan anggota, dan diraihnya peringkat 2 dalam lomba LMDH terbaik se-

Jawa Timur pada tahun 2010 lalu. Sedangkan indikasi berkembangnya Kelompok 

Tani Sumber Urip dapat diihat dari peningkatan jumlah anggota, bertambahnya 

unit usaha, dan betambahnya inventaris yang dimiliki. Bahkan pada bulan Juni 

2011 ini Kelompok Tani Sumber Urip baru saja membeli laptop, printer, LCD 

proyektor dan kamera digital untuk keperluan organisasi. 



64 

 

 Interaksi yang terjadi antara LMDH Wono Asri dengan Kelompok Tani 

Sumber Urip selain disebabkan adanya persamaan semangat dan tujuan dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga karena rangkap jabatan 

yang dilakukan oleh pengurus. Pak Kartomo yang pada kelompok tani menjabat 

sebagai ketua, ternyata pada LMDH juga menjabat sebagai pengurus dengan 

jabatan Koodinator Seksi Pariwisata. Pak Suwandi yang pada LMDH Wono Asri 

menjabat sebagai ketua, ternyata pada kelompok tani menjabat sebagai 

Koordinator Seksi Usaha. Sedangkan Pak Mujianto menjabat sebagai wakil ketua 

kelompok tani sekaligus sekretaris pada LMDH. 

Terkait adanya rangkap jabatan ini tersirat dalam pernyataan Pak Suwandi 

pada saat sambutan kunjungan peserta PUSDIKLAT Perum Perhutani dari 

Madiun ke LMDH Wono Asri pada tanggal 6 Juni 2011, 

“Kulo Niki (Saya ini) Pak termasuk orang yang rakus organisasi, jadi di 
organisasi apa saja, selama saya dipercaya, saya siap.” 

 
Walaupun sekilas terkesan adanya monopoli dalam kepengurusan, akan 

tetapi dalam pengamatan penulis selama penelitian di lokasi tidak terdapat 

permasalahan dalam kinerja organisasi. Karena orang-orang tersebut 

mendedikasikan diri untuk kepentingan sosial dan demi peningkatan 

kesejahteraan masyarakat Tlekung. Bahkan dari pendapat beberapa warga yang 

secara acak penulis temui untuk dimintai pendapat mengenai LMDH dan 

kelompok tani sepakat bahwa orang yang duduk dalam kepengurusan adalah 

orang yang tepat. Seperti penuturan Cak Pito berikut ini, 

“Yo sing iso ngerti mlakune iku yo wong-wong iku mas. Mbah Mo ae 
wingi sampe ngotot ng rapat karo penggedhe, njauk pang-pange wit sing rubuh 
pas angin gedhe wingi entuk ndang diresik-i. Akhire yo oleh. Lha deso liyane yo 
gak oleh jek-an.” (Yang mengerti mengenai jalannya (lembaga LMDH dan 
Kelompok Tani) itu ya orang-orang tersebut (pengurus). Mbah Mo (Pak Kartomo) 
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saja kemarin sampai bersikeras dalam rapat dengan aparat, minta agar ranting-
ranting pohon yang tumbang pada waktu bencana angin kemarin dapat segera 
dibersihkan. Akhirnya ya diijinkan. Padahal desa lainnya sampe sekarang belum 
boleh. 

 
Memang pada bulan Januari 2011 telah terjadi bencana angin kencang 

yang melanda Malang Raya termasuk di Desa Tlekung. Tegakan milik Perum 

Perhutani banyak yang tumbang, tentu saja menindih tanaman rumput gajah yang 

ditanam oleh masyarakat di sela tegakan tersebut. Apabila tidak segera 

dibersihkan maka tanaman rumput gajah akan mati, maka masyarakat Tlekung 

mohon ijin pada Perum Perhutani untuk membersihkan lahan tetelan yang 

tertimpa oleh pohon tumbang. Masyarakat menyadari bahwa untuk 

menyingkirkan ribuan pohon yang tumbang itu membutuhkan waktu lama karena 

menunggu turunnya ijin dari pusat, maka untuk menyiasati hal tersebut 

masyarakat hanya meminta ijin untuk membersihkan ranting-rantingnya saja. 

Sebuah ide yang sangat menarik dan dapat menjadi solusi, akan tetapi jika dilihat 

dari perspektif lain, maka Perum Perhutani memang tidak dapat mengijinkan 

permintaan masyarakat Tlekung mengingat Perum Perhutani hanya bertindak 

sebagai pengelola yang harus bertanggung jawab kepada Kementerian Kehutanan 

dan Kementerian BUMN. Pemanfaatan kayu bakar dan kayu perkakas sebagai 

hasil sampingan dalam penebangan hutan tetap harus dilaporkan dan dibagi 

dengan sistem bagi hasil yang telah tertuang dalam perjanjian kerjasama. 

Berdasarkan makalah Implementasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan 

Bersama Masyarakat (PHBM) SK.136/KPTS/DIR/2001 yang diterbitkan Perum 

Perhutani, segala kegiatan yang dilangsungkan di dalam hutan harus dilakukan 

bersama-sama antara LMDH dan Perum Perhutani dengan sistem pembagian hasil 

yang disepakati bersama. Apabila dibutuhkan, dapat juga menggandeng pihak lain 
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seperti Pemda, dinas-dinas, dan pihak swasta. Sebenarnya yang dapat dilakukan 

bagi hasil adalah semua potensi yang dimiliki suatu kawasan hutan, akan tetapi di 

Desa Tlekung sendiri setidaknya terdapat tiga komoditas utama yaitu sadapan 

getah pinus, pungutan dari lahan tetelan, dan potensi tegakan. 

Tidak adanya titik temu antara masyarakat dengan Perum Perhutani dalam 

penanganan hutan pasca bencana angin kencang maka konflik berkembang 

menjadi musyawarah besar yang dihadiri oleh masyarakat Tlekung, pihak Perum 

Perhutani, aparat desa, Kepolisian, dan Koramil untuk mencari solusi terbaik bagi 

kedua belah pihak. Di sinilah interaksi erat antara LMDH dengan Kelompok tani 

dapat dirasakan manfaatnya. Pak Kartomo yang berbicara mengatasnamakan 

sebagai petani penggarap dapat dengan leluasa menyampaikan aspirasinya di 

hadapan forum. Walaupun masukan yang Pak Kartomo sampaikan adalah demi 

kepentingan anggota LMDH, akan tetapi Pak Kartomo mengatasnamakan sebagai 

kelompok tani karena bagaimanapun juga kelembagaan LMDH tidak dapat 

terlepas dari perjanjian kerjasama antara LMDH dengan Perum Perhutani. 

Sehingga harus tunduk pada peraturan yang menjadi dasar dari perjanjian 

tersebut, yaitu peraturan Perum Perhutani. 

Adanya tindakan kolektif dari Kelompok Tani dan LMDH maka fungsi 

pengawasan, pemberdayaan, dan pengelolaan hutan oleh masyarakat dapat 

berjalan dengan baik. Bukti lain dari keefektifan interaksi antara kelompok tani 

dengan LMDH adalah menurunnya tingkat pencurian kayu di dalam hutan. 

Bahkan bisa di bilang dalam 8 tahun perjalanan PHBM di Desa Tlekung sudah 

tidak terjadi kasus pencurian kayu lagi. Sebuah fenomena yang menarik apabila 

dilihat dari kondisi yang terjadi. Sebelum adanya PHBM, kegiatan masyarakat di 
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dalam kawasan hutan yang dibatasi oleh Perum Perhutani malah membuat 

maraknya pencurian kayu, sedangkan ketika dicetuskannya PHBM yang 

membuka akses masyarakat untuk ikut mengelola hutan ternyata pencurian kayu 

tidak ada lagi. 

Menurut keterangan Pak Suwandi, berkurangnya tingkat pencurian kayu 

ini disebabkan semakin  membaiknya kesejahteraan masyarakat Desa Tlekung. 

Dengan dibukanya akses hutan milik Perum Perhutani untuk menanam Hijauan 

Makanan Ternak maka masyarakat Desa Tlekung yang sebagian besar berprofesi 

sebagai peternakan sapi perah dapat mengembangkan usahanya. Selain itu, 

program pembangunan instalasi biogas yang masuk ke Desa Tlekung setelah 

adanya program PHBM menyebabkan ketergantungan masyarakat terhadap kayu 

bakar yang berasal dari hutan dapat dikurangi sehingga tidak ada lagi warga 

Tlekung yang menebang pohon di hutan untuk keperluan kayu bakar. Seperti yang 

disampaikan oleh Pak Kartomo, 

“Lek biyen iku pemerintah yowes nglarang tok. Gak oleh golek kayu nang 
alas. Lha terus solusinya bagaimana? Harga minyak tanah sudah mahal, ya sulit 
dicari. Mau beli gas, orang di sini mreman dari pagi sampe bedhug cuma dapat 
lima belas ribu. Lha keluarganya makan apa kalo gak boleh golek kayu?” (Kalau 
dulu itu (sebelum PHBM) pemerintah hanya melarang saja. Tidak boleh mencari 
kayu di hutan. Kemudian solusinya bagaimana? Harga minyak tanah sudah mahal, 
juga sulit dicari (pasca program konversi minyak tanah ke gas). Mau beli gas, 
warga di sini kerja buruh tani dari pagi hingga duhur cuma mendapat lima belas 
ribu. Keluarganya makan apa kalau tidak boleh mencari kayu?). 

 
Program bantuan instalasi biogas ini sepertinya dapat menjadi salah satu 

solusi tepat untuk mengatasi ketergantungan masyarakat Tlekung terhadap 

kegiatan mencari kayu bakar di hutan. Dikatakan solusi tepat karena sebanayak 

85% rumah tangga Desa Tlekung sendiri memelihara sapi perah dengan jumlah 

total pada tahun 2010 sebanyak 1.608 ekor. Instalasi biogas juga bermanfaat 
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untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang diakibatkan limbah kotoran sapi 

perah tersebut. Gas metan yang dihasilkan dapat digunakan untuk keperluan 

rumah tangga peternak seperti memasak dan merebus air sehingga tidak perlu lagi 

mencari kayu bakar di hutan. 

Awal masuknya instalasi biogas ke Desa Tlekung merupakan salah satu 

bentuk interaksi antara LMDH dengan kelompok tani. Dengan dimasukkannya 

pasal mengenai kewajiban LMDH untuk ikut menjaga kelestarian sumberdaya 

hutan dalam Surat Perjanjian Kerjasama dengan Perhutani, maka LMDH 

berencana menyusun program-program bagi anggota yang bertujuan untuk 

mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kayu bakar dari hutan. Salah 

satu rencana program tersebut adalah berupa bantuan pembangunan instalasi 

biogas bagi anggota. 

Di Kota Batu sendiri yang telah sukses mengembangkan instalasi biogas 

adalah Balai Besar Penyuluh Pertanian (BLPP) dengan kawasan percontohan 

pertama di Desa Toyomerto. Untuk mengakses bantuan dari BLPP yang berada di 

bawah Dinas Pertanian tentu menjadi halangan tersendiri bagi LMDH karena 

tidak adanya hubungan struktural dengan lembaga tersebut. Untuk itu peran 

kelompok tani sangat sentral di sini, karena dapat mengakses bantuan kepada 

BLPP sehingga Desa Tlekung menjadi desa kedua di wilayah Batu yang menjadi 

sasaran program bantuan instalasi biogas dari BLPP.  

Bentuk lain dari interaksi antara LMDH Wono Asri dengan Kelompok 

Tani Sumber Urip adalah jaminan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi anggota. 

Sistem budidaya rumput gajah yang dilakukan warga Tlekung di dalam kawasan 

hutan juga membutuhkan pupuk untuk membantu mempercepat pertumbuhan. 
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Biasanya pupuk ditabur pada hari ke 7-10 setelah masa panen. Untuk lahan 1 Ha 

dibutuhkan 100 kg pupuk Urea. Untuk lahan seluas 1.000 m2 yang menjadi hak 

garap anggota LMDH maka dibutuhkan 10 kg tiap kali pemupukan. Harga pupuk 

bersubsidi pada saat dilaksanakannya penelitian adalah Rp 85.000,00/sak dengan 

berat 50 kg. Maka peternak hanya perlu mengeluarkan biaya sekitar Rp 17.000,00 

untuk keperluan pemupukan lahan tetelan. Bandingkan apabila peternak harus 

menggunakan pupuk non-subsidi yang harganya mencapai Rp 200.000,00/sak 

dengan berat yang sama, maka tiap periode pemupukan peternak perlu 

mengeluarkan biaya hingga sebesar Rp 40.000,00. 

Distribusi pupuk bersubsidi memang mendapat pengawasan yang ketat 

dari pemerintah karena rawan disalahgunakan. Maka jalur pemasarannya tidak 

dijual bebas di pasaran, melainkan melalui kelompok tani yang kuota jumlah 

permintaan pupuknya tertuang dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok 

(RDKK). Dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok ini dicatat siapa saja, 

berapa luas lahan yang dimiliki, berapa banyak pupuk yang dibutuhkan, dan jenis 

pupuk apa yang dibutuhkan dalam setahun, yang memudahkan dalam permintaan 

pupuk bersubsidi dari pemerintah. Dengan adanya rencana anggaran ini maka bisa 

diantisipasi kebutuhan pupuk dalam setahun dan meminimalisir kekosongan 

pupuk yang kerap menghampiri petani. Mengingat yang berhak mengajukan 

permintaan pupuk adalah kelompok tani, maka interaksi antara LMDH dengan 

kelompok tani mutlak diperlukan untuk dapat mencakup lahan di dalam kawasan 

hutan agar mendapat bantuan pupuk bersubsidi. 



70 

 

Bentuk interaksi antara LMDH Wono Asri dengan Kelompok Tani 

Sumber Urip dalam implementasi PHBM di Desa Tlekung dapat dilihat pada 

diagram berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram alir 2. Interaksi LMDH Wono Asri dan Kelompok Tani Sumber Urip 
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Kotak Kasus 4.6 

Bentuk interaksi antara LMDH Wono Asri dengan Kelompok Tani Sumber Urip: 

1. LMDH mengayomi masyarakat Tlekung yang menggarap lahan di dalam kawasan hutan 

Perhutani, sedangkan Kelompok Tani mengayomi masyarakat Tlekung yang menggarap lahan 

di luar kawasan Perhutani 

2. Terjadi ineteraksi positif yang saling membangun antara LMDH Wono Asri dengan Kelompok 

Tani Sumber Urip 

3. Terdapat rangkap jabatan dalam kepengurusan LMDH dan Kelompok Tani yang memudahkan 

dalam pengambilan tindakan kolektif 

4. Bertambah luasnya akses bantuan yang diterima anggota 

5. Terjaminnya ketersediaan pupuk bagi anggota yang menggarap lahan di tetelan 

6. Meningkatnya posisi tawar dengan pihak lain 

 

 

4.7 Interaksi Lahan Tetelan dengan Peternakan Sapi Perah Rakyat di Desa 

Tlekung 

Menurut amanat undang-undang kehutanan, pemenuhan hak dan 

kewajiban masyarakat dalam pengelolaan hutan adalah dalam rangka menjamin 

kelestarian lingkungan antara daerah hulu dan daerah hilir sehingga hutan harus 

tetap diletakkan sebagai barang publik yang tidak boleh diklaim kepemilikannya 

oleh siapapun, termasuk masyarakat yang tinggal di sekitar hutan (daerah hulu). 

Termasuk dalam melakukan tindakan konservasi, secara konsisten masyarakat 

memiliki persepsi bahwa tindakan konservasi itu perlu karena di dalam tindakan 

konservasi tersebut mereka memiliki kepentingan sosial ekonomi. Tindakan 

konservasi hutan, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang kehutanan, 

adalah dalam rangka menjaga kelestarian hutan. Untuk itu, sebenarnya di dalam 
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pengertian tindakan konservasi tersebut mensyaratkan adanya periode penanaman 

dan penebangan hutan, intensitas tindakan konservasi dan juga jenis pepohonan 

yang boleh ditanam di areal hutan. 

Pelibatan masyarakat dalam kerangka pemenuhan kesejahteraan mereka 

ini sebenarnya juga secara otomatis menjamin bahwa masyarakat akan mengawasi 

dan menjaga kelestarian hutan karena hal itu menyangkut sumber penghidupan 

mereka. Kebijakan pengelolaan hutan secara holistik adalah dalam kerangka 

menjamin kesinambungan pembangunan dari wilayah hulu (upstream) sampai 

hilir (downstream). Selama ini, pembangunan di wilayah hulu diharapkan tidak 

se-intensif dibandingkan pembangunan di wilayah hilir, mengingat wilayah hulu 

merupakan sumber daerah resapan air sehingga luas daerah resapan air ini 

diharapkan tidak berkurang dengan cara mengurangi aktivitas pembangunan di 

daerah hulu. Konsekuensinya masyarakat di daerah hulu seyogyanya menerima 

konsekuensi dalam bentuk pemberian kompensasi bagi berkurangnya kesempatan 

untuk melakukan proses pembangunan. 

4.7.1 Interaksi Masyarakat Desa Tlekung dengan Kawasan Hutan Sebelum 

Masuknya Program PHBM 

Menurut Subkhan (2007), selama ratusan tahun masyarakat desa sekitar 

hutan (MDSH) di Jawa mengalami keterbatasan akses terhadap sumberdaya hutan 

yang diklaim sebagai domain negara. Padahal hutan merupakan sumber 

penyangga kehidupan dan mata pencaharian bagi sebagian besar Masyarakat Desa 

Hutan. Keterbatasan akses ini salah satunya disebabkan oleh kebijakan kehutanan 

negara yang mengabaikan dan meminggirkan keterlibatan masyarakat sekitar 

hutan. Masyarakat Desa Tlekung yang dibatasi akses terhadap hutannya malah 
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melakukan aksi pencurian kayu dengan diam-diam memasuki hutan. Pencurian 

kayu tersebut tentu akan berdampak pada fungsi ekologi hutan karena penebangan 

kayu yang dilakukan oleh masyarakat yang diam diam masuk kedalam hutan tidak 

memerhatikan prosedur yang aman dan tepat yang telah ditetapkan Perum 

Perhutani dalam mengelola hutan. Rusaknya fungsi ekologi tersebut akan 

berdampak pula pada menurunnya kemampuan hutan menyediakan fungsi 

ekonomi bagi masyarakat disekitarnya, bahkan berpotensi membawa bencana 

banjir dan tanah longsor.  

Pembatasan-pembatasan akses yang diberikan kepada masyarakat sekitar 

hutan menyebabkan konflik kehutanan yang terjadi di Indonesia. Bahkan 

permasalahan pembatasan akses atau yang seringkali disebut juga masalah tata 

batas menjadi penyebab terbesar munculnya konflik kehutanan.  

 

 
Konflik yang terjadi di bidang kehutanan, dalam kenyataannya telah 

menjadi faktor penghambat dalam proses pengelolaan hutan lestari karena dari 

32%
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23%

21%

21%

Penyebab Konflik Kehutanan 1997-2003
Sumber: Wulan, dkk. (2004)

tata batas/pembatasan akses

alih fungsi

perambahan hutan

pencurian kayu

kerusakan lingkungan/hutan
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aspek ekonomi khususnya dari sisi pengusaha, konflik mengakibatkan tidak 

adanya kepastian dalam berusaha di bidang kehutanan serta mendorong 

ketidakpedulian terhadap masa depan sumberdaya hutan. Dari aspek sosial 

masyarakat, konflik menyebabkan adanya tuntutan (claiming) atas wilayah, baik 

per kelompok masyarakat yang besar, kecil ataupun secara individual. Sedangkan 

dari aspek ekologis, terkait dengan kedua aspek diatas maka akan mengancam 

daya dukung (carrying capacity) kawasan hutan, yang pada akhirnya 

mengakibatkan kerusakan sumberdaya hutan semakin besar (Silaya, 2008).  

Ketergantungan Masyarakat yang hidup disekitar hutan pada sumber daya 

hutan tidak diimbangi dengan adanya kebijakan yang mampu memfasilitasi 

kebutuhan akses masyarakat  terhadap hutan. Pembatasan-pembatasan terhadap 

akses masyarakat dalam pemanfaatan hutan dapat dilihat pada kebijakan-

kebijakan yang diterapkan sebelum adanya kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama 

Masyarakat, misalnya kebijakan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Terpadu 

(PMDHT) seperti yang disampaikan oleh Pak Sugiyono yang menjabat Kepala 

KRPH Oro-oro Ombo berikut ini,  

“ Sebelum PHBM ada program MAMA (Malang Magelang), MALU 
(Mantri Lurah), ada juga program Kehutanan Sosial, PMDH, dan PMDHT.”  

 
Dalam program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Terpadu (PMDHT), 

Perum Perhutani sebagai pengelola hutan di Pulau Jawa mengajak masyarakat 

untuk ikut memanfaatkan lahan hutan, dengan ketentuan batas waktu pemanfaatan 

hanya dari 0 tahun sampai 2 tahun dihitung dari awal penanaman pohon di hutan 

(yang selanjutnya pohon akan disebut tegakan). Setelah habis masa 2 tahun 

masyarakat dapat mengajukan perpanjangan 1 tahun lagi. Maksimal total 3 tahun 

tersebut sampai akan ada penebangan dan penanaman kembali masyarakat tidak 
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diperbolehkan menyentuh hutan. Hal ini ditegaskan Pak Ridwan ketika peneliti 

menanyakan mengenai kemungkinan masyarakat memanfaatkan hutan setelah 

habis masa 3 tahun dalam kebijakan PMDHT berikut ini, “Masuk aja gak boleh, 

apalagi memanfaatkan. Tapi kalau sekarang boleh dengan catatan harus ganti 

komoditas yang tidak banyak mengolah tanah”.  

Penanaman dan penebangan dilakukan secara bergilir pada bagian hutan 

yang sudah dibagi menjadi petak-petak untuk menjaga hutan dari erosi dan banjir 

saat penebangan dilakukan. Walaupun begitu, umur pohon yang bisa mencapai 

berpuluh-puluh tahun dari masa awal ditanam hingga penebangan tentu saja akan 

sangat membatasi peluang masyarakat dalam memanfaatkan lahan hutan. 

Kebijakan yang cenderung dibuat secara vertikal dari atas ke bawah itu lebih 

banyak membatasi akses masyarakat terhadap hutan. Kebijakan-kebijakan 

tersebut lebih berdasar pada persepsi penguasa yang berbeda dengan persepsi 

masyarakat tentang bagaimana cara pengelolaan hutan. Perbedaan persepsi ini 

menimbulkan konflik dan ketegangan antara masyarakat yang hidup di dalam dan 

sekitar hutan dengan Perum Perhutani.  

Konflik kepentingan itu pun pernah terjadi antara Masyarakat Desa Hutan 

Wono Asri dan pemerintah Kota Batu. Bahkan Pejabat Pemerintah Kota Batu , 

dalam hal ini mantan Walikota Batu pernah melarang masyarakat menjamah 

hutan agar hutan tidak menjadi rusak. Seperti yang disampaikan Pak Kartomo 

berikut ini,  

“Riyen kulo kaliyan Pak Wandi nate geger kale Walikota. Lek mboten salah Pak 
Kabul Almarhum niku, terose hutan tidak boleh dijamah manusia, hutan jarno 
hutan gak usah dikelola, lha yapo karepe lek koyok ngono iku”. (Dulu saya dan 
Pak Suwandi pernah bertengkar dengan Walikota. Kalau tidak salah Pak Kabul 
Almarhum itu, katanya hutan tidak boleh dijamah manusia, hutan biarkan hutan 
tidak usah dikelola, lha bagaimana maksudnya kalau seperti itu).  
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4.7.2 Interaksi Masyarakat Desa Tlekung dengan Kawasan Hutan Setelah 

Masuknya Program PHBM 

Segala batasan yang diberikan Perum Perhutani dan pemerintah ternyata 

menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat yang hidup di sekitar hutan. Pihak 

Perum Perhutani pun menyadari ketidakpuasan masyarakat, saat ditanya 

mengenai solusi ketidakpuasan masyarakat Pak Ridwan menyampaikan hal 

berikut,  

“Iya itu, kalau sekarang kan boleh memanfaatkan setelah 2 tahun, dengan catatan 
ada perubahan komoditas dari sayur mayur menjadi tanaman yang minim 
pengolahan tanah seperti rumput gajah”.  
 

Menurut pengakuan dari Pak Kartomo sendiri, baru kali ini program 

mengenai pengelolaan hutan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

Mengingat begitu banyak program yang dicanangkan sebelumnya tetapi tidak 

membawa manfaat, maka masyarakat Desa Tlekung sempat berprasangka buruk 

pula terhadap program PHBM ini. Anekdot yang berkembang di masyarakat 

waktu itu, PHBM adalah “Penebangan Hutan Bersama Mandor”, bukan 

“Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat” seperti seharusnya. Tapi seiring 

dengan semakin adanya manfaat yang dirasakan, maka masyarakat Tlekung mulai 

menerima program PHBM dengan baik. 

Sebelum ada program PHBM, Pak Kartomo mencatat adanya program 

Kelompok Tani Hutan (KTH). Kriteria yang berhak dapat menjadi anggota KTH 

adalah masyarakat yang sama sekali tidak punya lahan baik untuk tempat tinggal, 

usaha, maupun lahan pertanian. Mereka disebut kelompok Mager Sari, yang 

diberi lahan garapan dan lahan untuk mendirikan rumah. Akan tetapi apabila 

sewaktu-waktu Perum Perhutani membutuhkan tenaga mereka untuk keperluan di 
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dalam kawasan hutan seperti menanam bibit, memotong pohon, membuka lahan, 

memadamkan kebakaran hutan, mereka harus selalu bersedia membantu. Selain 

itu, tanah yang diberikan kepada mereka statusnya hanya hak guna, sehingga 

apabila sewaktu-waktu Perum Perhutani membutuhkan tanah tersebut, mereka 

harus bersedia  dipindahkan. 

 Berdasarkan penuturan Pak Suwandi yang mengikuti perkembangan 

kehutanan di Desa Tlekung, sebenarnya konflik yang terjadi antara masyarakat 

dengan Perum Perhutani tidak sepenuhnya salah Perum Perhutani. Sebelum 

semangat “Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera” yang dicanangkan oleh 

pemerintah dipahami sepenuhnya oleh warga Tlekung, maka masyarakat 

menganggap kawasan hutan negara adalah common property yang dapat 

dimanfaatkan dan dieksploitasi sepenuhnya. Dengan adanya anggapan bahwa 

hutan negara adalah milik publik, maka pengalihfungsian dan pengambilan hasil 

hutan dapat dilakukan semaunya. Segala usaha untuk merawat dan menjaga 

fungsi ekologi hutan adalah hal yang sia-sia karena setiap orang berhak untuk 

mengambil apa yang ada di hutan. 

 “Tapi iku biyen Mas, saiki masyarakat Tlekung wes ngerti maksude 
‘Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera’. Dhene ono PP ketahanan pangan sing 
ngolehi Gemapalagung oleh mlebu hutan, tapi wong kene 98% jek tetep nandur 
Kolonjono. Soale wong kene ngerti lek rumput gajah maculine pisan, dadi ora 
ngrusak lemah, lemahe ora mlayu pas udan, jek ono penahane ora bablas.”(Tapi 
itu dulu Mas, sekarang masyarakat sini sudah mengerti maksudnya ‘Hutan Lestari 
Masyarakat Sejahtera’. Walaupun sebenarnya dalam Peraturan Pemerintah 
mengenai ketahanan pangan yang meingijinkan Gema palagung (Gerakan Mandiri 
Padi, Palawija, Jagung) boleh masuk hutan, tapi masyarakat sini 98% tetap 
menanam rumput gajah. Karena masyarakat sini mengerti kalau rumput gajah 
hanya membutuhkan pengolahan tanah satu kali, sehingga tidak merusak tanah, 
tidak terkikis erosi ketika hujan, masih ada penahannya tidak longsor.) 
 
 Sebenarnya, interaksi antara masyarakat Desa Tlekung dengan hutan 

sudah terjadi sejak leluhur penduduk mulai mendiami kawasan Tlekung ini. 
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Dengan demikian, secara langsung lembaga masyarakat desa hutan sudah 

terbentuk akan tetapi dengan bentuk dan sistem yang berbeda. Norma dan kontrol 

sosial masih memegang peranan penting dalam mengatur jalannya kelembagaan. 

Seiring dengan tuntutan kemajuan dan pemasalahan yang semakin kompleks, 

maka masyarakat Tlekung memandang perlunya sebuah legalitas dan aturan main 

yang jelas. Penguatan fungsi kelembagaan ini untuk menjelaskan dan menjamin 

hak dan kewajiban anggota serta posisi lembaga dalam menjalankan fungsinya 

sebagai wadah masyarakat yang berinteraksi dengan hutan. 

 Dibentuknya LMDH Wono Asri sebagai lembaga yang mewadahi 

masyarakat di Desa Tlekung dalam mengakses lahan milik Perhutani sudah tentu 

memberi perubahan dalam pola interaksi masyarakat terhadap hutan. Hutan tidak 

lagi dianggap sebagai common property yang dapat diperlakukan dengan 

seenaknya dan tidak ada upaya pelestarian. Adanya aturan main yang jelas serta 

jaminan hak dan kewajiban dari LMDH menjadikan masyarakat sangat menjaga 

kelestarian hutan karena merasa kepentingannya untuk mengakses hutan telah 

terakomodasi dengan baik.  

 Kontribusi hutan terhadap peternak sapi perah di Desa Tlekung terutama 

dengan terjaminnya pasokan pakan hijauan yang didapat dari budidaya rumput 

gajah di lahan tetelan Perum Perhutani. Memang apabila kita lihat pada data tata 

guna lahan di Desa Tlekung, tidak terdapat lahan milik masyarakat yang 

digunakan untuk menanam HMT. Apabila dibandingkan dengan data penduduk 

yang menyebutkan bahwa 85% masyarakat Tlekung adalah peternak sapi perah 

dengan jumlah populasi sapi sebanyak 1.608 ekor (tahun 2010), maka dapat 

diasumsikan bahwa terdapat lahan lain yang digunakan sebagai sumber hijauan. 
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Data peta potensi sumberdaya hutan milik LMDH Wono Asri mencatat bahwa 

sebanyak 98% dari total luas lahan yang digarap anggota ternyata ditanam rumput 

gajah, inilah yang menjadi sumber pasokan hijauan utama bagi sapi perah di Desa 

Tlekung. 

 Terjaminnya pakan hijauan tentu menjadi salah satu faktor utama dalam 

pengembangan peternakan sapi perah rakyat di Desa Tlekung, seperti yang 

disampaikan salah seorang peternak bernama Cak Priyanto berikut ini, 

“Biyen iko sak elingku golek suket iku angel, yo ngleles-ngleles nang sawah opo 
ngramban nang alas. Saiki kan gampang. Sapine wong-wong yo ketoke jek tas iki 
ae tambah akeh.” (Dahulu seingat saya mencari rumput itu susah, ya mencari 
seadanya di sawah atau mencari hijauan dari semak yang tumbuh di hutan. 
Sekarang (setelah ada program PHBM) kan mudah. Sapi milik orang-orang 
sepertinya juga baru-baru ini saja bertambah banyak). 
 
 Sebelum adanya program PHBM memang kawasan hutan tertutup total 

setelah tanaman pokok milik Perum Perhutani berusia 3 tahun. Masyarakat hanya 

mempunyai kesempatan menggarap lahan selama 3 tahun, itupun harus 

melakukan hubungan baik dengan mandor hutan yang berwenang. Segala 

keputusan untuk membuka dan menutup hutan pada waktu itu sepertinya memang 

sepenuhnya ada pada mandor, seperti yang dijelaskan oleh Pak Mujianto, 

“Lek biyen ora pinter-pinter golek atine mandor, yowes moro-moro ditutup ae. Di 
roling. Padahal tanduran lagi apik-apike. Iso-iso dibageni nang wong-wonge 
dewe.” (Kalau dulu tidak pintar mengambil hati mandor, ya tiba-tiba langsung 
ditutup hutannya. Di adakan pembagian ulang. Padahal tanaman sedang bagus-
bagusnya. Bisa-bisa dibagikan ke orang-orangnya sendiri). 
 
 Kini setelah ada PHBM segala hal yang menyangkut pelaksanaan 

pengelolaan lahan tetelan telah tertuang dalam Perjanjian Kerjasama yang 

ditandatangani oleh pihak LMDH dan pihak Perum Perhutani, termasuk jangka 

waktu pelaksanaan kerjasama tersebut sehingga masyarakat dapat mengelola 

tetelan dengan tenang. Surat Perjanjian Kerjasama penanaman HMT antara 
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LMDH Wono Asri dengan Perum Perhutani terus diperbarui setiap tahun, akan 

tetapi yang dievaluasi hanya mengenai masalah teknis seperti pembagian sharing 

profit, luas lahan yang dikerjasamakan, dan penyempurnaan redaksional, 

sedangkan akses masyarakat untuk menanam rumput gajah masih terjamin selama 

hak dan kewajiban kedua belah pihak tetap terpenuhi. 

Kewajiban utama masyarakat adalah menjaga dan merawat tegakan milik 

Perum Perhutani yang ada dalam cakupan lahan tetelannya. Selain itu tiap 

tahunnya juga harus membayar retribusi sebesar Rp 150.000,00/Ha kepada Perum 

Perhutani. Tiap anggota LMDH sebenarnya memiliki hak garap di dalam kawasan 

hutan seluas kira-kira 1.000 m2 (0,1 Ha) maka tiap tahun hanya perlu membayar 

sebesar Rp 15.000,00. Akan tetapi dalam aplikasi di lapangan ternyata lahan yang 

digarap anggoata LMDH memiliki luasan yang tidak sama karena sangat 

tergantung dari kondisi topografi kawasan hutan. Selain itu, adanya perbedaan 

dalam jumlah sapi yang dipelihara juga mengakibatkan perbedaan kebutuhan 

luasan lahan tetelan untuk penanaman hijauan. Berdasarkan keterangan dari Pak 

Suwandi, tiap 1.000 m2 lahan tetelan dapat menghasilkan rumput gajah sebanyak 

7-8 ton dalam satu kali periode panen. Di Desa Tlekung sendiri rata-rata peternak 

dapat memanen rumput gajah hingga 4 kali periode pertahun. Hasil dari lahan  

jatah lahan tetelan tersebut cukup untuk pakan hijauan 1-2 ekor sapi perah dewasa 

sepanjang tahun dengan perhitungan sebagai berikut: 

∑ produksi rumput/tahun = ∑ produksi tiap panen x ∑ panen per tahun 
        = 7,5 ton x 4 
        = 30 ton 
        = 30.000 kg 
 
∑ ternak yang dapat dipelihara = ∑ produksi rumput/tahun : 365 hari : rata-rata 

pemberian pakan per hari 
 = 30.000 kg : 365 hari : 47 kg 
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 = 1,75 ST 
Keterangan: ∑ (sigma) = jumlah 

 
Sehingga apabila peternak memiliki sapi perah lebih dari 2 ekor, maka 

harus memperluas lahan tetelan dengan cara mengalih kelola jatah lahan tetelan 

milik peternak lain dengan mengganti biaya penanaman rumput gajah yang 

disepakati antara kedua belah pihak. Harga alih kelola lahan tetelan yang berlaku 

di Desa Tlekung adalah antara 1-2 juta tergantung dari kondisi lahan, kondisi 

akses jalan, dan kondisi tanaman rumput gajahnya. 

 Rendahnya retribusi yang harus dibayar peternak dibanding dengan 

manfaat yang diperoleh tentu ikut menyumbang peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Pak Suwandi sendiri yang mengamati kehidupan masyarakat Desa 

Tlekung menyebutkan,  

“Biyen iku mas, nang Tlekung kene jarang omah gedhong. Roto-roto klenengan. 
Tapi saiki coba sampean delok. Yo jek tas iki ae koyok ngene sak joke ono 
PHBM.” (Dulu itu mas, di Tlekung sini jarang rumah bagus. Rata-rata rumah 
semi permanen. Tapi sekarang coba kamu lihat. Ya baru-baru ini saja seperti ini, 
setelah ada program PHBM). 
 
 Apabila dihitung secara sederhana, dibukanya akses kawasan hutan oleh 

Perhutani memberi kontribusi yang cukup besar seperti dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 
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Tabel 4 di atas merupakan data biaya dari 6 orang peternak sapi perah di 

Desa Tlekung yang mewakili tiap skala usaha. Pak Sutrisno dan Pak Wakidi 

mewakili skala usaha besar dengan jumlah betina produktif lebih dari 7 ekor, Pak 

Kartomo dan Pak Nasib mewakili skala usaha sedang dengan jumlah betina 

produktif antara 4-7 ekor, sedangkan Pak Kayat dan Pak Pujiono mewakili skala 

usaha kecil dengan jumlah betina produktif antara 1-3 ekor. Rata-rata pemberian 

pakan per Satuan Ternak pada keenam peternak tersebut sebanyak 47 kg, maka 

biaya untuk kebutuhan pakan hijauan tiap bulan adalah sebesar Rp 75.527,00. 

 Apabila seandainya tidak ada akses untuk menanam rumput gajah di 

dalam kawasan hutan sehingga untuk kebutuhan pakan hijauan peternak terpaksa 

membeli, maka pengeluaran tiap bulan tentu akan membengkak. Harga rumput 

gajah yang berlaku di Desa Tlekung pada saat dilaksanakannya penelitian adalah 

sebesar Rp 20.000,00/pikul dengan berat total sekitar 80 kg, jumlah sebanyak ini 

cukup untuk memberi makan 2 ekor sapi perah dewasa dalam satu hari. Maka 

yang harus dikeluarkan oleh peternak untuk biaya pakan hijauan per satuan ternak 

adalah Rp 300.000,00/bulan. Berarti setidaknya interaksi antara masyarakat 

Tlekung dengan hutan milik Perum Perhutani telah menyumbang pendapatan 

peternak sebesar Rp 225.000,00/bulan untuk tiap ekor sapi perah yang dipelihara. 

Bentuk lain dari adanya interaksi masyarakat Tlekung dengan kawasan 

hutan adalah terjaminnya ketersediaan air bersih dan murah. Ketersediaan 

pasokan air bersih merupakan faktor mutlak yang harus dipenuhi dalam usaha 

peternakan sapi perah. Mengingat sapi perah membutuhkan minum sebanyak 3-4 

kali lipat dari produksi susunya (Sumoprastowo, 1985). Selain itu kondisi ternak 
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dan kandang yang harus selalu bersih untuk memperoleh susu yang berkualitas 

juga membutuhkan air dalam jumlah besar untuk keperluan sanitasi. 

Kesadaran masyarakat yang tinggi dalam melestarikan hutan sehingga 

kondisi vegetasi di dalam hutan terjaga dengan baik berimbas kepada kontinyuitas 

debit mata air yang bersumber di kawasan hutan. Setidaknya terdapat 8 sumber 

mata air di dalam kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu 

Sumber Parang Gedheg, Sumber Pandan, Sumber Urip, Sumber Ipik, Sumber Kali 

Ampo, Sumber Kiban, Sumber Ji’an, dan Sumber Kembang. Debit air yang 

dikeluarkan oleh sumber-sumber ini bervariasi antara 4-10 liter/detik. 

Rata-rata kebutuhan air dalam tiap peternakan sapi perah di Desa Tlekung 

adalah antara 50-100 m3/bulan. Kebutuhan air ini disuplai dari sistem pengelolaan 

air swadaya yang dikelola masyarakat. Tarif per meter kubik adalah Rp 100,00 

maka setiap bulan peternak hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp 5.000,00-Rp 

10.000,00 untuk keperluan penyediaan air. Bandingkan dengan tarif yang 

seharusnya dibayarkan apabila peternak menggunakan air dari jaringan pipa 

PDAM. Di dalam kota Malang sendiri, untuk 10 m3 pertama dikenakan biaya 

sebesar Rp 1.500,00/m3 dan untuk kelebihannya dikenakan biaya Rp 4.100,00/m3. 

Untuk 50 m3 air saja peternak harus mengeluarkan biaya sebesar: 

- 10 m
3
 x Rp 2.500,00   = Rp   25.000,00 

- 40 m
3
 x Rp 4.100,00   = Rp 164.000,00 

Total     = Rp 189.000,00 

Kontribusi yang besar dari kawasan hutan untuk usaha peternakan sapi perah 

inilah yang tidak dapat memisahkan masyarakat Tlekung dari interaksi dengan 

hutannya. 
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Tabel 5. Populasi Sapi Perah Desa Tlekung Tahun 2000-2010 

Tahun 
Dewasa Muda Anak Jumlah (ekor) Jumlah (ST) 

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

2000 15 680 21 137 160 139 196 956 65,5 783,25 

2001 16 691 23 140 168 148 207 979 69,5 798 

2002 17 726 27 145 175 161 219 1.032 74,25 838,75 

2003 16 764 23 160 181 175 220 1.099 72,75 887,75 

2004 18 812 25 187 189 182 232 1.181 77,75 951 

2005 20 870 29 199 202 193 251 1.262 85 1.017,75 

2006 18 911 29 216 210 247 257 1.374 85 1.080,75 

2007 21 889 33 220 217 260 271 1.369 94,75 1.064 

2008 24 865 23 224 221 282 268 1.371 90,75 1.047,5 

2009 22 880 44 218 135 325 201 1.423 77,75 1.070,25 

2010 18 968 12 160 120 330 150 1.458 54 1.130,5 

Sumber: Badan Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Junrejo, Kota Batu (2011) 

Keterangan: -ST = Satuan Ternak; Dewasa: 1 ST; Muda: 0,5 ST; Anak: 0,25 ST 

Tabel 5 di atas adalah data tentang populasi sapi perah di Desa Tlekung 

dari tahun 2000 hingga 2010. Data tersebut didapat dari Petugas Penyuluh Lapang 

(PPL) Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu bernama Pak Bambang yang 

bertugas di Desa Tlekung. Menurut Pak Bambang, populasi sapi perah di Desa 

Tlekung sangat fluktuatif, tergantung beberapa faktor antara lain karena 

keberadaan blantik sapi, isu tentang komoditas peternakan (wabah penyakit, harga 

susu, dan impor daging), dan bantuan dari berbagai pihak. 

Ketika disinggung mengenai bagaimana dampak masuknya PHBM tahun 

2003 di Desa Tlekung, Pak Bambang menjelaskan, 

“Wah, ya itu jelas berdampak sekali. Dulu Mas, orang sini merumputnya 
ngramban (mengambil rumput dan semak liar) di dalam hutan atau mengandalkan 
limbah pertanian. Kalau boleh menanam rumput kan suplai pakan lebih terjamin, 
sehingga orang kalau mau nambah ternak itu gak kuatir.” 
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Apabila kita lihat dari grafik 1 di atas, dapat diketahui adanya tren 

peningkatan populasi dari tahun ke tahun meskipun produksi pakan hijauan 

cenderung stabil. Antara tahun 2000-2003, daya tunjang HMT dari lahan tetelan 

masih dapat memenuhi kebutuhan pakan populasi betina produktif yang ada. 

Mendekati tahun 2004, penambahan populasi betina produktif yang terjadi di 

Desa Tlekung tidak diimbangi dengan penambahan luasan lahan tetelan yang ada, 

sehingga mulai mengalami defisit pakan hijauan. Defisit HMT dari lahan tetelan 

ini dapat dicukupi dari hasil limbah pertanian yang ada di sekitar Desa Tlekung, 

seperti jerami padi, tebon jagung, dan rumput lapang. 

Pak Bambang menambahkan bahwa perubahan populasi sapi perah di 

Desa Tlekung merupakan kolaborasi berbagai faktor, tidak hanya masuknya 
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Grafik 1. Gambaran Perbandingan Daya Tunjang HMT dari Lahan

Tetelan Terhadap Populasi Betina Produktif Sapi Perah di Desa

Tlekung 2000-2010

Sumber :Data Sekunder Diolah (2011)

Dinamika Populasi Betina Produktif di Desa Tlekung 

daya tunjang suplai HMT dari lahan tetelan
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program PHBM saja. Akan tetapi memang program PHBM lah yang menjadi 

penjamin HMT dari penambahan populasi yang terjadi. 

Seperti yang terjadi pada tahun 2010 ini, adanya bantuan berbentuk 

pinjaman ataupun hibah dari KUD Batu, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra 

Bakti, LMDH, dan Dinas Pertanian telah menyumbang tambahan populasi betina 

produktif sebanyak 80 ekor dari total tambahan 88 ekor dibanding tahun 

sebelumnya. 

Untuk dapat memberi gambaran mengenai perkembangan peternakan sapi 

perah di Desa Tlekung, berikut adalah dinamika skala usaha dari 6 orang peternak 

sapi perah di Desa Tlekung yang mewakili skala usaha besar, sedang, dan kecil. 

Tabel 6. Populasi Betina Produktif Responden 

Tahun Sutrisno Wakidi Kartomo Nasib Kayat Pujiono Total 

2000 6 4 5 3 2 1 21 
2001 6 4 6 4 3 1 24 
2002 6 3 5 4 4 2 24 
2003 7 4 5 4 2 2 24 
2004 6 4 5 4 2 2 23 
2005 8 4 6 4 2 2 26 
2006 9 4 6 5 2 3 29 
2007 9 5 5 5 2 3 29 
2008 9 5 7 5 3 3 32 
2009 10 4 7 5 2 3 31 
2010 12 10 6 6 3 3 40 

Sumber: Data Primer Diolah (2010) 
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Berdasar data tabel 6 dan grafik 2 di atas dapat dilihat adanya pertambahan 

jumlah betina produktif yang dimiliki peternak. Pertambahan ini menunjukkan 

adanya perkenbangan peternakan sapi perah di Desa Tlekung. 

Menurut Surat Perjanjian Kerjasama antara LMDH Wono Asri dengan 

Perum Perhutani No. 014/HMT/TPU/MLG/II tahun 2008, maka dijelaskan bahwa 

total luas lahan yang menjadi objek kerjasama penanaman rumput gajah adalah 

35,5 Ha. Luasan objek kerjasama ini tidak berubah sejak awal perjanjian tahun 

2004 sampai sekarang, dengan rincian sebagai berikut: 
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Grafik 2. Dinamika Populasi Betina Produktif Responden

Sumber: Data Primer Diolah (2010)

dinamika populasi Linear (dinamika populasi)
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Tabel 7. Objek Kerjasama Penanaman HMT di Desa Tlekung Tahun 2008 

No. BKPH RPH 
Petak/ 

Anak petak 
Luas 
(Ha) 

Komoditas 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Pujon 
Pujon 
Pujon 
Pujon 
Pujon 
Pujon 
Pujon 
Pujon 
Pujon 

Oro-Oro Ombo 
Oro-Oro Ombo 
Oro-Oro Ombo 
Oro-Oro Ombo 
Oro-Oro Ombo 
Oro-Oro Ombo 
Oro-Oro Ombo 
Oro-Oro Ombo 
Oro-Oro Ombo 

216 B 
216 C 
217 
217 
218 
219 B 
219 C 
219 D 
220 B 

3,5 
1,5 
1,0 

15,0 
3,0 
5,5 
3,0 
1,5 
1,5 

Rumput gajah 
Rumput gajah 
Rumput gajah 
Rumput gajah 
Rumput gajah 
Rumput gajah 
Rumput gajah 
Rumput gajah 
Rumput gajah 

  Jumlah  35,5  
Sumber: Surat Perjanjian Kerjasama No. 014/HMT/TPU/MLG/II  

 Berdasarkan data dari Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Junrejo, tiap 

1.000 m2 lahan tetelan di Desa Tlekung dapat memproduksi 7-10 ton rumput 

gajah, tergantung dari kemiringan lahan, kesuburan tanah, kelembaban, jarak 

tanam, pemupukan, dan varietas rumput yang ditanam. Hal ini sesuai dengan 

keterangan dari Pak suwandi yang menyebutkan bahwa lahan tetelan dapat 

menghasilkan sampai dengan 8 ton rumput gajah segar untuk tiap 1.000 m2. 

 Apabila kita asumsikan bahwa rata-rata produksi rumput gajah di lahan 

tetelan Desa Tlekung sebesar 80 ton/Ha (1.000 m2 = 0,1 Ha) untuk tiap kali 

panen, maka dari lahan seluas 35,5 Ha dapat diperoleh  11.360 ton/tahun dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

Produksi per tahun = produksi per panen x jumlah panen per tahun 
         = (80 ton/Ha x 35,5 Ha) x 4 
         = 2.840 ton x 4 
         = 11.360 ton 
         = 11.360.000 kg 

Menurut Sudono (2003), sapi perah dewasa membutuhkan pakan hijauan 

10% dari bobot hidup atau sekitar 40 kg. Dengan demikian, maka hasil produksi 

hijauan dari lahan tetelan di Desa Tlekung cukup untuk pemberian pakan sapi 

perah sebanyak: 
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Jumlah ternak = produksi hijauan per tahun : jumlah hari dalam 1 tahun : 
pemberian pakan 

= 11.360.000 kg : 365 : 40kg 
= 778 Satuan Ternak 

 Apabila dibandingkan dengan jumlah sapi perah di Desa Tlekung tahun 

2010 sebanyak 1.130,5 ST, maka produksi rumput gajah dari luas lahan tetelan 

yang ada mampu menyuplai sebanyak 68,82% dari total populasi sapi perah yang 

ada. Kekurangan dari lahan tetelan tersebut dipenuhi dari limbah pertanian, 

rumput liar yang tumbuh di sela perkebunan, dan ngeramban di kawasan hutan 

yang belum ditanami rumput gajah. 

 Dalam Surat Keputusan Bersama antara Pemerintah Kota dengan Perum 

Perhutani No. 180/1403/422.013/2004 dan No. 86/KPTS/MLG/II/2004, luas 

kawasan hutan yang masuk ke dalam wilayah pangkuan Desa Tlekung adalah 

1.233 Ha dengan rincian 1.000 Ha hutan lindung dan 233 Ha hutan produksi. 

Menurut keterangan dari Pak Agus, sebenarnya lahan Perum Perhutani yang 

terbuka untuk diadakan kerjasama penanaman rumput gajah dengan peternak 

adalah seluruh kawasan hutan produksi. Sehingga dapat diketahui potensi dari 

kawasan hutan yang dapat ditanami rumput gajah di Desa Tlekung adalah 197,5 

Ha. Dengan luas sebesar ini, hasil tambahan rumput gajah sebanyak 63.200 

ton/tahun, dapat memenuhi kebutuhan pakan sapi perah sebanyak 4.329 ST. 

 Akan tetapi, dari pengamatan yang dilakukan di lapang, pemanfaatan 

lahan Perum Perhutani oleh peternak terlihat sudah optimal. Eksploitasi lahan 

hutan produksi untuk ditanami rumput gajah lebih masuk lagi ke dalam sudah 

sangat sulit dilakukan. Mengingat topografi Desa Tlekung yang berada di lereng 

Gunung Kawi dan Gunung Panderman, membuat kemiringan lereng semakin 

masuk ke dalam hutan akan semakin terjal. 



 
Untuk dapat memaksimalkan potensi yang ada, maka perlu dibangun akses 

jalan masuk ke dalam hutan yang memadai

terhadap peraturan tentang kehutanan yang menyebutkan bahwa lahan dengan 

kemiringan di atas 45◦

adalah jangan sampai pembangunan akses jalan ke dalam hutan menjadi s

untuk mempermudah merambah hutan, seperti yang terjadi pada pembukaan jalan 

tembus di Taman Nasional Gunung Leuser dan pembangunan irigasi lahan 

gambut sejuta hektar di Kalimantan yang mengakibatkan meningkatnya kerusakan 

hutan secara drastis (Kompas

 

197,5

Pemanfaatan  Kawasan  Hutan Produksi untuk Lahan HMT di Desa 

Luas Total Hutan Produksi Desa Tlekung=233 Ha

(Sumber: 
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Untuk dapat memaksimalkan potensi yang ada, maka perlu dibangun akses 

jalan masuk ke dalam hutan yang memadai. Tentu saja dengan tidak bertentangan 

terhadap peraturan tentang kehutanan yang menyebutkan bahwa lahan dengan 

◦ dan harus seizin Menteri Kehutanan. Terpenting 

adalah jangan sampai pembangunan akses jalan ke dalam hutan menjadi s

untuk mempermudah merambah hutan, seperti yang terjadi pada pembukaan jalan 

tembus di Taman Nasional Gunung Leuser dan pembangunan irigasi lahan 

gambut sejuta hektar di Kalimantan yang mengakibatkan meningkatnya kerusakan 

hutan secara drastis (Kompas, 2008). 

 

35,5

197,5

Pemanfaatan  Kawasan  Hutan Produksi untuk Lahan HMT di Desa 

Tlekung (Ha)

Luas Total Hutan Produksi Desa Tlekung=233 Ha

(Sumber: Perjanjian Kerjasama No. 014/HMT/TPU/MLG/II)

realisasi HMT

potensi HMT

 

Untuk dapat memaksimalkan potensi yang ada, maka perlu dibangun akses 

Tentu saja dengan tidak bertentangan 

terhadap peraturan tentang kehutanan yang menyebutkan bahwa lahan dengan 

erpenting juga 

adalah jangan sampai pembangunan akses jalan ke dalam hutan menjadi sarana 

untuk mempermudah merambah hutan, seperti yang terjadi pada pembukaan jalan 

tembus di Taman Nasional Gunung Leuser dan pembangunan irigasi lahan 

gambut sejuta hektar di Kalimantan yang mengakibatkan meningkatnya kerusakan 

Pemanfaatan  Kawasan  Hutan Produksi untuk Lahan HMT di Desa 

realisasi HMT

potensi HMT
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Kotak Kasus 4.7 

Bentuk interaksi peternakan sapi perah di Desa Tlekung dengan kawasan hutan: 

1. Hutan sebagai pemasok pakan hijauan utama berupa rumput gajah 

2. Terjaminnya pasokan air bersih dari sumber mata air di dalam kawasan hutan yang terjaga 

kelestariannya 

3. Adanya peternakan sapi perah yang berlanjut dengan pembangunan instalasi biogás secara 

tidak langsung mengurangi perambahan masyarakat ke dalam hutan untuk mengambil kayu 

bakar 

 
Gambar 2 Rumput gajah sebagai pakan utama sapi perah di Desa Tlekung sebagian besar 

dipenuhi dari budidaya di dalam kawasan hutan milik Perum Perhutani 

 

4.8 Dinamika Kelembagaan dalam Pelaksanaan Program PHBM di Desa 

Tlekung 

Berbagai literatur tentang pembangunan wilayah dan pemberdayaan 

masyarakat menggariskan pentingnya “pengembangan/ perubahan sistem 

kelembagaan” yang ada.  Paling tidak ada tiga macam pola , yaitu: 

(1). Transformasi kelembagaan tradisional 

Salah satu alasan perlunya mentransformasi kelembagaan tradisional yang 

ada adalah agar mereka mampu menjadi lebih supportif  terhadap proses 
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pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam.  Dalam kaitan ini biasanya  

fungsi kelembagaan tradisional adalah melestarikan law & order, mendorong 

survival  dan akomodasi lingkungan, serta meningkatkan revenue-pajak 

(Dorner, 1974).  Dalam banyak kasus, kelembagaan tradisional seperti 

keluarga dan kerabatnya, faksi-faksi desa, dan tokoh masyarakat sangat 

mempengaruhi inovasi seperti partisipasi masyarakat secara luas, voluntary 

leadership, dan inisiatif (Owens dan Shaw, 1972). 

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, 

kelembagaan tradisional seperti di atas “harus dapat dikembangkan” menjadi 

kelembagaan yang mampu men-support proses perubahan , yaitu 

kelembagaan yang dinamis dan mampu menyediakan insentif  bagi 

perubahan yang diperlukan, seperti pengelolaan sumberdaya alam daerah 

yang lestari.   

(2). Perubahan kelembagaan untuk me-redistribusi pendapatan dan kesejahteraan 

Dorner (1974) mengemukakan suatu model reformasi kelembagaan, yang 

melibatkan perubahan property rights, penguasaan sumberdaya, dan kekuatan 

ekonomi & politik, untuk  mengoreksi kesenjangan yang ada.  Sementara itu, 

menurut Dantwala (1973), perubahan  kelembagaan tanpa didahului  oleh 

perubahan teknologi , tidak akan menghasilkan dampak apa-apa.   

Taylor dan Parker (1977) memperbaiki distribusi air yang tidak merata dalam 

suatu sistem irigasi dengan jalan menata  struktur kelembagaannya yang 

mampu mengalokasikan sumberdaya air yang “langka”. 

(3). Dinamika perubahan kelembagaan 
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Perubahan kelembagaan hanya akan terjadi kalau ada tekanan-tekanan 

terhadapnya.  Beberapa “tekanan” seperti ini adalah  introduksi teknologi dan 

peningkatan populasi penduduk (Dorner, 1974).  Menurut Schultz (1968), 

dinamika pembangunan akan mendorong petani dan masyarakat pedesaan 

untuk semakin membutuhkan adanya penyesuaian kelembagaan. Misalnya, 

mereka akan membutuhkan fasilitas kredit yang lebih banyak  dan lebih tepat 

waktu, kontrak kerja yang lebih fleksibel, dan akses yang lebih baik terhadap 

fasilitas irigasi, serta inovasi teknologi.   

Hayami dan Ruttan (1971) mengemukakan model pengembangan 

kelembagaan yang disebut INDUCED DEVELOPMENT MODEL.  Menurut 

model ini, introduksi teknologi akan mendorong masyarakat melakukan 

perubahan-perubahan sistem kelembagaan yang ada menjadi kelembagaan 

yang lebih relevan.  Namun demikian, menurut Powell (1971), intervensi 

eksternal diperlukan untuk mempercepat terjadinya perubahan kelembagan 

tersebut. 

4.8.1 Dinamika Kelembagaan pada LMDH Wono Asri 

 Dinamika kelembagaan yang terjadi pada LMDH Wono Asri tidak dapat 

dipisahkan dari sejarah pembentukan LMDH itu sendiri. Embrio kelembagaan 

masyarakat dalam mengakses hutan telah dimulai sejak leluhur masyarakat 

Tlekung mulai mendiami kawasan ini. Menurut Nurjaya (2005), keberadaan 

lembaga masyarakat yang mengatur interaksi antara manusia dengan 

lingkungannya selalu terbentuk bersamaan dengan berkembangnya masyarakat itu 

sendiri, walaupun dalam bentuk yang paling sederhana sekalipun. 
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 Lembaga di Desa Tlekung yang pernah tercatat mengatur interaksi 

masyarakat dengan hutan sebelum adanya LMDH adalah Kelompok Tani Hutan 

(KTH) bentukan Perum Perhutani. Dalam pola kelembagaan KTH, posisi lembaga 

berada dibawah otoritas Perum Perhutani, sehingga segala kebijakan pengelolaan 

dan pemanfaatan hutan berasal dari atas (top-down). Anggota yang tergabung 

dalam KTH hanya memiliki hak garap yang sewaktu-waktu dapat diminta 

kembali oleh Perum Perhutani tanpa ada perjanjian kerjasama yang mengikat. 

Sementara apabila Perum Perhutani membutuhkan tenaga untuk keperluan dalam 

kawasan seperti penanaman tegakan, pemadaman kebakaran hutan, patroli 

pengamanan, dan penebangan pohon mereka harus selalu siap sedia membantu. 

Anggota KTH Desa Tlekung berada di bawah koordinasi mandor dari KRPH Oro-

Oro Ombo. 

 Pada era reformasi tahun 1997, masyarakat Tlekung yang merasa kurang 

mendapat keadilan dari pemerintah mulai ramai-ramai merambah hutan untuk 

ditanami dengan sayur-sayuran. Pada masa transisi itu memang kontrol 

pemerintah sedikit longgar untuk memberi kesempatan masyarakat 

menyampaikan aspirasinya. Walaupun kegiatan perambahan ini bersifat ilegal, 

namun Perum Perhutani tetap memberikan toleransi kepada penduduk Tlekung 

untuk melakukan kegiatan penanaman di dalam kawasan hutan selama tidak 

mengganggu tegakan yang ada. Pada tahun 2001, setelah lahirnya program 

PHBM, maka sedikit demi sedikit Perum Perhutani melakukan komunikasi, 

sosialisi, dan pendataan kepada masyarakat Tlekung yang menggarap lahan di 

dalam kawasan hutan. Setelah dilakukan pendataan, Perum Perhutani malah 

melegalkan kegiatan masyarakat tersebut dengan diminta bergabung dalam 
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lembaga baru bernama LMDH. Di sinilah terjadi perubahan bentuk lembaga dari 

KTH menjadi LMDH yang juga diikuti dengan perubahan hak dan kewajiban 

anggota. 

 Berdasarkan makalah Implementasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan 

Bersama Masyarakat (PHBM) SK.136/KPTS/DIR/2001 yang diterbitkan Perum 

Perhutani posisi LMDH yang merupakan lembaga tingkat desa ternyata tidak lagi 

berada di bawah garis koordinasi Perum Perhutani. LMDH memiliki posisi baru 

sebagai mitra kerja Perum Perhutani dalam mengelola hutan. Dengan posisi baru 

tersebut, LMDH memiliki hak untuk ikut merencanakan kebijakan pengelolaan 

hutan dan mendapat sharing profit dari manfaat yang diambil dari hutan. Di sisi 

lain, LMDH juga menerima tanggung jawab besar untuk ikut menjaga dan 

merawat hutan milik Perum Perhutani. Hak dan kewajiban ini tertulis dalam 

Perjanjian Kerjasama yang terus diperbarui tiap tahun. 

 Adanya legalitas dan peningkatan peran LMDH dalam pengelolaan hutan 

inilah yang menimbulkan kepercayaan dari warga Desa Tlekung untuk bergabung 

dalam LMDH Wono Asri, karena hanya anggota LMDH yang akan mendapatkan 

akses untuk menanam HMT di dalam kawasan hutan Perum Perhutani. 

Tabel 8. Dinamika Kelembagaan LMDH Wono Asri 

Perubahan Before After 

Norma - Hak dan kewajiban tidak 
jelas 

- pasif 

- hak dan kewajiban tercantum 
dalam Perjanjian Kerjasama 

- aktif, partisipatif, akomodatif 
Trust 
(kepercayaan) 

- anggota banyak melanggar 
peraaturan dari Perhutani 

- anggota melaksanakan hak 
dan kewajiban dengan baik 

Networking 
(jaringan/ akses 
bantuan) 

- hanya yang berhubungan 
dengan kegiatan di dalam 
kawasan hutan 

- tidak hanya pemberdayaan 
dalam kawasan, akan tetapi 
juga pemberdayaan di luar 
kawasan 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2011) 
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4.8.2 Dinamika Kelembagaan pada Kelompok Tani Sumber Urip 

Pengembangan kelembagaan merupakan salah satu komponen pokok 

dalam keseluruhan rancangan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 

(RPPK) tahun 2005-2025. Sesungguhnya, selama ini pendekatan kelembagaan 

juga telah menjadi komponen pokok dalam pembangunan pertanian dan pedesaan. 

Namun, kelembagaan petani cenderung hanya diposisikan sebagai alat untuk 

mengimplementasikan proyek belaka, belum sebagai upaya untuk pemberdayaan 

yang lebih mendasar. Ke depan, agar dapat berperan sebagai aset komunitas 

masyarakat desa yang partisipatif, maka pengembangan kelembagaan mestilah 

dirancang sebagai upaya untuk peningkatan kapasitas masyarakat itu sendiri 

sehingga menjadi mandiri (Syahyuti, 2010). 

Lebih lanjut  menurut Syahyuti (2010), pemberdayaan petani dan usaha 

kecil di pedesaan oleh pemerintah hampir selalu menggunakan pendekatan 

kelompok. Salah satu kelemahan yang mendasar adalah gagalnya pengembangan 

kelompok dimaksud, karena tidak dilakukan melalui proses sosial yang matang. 

Kelompok yang dibentuk terlihat hanya sebagai alat kelengkapan proyek, belum 

sebagai wadah untuk pemberdayaan masyarakat secara hakiki. Introduksi 

kelembagaan dari luar kurang memperhatikan struktur dan jaringan kelembagaan 

lokal yang telah ada, serta kekhasan ekonomi, sosial, dan politik yang berjalan. 

Pendekatan yang top-down planning menyebabkan tidak tumbuhnya partisipasi 

masyarakat. 

Begitu pula yang terjadi pada awal pembentukan Kelompok Tani Sumber 

Urip. Salah satu ide pendirian kelompok tani ini didorong oleh adanya program 

dari Perhutani KPH Malang yang mensyaratkan perlu adanya kelembagaan di 
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masyarakat calon penerima program bantuan bibit beraneka macam pohon dengan 

tujuan agar realisasi program dapat tersalurkan dan terkontrol dengan baik. Akan 

tetapi dalam perkembangannya, Kelompok Tani Sumber Urip terus berbenah 

mengembangkan organisasi menjadi lebih mandiri, dapat merencanakan dan 

menentukan arah dari jalannya kelompok. Gagasan pengembangan kelompok ini 

ternyata mendapat dukungan dari pemerintah. Banyak program yang sedang 

berjalan di Desa Tlekung sekarang merupakan usulan  dari kelompok tani sendiri 

seperti program biogas, bantuan mesin pencacah rumput, bantuan hand tractor, 

bantuan peralatan pengolahan produk pertanian, dan pemasaran pupuk Urea 

bersubsidi. Pergeseran fungsi kelompok tani dari “pelaksana” menjadi “perencana 

dan pelaksana” berakibat pada perubahan hak dan kewajiban anggota. 

Kelompok Tani Sumber Urip sekarang dapat memilih bantuan teknis apa 

yang sesuai dengan kondisi di Desa Tlekung. Bahkan Petugas Penyuluh Lapang 

(PPL) dari Dinas Pertanian dan Kehutanan juga dituntut untuk memberikan materi 

penyuluhan yang menjadi permasalahan masyarakat secara up to date. 

Tabel 9. Dinamika Kelembagaan Kelompok Tani Sumber Urip 

Perubahan Before After 

Norma - anggota hanya berkumpul 
ketika pembagian bantuan 

- menunggu bantuan 

- setiap anggota yang aktif 
akan mendapat prioritas 
pembagian bantuan 

- meminta bantuan 
Trust 
(kepercayaan) 

- anggota apatis 
- pasif 

- anggota lebih aktif 
- partisipatif 

Networking 
(jaringan/akses 
bantuan) 

- hanya berasal dari Dinas 
Pertanian dan koperasi 

- akses terbuka luas mulai dari 
Pemda, pihak swasta, dinas-
dinas, lembaga donor, 
lembaga pendidikan, dan 
koperasi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2011) 
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Kotak Kasus 4.8 

Dinamika Kelembagaan dalam pelaksanaan Program PHBM di Desa Tlekung: 
• LMDH Wono Asri: 

Terjadi peningkatan posisi lembaga, dari sebelumnya berada di bawah otoritas Perhutani, 
setelah masuknya program PHBM menjadi mitra kerja Perum Perhutani dalam mengelola 
hutan, menyebabkan perubahan hak anggota dari bersifat pasif menjadi akti, partisipatif, 
dan akomodatif. 

• Kelompok Tani Sumber Urip: 
Terjadi peningkatan fungsi lembaga, seiring dengan perubahan kebijakan pemerintah 
yang bersifat top-down menjadi bottom-up, menyebabkan perubahan hak anggota dari 
hanya sebagai “pelaksana” menjadi “perencana dan pelaksana” . 
 

 

 

4.9 Tantangan Bagi Pengembangan Peternakan Sapi Perah Rakyat di Desa  
Tlekung pada Masa Mendatang 

 Semenjak bertransformasi dari “Kota Agropolitan” menjadi “Kota 

Wisata”, Batu terus membenahi diri menata wilayahnya agar menjadi daerah 

tujuan wisata populer bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Tiga 

kecamatan yang dimiliki Kota Batu pun ditata dan dikhususkan menjadi kawasan 

tertentu. Kecamatan Bumiaji di sebelah utara difokuskan untuk menjadi kawasan 

penghasil produk pertanian. Kecamatan Batu yang berada di tengah difokuskan 

untuk menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan kawasan perumahan. Sedangkan 

Kecamatan Junrejo di sebelah selatan difokuskan untuk menjadi kawasan wisata 

berbasis agrotourism. 

 Kebijakan pengembangan Kota Batu menjadi daerah wisata diimbangi 

dengan pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumberdaya manusia. 

Dibangunnya jembatan, pelebaran jalan, tempat wisata baru, dan perbaikan 

fasilitas umum hampir di setiap penjuru kota dimaksudkan untuk memberikan 

kenyamanan bagi wisatawan serta percepatan pertumbuhan ekonomi. Masyarakat 
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juga mendapatkan pelatihan peningkatan ketrampilan agar dapat mengambil 

manfaat dari hadirnya wisatawan ke Kota Batu. 

 Adanya wisatawan yang datang memang membuka peluang bagi 

masyarakat lokal untuk menjual produk lokal baik yang berupa produk mentah 

maupun produk jadi. Dengan kata lain, pembangunan di sektor wisata 

memberikan nilai tambah bagi pengembangan sektor pertanian termasuk di 

dalamnya peternakan sapi perah. Dari sebelumnya pemasaran susu dari peternak 

hanya disetorkan ke KUD untuk dijual ke pabrik pengolahan susu, kini muncul 

kesempatan untuk menjual langsung kepada konsumen dalam bentuk susu segar 

maupun olahannya.  

 Di Desa Tlekung sendiri mulai muncul beberapa peternak yang mengolah 

sebagian produksi susunya untuk diolah menjadi kerupuk susu, keripik susu, dan 

stik susu. Hasil dari olahan tersebut dijual ke konsumen langsung dan dipasarkan 

ke tempat-tempat wisata. Seharusnya gagasan seperti ini mendapatkan dorongan 

dari pemerintah agar peternakan sapi perah tidak lagi tergantung pada industri 

pengolahan susu. 

 Dalam kaitannya antara pembangunan wisata berbasis agrotourism dengan 

PHBM dan pengembangan sapi perah di Desa Tlekung, tampaknya kehadiran 

tempat wisata tersebut disamping menjadi pendorong kemandirian juga dapat 

menjadi kompetitor baru bagi peternakan sapi perah. Setiap hari setidaknya 

dibutuhkan 3,5 ton rumput gajah segar untuk memberi makan satwa penghuni 

wanawisata. Apabila dikonversikan, jumlah sebanyak ini cukup untuk memberi 

makan 70-80 ekor sapi perah dewasa. Memang tidak rutin setiap hari pengelola 

tempat wisata tersebut mengambil rumput gajah dari Desa Tlekung, tetapi dengan 
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luas lahan sumber pakan yang tidak bertambah sedangkan beban yang harus 

diberi makan bertambah maka mulai muncul “persaingan” untuk mendapatkan 

suplai pakan. Harga rumput di Desa Tlekung sendiri mulai mengalami kenaikan 

dari tahun lalu Rp 15.000,00/pikul dengan berat total sekitar 80 kg, sekarang Rp 

20.000,00/kg. Harga tebasan rumput juga mengalami peningkatan. Lahan rumput 

gajah seluas 1.000 m2 yang berlokasi di pinggir jalan kampung tahun lalu dapat 

dibeli rumputnya dengan harga Rp 300.000,00 sampai Rp 400.000,00 tiap kali 

panen, kini melonjak sampai Rp 700.000,00. Tingginya harga ini salah satunya 

diakibatkan oleh harga tinggi yang ditawarkan pengelola tempat wisata untuk 

rumput gajah milik masyarakat, selain memang kenaikan harga rutin pada saat 

memasuki musim kemarau. 

 Di sisi lain, harga susu yang cenderung stabil tidak mengikuti kenaikan 

biaya pakan yang harus ditanggung peternak juga menjadi potensi berpindahnya 

profesi peternak. Harga susu saat ini Rp 3.200,00/liter dinilai tidak lagi menarik 

untuk dapat menjamin kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Salah seorang 

peternak di Desa Tlekung bahkan telah mengurangi jumlah betina produktif yang 

dimiliki. Menurutnya, penerimaan dari penjualan susu habis untuk biaya 

operasional dan kebutuhan pokok sehari-hari. Pendapatan lebih hanya dari 

mengandalkan pedhet yang dilahirkan ternak sapi perahnya. Itupun juga sangat 

berharap pedhet yang dilahirkan nanti berkelamin betina, karena apabila jantan 

maka harga jualnya akan lebih murah. Dari 4 ekor betina produktif yang dimiliki 

kini hanya tersisa 2 ekor. 

Memang akhir-akhir ini terus terjadi penurunan harga jual ternak sapi 

perah. Tahun lalu, dara bunting dapat terjual antara 11-14 juta tergantung kondisi 
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fisiknya, sekarang dara bunting hanya laku antara 7-10 juta. Untuk pedhet umur 

satu minggu sendiri tahun lalu yang jantan dapat dihargai 1,2 juta dan betina 1,7 

juta sekarang untuk jantan hanya 500 ribu dan betina 1 juta. Tentu tambahan 

pendapatan yang minim untuk jangka waktu 1 tahun apabila manajemen calving 

interval sapi perah yang dipelihara berjalan lancar. 

“Lha saiki yapo mas, tekan susu pekpo digawe pakan karo sakbendinane. 
Saiki aku ngaritno wong-wong ae, lumayan sedino balik ping limo, nang kesak 
wes ketok satus.” (Lha sekarang bagaimana Mas, penghasilan dari susu impas 
hanya untuk biaya pakan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekarang saya 
mencarikan rumput orang-orang saja, lumayan sehari mengirim di lima tempat, di 
saku ada uang 100 ribu). 

 
Pernyataan di atas adalah perkataan dari salah seorang peternak yang 

mengurangi betina produktif miliknya, agar rumput di lahan tetelan yang 

dikelolanya dapat dijual ke peternak lain. Beliau menganggap pendapatan dengan 

menjual rumput segar jauh lebih menarik daripada pendapatan dari penjualan 

susu. Fenomena ini memang hanya terjadi pada sebagian kecil dari wajah 

peternakan sapi perah di Desa Tlekung yang kompleks. Akan tetapi apabila tidak 

dicermati, bukan tidak mungkin akan berdampak lebih luas dengan terancamnya 

produksi susu regional karena harga susu yang rendah dan munculnya kompetitor 

baru bagi ketersediaan pakan ternak sapi perah rakyat dipandang peternak sebagai 

sesuatu yang tidak menarik. 
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Kotak Kasus 4.9 

Tantangan bagi peternakan sapi perah di Desa Tlekung: 

1. Tumbuhnya wisata berbasis agrotourism selain membuka peluang dan memberi dorongan 

untuk peternakan sapi perah agar lebih mandiri ternyata di satu sisi dapat menjadi kompetitor 

dalam ketersediaan HMT sapi perah di Desa Tlekung 

2. Relatif rendahnya harga susu dan kecenderungan semakin menurunnya harga jual sapi perah 

dapat menjadi potensi bagi berkurangnya minat peternak Desa Tlekung untuk mengusahakan 

sapi perah sebagai mata pencaharian utama 

 
Gambar 4 Seorang peternak yang beralih profesi sebagai penjual rumput karena menilai 

harga susu tidak lagi menarik 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lapangan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi program PHBM di Desa Tlekung: 

- LMDH Wono Asri sebagai mitra kerja Perum Perhutani dalam mengelola 

hutan, anggotanya mendapatkan akses untuk menggarap lahan di bawah 

tegakan dengan komoditas rumput gajah, talas, kopi, lidah buaya, dan chao. 

- Luas lahan yang ditanami rumput gajah sebanyak 98% dari total luas lahan 

Perum Perhutani yang digarap masyarakat, merupakan sumber utama HMT 

sapi perah di Desa Tlekung. 

- Kesepakatan antara LMDH Wono Asri dan Perum Perhutani KPH Malang 

tertuang dalam Perjanjian Kerjasama yang jelas hak dan kewajibannya 

2. Bentuk interaksi antara LMDH Wono Asri dengan Kelompok Tani Sumber 

Urip: 

• LMDH mengayomi masyarakat Tlekung yang menggarap lahan di dalam 

kawasan hutan Perhutani, sedangkan Kelompok Tani mengayomi masyarakat 

Tlekung yang menggarap lahan di luar kawasan Perhutani 

• Terjadi interaksi positif yang saling membangun antara LMDH Wono Asri 

dan Kelompok Tani Sumber Urip  

• Terdapat rangkap jabatan dalam kepengurusan LMDH dan Kelompok Tani 

yang memudahkan dalam pengambilan tindakan kolektif 
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• Bertambah luasnya akses bantuan yang diterima anggota 

• Terjaminnya ketersediaan pupuk bagi anggota yang menggarap lahan di 

tetelan 

• Meningkatnya posisi tawar dengan pihak lain 

3. Bentuk interaksi peternakan sapi perah di Desa Tlekung dengan kawasan 

hutan: 

• Hutan sebagai pemasok pakan hijauan utama berupa rumput gajah yaitu 

sebesar 68,82%. 

• Terjaminnya pasokan air bersih dari sumber mata air di dalam kawasan hutan 

yang terjaga kelestariannya 

• Adanya peternakan sapi perah yang berlanjut dengan pembangunan instalasi 

biogás secara tidak langsung mengurangi perambahan masyarakat ke dalam 

hutan untuk mengambil kayu bakar 

4. Dinamika Kelembagaan dalam pelaksanaan Program PHBM di Desa Tlekung: 

• LMDH Wono Asri: 

Terjadinya peningkatan posisi lembaga, dari sebelumnya berada di bawah 

otoritas Perhutani, setelah masuknya program PHBM menjadi mitra kerja 

Perum Perhutani dalam mengelola hutan sehingga menyebabkan perubahan 

hak dan kewajiban anggota, dari sebelumnya bersifat pasif menjadi aktif, 

partisipatif, dan akomodatif. 

• Kelompok Tani Sumber Urip: 

Terjadinya peningkatan fungsi lembaga, seiring dengan perubahan kebijakan 

pemerintah yang bersifat top-down menjadi bottom-up, menyebabkan 
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perubahan hak anggota dari hanya sebagai “pelaksana” menjadi “perencana 

dan pelaksana”. 

5. Tantangan bagi peternakan sapi perah di Desa Tlekung: 

• Tumbuhnya wisata berbasis agrotourism selain membuka peluang dan 

memberi dorongan untuk peternakan sapi perah agar lebih mandiri ternyata 

di satu sisi dapat menjadi kompetitor dalam ketersediaan HMT sapi perah di 

Desa Tlekung 

• Relatif rendahnya harga susu dan kecenderungan semakin menurunnya 

harga jual sapi perah dapat menjadi potensi bagi berkurangnya minat 

peternak Desa Tlekung untuk mengusahakan sapi perah sebagai mata 

pencaharian utama 

 

5.2 Rekomendasi 

1. Perlu adanya komitmen yang kuat dari masing-masing pihak (Perhutani dan 

LMDH) dalam menjalankan Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati agar 

pelaksanaan PHBM dapat terus berlangsung. 

2. Pemberdayaan masyarakat di luar kawasan yang juga menjadi mandat 

Perhutani dalam pelaksanaan PHBM dapat lebih ditingkatkan dengan menjalin 

kerjasama bersama Dinas Pertanian dalam bentuk peningkatan keahlian 

pengolahan produk susu agar ke depannya nanti peternakan sapi perah dapat 

menjadi usaha mandiri. 

3. Perlu adanya peraturan perundangan yang melindungi peternak lokal dalam 

persaingan suplai pengadaan HMT dengan wisata berbasis agrotourism yang 

mulai berkembang di Kota Batu. 
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