
 
 

 

 
MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK 

REVEGETASI GUNUNG ARJUNA DAN 
PELESTARIAN AREA DI SEKITAR SUMBER MATA AIR  

 
 
 

DISERTASI 
UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN 

MEMPEROLAH GELAR DOKTOR  
 

 

 

OLEH: 

 

MATHEUS NUGROHO 

NIM. 167150102111003 

 

 

 

PROGRAM DOKTOR ILMU LINGKUNGAN  

 

 

PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA  

MALANG  

2019 



ii 
 

DISERTASI 

 
 

MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK 

REVEGETASI GUNUNG ARJUNA DAN PELESTARIAN AREA  

DI SEKITAR SUMBER MATA AIR  

 

 

Oleh: 

MATHEUS NUGROHO 
NIM. 167150102111003 

 
 
 

Telah Dipertahankan di Depan Penguji  
Pada Tanggal 4 Desember 2019 

Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat 
 
 
 

Tim Promotor, 
 
 
 
 

Prof. Dr. Ir. Soemarno, MS 
Promotor 

 
 
                
 
      Dr. Ir. Harsuko Riniwati, MP           Dr. Ir. Aminudin Afandhi, MS 
      Ko-Promotor 1          Ko-Promotor 2 

  
 

 
Program Pascasarjana  
Universitas Brawijaya  

Direktur 

 
 
 
 

Prof. Dr. Marjono, M.Phil 
NIP. 196211161988031004 



iii 
 

IDENTITAS TIM PENGUJI  

 

Judul Disertasi : 

Model Pemberdayaan Masyarakat Untuk Revegetasi Gunung Arjuna Dan 
Pelestarian Area Di Sekitar Sumber Mata Air 

 

 

 

Nama Mahasiswa  :  Matheus Nugroho 

NIM     :  167150102111003 

Program Doktor  :                                               

Minat    :  Ilmu Lingkungan  

 

 

Komisi Promotor  : 

Promotor   :  Prof. Dr. Ir. Soemarno, MS 

Ko Promotor 1  :  Dr. Ir. Harsuko Riniwati, MP  

Ko Promotor 2  :  Dr. Ir. Aminudin Afandhi, MS 

 

 

Tim Penguji  : 

Dosen Penguji 1  :  Prof. Dr. Ir. Keppi Sukesi, MS 

Dosen Penguji 2  :  Dr. Endang Arisoesilaningsih, MS 

Dosen Penguji 3  :  Prof. Amin Setyo Leksono, S.Si., M.Si., PhD 

Dosen Penguji Eksternal :  Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd 

 

Tanggal Ujian   :  4 Desember 2019 

SK Penguji   :     

 
 

 



iv 
 

PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI  

 

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, 

di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh 

orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak 

terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, 

kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber 

kutipan dan daftar pustaka. 

 

Apabila ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur 

plagiasi, saya bersedia disertasi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya 

peroleh (DOKTOR) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70). 

 

 

 

Malang, 20 Desember  2019 

Yang menyatakan, 

 

 

                                                       
 
Matheus Nugroho 
NIM. 167150102111003 

 



v 
 

 

MOTTO 

 

 

 

 

 

«Ganjaran Kerendahan Hati dan Takut akan Tuhan adalah 

Kekayaan, Kehormatan dan Kehidupan» 

 

 

Matheus Nugroho 

2019 

 

 

  

 

 



vi 
 

 

HALAMAN PERSEMBAHAN  

 

 

 

 

Untuk Almarhun kedua Orang Tuaku Tercinta  

Bapak Thomas Basuki 

Ibu Veronika Suharti 

Tuhan memberkati dan mengampuni dosa Bapak dan 

Ibuku 

 

 

 Isteri dan anakku tercinta  

Lelly Agustining Ari 

Satrio Ari Nugroho 

 

 

  

 

 



vii 
 

RIWAYAT HIDUP 

 

DATA DIRI 

1 Nama Lengkap : Matheus Nugroho, S.Pi., MP. 

2 Tempat/Tanggal Lahir : Blitar/19 Januari 1972 

3 Jenis Kelamin : Laki-Laki 

4 Agama : Katholik 

5 Instansi Asal : Universitas Yudharta Pasuruan 

6 Alamat Instansi : Jl. Yudharta No. 07 (Pesantren Ngalah) 

Sengonagung Purwosari Pasuruan Jawa Timur, 

67152 

7 No. Telp./Fax instansi : +62 (343) 611186 

8 Alamat Rumah : Perumahan Sengkaling Regency D4, RT/RW 

003/003, Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, 

Kabupaten Malang, Jawa Timur 

9 No. Telp/HP Rumah : 081333867954 

10 Email : mtnugroho@gmail.com 

 

PENDIDIKAN  

NO TINGKAT PENDIDIKAN  JURUSAN TAHUN TEMPAT 

1 SD SDN 2 Ngrendeng, 
Selorejo, Blitar 

- 1986 Blitar 

2 SMP SMPN 1 Kesamben, 
Blitar 

- 1989 Blitar 

3 SMA SMUK Diponegoro 
Blitar 

Fisika IPA 1993 Blitar 

4 S-1 Universitas Brawijaya 
Malang 

Teknologi Hasil 
Perikanan 

1999 Malang 

5 S-2 Universitas Brawijaya 
Malang 

Teknologi Hasil 
Pertanian 

2002 Malang 

 

PENGALAMAN PEKERJAAN 

NO RINCIAN TAHUN 

1 Dosen Fakultas Pertanian Universitas Yudharta Pasuruan 2002 

2 Karyawan PT. Sorini Agro Asia Corporindo (Cargill) Pasuruan  2002 

3 Konsultan dan Trainer Lembaga Training BMD Street Consulting 
PT. Bisa Mandiri Strategi Mandiri, BMD Building Centre Batan 
Indah, Jl. Raya Serpong Blok F No. 90, Kelurahan Kademangan, 
Kecamatan Setu, Kota Tanggerang selatan 

2010 

4 Konsultan dan Trainer Lembaga Training PT. Surabaya Teknika 
Cipta Konsultan (STC Konsultan), Jl. Garuda No. 28 Betro, 
Sedati, Sidoarjo - 61253 

2009 

5 Konsultan dan Trainer Lembaga Training PT. Mina Indonesia, 
Permata Timur 1, Jl. Permata Timur Raya, Blok H8, Duren Sawit, 

2018 



viii 
 

Jakarta Timur, DKI Jakarta 

6 Lead Auditor Food Safety - Carrefour Indonesia  2008 

 

PENGALAMAN SEMINAR/LOKAKARYA/PELATIHAN 

NO RINCIAN TAHUN 

1 Trainer dan konsultan QSHE (Quality Safety Health and 
Environment) ISO 9001:2015; ISO 14001:2014; ISO 45001:2018 

2009 

2 Trainer dan konsultan Food Safety Management System ISO 
22000:2018 

2009 

3 Trainer Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
(SMK3) – OHSAS 18001 

2009 

4 Trainer Corporate Social Responsibilty (CSR) ISO 26000 2016 

5 The 12th International Interdisciplinary Studies Seminar, Malang, 
Indonesia 

2018 

 

KETERANGAN KELUARGA 

1. Orang Tua 

NO NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR PEKERJAAN 

1 Basuki Blitar 05 Juni 1938 Guru 

2 Suharti Blitar 24 April 1942 Petani 

 

2. Isteri 

NO NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR PEKERJAAN 

1 Lelly Agustining Ari Tuban 17 Agustus 1979 Perawat 

 

3. Anak 

NO NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR SEKOLAH 

1 Satrio Ari Nugroho Malang 27 Desember 2005 SMP 

 



ix 
 

UCAPAN TERIMA KASIH  

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan atas segala rahmat dan anugerah-Nya 
sehingga disertasi dengan judul “Model Pemberdayaan Masyarakat untuk Revegetasi 
Gunung Arjuna dan Pelestarian Area di Sekitar Sumber Mata Air” ini dapat 
terselesaikan dengan baik dan lancar. 
Penelitian dan penulisan disertasi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari 
persyaratan guna memperoleh gelar Doktor, pada Program Doktor Ilmu Lingkungan 
Universitas Brawijaya dan merupakan kesempatan berharga sekali untuk 
menerapkan beberapa teori yang diperoleh selama menempuh pendidikan dalam 
situasi dunia nyata. Tanpa kesempatan, bimbingan, masukan, serta dukungan 
semangat dari berbagai pihak, tentunya disertasi ini tidak akan terwujud 
sebagaimana bentuknya saat ini.  
 
Sehubungan dengan selesainya penulisan disertasi ini, penulis menyampaikan 
banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril 
maupun materiil, yaitu: 
(1) Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS., selaku Rektor Universitas Brawijaya  
(2) Prof. Dr. Marjono, M. Phil, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Multidisipliner 

Universitas Brawijaya 
(3) Prof. Dr. Ir. Gatot Ciptadi, DESS., IPU, selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu 

Lingkungan Pasca Sarjana Universitas Brawijaya 
(4) Prof. Dr. Ir. Soemarno, MS, selaku Promotor yang telah memberikan arahan dan 

bimbingan untuk perbaikan disertasi ini 
(5) Dr. Ir. Harsuko Riniwati, MP, selaku Ko-Promotor 1 yang telah memberikan 

arahan dan bimbingan untuk perbaikan disertasi ini 
(6) Dr. Ir. Aminudin Afandhi, MS, selaku Ko-Promotor 2 yang telah memberikan 

arahan dan bimbingan untuk perbaikan disertasi ini 
(7) Para Tim Penguji Disertasi: Prof. Dr. Ir. Keppi Sukesi, MS; Dr. Endang 

Arisoesilaningsih, MS, Prof. Amin Setyo Leksono, S.Si., M.Si., PhD dan Prof. Dr. 
Sumarmi, M.Pd 

(8) Para dosen pada Program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Brawijaya  
(9) Para Pegawai dan Staf Administrasi pada Program Doktor Ilmu Lingkungan 

Universitas Brawijaya 
(10) Kedua orang tua tercinta saya Bapak Basuki dan Ibu Suharti 
(11) Isteri dan anak tercinta saya Lelly Agustining Ari dan Satrio Ari Nugroho 
(12) Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Brawijaya 
 
Kepada pihak-pihak lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu per satu, juga 
penulis sampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang  tidak terhingga, karena 
dengan bantuan Bapak dan Ibu semuanya maka disertasi ini dapat diselesaikan 
penulisannya dengan baik. 
 
Semoga Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang senantiasa melimpahkan 
Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan pengabdian bagi 
kejayaan negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai. Amin 
 

Malang, 20 Desember 2019 

Penulis, 

                                                      Matheus Nugroho 
NIM. 167150102111003 



x 
 

RINGKASAN 

Matheus Nugroho, NIM. 167150102111003, Program Doktor Ilmu Lingkungan, 
Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, 23 Juli 2019, «Model 
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Revegetasi Gunung Arjuna Dan Pelestarian Area 
Di Sekitar Sumber Mata Air”, Komisi Pembimbing Promotor Prof. Dr. Ir. Soemarno, 
MS; Ko-Promotor 1 Dr. Ir. Harsuko Riniwati, MP dan Ko-Promotor 2 Dr. Ir. Aminudin 
Afandhi, MS. 

 

Konferensi Lingkungan Hidup dan Pembangunan di Rio de Janeiro, 1992 
menetapkan kebijakan kesadaran yang kuat tentang prinsip hidup integral dengan 
alam, yaitu pentinganya revegetasi hutan oleh masyarakat secara berkelanjutan. 
Vegetasi hutan berfungsi sebagai sistem hidrologi, terutama efek spons mampu 
menyekap air hujan dan mengatur pengalirannya, sehingga mengurangi terjadinya 
banjir dan menjaga aliran air di musim kemarau. Namun demikian, dengan semakin 
berkurangnya lahan pertanian, bertambahnya jumlah penduduk yang tinggal di 
sekitar hutan,  perubahan tata kelola hutan lindung menjadi hutan produksi dan 
destinasi wisata, perluasan wilayah investasi industri, serta meningkatnya kebutuhan 
hidup masyarakat, maka kondisi-kondisi tersebut mengakibatkan tidak terkendalinya 
pengambilan sumber daya hutan mencakup air, flora dan fauna oleh kegiatan 
manusia. Keberadaan masyarakat sekitar hutan merupakan komponen masyarakat 
yang secara langsung berinteraksi dengan hutan yang berada disekitarnya, yang 
memberikan fungsi secara efektif terhadap keberhasilan konservasi hutan untuk 
penyelamatan sumber mata air dan keanekaragaman hayati yang ada didalamnya. 
Tujuan dari penelitian ini antara lain: mengkaji faktor-faktor penentu pemberdayaan 
masyarakat terhadap revegetasi hutan Gunung Arjuna; mengkaji pengaruh kondisi 
geografi dan tanah terhadap revegetasi hutan Gunung Arjuna; mengkaji pengaruh 
revegetasi hutan Gunung Arjuna terhadap pelestarian sumber mata air dan 
merumuskan model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan terhadap keberhasilan 
revegetasi dan pelestarian sumber mata air secara berkelanjutan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, dengan populasi 
penelitian meliputi masyarakat sekitar hutan dan sumber mata air, yaitu Desa Leduk, 
Jatiarjo dan Dayurejo, Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. 
Pengambilan data cluster random sampling di Desa Ledug, Jatiarjo dan Dayurejo 

dengan jumlah sampel 210 responden. Data yang diperoleh dari responden di 
analisis menggunakan SEM (Structural Equation Modelling), untuk mengetahui 

gambaran umum tanggapan responden tentang faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap kelestarian konservasi sumber mata air dan keanekaragaman hayati secara 
berkelanjutan. 

Sumberdaya manusia masyarakat sekitar hutan yaitu tingkat pendidikan dan 
pekerjaan berkontribusi terhadap berhasilnya revegetasi hutan; kondisi ekonomi 
keluarga seperti pendapatan perorangan dan keluarga, kepemilikan ladang dan 
sawah untuk usaha, dan usaha-usaha peternakan dan perikanan memberikan 
bantuan terhadap berhasilnya revegetasi hutan; karakteristik sosial masyarakat 
sekitar hutan seperti ikatan gotong royong dan kekeluargaan antara anggota 
masyarakat berkonttribusi terhadap revegetasi hutan; kelembagaan masyarakat yaitu 
lembaga masyarakat desa hutan merupakan wadah untuk masyarakat dalam 
berhasilnya revegetasi hutan; ketersediaan sarana dan prasarana masyarakat desa 
seperti akses jalan yang sudah beraspal, alat transportasi dan jaringan komunikasi, 
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fasilitas pendidikan dan kesehatan berkontribusi dalam berhasilnya revegetasi hutan 
Gunung Arjuna. Sebagian besar responden menyatakan persetujuannya bahwa 
sumberdaya manusia, ekonomi, sosial,  kelembagaan dan sarana dan prasarana 
masyarakat sekitar hutan berkontribusi terhadap revegetasi hutan Gunung Arjuna. 
Persepsi responden menjelaskan bahwa faktor kelembagaan lokal, sarana dan 
prasarana mempunyai peranan lebih tinggi dibandingkan faktor-faktor lainnya dalam 
pemberdayaan masyarakat untuk revegetasi hutan Gunung Arjuna. Peranan 
lembaga pengelola hutan seperti LMDH Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo semakin 
jelas secara fungsional, dan melakukan kerja sama dengan Perum Perhutani dalam 
pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan prinsip kemitraan. Lembaga 
masyarakat desa hutan memiliki hak kelola di petak hutan pangkuan di wilayah desa 
Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo, dimana lembaga tersebut berada, bekerjasama dengan 
Perum Perhutani dan mendapat bagi hasil dari kerjasama tersebut. Sarana dan 
prasarana juga mempunyai peranan lebih tinggi dibandingkan faktor-faktor lainnya 
dalam pemberdayaan masyarakat untuk revegetasi hutan Gunung Arjuna. Sarana 
dan prasarana sebagai fasilitas yang digunakan sebagai alat dan pendukung 
pemberdayaan  masyarakat Desa Ledug, Jatiarjo dan Dayurejo antara lain akses 
jalan desa, alat transportasi desa, prasarana air bersih, prasarana fasilitas kesehatan 
dan fasilitas pendidikan. 

Kondisi geografi kemiringan lahan penanaman seperti miring, berbukit-bukit, curam 
dan tanah berbatu-batu berkontribusi terhadap keberhasilan revegetasi hutan; kondisi 
kedalaman tanah seperti tingkat kesuburan, daya serap tanah terhadap air dan erosi 
berkontribusi terhadap keberhasilan revegetasi hutan. Kondisi kemiringan lahan area 
sekitar sumber mata air untuk revegetasi hutan Gunung Arjuna adalah kecuraman 
lereng 15o sampai dengan dibawah 30o, kondisi tersebut menyatakan area yang 
miring dan berbukit. Kondisi kedalaman tanah efektif area sekitar sumber mata air 
untuk revegetasi hutan Gunung Arjuna adalah kondisi permukaan tanah berkurang 
karena erosi pada waktu musim hujan. Pengamatan kedalaman tanah efektif di area 
sekitar sumber mata air masuk sedang, yaitu kedalaman tanah 50-90 cm. Sebagian 
besar responden menyatakan persetujuannya bahwa kondisi kemiringan lahan dan 
kedalaman tanah efektif berkontribusi terhadap keberhasilan revegetasi hutan 
Gunung Arjuna. Persepsi responden menjelaskan bahwa faktor faktor kemiringan 
lahan dan kedalaman tanah efektif sama-sama memberikan kontribusi terhadap 
keberhasilan revegetasi hutan Gunung Arjuna. Faktor kelerengan di lokasi revegetasi 
sumber mata air Lajer, Dawuan, Sumber Kuning dan Watu Pereng berpengaruh 
terhadap erosi yang terjadi, semakin besar presentase kemiringan pada suatu lereng 
akan memberikan daya erosivitas pada hujan yang semakin besar, dan kerusakan 
vegetasi hutan. Sementara kedalaman tanah efektif adalah kedalaman tanah yang 
masih dapat ditembus akar tanaman. Pengamatan kedalaman tanah efektif dilakukan 
dengan mengamati persebaran akar tanaman. Banyaknya perakaran, baik akar halus 
maupun akar kasar, serta dalamnya akar-akar tersebut dapat menembus tanah dan 
bila tidak dijumpai akar tanaman, maka kedalaman efektif ditentukan berdasarkan 
kedalaman solum tanah. Semakin dalam kedalaman tanah, maka bahan organik atau 
unsur hara memegang peranan penting untuk tanaman semakin berkurang dan tidak 
produktif tanah yang dihasilkan. 
 
Revegetasi hutan Gunung Arjuna yang dimulai sejak tahun 2013 yang mencakup 
kegiatan pemilihan spesies tanaman, pembibitan, pemupukan, penanaman dan 
perawatan dapat bermanfaat terhadap pelestarian area di sekitar sumber mata air 
Lajer, Dawuan, Sumberkuning dan Watupereng.  Penutupan vegetasi memegang 
peranan penting dalam pengaturan sistem hidrologi, yang dapat menyekap air hujan 
dan mengatur pengalirannya sehingga mengurangi kecenderungan banjir dan 
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menjaga aliran air di musim kemarau. Fungsi tersebut akan hilang jika vegetasi di 
daerah aliran sungai yang lebih tinggi hilang atau rusak. Pemilihan spesies tanaman 
vegetasi seperti tanaman bambu, kaliandra, rotan, beringin, sono, kluwek, kluweh, 
rengas, kesambi, trengguli dan pohon asem dapat memberikan manfaat pelestarian 
area di sekitar sumber mata air Lajer, Dawuan, Sumberkuning dan Watupereng. 
Pembibitan tanaman seperti bibit tanaman bersertifikat dan tinggi bibit seragam 
minimal 2 meter memberikan manfaat tumbuhnya tanaman dan pelestarian area di 
sekitar sumber mata air Lajer; Dawuan, Sumberkuning dan Watupereng. Kegiatan 
pemupukan tanaman seperti jenis pupuk organik (pupuk kandang) dan pupuk 
anorganik (nitrogen, phospor & kalium), pemupukan tanaman dilakukan di awal 
tanam, dan secara terus menerus setiap selang 3 bulanan, sampai umur tanaman 3 
tahun memberikan manfaat tumbuhnya tanaman dan pelestarian area di sekitar 
sumber mata air Lajer; Dawuan, Sumberkuning dan Watupereng. Kegiatan 
penanaman pohon seperti seperti menerapkan peraturan pemerintah desa pelanggar 
kerusakan hutan, ukuran jarak dan lebar tanaman revegetasi 3 meter x 3 meter (300 
pohon/ha) dan menerapkan prosedur yaitu membuat lubang dan tanam bibit pohon 
dengan posisi tegak, sedalam 3 cm dari leher akar, dan tutup kembali tanah, 
memberikan manfaat tumbuhnya tanaman dan pelestarian area di sekitar sumber 
mata air Lajer; Dawuan, Sumberkuning dan Watupereng. Kegiatan perawatan 
tanaman meliputi: membersihkan tanaman dari rumput, menyiangi tanaman, 
membuat sekat bakar ketika musim kemarau, melaporkan hasil perawatan kepada 
LMDH setiap 1 bulan sekali, memberikan manfaat tumbuhnya tanaman dan 
pelestarian area di sekitar sumber mata air Lajer; Dawuan, Sumberkuning dan 
Watupereng. Persepsi responden menjelaskan bahwa faktor-faktor jenis tanaman 
dan perawatan tanaman mempunyai peranan lebih tinggi dibandingkan faktor-faktor 
lainnya dalam revegetasi hutan untuk pelestarian sumber mata air di Gunung Arjuna. 
Hasil revegetasi hutan untuk pelestarian area sumber mata air di Gunung Arjuna, 
selama periode tahun 2014 sampai dengan 2017 dengan hasil sebagai  berikut: (1) 
revegetasi hutan tahap pertama area sumber mata air Lajer tahun 2014, jumlah 
pohon 3000, dengan luasan 10 hektar, prosentase pohon hidup  94%, dan debit air 
sumber mata air adalah 10,35 liter/detik; (2) revegetasi hutan tahap kedua area 
sumber mata air Dawuhan tahun 2015, jumlah pohon 1500, dengan luasan 15 hektar, 
prosentase pohon hidup 92%, dan debit air sumber mata air adalah 25,47 liter/detik; 
(3) revegetasi hutan tahap ketiga area sumber mata air Sumber Kuning tahun 2016, 
jumlah pohon 5000, dengan luasan 25 hektar, prosentase pohon hidup 86%, dan 
debit air sumber mata air adalah 10,25 liter/detik; (4) revegetasi hutan tahap keempat 
sumber mata air Watu Pereng tahun 2017, jumlah pohon 8000, dengan luasan 46 
hektar, prosentase pohon hidup 99%, dan debit air sumber mata air adalah 0,80 
liter/detik. Sebagian besar responden menyatakan persetujuannya bahwa kegiatan 
revegetasi hutan seperti pemilihan spesies tanaman, pembibitan, pemupukan, 
penanaman dan perawatan berkontribusi terhadap keberhasilan pelestarian area di 
sekitar sumber mata air. Sebagian besar responden menyatakan persetujuannya 
bahwa profil tanaman vegetasi hutan seperti stratifikasi vegetasi, kekayaan burung, 
kekayaan taksonomi, kerapatan tanaman menggambarkan kondisi pelestarian hutan 
dan area disekitar sumber mata air. Sebagian besar responden menyatakan 
persetujuannya bahwa kondisi debit sumber mata air di musim penghujan tetap besar 
dan airnya jernih, kondisi debit sumber mata air di musim kemarau tetap besar dan 
airnya jernih, lahan tidak mengalami erosi di waktu musim penghujan dan manfaat air 
untuk masyarakat tetap ada, point-point tersebut menjelaskan bahwa kondisi 
pelestarian area di sekitar sumber mata air tetap terjaga. 
 
Formulasi atau bentuk model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yaitu 
masyarakat Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo yang berbasis revegetasi Gunung 
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Arjuna dan pelestarian area di sekitar sumber mata air Lajer, Dawuan, Sumberkuning 
dan Watupereng adalah kegiatan pengembangan lembaga masyarakat desa hutan 
(LMDH), sarana dan prasarana, dan merupakan kebaruan penelitian disertasi ini. 
Persepsi responden menjelaskan bahwa faktor kelembagaan lokal, sarana dan 
prasarana mempunyai peranan lebih tinggi dibandingkan faktor-faktor lainnya dalam 
pemberdayaan masyarakat berbasis revegetasi hutan Gunung Arjuna dan 
pelestarian area di sekitar sumber mata air. Bentuk pengembangan lembaga 
masyarakat desa hutan (LMDH) antara lain penguatan struktur organisasi LMDH 
Mulyorejo Lestari  Kelurahan Leduk, LMDH Ngudi Lestari Desa Jatiarjo dan LMDH 
Indrokilo Manunggal Desa Dayurejo; LMDH bertanggung jawab dalam perencanaan 
penanaman mencakup pemilihan spesies dan pembibitan tanaman. LMDH 
bertanggung jawab dalam pelaksanaan revegetasi hutan mencakup kegiatan 
penanaman, pemupukan dan perawatan secara intensif selama 3 tahun. LMDH 
bersama Perhutani, stakeholder lainnya bertanggung jawab dalam monitoring 

pertumbuhan tanaman setiap 3 bulan sekali. LMDH bertanggung jawab dalam 
melakukan tindakan perbaikan terhadap tanaman yang rusak dan mati karena hama 
dan kondisi alamiah. LMDH merupakan wadah bagi masyarakat Kelurahan Leduk, 
Desa Jatiarjo dan Dayurejo untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan program 
revegetasi hutan (perencanaan, pembiayaan, organisasi, pelaksanaan, pemantauan 
dan evaluasi, serta pelaporan). Pengembangan LMDH dalam melakukan kerjasama 
dengan PT. Sorini Agro Asia Corporindo, Perhutani dan Lembaga Lingkungan 
Cempaka dan Kaliandra  secara berkelanjutan dalam palaksanaan revegetasi hutan 
dan pelestarian area disekitar sumber mata air. Bentuk pengembangan sarana dan 
prasarana di Kelurahan Leduk, Desa Jatiarjo dan Dayurejo dalam pemberdayaan 
masyarakat berbasis revegetasi hutan Gunung Arjuna dan pelestarian area di sekitar 
sumber mata air antara lain: (1) pembangunan dan perbaikan akses jalan dengan 
menggunakan program dana Desa; (2) meningkatkan kualitas sarana transportasi 
desa yaitu angkutan desa mikrolet; (3) perbaikan fasilitas air bersih untuk masyarakat 
Kelurahan Leduk, Desa Jatiarjo dan Dayurejo; (4) perbaikan kualitas layanan 
kesehatan di Puskesmas pembantu Kelurahan Leduk, Desa Jatiarjo dan Dayurejo 
dan (5) perbaikan kualitas layanan pendidikan yaitu peningkatan fasilitas di sekolah 
dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SLTP) untuk masyarakat di Kelurahan  
Leduk, Desa Jatiarjo dan Dayurejo. 
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SUMMARY  

 
Matheus Nugroho, NIM. 167150102111003, Doctoral Program in Environmental 
Sciences, Postgraduate Program of Brawijaya University Malang, July 23, 2019, 
«Model of Community Empowerment for Revegetation of Arjuna Mount and 
Preservation of Springs Areas Around", Promoter Supervisory Commission Prof. Dr. 
Ir. Soemarno, MS; Co-Promoter 1 Dr. Ir. Harsuko Riniwati, MP and Co-Promoter 2 Dr. 
Ir. Aminudin Afandhi, MS. 
 
The Environment and Development Conference in Rio de Janeiro, 1992 established a 
strong awareness policy on the principle of living integral to nature, namely the 
importance of revegetation of forests by the community in a sustainable manner. 
Forest vegetation functions as a hydrological system, especially the sponge effect 
was able to trap rainwater and regulate its drainage, thereby reducing flooding and 
maintaining water flow in the dry season. However, with the reduction in agricultural 
land, increasing population living in the surrounding forests, changes in the 
management of protected forests into production forests and tourist destinations, 
expansion of industrial investment areas, and increasing people's living needs, these 
conditions result in uncontrolled taking Forest resources include water, flora and 
fauna by human activities. The existence of the community around the forest was a 
component of the community that directly interacts with the surrounding forest, which 
provides an effective function of the success of forest conservation for the salvage of 
springs and biodiversity within it. The objectives of this study include: assessing the 
determinants of community empowerment towards revegetation of the Arjuna mount 
forest; examine the effect of geography and soil conditions on the revegetation of the 
Arjuna mount forest; reviewing the effect of revegetation of the Arjuna mount forest 
on the preservation of spring resources and formulating a model for empowering 
communities around the forest to successfully revegetate and preserve springs in a 
sustainable manner. 
 

The research method used was descriptive quantitative, with the study population 
covering the communities around the forest and springs, namely the villages of 
Leduk, Jatiarjo and Dayurejo, Prigen District, Pasuruan Regency, East Java. Cluster 
random sampling data in Ledug, Jatiarjo and Dayurejo villages with a sample of 210 
respondents. Data obtained from respondents were analyzed using SEM (structural 
equation modeling), to find out an overview of respondents' responses about the 
factors that influence the sustainability of conservation of springs and biodiversity in a 
sustainable manner. 

Human resources around the forest, namely the level of education and employment 
contribute to the success of revegetation of forests; family economic conditions such 
as individual and family income, ownership of fields and rice fields for business, and 
livestock and fisheries businesses provide assistance for successful forest 
revegetation; social characteristics of the community around the forest such as 
mutual cooperation and kinship between community members contributing to forest 
revegetation; community institutions, namely forest village community institutions, 
were a vehicle for the community to successfully revegetate forests; availability of 
village community facilities and infrastructure such as paved road access, 
transportation and communication networks, education and health facilities contribute 
to the successful revegetation of Arjuna mount forest. Most respondents agreed that 
human, economic, social, institutional and community facilities and infrastructure 
surrounding the forest contributed to the revegetation of  Arjuna mount forests. 
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Respondents' perceptions explained that local institutional factors, facilities and 
infrastructure have a higher role than other factors in community empowerment for 
revegetation of Arjuna mount forests. The role of forest management institutions such 
as the forest village community institutions of Leduk, Jatiarjo and Dayurejo villages 
was increasingly functional, and collaborates with Indonesian state forest company in 
managing forests together with the community based on the principle of partnership. 
Forest village community institutions have management rights in lap forest plots in the 
village areas of Leduk, Jatiarjo and Dayurejo, where these institutions are located, in 
collaboration with Indonesian state forest company and receive a share of the profits 
from the collaboration. Facilities and infrastructure also have a higher role than other 
factors in community empowerment for revegetation of Arjuna mount forests. 
Facilities and infrastructure as facilities used as tools and support for community 
empowerment in the villages of Leduk, Jatiarjo and Dayurejo include village road 
access, village transportation, clean water infrastructure, health facilities and 
education facilities. 

The geographical conditions of the slope of the planting land such as sloping, hilly, 
steep and rocky soils contribute to the success of forest revegetation; soil depth 
conditions such as fertility, water absorption and erosion contribute to the success of 
forest revegetation. The condition of the slope of the land around the spring for the 
revegetation of Arjuna mount forest was the steepness of the slopes 15O to below 
30O, this condition states the area was sloping and hilly. The effective soil depth 
conditions around the spring for the revegetation of Arjuna mount forests were the 
reduced surface conditions due to erosion during the rainy season. Observation of 
effective soil depth in the area around the source of the medium inlet, which was 50-
90 cm deep. Most respondents stated their agreement that the condition of the slope 
and depth of the land effectively contributed to the success of revegetation of Arjuna 
mount forests. Respondents' perceptions explained that land slope and effective soil 
depth factors contributed to the success of revegetation of the Arjuna mount forest. 
Slope factor in revegetation locations of Lajer, Dawuan, Sumber Kuning and Watu 
Pereng springs influences erosion, the greater the percentage of slope on a slope will 
provide erosivity to greater rainfall, and damage to forest vegetation. While effective 
soil depth was the depth of the soil that could still be penetrated by plant roots. 
Effective soil depth observation was done by observing the distribution of plant roots. 
The number of roots, both fine roots and coarse roots, and the depth of these roots 
could penetrate the soil and if no roots were found, the effective depth was 
determined based on the depth of the soil. The deeper the depth of the soil, the 
organic material or nutrients play an important role for plants the less and 
unproductive soil produced. 
 
Revegetation of the Arjuna mount forest which began in 2013 which included the 
selection of plant species, nurseries, fertilizing, planting and care could benefit the 
preservation of the area around the Lajer, Dawuan, Sumber Kuning and Watu Pereng 
springs. Vegetation cover plays an important role in regulating the hydrological 
system, which could trap rainwater and regulate its drainage thereby reducing the 
tendency of flooding and maintaining water flow in the dry season. This function will 
be lost if vegetation in the higher watersheds was lost or damaged. The selection of 
vegetation plant species such as bamboo, calliandra, rattan, banyan, sono, kluwek, 
kluweh, rengas, porch, trengguli and tamarind trees could provide the benefits of 
preserving the area around the Lajer, Dawuan, Sumber Kuning and Watu Pereng 
springs. Plant nurseries such as certified plant seedlings and same heights of at least 
2 meters provide the benefits of plant growth and preservation of the area around the 
Lajer spring; Dawuan, Sumber Kuning and Watu Pereng. Fertilization activities such 
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as organic fertilizer (animal waste) and inorganic fertilizers (nitrogen, phosphorus and 
potassium), fertilizing plants were carried out at the beginning of planting, and 
continuously every 3 months intervals, until the age of 3 years the plants provide the 
benefits of plant growth and preservation of the area around the Lajer, Dawuan, 
Sumber Kuning and Watu Pereng springs. Tree planting activities such as 
implementing village government regulations that violate forest damage, measuring 
the distance and width of revegetation plants 3 meters x 3 meters (300 trees/hectare) 
and implementing procedures namely making holes and planting tree seedlings in an 
upright position, as deep as 3 cm from the root neck, and cover the land again, 
providing the benefits of plant growth and preservation of the area around the Lajer, 
Dawuan, Sumber Kuning and Watu Pereng springs. Plant care activities include: 
cleaning plants from the grass, weeding plants, making firebreaks during the dry 
season, reporting treatment results to forest village community institutions once every 
1 month, providing plant growth and preserving the area around the Lajer, Dawuan, 
Sumber Kuning and Watu Pereng springs. Respondents' perceptions explained that 
the factors of plant type and plant care had a higher role than other factors in 
revegetation of forests for the preservation of springs on Arjuna mount. The results of 
revegetation of forests for the preservation of the spring area of  Arjuna mount, during 
the period of 2014 to 2017 with the following results: (1) revegetation of the first 
phase of the Lajer spring area of 2014, the number of trees 3000, with an area of 10 
hectares, the percentage live trees 94%, and spring water flow was 10.35 
liters/second; (2) revegetation of the second stage of the Dawuan spring area in 
2015, the number of trees 1500, with an area of 15 hectares, the percentage of living 
trees 92%, and the spring water flow was 25.47 liters/second; (3) revegetation of the 
forest in the third phase of the Sumber Kuning spring area, number of 5000 trees, 
with an area of 25 hectares, the percentage of living trees 86%, and the spring water 
source discharge was 10.25 liters / second; (4) revegetation of the fourth stage of 
Watu Pereng spring forest in 2017, the number of trees was 8000, with an area of 46 
hectares, the percentage of living trees was 99%, and the spring water flow was 0.80 
liters/second. Most respondents expressed their agreement that forest revegetation 
activities such as selection of plant species, nurseries, fertilizing, planting and care 
contributed to the success of the preservation of the area around the spring. Most 
respondents stated their agreement that the profiles of forest vegetation plants such 
as vegetation stratification, bird wealth, taxonomic wealth, plant density describe the 
condition of forest preservation and the area around the spring. Most respondents 
stated their agreement that the condition of spring water discharge in the rainy 
season remained large and the water was clear, the condition of spring water 
discharge in the dry season remained large and the water was clear, the land did not 
experience erosion during the rainy season and the benefits of water for the 
community remained, these points explain that the condition of preservation of the 
area around the spring was maintained. 
 
Formulation or form of community empowerment model around the forest namely 
Leduk, Jatiarjo and Dayurejo community based on the revegetation of Arjuna mount 
and preservation of the area around the spring of Lajer, Dawuan, Sumber Kuning and 
Watu Pereng  the activities of developing forest village community institutions, 
facilities and infrastructure, and was the novelty of this dissertation research. 
Respondents' perceptions explained that local institutional factors, facilities and 
infrastructure have a higher role than other factors in community empowerment based 
on the revegetation of  Arjuna mount forest and preservation of the area around the 
spring. The forms of development of forest village community institutions include 
strengthening the organizational structure of forest village community institutions of 
Mulyorejo Lestari in Leduk Village, forest village community institutions of Ngudi 
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Lestari in Jatiarjo Village and forest village community institutions of Indrokilo 
Manunggal in Dayurejo village; forest village community institutions was responsible 
for planting planning including species selection and plant nurseries. Forest village 
community institutions responsible for carrying out forest revegetation including 
intensive planting, fertilizing and maintenance activities for 3 years. Forest village 
community institutions together with Indonesian state forest companies, other 
stakeholders are responsible for monitoring plant growth every 3 months. Forest 
village community institutions was responsible for taking corrective action on plants 
that were damaged and die due to pests and natural conditions. Forest village 
community institutions was a place for Leduk, Jatiarjo and Dayurejo villages to be 
actively involved in the implementation of forest revegetation programs (planning, 
financing, organization, implementation, monitoring and evaluation, and reporting). 
Development of forest village community institutions in collaborating with PT. Sorini 
Agro Asia Corporindo, the Indonesian state forest company and the Cempaka and 
Kaliandra Environmental Institute in a sustainable manner in the implementation of 
forest revegetation and conservation of the area around the spring. Forms of 
development of facilities and infrastructure in Leduk, Jatiarjo and Dayurejo villages in 
community empowerment based on the revegetation of Arjuna mount forest and 
preservation of the area around the spring, include: (1) construction and improvement 
of access roads using the village funding program; (2) improving the quality of village 
transportation facilities, namely microbus village transportation; (3) improvement of 
clean water facilities for the people of Leduk, Jatiarjo and Dayurejo village; (4) 
improvement in the quality of health services in sub-district community health centers 
of Leduk, Jatiarjo and Dayurejo villages and (5) improvement in the quality of 
education services, namely improving facilities in primary and junior high schools for 
the community in Leduk, Jatiarjo and Dayurejo village. 
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DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH  

 

FRA : Forest research assesment 

PMA : Perusahaan modal asing 

PMDN : Perusahaan modal dalam negeri 

FAO  : Food and agriculture organization 

Illegal logging : Illegal Logging menurut UU No 41/1999 tentang Kehutanan 

adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh 

setiap orang/kelompok orang atau badan hukum dalam 

bidang kehutanan dan perdagangan hasil hutan berupa; 

menebang atau memungut hasil hutan kayu (HHK) dari 

kawasan hutan tanpa izin, menerima atau membeli HHK 

yang diduga dipungut secara tidak sah, serta mengangkut 

atau memiliki HHK yang tidak dilengkapi Surat Keterangan 

Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). 

Over cutting : Pemotongan lebih pada tanaman  

FWI/GFW : Forest watch Indonesia/ Global forest Watch 

USAID : United States Agency for International Development 

Rehabilitasi : Upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan 

meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya 

dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung 

sistem penyangga kehidupan tetap terjaga (Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 

Indonesia Nomor P. 89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016) 

Recharge area : Daerah imbuhan air tanah 

DAS : Daerah aliran sungai  

Hutan lindung : Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan 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 

Hutan produksi : Pasal 1 angka (4 s/d 11) UU No. 41 Tahun 1999, hutan 

produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi 

pokok memproduksi hasil hutan 

Konservasi : Pengelolaan sumber daya alam (hayati) dengan 

pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin 

kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan 

meningkatkan kualitas nilai dan keragamannya (Undang-
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Undang Republik Indonesia tentang Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 1 Nomor 5 

Tahun 1990) 

Restorasi hutan : Upaya memperbaiki ekosistem hutan sehingga kondisi 

ekosistemnya kembali mendekati ekosistem sebelum 

terdegradasi dengan cara suksesi alam, penunjang suksesi 

alam, pengkayaan tanaman atau penanaman. 

Revegetasi : Kegiatan penanaman kembali kawasan hutan, yang telah 

rusak karena kegiatan manusia (Dephut-Ditjen RLPS, 

1997). Sementara menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 

76 Tahun 2008, revegetasi adalah usaha untuk memperbaiki 

dan memulihkan vegetasi yang rusak melalui kegiatan 

penanaman dan pemeliharaan pada lahan bekas 

penggunaan kawasan hutan 

Ekosistem : Ekosistem adalah suatu unit ekologi yang di dalamnya 
terdapat hubungan antara struktur dan fungsi. Struktur 
berhubungan dengan keanekaragaman spesies (species 
diversity). 

Vegetasi : Kumpulan dari beberapa jenis tumbuhan yang tumbuh 

bersama-sama pada satu area, di mana antara individu-

individu penyusunnya terdapat interaksi yang erat, baik di 

antara tumbuh-tumbuhan maupun dengan hewan-hewan 

yang hidup dalam vegetasi dan lingkungan tersebut 

Erosi : Suatu proses atau peristiwa hilangnya lapisan permukaan 

tanah atas, baik disebabkan oleh pergerakan air maupun 

angin 

Geografi : Geo artinya bumi, graphia adalah gambaran atau 

mencitrakan. Geografi mengartikan sebagai ilmu 

pengetahuan yang mencitra, menerangkan sifat bumi, 

menganalisis gejala alam dan penduduk serta mempelajari 

corak khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari 

fungsi dari unsur bumi dalam ruang dan waktu 

Sumber mata air : air tanah yang keluar dengan sendirinya kepermukaan 

tanah. Menurut direktorat penyehatan air Ditjen PPM dan 

PLP departemen Kesehatan Republik Indonesia (1997:6) 

mata air/ air tanah adalah air yang berada di dalam tanah 

untuk memperolehnya dengan cara menggali/ dibor atau 

secara alamiah keluar ke permukaan tanah (mata air). 
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Emisi gas rumah 

kaca 

: Gas rumah kaca atau biasa disingkat dengan GRK 

merupakan kumpulan gas-gas yang dianggap mampu 

meningkatkan potensi pemanasan global 

Biodiversity : Keanekaragaman hayati 

Keanekaragaman 

hayati 

: Semua makhluk hidup di bumi (tumbuhan, hewan, dan 

mikroorganisme) termasuk keanekaragaman genetik yang 

dikandungnya dan keanekaragaman ekosistem yang 

dibentuknya 

Agroforestry : suatu sistem pengelolaan lahan yang berazaskan 

kelestarian, untuk meningkatkan hasil lahan secara 

keseluruhan, melalui kombinasi produksi (termasuk 

tanaman pohon-pohonan) dan tanaman hutan dan atau 

hewan secara bersamaan atau berurutan pada unit lahan 

yang sama, dan menerapkan cara-cara pengelolaan yang 

sesuai dengan kebudayaan penduduk setempat 

VAM : Vogel’s approximation method  

IUCN : The International Union for Conservation of Nature 

Empowerment : Pembagian kekuasaan yang adil (equatable sharing of 

power), sehingga meningkatkan kesadaran politik atau 

kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar 

pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil 

pembangunan 

Pemberdayaan 

masyarakat 

: Usaha untuk membangun, menguatkan, dan 

mengembangkan kelembagaan serta dilakukan 

pendampingan secara berkelanjutan menuju ke arah 

kemandirian 

Enabling : Terciptanya iklim yang mampu mendorong berkembangnya 

potensi masyarakat 

Empowering : Potensi yang dimiliki oleh masyarakat lebih diperkuat lagi 

Protecting : Potensi masyarakat yang lemah dalam segala hal perlu 

adanya perlindungan secara seimbang, agar persaingan 

yang terbentuk berjalan secara sehat sebagai upaya 

menjadikan masyarakat memiliki kemampuan dalam 

menjalankan usaha, sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat 

IDT : Inpres desa tertinggal  

P3DT : Pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal  

PPK : Program pengembangan kecamatan 

KUR : Kredit usaha rakyat 
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PPM Mandiri : Program pemberdayaan masyarakat mandiri 

P2KP : Program penanggulangan kemiskinan di perkotaan  

Modal manusia 

(human capital) 

: Suatu aset yang berhubungan dengan intelektualitas dan 

kondisi seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal 

dan nonformal yang didukung oleh kesehatan jasmani dan 

rohani yang prima dan kemampuan melakukan 

hubungan/interaksi antar sesama secara baik, 

menguntungkan, dan berkelanjutan 

Modal ekonomi 

(economic 

capital) 

: Modal ekonomi adalah sumber daya yang bisa menjadi 

sarana produksi dan sarana finansial. Modal ekonomi ini 

merupakan jenis modal yang mudah dikonversikan ke dalam 

bentuk-bentuk modal lainnya 

Modal sosial 

(social capital) 

: Kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, demi 

mencapai tujuan-tujuan bersama, di dalam berbagai 

kelompok 

Kelembagaan : Aturan main dari masyarakat atau negara atau organisasi 

atau batasan-batasan yang diciptakan untuk menstrukturkan 

interaksi antar manusia 

Modal sarana 

dan prasarana 

: Fasilitas atau aset yang digunakan sebagai alat dan 

pendukung utama terselenggaranya suatu proses usaha 

atau aktivitas dalam rangka pencapaian tujuan seperti 

gedung, jalan, alat-alat, mesin, dan sebagainya 

Link : Jaringan/hubungan  

Tanah : Permukaan lahan yang kontinu menutupi kerak bumi kecuali 

di tempat-tempat berlereng terjal, puncak-puncak 

pegunungan, daerah salju abadi 

Ekologi : Ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan 

lingkungannya dan yang lainnya. Berasal dari kata Yunani 

oikos ("habitat") dan logos ("ilmu"). Ekologidiartikan 

sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk 

hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan 

lingkungannya. 

Stratifikasi : Distribusi tetumbuhan dalam ruangan vertikal. Semua 

spesies tumbuhan dalam komunitas tidak sama ukurannya, 

serta secara vertikal tidak menempati ruang yang sama. 

Dalam ekosistem hutan, stratifikasi terbentuk dari susunan 

tajuk pohon-pohon menurut arah vertikal dan terjadi karena 

adanya pohon-pohon yang menduduki kelas pohon 
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dominan, pohon kodominan, pohon tengahan, pohon 

tertekan, dan pohon bawah/mati 

Kanopi : Pohon yang bisa berada di ketinggian 30 meter dari atas 

tanah, terbentuk oleh cabang-cabang dan dedaunan pohon-

pohon hutan hujan yang saling tumpang tindih. Lingkungan 

di kanopi sangat berbeda dari lingkungan di permukaan 

tanah 

Seedling : Bibit tanaman 

Sapling : Bagian dari metodologi statistika yang berhubungan dengan 

pengambilan sebagian dari populasi. 

Jika sampling dilakukan dengan metode yang tepat, analisis 

statistik dari suatu sampel dapat digunakan untuk 

menggeneralisasikan keseluruhan populasi. 

Ground cover : Spesies-spesies tumbuhan penutup tanah 

Tajuk pohon : Salah satu bagian pohon yang terdiri dari kumpulan daun, 

ranting dan cabang pada suatu pohon berdiri yang terletak 

di bagian atas batang pohon. Tajuk pohon memiliki peranan 

yang sangat penting dalam pertumbuhan pohon. Pada tajuk 

pohon dapat ditemukan berbagai macam proses fisiologis, 

yang terjadi karena adanya faktor genotip dan faktor 

lingkungan ataupun interaksi diantara keduanya. Proses ini 

meliputi fotosintesis, transpirasi, respirasi, dan lainlain yang 

berperan dalam pertumbuhan pohon 

LMDH : lembaga masyarakat desa hutan 

RT : Rukun tetangga 

RW : Rukun warga 

HIPAM  : Himpunan pengusaha air minum 

BPD  : Badan permusyawaratan desa 

PKK : Pembinaan kesejahteraan keluarga 

Cluster sampling : Pengambilan sampel dilakukan terhadap sampling unit, 

dimana sampling unitnya terdiri dari satu kelompok (cluster). 

Tiap item (individu) di dalam kelompok yang terpilih akan 

diambil sebagai sampel. Cara ini dipakai : bila populasi dapat 

dibagi dalam kelompok-kelompok dan setiap karakteristik 

yang dipelajari ada dalam setiap kelompok. Misalnya ingin 

meneliti gambaran karakteristik (umur, suku, pendidikan dan 

pekerjaan) orang tua mahasiswa Fakultas Pertanian. 

Mahasiswa Fakultas Pertanian dibagi dalam 6 tingkat (I s/d 

VI). Pilih secara random salah satu tingkat (misal tingkat II). 
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Maka orang tua semua mahasiswa yang berada pada 

tingkat II diambil sebagai sampel (cluster). 

Kemiringan lahan : Sudut yang dibentuk oleh perbedaan tinggi permukaan 

lahan (relief), yaitu antara bidang datar tanah dengan bidang 

horizontal dan pada umumnya dihitung dalam derajat atau 

persen (%) 

Kedalaman tanah 

efektif 

: Kedalaman tanah yang masih dapat ditembus akar 

tanaman 

Endemic : Eksklusif asli pada suatu tempat (biota). Suatu jenis 

tumbuhan dikatakan endemik apabila keberadaannya unik 

di suatu wilayah dan tidak ditemukan di wilayah lain secara 

alami. Istilah ini biasanya diterapkan pada unit geografi 

suatu pulau atau kelompok pulau, tetapi kadang-kadang 

dapat berupa negara, tipe habitat atau wilayah. Tumbuhan 

yang hidup pada suatu kepulauan cenderung berkembang 

menjadi tipe atau jenis endemik karena isolasi geografi. 

Jenis endemik adalah jenis yang ditemukan secara eksklusif 

pada suatu lokasi yang memiliki sifat-sifat spesifik, misalnya 

tanah serpentin (tanah yang morfologinya berasal dari 

batuan) 

Monokultur : Salah satu cara budidaya di lahan pertanian dengan 

menanam satu jenis tanaman pada satu areal. Cara 

budidaya ini meluas praktiknya sejak paruh kedua abad ke-

20 di dunia serta menjadi penciri pertanian intensif dan 

pertanian industrial. 

CIFOR : Center for International Forestry Research, merupakan 

lembaga nirlaba bersifat global yang berdedikasi untuk 

memajukan kesejahteraan umat manusia, pelestarian dan 

keadilan lingkungan 

Weeding : Kegiatan penyiangan tanaman  

Faktor edafik : Kondisi tanah sebagai media pertumbuhan vegetasi. Faktor 

edafik antara lain: (1) komposisi tanah; (2) kelembaban 

tanah dan (3) suhu dan keadaan tanah. 

Faktor fisiografik : Bentuk dan struktur dari permukaan lahan, serta perubahan-

perubahan yang progresif dalam kondisi vegetasi 

Faktor biotik : Kondisi perilaku tumbuh atau hewan di suatu daerah 

(termasuk manusia) 

Plasma nutfah : Substansi yang terdapat pada suatu kelompok makhluk 

hidup yang merupakan sumber sifat keturunan yang dapat 
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dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultifar yang 

baru. Plasma nutfah merupakan koleksi sumber daya 

genetik yang berupa keanekaragaman tumbuhan, hewan 

atau jasad renik untuk tujuan yang lebih luas. 

Infiltrasi : Peristiwa masuknya air ke dalam tanah. Jika cukup air, 

maka air infiltrasi akan bergerak terus ke bawah yaitu ke 

dalam profil tanah. Gerakan air ke bawah di dalam profil 

tanah disebut perkolasi 
 

Humifikasi : Proses percampuran berbagai macam komponen hasil dari 

tranformasi biologi dan kimia dari bahan organik. Humus 

dihasilkan dari proses humifikasi. Humus adalah faktor 

penting untuk meningkatkan 3 kesuburan tanah namun 

ternyata secara alami humifikasi membutuhkan waktu yang 

lama sementara untuk eksplorasi lahan yang intensif perlu 

proses yang lebih cepat untuk menyuburkan tanah 

Mineralisasi : suatu proses pengendapan mineral bijih (metal) dari media 

yang membawanya akibat perubahan lingkungan kimia dan 

fisik sekitarnya. 

Mata air (spring) : Pemusatan keluarnya air tanah yang muncul di permukaan 

tanah sebagai arus dari aliran air tanah 

Non gravitational 

spring 

: Mata air yang dihasilkan oleh tenaga non gravitasi 

Gravitational 

spring 

: Mata air yang dihasilkan oleh tenaga gravitasi 

Mata air depresi 

(depresion 

spring) 

: Terbentuk bila permukaan air tanah terpotong oleh topografi 

Mata air kontak 

(contact spring): 

: Terjadi bila lapisan yang lulus air terletak diatas lapisan 

kedap air 

Mata air artesis 

(artesian spring) 

: Mata air yang keluar dari akuifer tertekan 

Mata air turbulen 

(turbulence 

spring) 

: Mata air yang terdapat pada saluran-saluran alami pada 

formasi kulit bumi, seperti goa lava atau joint 

PLTA : Perusahaan listrik tenaga air  

Debit air di 

musim hujan 

: Volume air yang mengalir melalui penampang melintang 

saluran terbuka per satuan waktu pada sumber mata air di 

musim hujan 
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Stop watch : Alat ukur waktu yang lain (arloji) yang dilengkapi dengan 

stop watch 

Debit air di 

musim kemarau 

: Volume air yang mengalir melalui penampang melintang 

saluran terbuka per satuan waktu pada sumber mata air di 

musim kemarau 

Nilai ekonomi air : Besaran yang mana pengguna rasional seperti masyarakat 

atau individu mendapat pasokan air tersebut mau membayar 

untuk sejumlah air yang dikonsumsinya (williness to pay) 

IRA : Inputation residual approach 

Uji validitas : Uji untuk mengetahui apakah indikator-indikator sebagai 

penyusun konsep itu dapat mengukur apa yang seharusnya 

diukur 

Uji reliabilitas : Contruct reliability yang digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana konsistensi internal dari indikator-indikator sebuah 

konstruk, jadi reliabilitas menunjukkan derajat sampai 

dimana masing-masing indikator mengindikasi fenomena 

sebuah konstruk/faktor latent 

SEM : Structural equation modelling 

Loading factor : Koefisien yang menerangkan tingkat hubungan indikator 

dengan variabel laten. Secara umum, semakin tinggi loading 

factor loading akan semakin baik, dan nilai di bawah 0,30 

tidak ditafsirkan. 

Regression 

weight 

: Nilai regresi, suatu alat ukur yang juga dapat digunakan untuk 

mengukur ada atau tidaknya korelasi antarvariabel. Jika kita 

memiliki dua buah variabel atau lebih maka sudah selayaknya 

apabila kita ingin mempelajari bagaimana variabel-variabel itu 

berhubungan atau dapat diramalkan. 

Outlier : Data yang bersifat ekstrem 

Normalitas data : Sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai 

sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, 

apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah 

tidak. Uji Normalitas berguna untuk menentukandata yang 

telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari 

populasi normal 

Linearitas : Hubungan antara variabel bersifat linear 

Multikolinearitas : Tidak kolinearitas atau hubungan sempurna antar variabel 

Variabel laten 

(laten construct) 

: Variabel abstrak yang tidak dapat diukur secara langsung 

(unobserved variabel), sehingga variabel tersebut 
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membutuhkan variabel manifest atau indikator untuk 

membentuk konstruk laten 

Error term : Faktor yang unik dikaitkan dengan setiap pengukuran 

PM : Konstruk eksogen pemberdayaan masyarakat 

PM1 : Indikator sumberdaya manusia 

PM2 : Indikator ekonomi 

PM3 : Indikator sosial  

PM4 : Indikator kelembagaan 

PM5 :  Indikator sarana dan prasarana  

GT : Konstruk eksogen geografi dan tanah 

GT1 : Indikator kemiringan lahan 

GT2 : Indikator kedalaman tanah efektif 

RH : Konstruk endogen revegetasi hutan  

RH1 : Indikator spesies tanaman 

RH2 : Indikator pembibitan 

RH3 : Indikator pemupukan 

RH4 : Indikator penanaman 

RH5 : Indikator perawatan 

PVH : Konstruk endogen profil vegetasi hutan 

PVH1 : Indikator stratifikasi vegetasi 

PVH2 : Indikator kekayaan burung 

PVH3 : Indikator kekayaan taksonomi 

PVH4 : Indikator kerapatan tanaman 

PSA : Konstruk endogen pelestarian sumber mata air 

PSA1 : Indikator debit air di musim hujan 

PSA2 : Indikator debit air di musim kemarau 

PSA3 : Indikator erosi 

PSA4 : Indikator nilai ekonomi air 

CFA : Confirmatory factor analysis 

df : Degress of freedom 

GFI : Goodness of fit indices  

RMSEA : Root mean square error of approximation 

AGFI : Adjust goodness of fit 

TLI : Trucker lewis index  

RMR : Root mean squared 

P : Probability 

CR : Critical ratio 

Tahura : Taman hutan rakyat 

Meter dpl : Meter diatas permukaan laut 
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UPT Tahura : Unit pelaksana teknis taman hutan rakyat 

Perhutani  : Perusahaan hutan negara Indonesia 

KPH perhutani : Kesatuan pengelolaan hutan perhutani 

APL perhutani : Areal penggunaan lain perhutani 

UTM : Universal transverse mercator 

NGO : Non government organization 

CSR : Corporate social responsibility  

BKPH : Badan kesatuan pengelolaan hutan  

Pokja : Kelompok kerja  

Skala likert STS : Sangat tidak setuju  

Skala likert TS : Tidak setuju  

Skala likert RR : Ragu-ragu  

Skala likert S : Setuju 

Skala likert SS : Sangat setuju 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Hutan sebagai sebuah ekosistem merupakan suatu unit fungsional dasar 

dalam ekologi yang didalamnya mencakup organisme dan lingkungannya 

(lingkungan biotik dan abiotik), dan diantara keduanya saling mempengaruhi 

(Odum, 1993). Unsur-unsur yang menyusun ekosistem hutan, baik biotik maupun 

abiotik, makhluk hidup maupun benda mati, semua tersusun sebagai suatu 

kesatuan dalam ekosistem yang tidak bisa berdiri sendiri. Seluruh unsur-unsur 

tersebut saling berhubungan, saling mempengaruhi, saling berinteraksi, sehingga 

tidak dapat dipisahkan (Indriyanto, 2006). Keterkaitan satu unsur dengan yang lain 

di dalam hutan memberikan banyak fungsi dan manfaat hutan untuk manusia 

dalam mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya baik itu kebutuhan primer, 

sekunder maupun tersier. Hutan memproduksi hasil hutan kayu dan hasil hutan 

non-kayu yang bernilai secara ekonomi, serta menguntungkan energi penyokong 

kehidupan manusia. Secara terperinci dapat disebutkan bahwa hutan bermanfaat 

sebagai penyedia udara bersih, penyimpan karbon, penyangga perubahan iklim, 

habitat satwa liar, air dan rekreasi (Safei dan Tsani, 2016). 

Tercapainya fungsi kelestarian hutan ditandai dengan kemampuan hutan 

sebagai penopang kehidupan manusia dan lingkungannya, dengan kata lain hutan 

yang lestari adalah hutan yang mampu memfungsikan seluruh fungsi-sungsinya. 

Ada dua fungsi hutan yang sehat dan lestari, yaitu: (1) fungsi ekologi, artinya hutan 

mampu menjamin keberlangsungan hutan yang lestari, adanya interaksi yang 

seimbang antara seluruh komponen yang ada di dalam hutan; (2) fungsi ekonomi, 

artinya hutan yang mengalami kerusakan dengan tingkat resiko masih berada di 

bawah ambang kerugian (Safei dan Tsani, 2016). Berdasarkan uraian tersebut, 

maka Kolb et al. (1995) memberikan beberapa perspektif ciri-ciri hutan sehat dan 

lestari, yaitu: (1) tutupan vegetasi yang cukup rapat; (2) siklus hidrologi terjaga 

dengan baik; (3) kesuburan tanah terjaga; (4) adanya interaksi antara faktor-faktor 

biotik dan abiotik, akan tetapi tidak menimbulkan kerusakan yang berarti; dan (5) 

suksesi berlangsung baik. 

Keanekaragaman hayati hutan tropis Indonesia adalah terluas didunia 

setelah Brazil. Keanekaragaman hayati hutan memberikan banyak manfaat untuk 

memenuhi kebutuhan kehidupan manusia. Karakteristik hutan tropis Indonesia 
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adalah biodiversitas yang tinggi. Terdapat 3 tipe hutan tropis Indonesia yaitu: (1)  

hutan Dipterocarpaceae, terdapat di Sumatera dan Kalimantan, (2)  hutan monsun 

musiman terdapat di padang savanna di Nusa Tenggara, (3) hutan non 

Dipterocarpaceae terdapat di kawasan sub-alpin dan alpin Papua (Kusmana et al., 

2004). Secara biofisik karakteristik hutan tropis Indonesia adalah: (1) intensitas 

curah hujan dan cahaya matahari di wilayah tropis sangat tinggi, maka kondisinya 

menjadi lebih panas dan kering, akibatnya hutan tanah tropis mudah erosi dan 

kebakaran; (2) ekosistem alami di wilayah hutan tropis mudah mengalami 

kerusakan. Kegiatan manusia seperti penebangan, peternakan, usaha pertanian 

dan pembukaan lahan, serta terjadinya kebakaran hutan dimusim kemarau, 

menyebabkan vegetasi tanaman asli sulit untuk tumbuh kembali; (3) kekayaan 

jenis, ekosistem hutan tropis beragam jenisnya, dan sebagian jenis pohon tersebut 

mempunyai kerapatan yang rendah, sehingga memerlukan area yang lebih luas 

untuk pertumbuhan dan perkembangan pohon tersebut; (4) pengelolaan hutan di 

wilayah tropis sampai saat ini masih belum efektif, karena kurangnya pemahaman 

pengetahuan lingkungan tanaman hutan tropis (Sugito, 2012). Pelestarian 

tanaman hutan tropis pada prinsipnya adalah pembangunan ekosistem, bukan 

hanya penanaman pohon. Pembangunan ekosistem hutan tropis dipengaruhi oleh 

aspek fisik-kimia, biologi, sosial-ekonomi dan kelembagaan, dimana manusia 

mempunyai peranan penting dalam pengelolaan hutan (John et al., 1993). 

Rehabilitasi hutan tropis adalah pemulihan kembali produktivitas, tetapi 

tidak keseluruhan jenis tumbuhan dan satwa asli ada. Untuk kepentingan ekologi 

dan ekonomi hutan yang baru dapat terdiri atas jenis yang tidak asli. Tutupan 

tanaman atau vegetasi mempunyai peranan penting, yaitu sebagai  fungsi sistem 

hidrologi, terutama efek spons mampu menyekap air hujan dan mengatur 

pengalirannya, sehingga mengurangi terjadinya erosi, banjir dan tetap menjaga 

adanya aliran air di musim kemarau. Fungsi hidrologi hutan akan hilang, ketika 

vegetasi di daerah aliran sungai yang lebih tinggi rusak. Mac Kinnon (1992), 

menjelaskan bahwa di area hutan tropis, 90% petani yang tinggal di wilayah 

dataran rendah tergantung dengan kegiatan 10% petani yang tinggal di area hulu 

sungai yang terletak di dataran tinggi. Sebagai contoh adalah daerah aliran sungai 

Gangga di India, wilayah dataran tinggi pegunungan Himalaya dengan jumlah 

penduduk 40 juta berpengaruh terhadap kehidupan 500 juta penduduk di dataran 

rendah. 
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Tutupan vegetasi hutan tropis dapat mengurangi laju air curahan sebesar 

10-40%, mengurangi aliran permukaan yang berpotensi terjadinya banjir. Tutupan 

vegetasi hutan tropis dalam bentuk serasah dapat meningkatkan resapan air tanah 

menjadi air simpanan. Tutupan vegetasi hutan tropis di wilayah dengan curah 

hujan tinggi, dapat berfungsi mengurangi risiko terjadinya banjir sebesar 10-40%, 

dan meningkatkan jumlah simpanan air lebih dari 4% (Soemarwoto, 1991).  

Beberapa spesies tanaman perintis untuk revegetasi hutan tropis antara 

lain: Engelhardtia spicata, Homalanthus giganteus, Astronia spectabilis, Trema 

orientalis dan Casuarina junghuhniana (Hakim dan Miyagawa, 2013). Beberapa 

spesies tanaman tersebut, yang tumbuh disekitar sumber mata air dapat menjaga 

kestabilan jumlah debit air, dan aliran mata air tetap ada di musim kemarau 

(Trimanto, 2013). Kerapatan vegetasi tanaman memiliki korelasi yang tinggi yaitu 

50,2% terhadap debit mata air yang dihasilkan sumber mata air (Tjakrawarsa dan 

Handoko, 2013). Spesies tanaman bambu yaitu Gigantochloa atter, merupakan 

tutupan vegetasi yang tumbuh subur di sekitar sumber mata air, dan baik untuk 

pelestarian area di sekitar sumber mata air (Solikin, 2000). Dari 32 spesies jenis 

tanaman yang tumbuh area sekitar aliran sumber mata air, rata-rata adalah 

berhabitus pohon besar, yaitu spesies tanaman Genus Ficus dan Family 

Moraceae (Trimanto, 2013).  

Namun demikian, dengan semakin berkurangnya lahan pertanian, 

bertambahnya jumlah penduduk yang tinggal di sekitar hutan,  perubahan tata 

kelola hutan lindung menjadi hutan produksi dan destinasi wisata, perluasan 

wilayah investasi industri, serta meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat, maka 

kondisi-kondisi tersebut mengakibatkan tidak terkendalinya pengambilan sumber 

daya hutan mencakup air, flora dan fauna oleh kegiatan manusia. Di Indonesia 

dan secara khusus di wilayah hutan tropis Gunung Arjuna Pasuruan, kesadaran 

tentang pentingnya tutupan vegetasi dan rehabilitasi hutan dalam mencapai 

pengelolaan hutan lestari masih kurang, sehingga permasalahan banjir di musim 

hujan dan kekeringan tidak ada air di musim kemarau selalu terjadi setiap 

tahunnya (Permadi et al., 2012). Ada empat indikator ekologis kunci kerusakan 

hutan hujan tropis, yaitu: (1) vitalitas (kerusakan pohon dan kondisi tajuk); (2) 

turunnya produktivitas hutan; (3) biodiversitas rendah; dan (4) rendahnya kualitas 

tapak. Keempat indikator ekologis tersebut  memiliki hubungan yang erat satu 
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dengan yang lain, baik secara terpisah maupun bersama-sama dapat 

menggambarkan tingkat kerusakan hutan (Supriyanto et al., 2001).  

Penelitian FRA (Forest Research Assesment) 2005 mengkategorikan 

faktor-faktor penyebab kerusakan hutan antara lain kebakaran hutan, hama dan 

penyakit hutan, faktor lain (manusia, alam dan hewan) (Food and Agriculture 

Organization/FAO, 2006). Faktor-faktor tersebut diharapkan tidak menjadi faktor 

pembatas dalam pencapaian tujuan pengelolaan hutan saat ini maupun masa 

akan datang. Gambaran umum ekosistem hutan Indonesia mengalami kerusakan 

sejak 1950, dan hutan terus meningkat kerusakannya setelah diterbitkan UU PMA 

dan PMDN pada tahun 1970-an, dimana era dimulainya eksploitasi hutan sebagai 

sumber devisa pembangunan nasional. Kerusakan terhadap sumber daya hutan 

semakin tidak terkendali ketika terjadi kegiatan illegal logging, over cutting, 

perambahan lahan hutan untuk pertanian dan kebakaran hutan. Kerusakan 

sumber daya hutan semakin diperparah lagi saat masuk era reformasi dan otonomi 

daerah saat ini (Oldeman, 1992). 

Berdasarkan data Departemen Kehutanan RI, luas kerusakan hutan 

Indonesia mulai terjadi tahun 1950, kerusakan hutan semakin besar terjadi pada 

tahun 1970-an yaitu 1,2 juta ha. Sampai dengan akhir tahun 2000 luas kerusakan 

hutan adalah 23 juta ha, dengan komposisi 35% adalah kawasan dalam hutan, 

dan 65% kawasan luar hutan (FWI/GFW, 2001). Berdasarkan pemetaan 

pemerintah Indonesia tahun 1999 bahwa laju kerusakan hutan secara rata-rata 

dari tahun 1985-1997 adalah 1,7 juta ha/tahun. Beberapa pulau yang mengalami 

kerusakan hutan terbesar dalam kurun waktu tersebut antara lain Sulawesi, 

Sumatera, Kalimantan, dan kehilangan tutupan vegetasi tanaman lebih dari 20% 

(World Bank, 2000). Jika laju kerusakan hutan berlangsung seperti tahun 1997, 

dan tidak ada kegiatan penanaman hutan, maka hutan dataran rendah non rawa 

di wilayah Sumatera akan habis pada tahun 2005, sementara untuk hutan dataran 

rendah non rawa di wilayah Kalimantan habis pada tahun 2010 (FWI/GFW, 2001). 

Data monitoring USAID dan Yayasan pemerhati lingkungan Kaliandra 

tahun 2008, menunjukkan bahwa selama 20 tahun terakhir telah terjadi laju 

kerusakan hutan di Gunung Arjuna, beberapa area sub daerah aliran sungai (DAS) 

terjadi penurunan debit mata air, hal ini diduga terkait kerusakan hutan di recharge 

area terus  meningkat. Recharge area di Kabupaten Pasuruan, Malang, Mojokerto 

dan sekitarnya adalah hutan lindung dan produksi di kawasan lereng Gunung 
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Arjuna. Salah satu ciri daerah tangkapan air atau recharge area adalah wilayah 

dengan kondisi lahan jurang-jurang yang dalam dan aliran sungai musiman. 

Beberapa faktor penyebab kerusakan recharge area antara lain perubahan fungsi 

hutan menjadi lahan pertanian, kebakaran hutan di musim kemarau dan 

eksploitasi sumber daya hutan yang mengakibatkan kerusakan tanah dan 

peningkatan erosi dan sedimentasi. 

Sumber mata air Lajer, Dawuhan, Sumberkuning dan Watupereng masuk 

dalam sub daerah aliran sungai (DAS) Kedunglarangan dan Gumandar di 

kawasan Gunung Arjuna. Jumlah sumber mata air yang kering atau mati adalah 

30 mata air, dari total 41 sumber mata air. Penyebab utama keringnya sumber 

mata air adalah kerusakan hutan lindung dan produksi di Gunung Arjuna. Ribuan 

hektare hutan Gunung Arjuna kritis, akibat kebakaran dan pembalakan liar. Luas 

hutan Gunung Arjuna di wilayah Kabupaten Pasuruan mencapai 12.000 hektar. 

Sekitar 1.500 hektar diantaranya rusak akibat kebakaran pada 2012. Dari 1.500 

hektar yang terbakar tersebut, baru 300 hektar yang direhabilitasi. Hasil penelitian 

Clinton Foundation, USA tahun 2011-2012, menjelaskan bahwa laju kerusakan 

hutan di Gunung Arjuna mencapai 0.24% atau setara dengan 68 ha/tahun. Apabila 

kondisi ini terus berlanjut, maka akan mengancam ketersediaan air bersih untuk 

hampir 2 juta penduduk di wilayah Kabupaten Pasuruan, 4.7 ribu Ha sawah irigasi 

dan sekitar 500 industri di Kabupaten Pasuruan (Wiyono, 2008). 

Kawasan Tahura Raden Soerjo Gunung Arjuna ditetapkan sebagai 

kawasan konservasi sejak 1992 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 29 Tahun 1992, dan kawasan konservasi untuk melestarikan plasma 

nutfah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2002. Mulai tahun 

2013 sampai dengan tahun 2017, PT. Sorini Agro Asia Corporindo, bersama 

Yayasan Kaliandra Sejati dan masyarakat sekitar hutan secara resmi 

melaksanakan program rehabilitasi hutan di wilayah sumber mata air Lajer, 

Dawuhan, Sumberkuning dan Watupereng Prigen - Kabupaten Pasuruan, Jawa 

Timur seluas 93 Ha.   

Terdapat beberapa pendekatan untuk mengatasi kerusakan hutan dan 

keringnya beberapa sumber mata air di wilayah sub daerah aliran sungai (DAS) 

Kedunglarangan dan Gumandar di Gunung Arjuna. Pendekatan pertama adalah 

restorasi, yaitu setiap aktivitas yang bertujuan untuk mengembalikan ekosistem 

pada kondisi semua. Pendekatan kedua adalah rehabilitasi, yaitu setiap aktivitas 
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yang bertujuan untuk mengubah ekosistem yang rusak ke alternatif yang lebih 

seimbang. Menurut UU No. 41/1999, pasal 41 (1) dan PP No. 35/ 2002 pasal 17 

menjelaskan bahwa rehabilitasi hutan adalah kegiatan penanaman kembali, 

penghijauan lahan, pemeliharaan tanaman, pengayaan berbagai jenis tanaman 

dan pelaksanaan konservasi tanah secara vegetatif di lahan lahan kritis dan tidak 

produktif. Menurut Arambiza and Painter (2006) model revegetasi hutan dapat 

dilakukan melalui pengelolaan lahan di daerah hutan tropis secara terpadu untuk 

mendapatkan keseimbangan antara kebutuhan lahan, kebutuhan hidup 

masyarakat, penyangga kehidupan, konservasi tumbuhan dan hewan serta fungsi 

ekosistem. Revegetasi kawasan hutan di sekitar sumber mata air dan daerah 

atasnya, mampu mempertahankan debit air pada musim kemarau. Keberhasilan 

revegetasi hutan dan pelestarian sumber mata air secara berkelanjutan, dengan 

cara memelihara dan mempertahankan kearifan lokal masyarakat, memberikan 

pengertian dan saran kepada keluarga dan masyarakat tentang nilai-nilai, etika 

dan moral, serta norma-norma termasuk norma agama (Siswadi et al., 2011). 

Beberapa faktor upaya pelestarian hutan dan sumber mata air antara lain: (1) 

tersedianya sumber dana untuk revegetasi dan rehabilitasi hutan, (2) adanya 

kelembagaan masyarakat yang menjadi wadah aspirasi dan kapasitas masyarakat 

untuk kesadaran dan kepedulian pelestarian hutan dan sumber mata air, (3) 

kebiasaan sosial budaya masyarakat yang positif dalam pengelolaan hutan dan 

sumber mata air, seperti kerja bakti dan gotong royong, (4) pengetahuan 

masyarakat akan pentingnya air untuk kehidupan (Buwono et al., 2017). Hal ini 

diperjelas oleh Adekola et al. (2015), bahwa pemberdayaan masyarakat sekitar 

hutan mengenai rehabilitasi, regevetasi dan konservasi hutan mempunyai 

pengaruh signifikan pada kontribusi kerusakan ekosistem hutan.  

Keberadaan masyarakat sekitar hutan merupakan komponen masyarakat 

yang secara langsung berinteraksi dengan hutan yang berada disekitarnya, yang 

memberikan fungsi secara efektif terhadap keberhasilan konservasi hutan untuk 

penyelamatan sumber mata air dan keanekaragaman hayati yang ada 

didalamnya. Perlunya tahapan pemberdayaan masyarakat sekitar secara 

menyeluruh untuk mencapai kemandirian dengan tahapan penyadaran melalui 

penyuluhan dan pelatihan, pengembangan kapasitas dan pemberdayaan (Garjita 

et al., 2014). Pengembangan masyarakat sekitar hutan, dengan pendekatan 

berbasis kondisi sumber daya manusia, sosial-budaya, ekonomi, struktur 
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kelembagaan masyarakat, sumber daya alan, wisata lingkungan, harmonisasi 

diantara kelembagaan dan kemampuan masyarakat adalah strategi yang tepat 

untuk konservasi keanekaragaman hayati hutan (Haque et al., 2016). 

Pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan hutan bentuk kegiatannya 

dilaksanakan secara berkelanjutan, perencanaan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat dilakukan secara partisipatif dan kolaboratif dalam kerangka tanggung 

jawab ekonomi, sosial dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan (Susanto, 

2016). Widianingsih et al. (2016) dalam penelitian yang berjudul contribution of 

forest restoration to rural livelihoods and household income in Indonesia, 

menjelaskan bahwa indikator pemberdayaan masyarakat sekitar hutan adalah 

penguatan program ekonomi, sosial dan kelembagaan desa hutan. 

Berdasarkan beberapa fakta dan permasalahan tersebut di atas, maka 

diperlukan kajian mengenai Model Pemberdayaan Masyarakat untuk Revegetasi 

Gunung Arjuna dan Pelestarian Area di Sekitar Sumber Mata Air. Beberapa 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini antara lain adalah faktor-faktor 

yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan revegetasi, 

rehabilitasi Gunung Arjuna dan pelestarian sumber mata air secara berkelanjutan. 

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengelola hutan tangkapan air di 

Gunung Arjuna, juga bagi para praktisi dan pengambil kebijakan dalam 

meningkatkan pemahaman dan memberikan arah kegiatan perlindungan hutan 

dan sumber mata air. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Pada dasarnya ekosistem hutan mampu menjaga keseimbangan fungsi-

fungsi keanekaragaman hayati, namun kemampuan hutan untuk memulihkan diri 

adalah terbatas, oleh karena itu diperlukan keterlibatan manusia untuk pelestarian 

hutan Gunung Arjuna. Dalam kondisi saat ini ada banyak faktor yang 

mempengaruhi dalam pengelolaan ekosistem hutan, sebagai contoh 

permasalahan nyata yang dihadapi adalah perkembangan pembangunan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia, jumlah penduduk manusia yang terus meningkat 

setiap tahunnya membutuhkan kebutuhan dasar untuk hidupnya, hal ini 

menyebabkan perubahan lingkungan termasuk didalamnya gangguan ekosistem 

hutan. Perubahan fungsi hutan akibat kegiatan manusia tersebut menyebabkan 

terjadinya penurunan kuantitas, kualitas dan kontinuitas ketersediaan sumber 
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daya air. Kajian data USAID dan Yayasan pemerhati lingkungan Kaliandra pada 

tahun 2008, menjelaskan bahwa selama 20 tahun terakhir, puluhan sumber mata 

air di lereng Gunung Arjuna, Prigen-Kabupaten Pasuruan banyak yang mati. Dari 

total 41 sumber mata air, kini tersisa 11 sumber mata air yang masih hidup. 

Kerusakan hutan Gunung Arjuna adalah menjadi penyebab matinya sumber-

sumber air tersebut. Permasalahan kerusakan hutan dan matinya sumber mata air 

di Gunung Arjuna dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu (1) permasalahan 

di kawasan hutan Gunung Arjuna, seperti kebakaran alamiah saat musim 

kemarau, populasi tanaman berkurang, jumlah spesies tegakan sedikit, jumlah 

individu dalam spesies sedikit, keanekaragaman hayati tanaman tegakan rendah 

dan kerapatan tanaman rendah atau jarang; (2) permasalahan di masyarakat 

sekitar hutan Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo seperti pembuatan arang kayu 

hutan, perburuan liar hewan yang dilindungi (kijang, elang Jawa, trenggiling dan 

macan tutul), pembukaan pertanian di area hutan (tanaman jagung dan kopi), 

pengambilan air dari sumber mata air untuk dijual dan penebangan pohon tegakan 

untuk dijual; (3) permasalahan di sumber mata air, seperti banyak sumber mata 

air mati saat musim kemarau, mata air kering di musim kemarau < 3 bulan, mata 

air mengalir musim hujan, dengan debit bertambah, warna air jernih di musim 

kemarau dan keruh di musim hujan, kerapatan vegetasi tanaman di sekitar mata 

air jarang, jumlah spesies pohon sedikit, keanekaragaman hayati pohon rendah 

dan pemasangan pipa untuk air minum. 

Berubahnya lingkungan diawali oleh adanya kebakaran hutan secara 

alamiah, penebangan hutan dan kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan 

hidup yang tidak terkendali. Dampaknya dapat berakibat pada kerusakan vegetasi 

hutan, degradasi tanah, kerusakan area tangkapan air, sumber mata air mati, debit 

suplai air menurun,  terjadi erosi lahan, hilangnya unsur-unsur hara tanah dan 

terjadi peningkatan suhu udara karena emisi gas rumah kaca. Berdasarkan fakta 

dan permasalahan tersebut, maka perumusan masalah penelitian antara lain 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaruh faktor-faktor pemberdayaan masyarakat terhadap 

revegetasi Gunung Arjuna? 

2. Bagaimanakah pengaruh kondisi geografi dan tanah terhadap revegetasi  

Gunung Arjuna? 
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3. Bagaimanakah pengaruh revegetasi Gunung Arjuna terhadap pelestarian area 

di sekitar sumber mata air  

4. Bagaimanakah model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan berbasis 

revegetasi Gunung Arjuna dan pelestarian area di sekitar sumber mata air? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengkaji faktor-faktor pemberdayaan masyarakat terhadap revegetasi 

Gunung Arjuna  

2. Mengkaji pengaruh kondisi geografi dan tanah terhadap revegetasi Gunung 

Arjuna 

3. Mengkaji pengaruh revegetasi Gunung Arjuna terhadap pelestarian area di 

sekitar sumber mata air  

4. Merumuskan model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan berbasis 

revegetasi Gunung Arjuna dan pelestarian area di sekitar sumber mata air  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian disertasi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai 

pihak yang terkait dengan penerapan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan 

terhadap keberhasilan revegetasi kawasan hutan Gunung Arjuna dan pelestarian 

sumber mata air secara berkelanjutan, khususnya:  

1. Bagi peneliti, dapat mengetahui manfaat program pemberdayaan masyarakat 

sekitar hutan dalam pelaksanaan revegetasi dan pelestarian sumber mata air 

di Gunung Arjuna.  

2. Bagi akademis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi atau 

referensi penelitian lingkungan yang terkait dengan revegetasi hutan dan 

pelestarian sumber mata air. 

3. Bagi masyarakat dan industri di wilayah Kabupaten Pasuruan dan sekitarnya, 

penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang manfaat keterlibatan 

masyarakat, pengusaha dan pemerintah dalam kelestarian hutan Gunung 

Arjuna dan sumber mata air, sehingga mereka senantiasa menjaga dan selalu 

melestarikan hutan secara mandiri. 
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II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

 

2.1  Kajian Pustaka  

2.1.1  Konsep Pemberdayaan Masyarakat  

Pemberdayaan (empowerment) dapat diartikan kekuasaan atau kekuatan, 

Paul (1987), mendefinisikan pemberdayaan sebagai pembagian kekuasaan yang 

adil (equatable sharing of power), diantara kelompok untuk mencapai pengaruh 

terhadap proses pembangunan. Sementara Robert (1983), menjelaskan 

pemberdayaan sebagai pemberian kuasa untuk mempengaruhi. 

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya membangun, 

meningkatkan, mengembangkan kelembagaan dan dilakukan pendampingan 

secara terus menerus agar tercapai kemandirian kelompok masyarakat tersebut. 

Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti sebuah proses dan sasaran yang 

ingin dicapai. Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah proses artinya tahapan 

kegiatan dalam kelompok masyarakat yang masih lemah untuk mendapatkan 

akses dan kesempatan yang sama seperti yang didapat kelompok masyarakat 

kuat. Sementara untuk pemberdayaan masyarakat sebagai sasaran yang ingin 

dicapai artinya tahapan aktivitas dengan sasaran menghasilkan kelompok 

masyarakat yang berdaya dan mandiri, mampu memenuhi kebutuhan hidup 

sendiri sehingga mendapatkan kehidupan yang lebih baik secara ekonomi, fisik 

dan sosial (Suhartini et al., 2005). 

Sutaryono (2008), menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah 

sebuah upaya membangun ekonomi kelompok masyarakat, dari kondisi semula 

tidak mampu, yang selanjutnya menjadi mampu dan mandiri, serta dapat 

melepaskan dari kondisi kemiskinan. 

Sulistyani (2007), menjelaskan tahapan prosedur pemberdayaan 

masyarakat yaitu: (1) tahap pembentukan dan penyadaran perilaku; (2) tahap 

memberikan keterampilan dasar dan transformasi kemampuan berupa wawasan; 

(3) tahap keterampilan, keahlian, dan pengetahuan sehingga mempunyai 

kemampuan inovatif dan inisiatif. Suharto (2006) memberikan cara yang efektif 

dalam teknik proses pemberdayaan, antara lain:  (1) menghargai pilihan dan hak 

pelanggan atau pengguna dalam menentukan nasibnya sendiri serta membangun 

hubungan yang menunjukkan tanggapan empati; (2) membangun komunikasi 
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untuk menghargai pelanggan, fokus pada pelanggan, menghargai dan menjaga 

rahasia pelanggan; (3) terlibat langsung untuk memecahkan akar permasalahan 

yang bertujuan memperkuat posisi pelanggan dan menghargai hak-hak 

pelanggan; (4) menggambarkan secara jelas nilai profesi, perbuatan dan 

kepatuhan terhadap kode etik profesi; (5) keterlibatan semua pihak dalam 

pemberdayaan masyarakat.  

Bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat dalam rehabilitasi hutan 

menurut Wibawa (2014), antara lain: (1) pemberian kewenangan kepada 

masyarakat; (2) pemberian dana dan insentif kegiatan; (3) pendidikan dan latihan; 

(4) bimbingan teknis; (5) pendampingan; (6) pengembangan kesempatan 

berusaha dan (7) penyediaan dan peningkatan akses, dapat mendukung 

peningkatan kapasitas kelompok masyarakat. Penguatan kapasitas kelompok 

masyarakat, khususnya pada  aspek teknis, kelembagaan, administrasi dan  

kewirausahaan.  

Tulusan dan Londa (2014), menjelaskan bahwa peningkatan ekonomi 

masyarakat melalui program pemberdayaan dapat dilakukan melalui kegiatan 

bantuan pinjaman modal usaha, pengembangan motivasi bekerja, dan pelatihan 

keterampilan usaha ekonomi. Program pemberdayaan diarahkan pada (1) 

enabling yaitu terciptanya iklim yang mampu mendorong berkembangnya potensi 

masyarakat, (2) empowering yaitu potensi yang dimiliki oleh masyarakat lebih 

diperkuat lagi, dan (3) protecting yaitu potensi masyarakat yang lemah dalam 

segala hal perlu adanya perlindungan secara seimbang agar persaingan yang 

terbentuk berjalan secara sehat sebagai upaya menjadikan masyarakat memiliki 

kemampuan dalam menjalankan usaha sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat. 

2.1.2  Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan 

Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sebuah upaya membangun, 

meningkatkan, mengembangkan kelompok masyarakat desa di kawasan yang 

berbatasan langsung dengan hutan, agar mereka mampu mandiri 

mengembangkan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan dalam 

memanfaatkan dan melindungi sistem penyangga kehidupan sumberdaya alam 

hayati dan ekosistemnya. 
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Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan bertujuan untuk meningkatkan 

keterlibatan masyarakat, partisipasi aktif, kemitraan dan kemandirian terhadap 

peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Peningkatan kesejahteraan 

masyarakat merupakan jaminan terciptanya kelestarian lingkungan, hutan dan 

kawasan konservasi. Kelompok masyarakat desa yang tinggal di kawasan hutan 

adalah modal kekuatan besar dalam menjaga kelestarian hutan (Sumarhani, 

2013). 

Jhon et al. (1993), menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat sekitar 

hutan menentukan keberhasilan pelestarian hutan. Jika kawasan hutan tersebut 

menjadi penghalang, maka masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan 

dapat mengganggu upaya pelestarian hutan. Namun sebaliknya, jika area hutan 

yang dilindungi tersebut memberikan manfaat positif, maka masyarakat sendiri 

marasa diuntungkan dan akan bekerjasama dalam pengelolaan hutan. 

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan pendekatan khusus untuk masing-

masing kelompok masyarakat agar ada partisipatif dalam program pemberdayaan 

dan pelestarian hutan. Beberapa strategi yang harus diupayakan dalam 

pengembangan masyarakat sekitar hutan antara lain: (1) penguatan aspirasi dan 

partisipasi kelompok masyarakat, (2) peningkatan kapasitas kelembagaan 

masyarakat, (3) pembangunan usaha ekonomi rakyat secara berkelanjutan, (4) 

pendekatan hubungan harmonis antar kelompok masyarakat, (5) penggunaan 

teknologi yang ramah lingkungan (Direktorat Jenderal Perlindingan Hutan dan 

Konservasi Alam, Departemen Kehutanan, 2008). 

Model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dilaksanakan secara 

seimbang mencakup (l) pengelolaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan 

melalui (a) modal manusia (human capital), (b) modal fisik (physical capital), (c) 

modal sosial (social capital), (d) bantuan modal usaha, (e) pemberdayaan 

berdasarkan potensi sumber daya alam, dan (f) pengelolaan kelembagaan yang 

dilakukan dengan meningkatkan kemampuan pelaku pemberdayaan. Selanjutnya, 

(2) pengelolaan lingkungan terdiri atas (a) pengelolaan berdasarkan sistem blok, 

(b) rekayasa struktur hutan tanaman lokal; dan (c) model arahan pengelolaan 

lingkungan berbasis bisnis konservasi (Basnah et al., 2012). 
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Tabel 2.1. Penentuan indikator pemberdayaan masyarakat   

No Nama & Tahun; 
Judul Penelitian  

Tujuan Penelitian  Indikator Penelitian  

1 Widianingsih et al. 

(2016), 
Contribution of 
Forest Restoration 
to Rural 
Livelihoods and 
Household Income 
in Indonesia 

Untuk mengetahui: (1) apa 
kontribusi ekonomi hutan di 
dalam dan sekitar hutan 
konsesi restorasi? (2) 
bagaimana karakteristik 
sosial ekonomi rumah 
tangga sosial-ekonomi 
(termasuk masyarakat 
adat) dalam menentukan 
pemanfaatan hutan dalam 
konsesi restorasi hutan? 

1) Ekonomi 
2) Sosial 
3) Kelembagaan 

2 Effendi et al. 
(2014), Kajian 
pola-pola 
pemberdayaan 
masyarakat sekitar 
hutan produksi 
dalam mencegah 
illegal logging. 

(1) mengkaji program 
pemberdayaan masyarakat 
melalui pola Pembinaan 
Masyarakat Desa Hutan 
(PMDH); (2) mengkaji 
program pemberdayaan 
masyarakat melalui pola 
kemitraan; dan (3) 
mengkaji efektifitas pola 
pemberdayaan dalam 
mencegah di kawasan 
hutan produksi. 

(1) Peningkatan pen-
dapatan  

(2) Penyediaan sarana 
dan prasarana 

(3) Penciptaan perilaku 
positif pelestarian 
lingkungan 

 

3 Basna et al. 

(2012), Model 
pengelolaan hutan 
wisata Gunung 
Meja Manokwari  

(1) analisis model sistem 
blok, (2) konstruksi model 
rekayasa struktur hutan 
tanaman lokal campuran 
sebagai pengendalian 
lingkungan, (3) konstruksi 
model pengelolaan 
lingkungan wisata alam 
berbasis konservasi. 

1) Modal manusia 
(human capital) 

2) Modal fisik 
(physical capital) 

3) Modal sosial (social 
capital) 

4) Modal usaha 
5) Sumber daya alam 
6) Pariwisata 

4 Sumedi et al. 
(2012), Strategi 
pengelolaan 
pegunungan Jawa  

Untuk menemukan strategi 
pengelolaan yang optimal 

(1) Kemiskinan 
(2) Kelembagaan 
(3) Sumberdaya manu-

sia 
(4) Harmoni antar lem-

baga 
(5) Sejarah 
(6) Lembaga nasional 

dan internasional 

 

Fungsi hutan bagi masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan 

dikelompokkan menjadi tiga (Mubyarto, 1991) yaitu: 
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(1) Hutan sebagai penghasil kayu, baik kayu bulat (log), maupun kayu bakar, dan 

hasil hutan bukan kayu seperti buah-buahan hewan dan daun-daunan. 

(2) Hutan menjadi penyedia lahan untuk kegiatan pertanian. para petani sekitar 

hutan melihat hutan selain sebgai sumber kehidupan, mereka juga melihat 

hutan sebagai cadangan bagi perluasan lahan usaha tani, ketika para petani 

membutuhkan tambahan usaha tani nya karena adanya pertumbuhan 

penduduk. Kegiatan pertanian tersebut dapat menghasilkan berbagai macam 

bahan makanan seperti beras, jagung, palawija, dan sebagainya. 

(3) Hutan sebagai sumber makanan ternak dan tempat hidup ternak. 

Darusman dan Bahruni (1999) menjelaskan bahwa tiga hal prinsip dalam 

hubungannya pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan hutan lestari, sehingga 

dapat menunjukkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya hutan. Ketiga hal 

tersebut antara lain: 

(1) Masyarakat sekitar hutan yang kehidupannya tergantung pada sumber daya 

hutan, dengan kearifan lokal dan norma-norma yang dimilikinya dapat 

diselaraskan dengan sistem pengelolaan hutan. Pengelolaan sumber daya 

hutan tidak boleh mengeliminasi atau mengurangi hak-hak masyarakat sekitar 

hutan. 

(2) Pengelolaan sumber daya hutan tidak boleh mengganggu seluruh aspek 

tatanan kehidupan masyarakat sekitar hutan. 

(3) Masyarakat sekitar hutan diberikan keleluasaan untuk mengembangkan 

aktivitas serta partisipasinya dalam pengelolaan sumber daya hutan. 

 

2.1.2.1  Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 

Pada era desentralisasi wilayah pemerintahan saat ini, peran manusia 

sebagai pelaku kegiatan pengembangan masyarakat dituntut memiliki 

kemampuan yang memadai semakin menguat. Kapasitas manusia sebagai pelaku 

pemberdayaan tidak hanya menguasai pengetahuan, namun juga harus mampu 

meningkatkan keterampilannya dalam mendesain program pemberdayaan. 

Berdasarkan kondisi tersebut, maka muncul pertanyaan, persyaratan kapasitas 

apa yang harus dimiliki oleh pelaku pemberdayaan?. Huseini (1999) menjelaskan 

bahwa modal sumber daya manusia merupakan persyaratan pelaku 

pemberdayaan masyarakat. Modal manusia (human capital) adalah gambaran dari 

pendidikan, pengalaman, intuisi dan keahlian. Era globalisasi menuntut 
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persyaratan terhadap modal manusia yang semakin tinggi, untuk perkembangan 

pembangunan ekonomi. Modal manusia mempunyai peran yang signifikan, dan 

bahkan lebih penting daripada faktor teknologi, untuk terus memacu pertumbuhan 

ekonomi. Kualitas sumber daya manusia menjadi modal utama dalam 

pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.  

Modal sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam 

kelembagaan pemberdayaan masyarakat apapun bentuknya. Setiap 

kelembagaan didirikan atau dibangun dengan memperhatikan visi dari manusia 

oleh manusia untuk manusia, semuanya untuk meningkatkan kesejahteraan 

manusia. Jadi modal sumber daya manusia merupakan faktor strategis dalam 

semua kegiatan institusi, kelembagaan atau organisasi masyarakat (Riniwati, 

2016). 

Modal sumber daya manusia merupakan suatu aset yang berhubungan 

dengan intelektualitas dan kondisi seseorang yang diperoleh melalui pendidikan 

formal dan nonformal yang didukung oleh kesehatan jasmani dan rohani yang 

prima, dan kemampuan melakukan interaksi antar sesama secara baik, 

menguntungkan, dan berkelanjutan. Modal manusia (human capital) adalah aset 

yang berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. 

Modal manusia dalam penelitian Widjajanti (2011) adalah (a) jenjang pendidikan 

yang dimiliki seseorang melalui pendidikan formal, (b) keadaan sejahtera badan, 

jiwa dan sosial manusia dan (c) kapasitas manusia dalam membangun hubungan 

antar sesama. Modal sumberdaya manusia pengertian yang paling sederhana 

menurut Sumedi et al. (2012), adalah kompetensi untuk menjalankan tugas dan 

fungsinya dengan baik, sesuai dengan latar belakang pengetahuan dan 

keilmuannya. Kemampuan tersebut menacakup keterampilan (skill), pengetahuan 

(knowledge), dan sikap atau pengamalan (attitude).  

 

2.1.2.2  Pemberdayaan Ekonomi 

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan pengembangan dan  

penguatan terhadap faktor-faktor produksi, penguasaan proses distribusi dan 

sistem pemasaran, serta penguatan kelompok masyarakat untuk meningkatkan 

pendapatan ekonomi yang memadai. Pengembangan dan  penguatan kelompok 

masyarakat mencakup juga kegiatan untuk memperoleh informasi, pengetahuan 
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dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek 

masyarakat sendiri, maupun aspek kebijakannya (Mardi, 2000). 

Penguatan dan pengembangan ekonomi dalam pemberdayaan 

masyarakat adalah bagaimana menangani isu strategis perekonomian 

masyarakat yang bersifat lokal dan masalah spesifik, maka konsep dan 

operasional pengembangan ekonomi masyarakat tidak dapat diformulasikan 

secara generik. Upaya untuk menerapkan konsep, pendekatan, dan bentuk 

operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat secara umum adalah penting, 

namun demikian yang jauh lebih penting, adalah pemahaman bersama secara 

jernih terhadap karakteristik permasalahan ketidakmampuan masyarakat dalam 

hal ekonomi keluarga, gaji atau biaya untuk hidupnya. Pemahaman yang jernih 

mengenai pengembangan ekonomi, akan lebih produktif dalam memformulasikan 

konsep, pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat 

yang sesuai dengan karakteristik permasalahan lokal (Friedman, 1992). 

Sumodiningrat (1999), menjelaskan bahwa beberapa pengertian dan 

pemahaman pemberdayaan ekonomi secara ringkas antara lain sebagai berikut : 

(1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat proses dan pendekatannya dilakukan 

secara menyeluruh pada semua aspek yang berpengaruh terhadap 

permasalahan kondisi ekonomi masyarakat  

(2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan sekedar memberikan modal uang 

pada anggota masyarakat, namun proses dan pendekatannya mencakup 

kegiatan penguatan kelembagaan ekonomi, sumber daya manusia, 

penyediaan sarana dan prasarana dan nilai tambah ekonomi pada 

masyarakat. 

(3) Pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan dan penguatan ekonomi 

rakyat harus dilakukan secara elegan tanpa menghabat, tidak ada diskriminasi 

ekonomi, dilakukan dalam bentuk kemitraan antar usaha mikro, usaha kecil 

dan usaha menengah, dan usaha besar, yang saling berkaitan untuk tumbuh 

bersama-sama. 

(4) Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan penguatan dan 

pengembangan ekonomi rakyat menuju kearah yang lebih kuat, modern dan 

efisien 

(5) Pemberdayaan ekonomi masyarakat, sebuah proses penguatan dan 

pengembangan ekonomi masyarakat melalui pendekatan kelompok 
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Beberapa program pengembangan masyarakat atau proyek 

pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi apakah itu program IDT, P3DT, 

PPK, KUR, PPM Mandiri, P2KP, dan sebagainya secara umum memiliki kemiripan 

dimensi proses pendekatannya, misalnya: (1) bantuan modal uang bergulir, (2) 

bantuan pembangunan prasarana, (3) pengembangan kelembagaan local, (4) 

penguatan dan pembangunan kemitraan usaha, dan (5) fasilitasi dari 

pendampingan (Graha, 2009). 

2.1.2.3  Pemberdayaan Sosial 

Modal sosial adalah norma atau nilai di dalam masyarakat, yang dipahami 

dan disepakati bersama oleh masyarakat untuk memperkuat hubungan sosial 

yang baik, terjadinya hubungan yang saling menguntungkan, menumbuhkan 

kepedulian dan solidaritas yang tinggi dan mampu mendukung tingkat 

kepercayaan antara sesama dalam rangka tercapainya tujuan bersama (Suharto 

dan Yuliani, 2005). 

Modal sosial (social capital) didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat  

bekerja bersama, untuk mencapai tujuan dan hasil keinginan bersama, di dalam 

berbagai kelompok masyarakat. Sejumlah kejanggalan dan kegagalan tersebut 

muncul di permukaan karena para ekonom penganut mazab neo-klasik 

menganggap bawa faktor-faktor kultural dari perilaku (behavior) manusia sebagai 

makluk rasional dan memiliki kepentingan diri (self interested) menjadi sesuatu 

yang dikesampingkan (Fukuyama, 1992). 

Modal sosial merupakan sumber daya yang terjadinya melalui proses 

hubungan sosial, dan bermanfaat sebagai perekat hubungan sosial, menjaga 

kehidupan gotong royong dalam mencapai tujuan bersama. Hubungan sosial 

tersebut didukung adanya kepercayaan dan norma sosial yang dijadikan acuan 

bersama dalam bersikap, bertindak, dan berhubungan satu sama lain. Di dalam 

penerapannya modal sosial terdiri atas beberapa komponen yaitu relasi sosial, 

kepercayaan, dan norma. Relasi sosial, bentuk aktivitasnya antara lain partisipasi, 

kerja sama, saling peduli, dan hubungan timbal balik. Sementara untuk 

kepercayaan dan norma adalah komponen modal sosial yang berfungsi untuk 

mendukung hubungan relasi sosial yang ada. Dalam hal ini dapat diartikan jika 

tidak ada kepercayaan, maka hubungan relasi sosial yang ada tidak dapat 

dikatakan sebagai modal sosial (Anggita, 2013 dan Hasbullah, 2006). 
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Widjajanti (2011) menjelaskan lebih detail bentuk-bentuk modal sosial yaitu 

mencakup (a) hubungan sosial, (b) tingkat kepercayaan antara sesama, (c) 

kepatuhan terhadap norma, (d) kepedulian terhadap sesama, dan (e) keterlibatan 

dalam aktivitas organisasi sosial. Berdasarkan bentuk-bentuk modal sosial berupa 

kepercayaan, interaksi, dan kerja sama antara anggota kelompok, maka modal 

sosial menjadi kekuatan untuk merespon secara kolektif pengembangan 

masyarakat desa. Upaya respon tersebut dapat dikembangkan menjadi sebuah 

kapasitas adaptif masyarakat. Daya lenting, fleksibilitas, dan stabilitas masyarakat 

dapat terbentuk apabila daya adaptif tersebut mampu memobilisasi sumber daya 

alam dan manusia serta memodifikasi kelembagaan yang ada dalam mayarakat. 

Kapasitas adaptasi yang dikembangkan oleh masyarakat melalui modal sosial 

terikat dapat mewujudkan daya lenting, fleksibilitas, dan stabilitas dalam 

pemberdayaan masyarakat desa (Kusumastuti, 2015). 

 

2.1.2.4  Pemberdayaan Kelembagaan Lokal 

Kelembagaan menurut North (1991) adalah aturan main dari masyarakat 

atau organisasi yang diciptakan untuk menstrukturkan interaksi antar manusia 

(Ekawati, 2009). Sementara Darmawan (2001) mendefinisikan kelembagaan 

sebagai organisasi atau pranata yang di dalamnya meliputi infrastruktur 

pendukung seperti aturan-aturan, wewenang, mekanisme, sumber daya manusia 

dan sistem pendanaan masing-masing lembaga. Berdasarkan definisi diatas, ada 

empat aspek dalam pengurusan hutan rakyat: 

(1) Aturan main (peraturan perundang-undangan) 

(2) Organisasi (struktur, tupoksi, kewenangan, mekanisme kerja) 

(3) Sumberdaya Manusia (kuantitas dan kualifikasi)  

(4) Pendanaan 

Dari keempat aspek ini, diharapkan mampu menjawab bagaimana 

sebenarnya dalam pengurusan kehutanan, terutama pada aspek organisasi dan 

sumber daya manusianya. Keempat aspek diatas juga memiliki keterkaitan 

dengan prinsip-prinsip hutan rakyat yang dikemukakan oleh Rahmawaty (2004) 

adalah sebagai berikut : 

(1) Aktor pengelola adalah masyarakat, 

(2) Lembaga pengelola dibentuk, dilaksanakan, dan dikontrol, secara langsung 

oleh  rakyat, 
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(3) Memiliki wajah yang jelas dan memiliki kepastian hukum yang mendukungnya, 

(4) Interaksi antara masyarakat dengan lingkungannya bersifat langsung dan  

erat, 

(5) Ekosistem menjadi bagian penting dari sistem kehidupan rakyat setempat, 

(6) Pengetahuan lokal menempati posisi penting dan melandasi kebijakan dan 

sistem pengelolaan hutan, 

(7) Teknologi yang dipakai diutamakan teknologi lokal, merupakan teknologi yang 

telah melalui proses adaptasi dan berada dalam batas yang dikuasai oleh 

rakyat, 

(8) Skala produksi tidak dibatasi, kecuali oleh prinsip kelestarian, 

(9) Sistem ekonomi didasarkan atas kesejahteraan bersama, 

(10) Keanekaragaman hayati mendasari berbagai bidangnya, dalam jenis dan 

genetis, pola budidaya dan pemanfaatan sumber daya, sistem sosial, sistem 

ekonomi, dan lainnya. 

Menurut Rahmawaty (2004), dalam rangka pengembangan hutan rakyat 

dikenal tiga pola hutan rakyat yaitu: 

(1) Pola swadaya: hutan rakyat yang dibangun dan dikelola oleh kelompok 

masyarakat atau perorangan, dengan modal dan tenaga berasal dari kelompok 

masyarakat atau perorangan itu sendiri. 

(2) Pola subsidi: hutan rakyat yang dibangun dan dikelola melalui subsidi atau 

bantuan sebagian atau keseluruhan biaya pembangunannya. Subsidi 

diberikan oleh pemerintah atau pihak-pihak lainnya yang peduli dengan 

pembangunan hutan. 

(3) Pola kemitraan: hutan rakyat dibangun dan dikelola atas kerja sama 

masyarakat dan perusahaan swasta lainnya, dengan bantuan permodalan 

berupa kredit kepada rakyat dengan bunga ringan. Dasar pertimbangan 

tersebut adalah pihak perusahaan perlu bahan baku dan masyarakat perlu 

modal kerja. 

 

2.1.2.5  Pemberdayaan Sarana dan Prasarana 

Modal sarana dan prasarana dapat berupa fasilitas atau aset yang dapat 

dimanfaatkan sebagai alat pendukung utama terjadinya suatu proses usaha dalam 

rangka pencapaian tujuan. Umumnya bentuk sarana dan prasarana seperti 

gedung, jalan, alat-alat, mesin, dan sebagainya. Modal sarana dan prasarana 
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dalam pemberdayaan masyarakat dapat diukur dengan menggunakan enam 

indikator yaitu: (a) sarana produksi pertanian, (b) sarana dan prasarana 

pendidikan, (c) sarana dan prasarana kesehatan, (d) sarana dan prasarana 

ekonomi, (e) sarana dan prasarana komunikasi, dan (f) sarana dan prasarana 

transportasi (Widjajanti, 2011).  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu 

yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan 

prasarana atau yang sering disebut infrastruktur (Jayadinata, 1999) adalah 

merupakan suatu faktor potensial yang sangat penting dalam menentukan arah 

dan masa depan perkembangan suatu wilayah, karena pembangunan tidak akan 

sukses dan berjalan dengan baik tanpa dukungan prasarana yang memadai. 

Sarana dan prasarana dapat juga diartikan sebagai fasilitas fisik suatu 

wilayah negara yang disebut pekerjaan umum (Suripin, 2004). Menurut UU No.4 

tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, prasarana diartikan sebagai 

kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan, kawasan, wilayah (spatial space) 

sehinggga memungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya 

sedangkan komponen-komponennya adalah jalan, air bersih, pembuangan 

sampah, drainase, sanitasi, listrik dan telepon. Sarana adalah fasilitas penunjang 

yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, 

ekonomi dan budaya. Prasarana adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem 

sehingga memberikan pelayanan publik yang penting. Prasarana merujuk pada 

sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-

bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Kodoatie, 2002). 

Sektor prasarana mencakup air bersih, jalan/jembatan, fasilitas komunikasi serta 

fasilitas sanitasi dan sampah (Nurmandi,1999). 

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, menjelaskan prasarana 

dan sarana sebagai bangunan dasar yang sangat diperlukan untuk mendukung 

kehidupan manusia bersama-sama dalam kelompok masyarakat dalam suatu 

ruang yang terbatas agar manusia dapat bermukim dengan nyaman dan dapat 

bergerak dengan mudah dalam segala waktu dan cuaca, sehingga dapat hidup 

dengan sehat dapat berinteraksi satu dengan lainnya dalam mempertahankan 

kehidupannya (Suripin, 2004). 
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Pengelolaan sistem sarana dan prasarana yang berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan mempunyai beberapa dimensi yang harus dintegrasikan 

ke semua aspek pembangunannya, salah satunya political sustainability; link 

pemerintah dan masyarakat. Para pemimpin formal dan informal untuk suatu 

sector tertentu dalam masyarakat lokal harus mampu menjalin komunikasi dengan 

struktur-struktur politik dan birokrasi (Kodoatie, 2002). Kualitas prasarana suatu 

negara berbanding lurus dengan tingkat perekonomian negara tersebut. Semakin 

maju suatu negara, semakin besar pula kemampuan pemerintah membangun 

infrastruktur dengan dana sendiri (Kodoatie, 2002). 

Budiharjo (1993) menyatakan bahwa komponen sarana dan prasarana 

bagi kelayakan pengembangan hidup manusia meliputi: 

(a) Social services, seperti sarana dan prasarana sekolah, klinik, puskesmas, 

rumah sakit yang pada umumnya disediakan oleh pemerintah.  

(b) Social facilities, seperti sarana dan prasarana tempat peribadatan, persema-

yaman, gedung pertemuan, lapangan olahraga, tempat bermain/ruang 

terbuka, pertokoan, pasar, warung, kakilima dan sebagainya.  

Prasarana lingkungan meliputi jalan dan jembatan, air bersih, jaringan listrik, 

jaringan telepon, jaringan air kotor dan persampahan. 

 

2.1.3  Kondisi Geografi dan Tanah   

Istilah geografi berasal dari geo artinya bumi, graphia adalah gambaran 

atau mencitrakan. Geografi mengartikan sebagai ilmu pengetahuan yang 

mencitra, menerangkan sifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam dan penduduk 

serta mempelajari karakteristik kehidupan dan fungsi dari unsur-unsur bumi dalam 

ruang dan waktu (Bintarto dan Surastopo, 1981). Hagget (1965), menjelaskan 

bahwa fokus ilmu geografi terarah pada: (a) sistem ekologi, dan (b) sistem 

keruangan. Sistem ekologi adalah telaah hubungan antara manusia dengan 

lingkungannya, sementara sistem keruangan adalah hubungan timbal balik yang 

kompleks dari gerakan pertukaran, dan  dalam kedua sistem tersebut gerakan dan 

kontak merupakan masalah dasar yang utama (Bintarto dan Surastopo, 1981). 

Permasalahan dalam geografi mencakup tiga macam pendekatan yaitu: 

pendekatan analisa keruangan (spatial analysis), analisa ekologi (ecological 

analysis), dan analisa kompleks wilayah (regional complex analysis) (Bintarto dan 

Surastopo, 1981). 
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Analisa keruangan, maka beberapa data yang digunakan antara lain data 

titik (point data) seperti: data ketinggian tempat, data sampel tanah, data sampel 

batuan. Data bidang (areal data) seperti: data luas lahan, data luas daerah 

pertanian, data luas padang alang-alang dan lain sebagainya (Bintarto dan 

Surastopo, 1981). Analisis ekologi, beberapa data yang dipelajari antara lain  

adalah organism hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan serta lingkungannya 

seperti lithosfer, hidrosfer, atmosfer (Bintarto dan Surastopo, 1981). Analisa 

kompleks wilayah (regional complex analysis) adalah mempelajari interaksi antar 

wilayah, karena pada prinsipnya suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, 

(Bintarto dan Surastopo, 1981). 

Konsep geografi, menurut Suharyono dan Amien (1994), meliputi 10 

konsep yaitu: 

(1) Konsep lokasi merupakan konsep geografi terpenting, karena lokasi dapat 

menunjukkan posisi suatu tempat, benda atau gejala di permukaan bumi.  

(2) Konsep jarak adalah ukuran jauh dan dekatnya dua obyek tersebut, sehingga 

jarak sangat erat kaitannya dengan lokasi.  

(3) Konsep keterjangkauan berkaitan dengan kondisi medan, dimana tersedianya 

sarana angkutan, dan media komunikasi yang dapat dipakai. 

(4) Konsep pola menjelaskan susunan bentuk atau persebaran fenomena dalam 

ruang di muka bumi, baik fenomena yang bersifat alami ataupun fenomena 

sosial budaya. 

(5) Konsep morfologi adalah menggambarkan bentuk daratan muka bumi, 

sebagai hasil pengangkatan atau penurunan wilayah (secara geologi), yang 

umumnya terjadi erosi dan sedimentasi, sehingga terbentuk pulau-pulau, 

dataran luas yang berpegunungan dengan lereng-lereng tererosi, lembah-

lembah dan dataran aluvialnya. 

(6) Konsep aglomerasi adalah terjadinya persebaran yang bersifat mengelompok 

pada suatu wilayah relatif sempit yang paling menguntungkan, baik 

berdasarkan kesejenisan gejala maupun adanya faktor-faktor umum yang 

menguntungkan. 

(7) Konsep nilai kegunaan sumber-sumber di muka bumi bersifat relatif tidak sama 

bagi semua orang atau kelompok masyarakat tertentu. 

(8) Konsep interaksi merupakan peristiwa saling mempengaruhi obyek atau 

tempat satu dengan yang lain 
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(9) Konsep differensiasi areal atau wilayah terwujud sebagai hasil integrase 

berbagai unsur atau fenomena lingkungannya baik yang bersifat alam atau 

kehidupan. Integrasi fenomena menjadikan suatu tempat atau wilayah 

mempunyai corak individualitas tersendiri sebagai suatu region yang berbeda 

dari tempat atau wilayah yang lain. 

(10) Konsep keterkaitan keruangan atau asosiasi keruangan menunjukkan 

derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena yang lain 

di suatu tempat atau ruang, baik yang menyangkut fenomena alam, 

tumbuhan atau kehidupan sosial 

Pengertian tanah pada umumnya adalah lapisan hitam tipis yang menutupi 

bahan padat bumi, dan merupakan partikel kecil mudah remah, dimana tumbuhan 

bertempat kedudukan, berakar dan tumbuh. Menurut Arsyad (2006) bahwa tanah 

merupakan satu-satunya benda alami heterogen yang terdiri dari fase padat, cair, 

dan gas. Tanah ini merupakan hasil kerja interaksi antara iklim, dengan jasad 

hidup terhadap suatu bahan induk yang dipengaruhi olh relief tempatnya terbentuk 

dan waktu. Menurut Simonson (1993), tanah adalah lapisan permukaan lahan 

yang menutupi bumi, dimana tanaman berakar, tumbuh dan berkembang. Soil 

Survey Staff (1992), menjelaskan bahwa tanah adalah kumpulan butiran partikel 

alami pada permukaan bumi, dapat berubah dari unsur-unsur penyusunnya, yang 

meliputi bahan organik sesuai bagi akar dan pertumbuhan tanaman. 

Tanah merupakan faktor penting yang menentukan besarnya erosi yang 

terjadi. Faktor- faktor tanah yang berpengaruh antara lain adalah (1) ketahanan 

tanah terhadap daya rusak dari luar baik oleh pukulan air hujan maupun limpasan 

permukaan, (2) kemampuan tanah untuk menyerap air hujan melalui perkolasi dan 

infiltrasi (Utomo,1987). 

Dalam studi Geografi seperti yang diungkapkan Kartono (1989), bahwa 

tanah diartikan sebagai ruang muka bumi yang memiliki ukuran luas dengan 

satuan hektar, sebagai sumber daya untuk melakukan kegiatan yang berkaitan 

dengan keruangan. Sandy (1990) mengungkapkan bahwa degradasi tanah adalah 

menurunnya kandungan unsur hara secara umum disebabkan hilangnya lapisan 

permukaan (top soils) oleh kekuatan pukulan butir-butir hujan dan kekuatan daya 

angkut aliran permukaan dari air hujan. Sebagai proses keberlanjutannya 

terbentuknya tanah/lahan kritis, dan tanah-tanah marginal (Sandy, 1990).  
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2.1.4  Revegetasi Hutan  

Revegetasi adalah kegiatan penanaman kembali kawasan hutan, yang 

telah rusak karena kegiatan manusia (Dephut-Ditjen RLPS, 1997). Sementara 

menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 Tahun 2008, revegetasi adalah suatu 

kegiatan untuk memperbaiki dan mengembalikan kondisi vegetasi yang rusak 

melalui penyediaan pembibitan, penanaman, pemupukan dan pemeliharaan 

tanaman di kawasan hutan. Rehabilitasi hutan menurut Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 

89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 adalah usaha untuk memulihkan, 

mempertahankan, dan meningkatkan secara terus menerus fungsi hutan, 

sehingga daya dukung, produktivitas dan manfaat hutan sebagai penyangga 

sistem kehidupan tetap terjaga dengan baik.  

Adapun tahapan umum yang dilakukan dalam kegiatan revegetasi antara 

lain sebagai berikut: (1) seleksi dari tanaman lokal yang potensial; (2) produksi 

bibit; (3) penyiapan lahan; (4) amandemen tanah; (5) teknik penanaman; (6) 

pemeliharaan; dan (7) program monitoring (Setiadi, 2006). Beberapa persyaratan 

untuk menilai keberhasilan revegetasi antara lain: (1) pemilihan tanaman vegetasi 

yang mudah beradaptasi; (2) pertumbuhan tanaman harus sesuai dengan 

karakteristik tanah; (3) kesesuaian iklim pertumbuhan tanaman. Jenis vegetasi 

yang sesuai dengan tanah berbatu adalah kelompok tanaman herba, pohon dan 

rumput yang mudah cepat tumbuh dan dapat mengendalikan erosi tanah. 

Tanaman tersebut bersimbiosis dengan mikroorganisme tanah yang mampu 

memfiksasi nitrogen adalah salah satu vegetasi revegetasi lahan pasca tambang, 

seperti tanaman yang termasuk dalam famili Leguminoceaea (Setiawan, 2003). 

Beberapa persyaratan yang digunakan sebagai indikator evaluasi 

revegetasi antara lain: performa nilai pertumbuhan dan kesesuaian jenis; 

kesinambungan dan tingkat pemenuhan kebutuhan hidup tanaman; peningkatan 

lingkungan mikro-habitat; pengurangan dampak terhadap lingkungan serta 

manfaat untuk mayarakat sekitar hutan. Sementara kriteria lahan revegetasi 

antara lain: daya hidup bibit tanaman tinggi; pertumbuhan tanaman normal dan 

berkesinambungan; perkembangan akar telah mampu menembus lubang tanam; 

penutupan tajuk tanaman cepat, beragam dan berstratifikasi; produksi serasah  

banyak dan mudah terdekomposisi; dapat menghasilkan kolonisasi spesies lokal 

dan dapat menciptakan suasana yang sesuai dengan satwa liar (Setiadi, 2006). 
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Tabel 2.2. Evaluasi keberhasilan revegetasi 

No Persyaratan Indikator 

1 Penyesuaian pertumbuhan tidak lebih 
dari 4 tahun  

(1) Prosentase pertumbuhan 

(2) Perkembangan pertum-
buhan  

(3) Perkembangan pe-
rakaran 

(4) Fase produksi 

2 Kekanjangan (1) Keanekaragaman 

(2) Rekolonisasi 

(3) Penyimpanan nutrisi 

(4) Kondisi tanaman liar 

3 Struktur dan komposisi tanaman tegakan 
lebih dari 5 tahun  

(1) Kerapatan 

(2) Komposisi 

(3) Stratifikasi tajuk 

(4) Penutupan tajuk 

4 Bentang Lahan (1) Erosi 

(2) Stabilitas lahan  

Sumber: Setiadi (2006) 

Tabel 2.3. Penentuan variabel penelitian revegetasi hutan  

No Nama & Tahun; 
Judul Penelitian  

Tujuan Penelitian  Variabel Penelitian  

1 Daisuke et al. 

(2013), Rehabili-
tasi untuk 
degradasi hutan 
tropis di Serawak, 

Malaysia  

Untuk mengetahui 
teknik penanaman 
rehabilitasi hutan 
tropis yang rusak, 
dengan menyelidiki (1) 
karakteristik tanah dan 
kondisi pencahayaan, 
(2) pertumbuhan bibit 
dipterocarpaceae (3) 

pengaruh faktor 
lingkungan terhadap 
kelangsungan hidup 
bibit   

a. Karekteristik tanah dan 
kondisi pencahayaan  

b. Perumbuhan bibit 
c. Faktor lingkungan  

2 Hakim and 
Miyakawa (2013), 
Spesies tanaman 
untuk program 
restorasi 
Ranupani, Taman 
Nasional Semeru 
Tengger Bromo, 
Indonesia 

Untuk mendukung 
konservasi 
keanekaragaman 
hayati melalui 
pemulihan ekosistem 
yang terdegradasi 
(restorasi) 

Spesies tanaman 
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Lanjutan Tabel 2.3. Penentuan variabel penelitian revegetasi hutan  

No Nama & Tahun; 
Judul Penelitian  

Tujuan Penelitian  Variabel Penelitian  

3 Whitworth et al. 
(2016), How much 
potential 
biodiversity and 
conservation 
value can a 
regenerating 
rainforest provide? 
A ‘best-case 
scenario’ 
approach from the 
Peruvian Amazon 

(1) mengetahui 
kekayaan spesies 
pada hutan hujan 
regenerasi 
dibandingkan dengan 
keragaman hutan 
primer disekitarnya; 
(2)  mengetahui 
kekayaan spesies 
hutan hujan 
regenerasi 
dibandingkan dengan 
kekayaan habitat 
sebelum adanya 
gangguan; (3) 
mengetahui jumlah 
spesies indikator kunci 

(1) Spesies tanaman 
(2) Lokasi penanaman 

4 Onrizal (2005), 
Tanam 
pengkayaan untuk 
rehabilitasi hutan 
bekas tebangan 
dengan teknik 
tanam jalur 

mengetahui pedoman 
dalam pemeliharaan, 
pemanenan dan 
pengelollaan hutan 
lestari 

Revegetasi hutan dengan 
teknik tanam jalur (line 
planting technique), 

dengan indikator antara 
lain: 
(1) Persiapan lahan dan 

penanaman 
(2) Pemeliharaan dan 

monitoring 
(3) Penyediaan bibit 

tanaman 
(4) Pemilihan spesies 

pohon 

5 Kabelen dan 
Warpur (2009), 
Struktur, 
komposisi jenis 
pohondan nilai 
ekologi vegetasi 
kawasan hutan di 
kampung Sewan 
Distrik Sarmi, 
Kabupaten Sarmi 
Papua 

mengetahui komposisi 
dan stuktur jenis 
pohon, dan 
mengetahui nilai 
ekologi vegetasi 
kawasan hutan di 
Kampung Sewan 
Distrik Sarmi 
Kabupaten Sarmi 

(1) Komposisi jenis pohon 
(2) Struktur vegetasi 

pohon tinggi dan 
diameter pohon 

(3) Keragaman jenis 
pohon 

(4) Nilai ekologi 
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Lanjutan Tabel 2.3. Penentuan variabel penelitian revegetasi hutan  

No Nama & Tahun; 
Judul Penelitian  

Tujuan Penelitian  Variabel Penelitian  

6 Basna et al. 

(2012), Model 
pengelolaan hutan 
wisata Gunung  
Meja Manokwari 
Papua Barat 

(1) analisis model 
sistem blok, (2) 
konstruksi model 
rekayasa struktur 
hutan sebagai 
pengedalian 
lingkungan, (3) 
konstruksi model 
lingkungan 
pengelolaan hutan 
berbasis konservasi. 

1) Sistem rekayasa 
struktur hutan  

2) Konservasi 

 

2.1.5  Vegetasi Hutan  

Vegetasi yaitu kumpulan dari beberapa jenis tumbuhan yang tumbuh 

bersama-sama pada satu area, di mana antara individu-individu penyusunnya 

terdapat interaksi yang erat, baik di antara tumbuh-tumbuhan maupun dengan 

hewan-hewan yang hidup dalam vegetasi dan lingkungan tersebut. Vegetasi 

merupakan kumpulan individu tanaman yang saling tergantung satu sama lainnya, 

dan membentuk komunitas tumbuhan (Marsono, 1999). 

Vegetasi, tanah dan iklim mempunyai hubungan erat, antara satu dengan 

yang lainnya saling berpengaruh, dan masing-masing lokasi vegetasi tersebut 

mempunyai keseimbangan khusus. Vegetasi di suatu tempat akan berbeda 

dengan vegetasi di tempat lain karena berbeda pula faktor lingkungannya. 

Vegetasi hutan merupakan suatu sistem yang dinamis, selalu berkembang sesuai 

dengan keadaan habitatnya (Marsono, 1999). 

 

2.1.5.1  Struktur dan Komposisi Vegetasi 

Struktur vegetasi merupakan kumpulan individu dan membentuk 

komunitas tumbuhan yang saling tergantung satu sama lainnya, dimana masing-

masing individu mempertahankan sifatnya. Marsono (1999), menjelaskan bahwa 

struktur vegetasi terdiri dari tiga komponen, yaitu: (1) vegetasi vertikal yang 

menggambarkan diagram profil lapisan pohon, tiang, sapihan, semai, dan herba 

penyusun vegetasi; (2) sebaran horizontal, yaitu jenis-jenis penyusun yang 

menggambarkan letak suatu individu terhadap individu lainnya; dan (3) 

kelimpahan jenis tanamandalam suatu komunitas. 
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Komposisi dan struktur vegetasi merupakan fungsi dari beberapa faktor, 

seperti flora setempat, habitat (iklim dan tanah), waktu dan kesempatan. 

Kelimpahan jenis ditentukan berdasarkan besarnya frekuensi, kerapatan, dan 

dominasi setiap jenis. Penguasaan suatu jenis terhadap jenis-jenis lain ditentukan 

berdasarkan indeks nilai penting, volume, biomasa, persentase penutupan tajuk, 

luas bidang dasar atau banyaknya individu dan kerapatan (Marsono, 1999). 

Komposisi jenis dan bentuk vegetasi diperlukan pemetaan untuk 

pengamatan yang sifatnya permanen atau sementara. Menurut Arief (2001), 

petak-petak yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

(1) Petak tunggal, yaitu: petak yang digunakan dengan cara satu sampling hanya 

mewakili satu tegakan hutan. Besarnya petak contoh harus menggambarkan 

keadaan tegakan dan juga banyaknya jenis pohon yang ada. Semakin jarang 

tegakan atau semakin banyak jenisnya, maka semakin besar ukuran 

petatunggalnya 

(2) Petak ganda ataupun berbentuk jalur, yaitu petak yang digunakan untuk 

mempelajari perubahan keadaan vegetasi seperti tanah, topografi, dan elevasi 

dari area hutan yang luas dan belum diidentifikasi keadaan sebelumnya. 

Minimal harus ada lima jalur yang dibuat memotong garis topografi dengan 

lebar 10-20 meter dan jaraknya 200-1.000 meter. Apabila cara ini dilakukan di 

dalam hutan dengan luas 10.000 ha atau lebih, maka dipakai intensitas 2%. 

Namun bila luas hutannya hanya 100 ha atau kurang, maka digunakan 

intensitasnya 10%. 

(3) Metode tanpa petak, yaitu: metode yang dapat digunakan dengan beberapa 

cara, sebagai berikut: (1) cara kuadran, dengan membuat garis mata angin, 

yang setiap titik pengamatan dibuat garis kuadran secara abstrak, kemudian 

pada setiap kuadran didaftar dan diukur satu pohon setiap fase pertumbuhan 

yang terdekat dengan titik pengukuran serta diukur jarak masing-masing ke 

titik-titik pengukuran; (2) cara berpasangan, dengan membuat garis mata 

angin, kemudian mengukur dan mendaftar pohon pada titik-titik sepanjang 

garis mata angin. Pada setiap titik terlebih dahulu dipilih pohon yang terdekat 

dengan titik tersebut, kemudian ditarik suatu garis tegak lurus dengan arah dari 

titik ke pohon. 
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2.1.5.2  Parameter Analisis Vegetasi 

Analisis komunitas tumbuhan merupakan suatu cara mempelajari susunan 

jenis dan bentuk vegetasi. Dalam ekologi hutan, satuan vegetasi yang dipelajari 

berupa komunitas tumbuhan yang mencakup semua spesies tumbuhan yang 

menempati suatu habitat. Oleh karena itu, tujuan dari analisis komunitas tumbuhan 

adalah untuk mengetahui komposisi spesies dan struktur komunitas tumbuhan di 

suatu wilayah yang dipelajari (Indriyanto, 2006). 

Unsur-unsur struktur vegetasi untuk analisis vegetasi antara lain bentuk 

pertumbuhan, stratifikasi dan penutupan tajuk. Untuk keperluan analisis vegetasi, 

maka parameter yang diperlukan antara lain data-data jenis, diameter, dan tinggi 

tumbuhan untuk menentukan indeks nilai jenis penyusun komunitas tumbuhan 

hutan. Analisis vegetasi digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif  

struktur dan komposisi komunitas tumbuhan. Marsono (1999) menjelaskan bahwa 

berdasarkan tujuan pendugaan kuantitatif, komunitas vegetasi dikelompokkan 

menjadi 3 kategori, yaitu : (1) pendugaan komposisi vegetasi areal, dan 

membandingkan dengan areal lainnya; (2)  menduga keragaman jenis tanaman 

dalam suatu areal; (3) menetapkan hubungan antara perbedaan vegetasi dengan 

faktor lingkungannya. 

Pendeskripsian komunitas tumbuhan dalam analisis vegetasi dapat 

dilakukan secara kualitatif maupun secara kuantitatif, sehingga salah satu dari dua 

faktor ini sangat diperlukan. Parameter kualitatif biasanya bersifat deskriptif, 

sedangkan pengamatan secara kuantitatif dilakukan dengan pengukuran dan 

perhitungan (Indriyanto, 2006). 

Menurut Soerianegara dan Indrawan (1978), hasil analisis vegetasi 

digunakan untuk mempelajari susunan dan bentuk vegetasi, antara lain sebagai 

berikut: (1) mempelajari tegakan tanaman, yaitu tingkat pohon dan permudaannya; 

(2) mempelajari tegakan tumbuhan bawah, arti tumbuhan bawah adalah jenis 

vegetasi dasar yang terdapat di bawah tegakan hutan, kecuali permudaan 

tanaman, padang rumput/alang-alang dan vegetasi semak belukar. 

 

2.1.5.3  Stratifikasi Tajuk Pohon 

Stratifikasi adalah susunan tumbuh-tumbuhan secara vertikal dalam 

komunitas tumbuhan atau ekosistem hutan. Dalam ekosistem hutan, stratifikasi 

terbentuk dari beberapa lapisan pohon, setiap lapisan stratifikasi disebut dengan 
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stratum. Lapisan-lapisan tersebut dibedakan atas lapisan tajuk (kanopi) dan 

lapisan bawah, kanopi merupakan atap hutan (Indriyanto, 2006). 

Kanopi hutan hujan tropika terdiri dari berbagai lapisan tajuk, dimana 

formasi hutan yang berbeda, maka mempunyai tingkatan stratum yang berbeda 

pula. Dalam komunitas tumbuhan akan terjadi persaingan antara individu-individu 

pohon dari berbagai jenis. Masing-masing individu pohon tersebut mempunyai 

kebutuhan yang sama dalam hal hara mineral, air, cahaya dan ruangan, akibatnya 

adanya persaingan jenis-jenis pohon tertentu lebih dominan daripada yang lain, 

sehingga terbentuk stratifikasi tumbuhan di dalam hutan. Pohon-pohon yang tinggi 

pada stratum teratas menguasai pohon-pohon yang lebih rendah dan merupakan 

jenis-jenis yang mencirikan masyarakat hutan yang bersangkutan (Soerianegara 

dan Indrawan, 1978). 

Stratifikasi tajuk dalam hutan hujan tropika dapat dibagi menjadi lima 

stratum berurutan dari atas ke bawah, yaitu stratum A, stratum B, stratum C, 

stratum D, dan stratum E (Indriyanto, 2006). Masing-masing stratum diuraikan 

sebagai berikut: 

(1) Stratum A merupakan lapisan teratas, dengan ciri-ciri antara lain: kelompok 

pohon dengan ketinggian lebih dari 30 meter, tajuknya diskontinyu, batang 

pohon tinggi dan lurus. Waktu persemaian jenis pohon ini diperlukan naungan, 

namun untuk pertumbuhan selanjutnya perlu cahaya yang cukup banyak. 

(2) Stratum B, dengan ciri-ciri kelompok pohon ketinggian 20-30 meter, tajuk 

pohon membulat atau memanjang dan tidak melebar seperti pada tajuk pohon 

stratum A, batang pohonnya banyak bercabang, batang bebas cabang tidak 

terlalu tinggi. Jarak antara pohon biasanya lebih dekat, sehingga tajuk-tajuk 

pohonnya cenderung membentuk lapisan tajuk yang kontinu. Untuk 

pertumbuhan jenis pohon ini kurang memerlukan cahaya (toleran). 

(3) Stratum C, dengan ciri-ciri kelompok pohon ketinggian 4-20 meter tajuknya 

berubah-ubah, namun membentuk suatu lapisan tajuk yang tebal. Selain itu, 

pohonnya memiliki banyak percabangan yang tersusun dengan rapat, 

sehingga tajuk pohon menjadi padat. Pohon dalam stratum ini rendah, kecil 

dan banyak cabang. 

(4) Statum D, dengan ciri-ciri kelompok pohon ketinggian 1-4 meter, pada stratum 

itu juga terdapat dan dibentuk oleh spesies pohon yang masih muda atau 
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dalam fase anakan (seedling). Contoh dari startum ini adalah semak-semak, 

paku-pakuan dan rotan. 

(5) Stratum E, dengan ciri-ciri tajuk paling bawah, dan dibentuk oleh kelompok 

spesies tumbuhan penutup tanah (ground cover) yang tingginnya kurang dari 

1 meter. Keanekaragaman pada stratum E lebih sedikit dibandingkan dengan 

strata lainnya. Meskipun demikian, spesies-spesies tumbuhan bawah yang 

sering ada, yaitu anggota family Commelinaceae, Zingiberaceae, 

Acanthaceae, Araceae, dan Marantaceae. Pada stratum ini, tumbuhan paku 

dan Selaginella juga sangat dominan, rerumputan hampir tidak ada tetapi 

beberapa spesies berdaun lebar kadang-kadang ada, misalnya spesies Olyra 

latifolia, Leptaspis cochleata, Mapania cuspidata, dan Hypolytrum nemorum. 

 

2.1.5.4  Kerapatan Tajuk Pohon 

Dalam analisis kuantitatif, ada beberapa parameter penting dalam 

mempelajari komunitas tumbuhan di antaranya densitas atau kerapatan 

(Indriyanto, 2006). Densitas atau kerapatan merupakan jumlah individu per unit 

area (luas) atau per unit volume. Kerapatan jenis pohon adalah nilai yang 

menunjukkan banyaknya suatu jenis tiap satuan luas. Semakin besar kerapatan 

jenis, semakin banyak individu jenis tersebut persatuan luas. 

Pada umumnya, beberapa hutan berbeda dalam hal jumlah dan volume 

pohon per hektar serta luas bidang dasar. Perbedaan antara tegakan pohon yang 

rapat dan jarang, dapat dengan mudah dilihat dari kriteria pembukaan tajuknya. 

Sementara untuk nilai kerapatan pengukurannya didasarkan dari volume, luas 

bidang dasar dan jumlah batang per hektar. Tegakan pohon hutan dibedakan ke 

dalam tiga kelas kerapatan tajuk seperti berikut (Indriyanto, 2006). 

(1) Tegakan pohon hutan dinyatakan rapat, jika penutupan tajuk > 70%  

(2) Tegakan pohon hutan cukup, jika penutupan tajuk antara 40-70% 

(3) Tegakan pohon hutan jarang, jika penutupan tajuk < 40%  

Tegakan pohon hutan yang terlalu rapat, maka pertumbuhan tanaman 

menjadi lambat karena terjadi persaingan antar individu pohon untuk mendapatkan 

sinar matahari, air dan zat mineral. Sebaliknya, kondisi tegakan pohon hutan yang 

terlalu jarang, maka pohon-pohon dengan tajuk besar dan bercabang banyak dan 

pendek. Kondisi tanaman hutan yang dikelola dengan baik adalah hutan yang 

kerapatan pohon dipertahankan pada tingkat optimum, sehingga semua tanaman 
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hutan dapat memanfaatkan sinar matahari dan zat hara mineral dalam tanah. 

Tanaman hutan yang tajuknya kurang rapat, maka fungsi pohon kurang efisien 

kecuali untuk areal hutan yang terbuka, dengan jenis tanaman permudaan hutan 

atau pohon-pohon muda. Lahan terbuka hutan tersebut umumnya ditumbuhi 

gulma yang dapat menganggu pertumbuhan jenis tanaman utama (Indriyanto, 

2006). 

Tabel 2.4. Penentuan variabel penelitian vegetasi hutan  

No Nama & Tahun; 
Judul Penelitian  

Tujuan Penelitian  Variabel Penelitian  

1 Endarwati et al. 

(2017), Biodiversi-
tas vegetasi dan 
fungsi ekosistem: 
hubungan antara 
kerapatan, 
keragaman veg-
etasi dan infiltrasi 
tanah pada in-
ceptisol lereng 
Gunung Kawi Ma-
lang 
 

untuk menganalisis 
hubungan antara 
kepadatan, 
keragaman vegetasi 
terhadap infiltrasi 
tanah 
sebagai upaya 
meningkatkan dan 
menstabilkan fungsi 
lingkungan (vegetasi, 
air, dan tanah) 
dan basis pengelolaan 
pertanian 
berkelanjutan. 

(1) Karakteristik biologi, 
fisika dan kimia hutan 

(2) Biodiversitas hutan 
(keanekaragaman jenis 
tanaman, kekayaan 
jenis tanaman, dan 
keseragaman jenis 
tanaman)  

2 Hairiah et al. 

(2015), Penghi-
jauan di DAS Ka-
likonto: kesuburan 
tanah di sistem 
agroforestry pasca 
erupsi Gunung 
Kelud 

mengevaluasi dampak 
erupsi Gunung Kelud 
terhadap porositas, si-
fat biologi, fisika dan 
kimia tanah 
 

(1) Karaketeristik kondisi 
lahan (sifat biologi, 
fisika dan kimia tanah) 

(2) Karakteristik kondisi 
tanaman  

3 Budianto et al. 

(2015), Perbe-
daan laju infiltrasi 
pada lahan hutan 
tanaman industry 
pinus, jati dan ma-
honi (Infiltration-
Rate Difference 
ofIndustrial  

(1) mengetahui 
tekstur, berat isi, 
permeabilitas dan 
kadar bahan organik 
tanah pada lahan, dan 
(2) mengetahui 
vegetasi lahan hutan 
tanaman industri yang 
memiliki nilai laju 
infiltrasi tertinggi.  
 

Parameter dalam peneli-
tian ini meliputi: 
(1) Tekstur tanah, berat isi 

tanah, kadar bahan or-
ganik dan permeabili-
tas 

(2) Karakteristik lahan 
yang diamati yaitu luas 
lahan, kemiringan 
lahan, jenis tanah, ja-
rak rata-rata pohon,  

Lanjutan Tabel 2.4. Penentuan variabel penelitian vegetasi hutan  
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No Nama & Tahun; 
Judul Penelitian  

Tujuan Penelitian  Variabel Penelitian  

 
 
 

Plantation Forest 
Land Pine,Teak 
and Mahogany) 

 jumlah tegakan perlua-
san dan jenis vegetasi 
tumpangsari 

4 Ariani et al. 

(2014), Bentuk 
pengelolaan sum-
berdaya hutan di 
Desa Kololio 
Kepulauan To-
gean, Sulawesi 
Tengah 

mengungkap bentuk 
pengelolaan 
sumberdaya oleh 
masyarakat pada 
kawasan hutan desa 
Kololio dari segi akses 
dan pemanfataan 
sumberdaya hutan 

(1) karakterisitik biofisik 
kawasan hutan  

(2) jenis ekosistem  
(3) spesies tanaman 

 

 

2.1.6  Konservasi Air dan Tanah 

Pelestarian sumber mata air menurut Danaryanto et al., (2005) adalah 

upaya melindungi dan memelihara keberadaan, kondisi dan lingkungan sumber 

mata air, guna mempertahankan kelestarian atau kesinambungan ketersediaan 

dalam kuantitas dan kualitas yang memadai, demi kelangsungan fungsi dan 

kemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan keanekaragaman hayati dan 

manusia, baik waktu sekarang maupun pada generasi yang akan datang. 

Mata air (spring) adalah pusat keluarnya air tanah dari permukaan bumi 

sebagai arus aliran air tanah (Tolman, 1937). Menurut Bryan (1919), berdasarkan 

sebab terjadinya mata air diklasifikasikan menjadi 2, yaitu: mata air yang dihasilkan 

oleh tenaga non gravitasi (non gravitational spring) dan mata air yang dihasilkan 

oleh tenaga gravitasi (gravitational spring). Mata air yang dihasilkan oleh tenaga 

non gravitasi meliputi: mata air vulkanik, mata air celah, mata air hangat, dan mata 

air panas. Mata air gravitasi diklasifikasikan menjadi beberapa tipe, yaitu: mata air 

depresi (depresion spring) yang terbentuk bila permukaan air tanah terpotong oleh 

topografi; mata air kontak (contact spring) terjadi bila lapisan yang lulus air terletak 

di atas lapisan kedap air; mata air artesis (artesian spring) yang keluar dari akuifer 

tertekan; dan mata air turbuler (turbulence spring) yang terdapat pada saluran-

saluran alami pada formasi kulit bumi, seperti goa lava atau joint. 

Pelestarian vegetasi tanaman hutan, berpengaruh terhadap waktu dan luas 

penyebaran aliran sumber mata air. Vegetasi tanaman hutan dapat sebagai 

pengatur aliran air (stream flow regulator), artinya hutan mampu menyimpan air 

selama musim hujan, dan melepaskannya kembali pada musim kemarau. 
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Pengaruh fungsi lahan hutan terhadap aliran air terjadi melalui konversi vegetasi 

transpirasi tahunan tinggi menjadi vegetasi transiprasi tahunan rendah, dengan 

kondisi tersebut  dapat meningkatkan volume aliran air dan mempercepat waktu 

untuk mencapai kenaikan debit air. Terjadinya penebangan pohon dan perubahan 

fungsi lahan hutan berpengaruh terhadap ketersediaan air, dengan merusak area 

sekitar sumber mata air. Pembukaan hutan atau perusakan vegetasi tanaman hal 

umum yang terjadi adalah erosi dan kemampuan tanah menyimpan air hujan 

menjadi berkurang (Solikin, 2000). 

Ada tiga faktor yang berpengaruh terhadap besarnya debit mata air yaitu  

permeabilitas akuifer (tinggi permukaan air tanah), luas daerah resapan air 

(recharge area) dan besarnya pengisian air tanah (groundwater recharge) (Davis 

and De Wist, 1966). Dalam upaya pelestarian sumber mata air, salah satu cara 

yang digunakan adalah revegetasi hutan, melalui revegetasi terencana di daerah 

resapan air, bertujuan menjaga keseimbangan hidrologis di area tangkapan sekitar 

sumber mata air. Pemilihan tanaman sesuai dengan faktor lingkungan dan edafik 

area disekitar sumber mata air merupakan aspek hidrologis daerah resapan air, 

agar tetap terjaga ekosistem hutan yang stabil.  

Jenis-jenis tanaman khusus habitat sumber mata air yang sering kita 

temukan antara lain bambu dan beringin. Solikin (2000), menjelaskan bahwa  

tanaman bambu merupakan tanaman bernilai ekonomi penting untuk menjaga 

pelestarian sumber daya air dan tanah. Sementara jenis tanaman lain yang juga 

dapat ditemukan di sekitar sumber mata air adalah kelompok family Moraceae. 

Jenis tanaman ini tipe perakarannya dalam, pada musim kemarau, mulai dini hari 

sampai dengan sore hari permukaan tanah tempat tanaman tersebut tumbuh 

kondisinya tetap basah, hal ini terjadi karena tanaman ini memiliki hydraulic 

conductance yaitu tanaman mempunyau kemampuan menyerap air dalam jumlah 

besar di malam hari, selanjutnya disebarkan ke semua permukaan tanah, dan saat 

pagi hari air permukaan tanah diserap kembali oleh akar-akar tanaman dan 

dipergunakan untuk metabolismenya (Larcher, 1995). 

 

2.1.6.1  Resapan Air 

Resapan Air adalah daerah masuknya air dari permukaan tanah yang 

mampu meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi 

(akuifer) dan berfungsi sebagai sumber air (Keppres No. 32/1990 tentang 
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Pengelolaan  Kawasan Lindung). Balek and Simmers (1988), menyatakan bahwa 

daerah resapan air tanah berkaitan dengan tempat yang apabila ada presipitasi 

yang jatuh di wilayah tersebut, air akan masuk ke dalam tanah dan memberikan 

konstribusi pada penambahan secara temporal atau permanen pada cadangan air 

tanah. Pendekatan yang dipergunakan untuk mengetahui besar air yang masuk 

ke dalam tanah, pada gerakan air secara vertikal dengan melakukan pengujian 

kapasitas infiltrasi tanah yang akan memasok air ke dalam air tanah. Proses lain 

adalah perubahan lereng pada permukaan tanah dan batas pada lapisan tanah 

dengan rombakan batuan induknya, yang ditunjukkan oleh ketebalan tanah. 

Kawasan resapan air mempunyai peranan penting bagi kelestarian lingkungan 

terutama dilihat dari sudut hidrologi wilayah yang lebih luas lagi (Soefaat, 1997). 

Perlindungan terhadap daerah resapan air dengan cara membuat ruang yang 

cukup bagi masuknya resapan air hujan pada area hutan untuk keperluan 

penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik area 

bawahannya maupun area yang bersangkutan.   

Daerah resapan air dinilai sangat penting dalam melestarikan sumber daya 

air tanah maupun untuk menciptakan keseimbangan tata air, baik air permukaan  

maupun air resapan yang masuk ke dalam tanah. Kelestarian dan keseimbangan 

sumber daya air yang tercakup didalamnya dalam hal ini baik dari segi kualitas 

maupun kuantitasnya tergantung pada terjaminnya keberlangsungan siklus 

hidrologi yang memadai di kawasan tersebut. Hal lain yang membuat kawasan 

resapan air ini penting disebabkan aliran air sangat tergantung oleh kondisi tata 

guna lahan dipermukaan, bila tidak ada yang bisa meresap dan daerah yang bisa 

menahan laju aliran maka pada waktu hujan air akan mengalir langsung ke laut. 

Pada waktu musim kemarau karena tidak ada lagi hujan maka keberadaan air di 

suatu tempat tergantung dari kuantitas dan kualitas resapan dan penahan air pada 

waktu musim penghujan. Dengan resapan maupun penahan air yang baik dan 

optimal maka kebutuhan air dapat terpenuhi di musim kemarau karena masih ada 

air yang tertampung atau tertinggal (Kodoatie dan Syarif, 2005).   

Berkembangnya fisik kawasan dari ruang terbuka hijau menjadi lahan  

terbangun telah mempersempit kawasan resapan air. Hal tersebut berpengaruh  

terhadap keseimbangan air dimana air melimpah pada waktu musim hujan dan  

kekeringan terjadi pada waktu musim kemarau. Beberapa persyaratan area 

resapan air dengan ciri-ciri wilayah dengan curah hujan tinggi, karakteristik struktur 
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tanah mampu meresap air dan bentuk geomorfologi mampu meresap air hujan 

secara maksimal. 

 

2.1.6.2  Area Di Sekitar Mata Air  

Area di sekitar mata air adalah kawasan di sekitar sumber mata air yang 

berfungsi sebagai resapan air dan dapat mempertahankan aliran mata air 

(Keppres No. 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung). Pelestarian 

terhadap area di sekitar sumber mata air bertujuan untuk tetap melindungi mata 

air dari semua kegiatan lainnya yang merusak kualitas air dan kondisi fisik 

kawasan sekitarnya. Kriteria area di  sekitar mata air adalah sekurang-kurangnya 

dengan jari-jari 200 meter di sekitar sumber mata air. 

 

 

Gambar 2.1. Tutupan lahan sekitar mata air Sumberawan 

Yudono (2016), dalam penelitian model perencanaan pengelolaan 2 

sumber mata air Sumber Awan dan Sumber Umbulan menjelaskan kawasan 

perlindungan sumber mata air: 

1. Kawasan perlindungan sumber mata air Sumber Awan, mencakup 4 zone: (1) 

zone 1 adalah area kompleks keluarnya mata air; (2) zone 2 adalah zone 

perlindungan mata air, dengan lereng curam (25-40 %), pada area ini jumlah 

tegakan pohon dapat menjadi vegetasi lahan. Spesies pohon tegakan 

merupakan tanaman yang mempunyai akar dalam dipadu dengan dengan 

1 2 

3 

4 
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tanaman berakar horisontal; (3) zone 3 merupakan zone diluar 50 meter, tetapi 

masih dalam radius 200 meter, dimana air hujan akan mengalir ke zone 1; (4) 

zone 4 daerah tangkapan air yang sebaiknya didominasi oleh pohon-pohon 

tegakan, (penjelasan tutupan lahan zone 1-4 tersaji pada Gambar 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kawasan perlindungan sumber mata air Sumber Umbulan, mencakup 4 zone: 

(1) zone 1, merupakan kompleks keluarnya mata air; (2) zone 2, merupakan 

area perlindungan mata air, dengan lereng curam (25-40%), terdapat tanaman 

tegakan mahoni dengan tumpang sari jagung dan ketela. Spesies pohon 

tegakan merupakan tanaman yang mempunyai akar dalam dipadu dengan 

dengan tanaman berakar horisontal; (3) zone 3, merupakan zone diluar 50 

meter, tetapi masih dalam radius 200 meter, dan air hujan akan mengalir ke 

zone 1, terdapat tanaman tegakan hutan produksi (mahoni dan sengon); (4) 

zone 4, daerah tangkapan air, dengan penggunaan lahan berupa hutan 

produksi (pinus dan mahoni), (penjelasan tutupan lahan zone 1-4 tersaji pada 

Gambar 2.2.). 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

Gambar 2.2. Tutupan lahan di bagian hulu mata air Sumber Umbulan 
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Tabel 2.5. Penentuan variabel konservasi air dan tanah  

No Nama & Tahun; 
Judul Penelitian  

Tujuan Penelitian Variabel Penelitian  

1 Tjakrawarsa dan 
Handoko (2013),  
Kajian teknik per-
lindungan mata air 
di Pulau Lombok 

untuk merumuskan teknik 
perlindungan mata air 
yang tepat di KHDTK 
Rarung 

1) Daerah tangkapan  
air 

2) Identifikasi jenis 
tanah, kelerengan, 
dan vegetasi  

3) Ketebalan hujan, 
4) Debit mata air, dan 

kualitas air; 
5)  Spesies tanaman di 

daerah tangkapan 
air 

2 Trimanto (2013), 
Diversifikasi 
tanaman sekitar 
aliran mata air di 
Pulau Moyo Nusa 
Tenggara Barat 

Mengetahui jenis-jenis 
tanaman di sekitar aliran 
mata air 
 

(1) Jenis pohon di seki-
tar sumber mata air 

(2) Kualitas air  

3 Fulazzaky (2014), 
Challenges of 
Integrated Water 
Resources 
Management in 
Indonesia 

(1) untuk mengetahui 
upaya ketersediaan air di 
Indonesia; (2) untuk 
mengevaluasi rencana 
melaksanakan integrated 
water resources manage-

ment, termasuk masalah 
birokrasi pemerintah; dan 
(3) untuk mendeskripsikan 
dan merekomendasikan 
tindakan membangun 
kapasitas dalam 
integrated water resources 
management (IWRM) 
dengan lingkungan yang 
mendukung, kerangka 
kerja dan instrumen 
manajemen kelembagaan 

1) Debit air 
2) Regulasi 
3) Infrastruktur 

4 Russo et al. 

(2014), 
Sustainable Water 
Management in 
Urban, 
Agricultural, and 
Natural Systems 

menilai pengelolaan air 
secara bekelanjutan di 
wilayah 3 sektor yaitu 
perkotaan, pertanian dan 
sistem alam. 

Indikator pengelolaan 
air biasanya meliputi 
infrastruktur air, kualitas 
lingkungan, ekonomi 
dan keuangan, lembaga 
dan masyarakat, 
kesehatan manusia, 
dan teknologi. 

 

 

Lanjutan Tabel 2.5. Penentuan variabel konservasi air dan tanah  
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No Nama & Tahun; 
Judul Penelitian  

Tujuan Penelitian Variabel Penelitian  

5 Sholichin et el. 
(2015), Analisis 
satuan kemam-
puan lahan 
ketersediaan air 
tanah di Kabu-
paten pasuruan  

Untuk mengetahui satuan 

kemampuan lahan 

ketersediaan air tanah 
serta penentuan daerah 
imbuhan airtanah di 
Kabupaten Pasuruan 

(1) Daerah imbuhan dan 
luahan (recharge 
area) 

(2) Nilai debit optimum 
sumur 

6 Aslamia (2015), 
Evaluasi potensi 
mata air Polaman 
dan Kalibiru untuk 
suplai air bersih 
penduduk di Keca-
matan Lawang, 
Kabupaten Ma-
lang 

(1) menganalisis supply 
kebutuhan air bersih 
penduduk Kecamatan 
Lawang bagian Utara, (2) 
membandingkan 
kesesuaian kualitas mata 
air Polaman dan Kali Biru 
dengan peraturan 
No.492/MENKES/PER/ 
2010, (3) mengetahui 
model pendistibusian air 
dari sumber mata air 
Polaman dan Kali Biru 

(1) Debit air 
(2) Kualitas air 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.1.7 Hasil Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait penelitian disertasi dengan judul 

Model Pemberdayaan Masyarakat untuk Revegetasi Gunung Arjuna dan 

Pelestarian Sumber Mata Air, antara lain sebagai berikut: Shrestha et al. (2010) 

dalam penelitian yang berjudul  biodiversity conservation in community forests of 

Nepal: rhetoric and reality, menjelaskan bahwa masyarakat dan pembuat 

kebijakan kurang memberikan perhatian dalam pengelolaan fungsi ekosistem dan  

keanekaragaman hayati. Kendala utama pengelolaan keanekaragaman hayati di 

hutan rakyat adalah motif ekonomi, sanksi dan kesenjangan pengetahuan. 

Masyarakat cenderung ke arah peningkatan monokultur spesies yang bernilai 

ekonomi tinggi dari pada hutan alam, yang bisa menjadi habitat dari semua jenis 

organisme hidup dari lumut kecil dan jamur tanaman dan hewan yang lebih besar. 

Jadi konservasi hutan tidak boleh dianggap hanya sebagai meningkatkan jumlah 

pohon ekonomis penting tetapi harus dirasakan juga sebagai konservasi fungsi 

ekosistem dan layanan hutan. Juwarkar et al. (2016), dalam penelitian yang 

berjudul biodiversity promotion in restored mine land through plant-animal 
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interaction, menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara tanaman dan kelompok 

pengurai dalam restorasi lingkungan. 4 kelompok organisme pengurai sampah 

antara lain mikroflora (bakteri, jamur, VAM), mircofauna (nematoda), mesofauna 

(protura, enchytraeidae, acari, collembola) dan makrofauna (diplura, isopoda, 

isoptera, chilopoda, diplopoda, coleoptera, cacing tanah). 

Paquette and Messier (2011), dalam penelitian berjudul pengaruh 

keanekaragaman hayati pada produktivitas pohon: pada iklim  

hutan boreal, menjelaskan bahwa produktivitas keanekaragaman hayati 

produktivitas tanaman dapat sebagai kontrol iklim, dan kondisi lingkungan. 

Fahmi et al. (2015) dalam penelitian berjudul keanekaragaman flora pada 

ekosistem hutan rakyat di Desa Prancak Kabupaten Sumenep, menjelaskan 

bahwa flora yang ditemukan pada ekosistem hutan rakyat di Desa Prancak 

Kabupaten Sumenep terdiri dari 11 famili yaitu: Fabaceae, Annonaceae, 

Myrtaceae, Anacardaceae, Elaeocarpaceae, Mimosaccae, Lamiaceae, 

Schizaceae, Poaceae, Cyperaceae, Pteridaceae, yang terbagi dalam 5 kelas yaitu 

Magnoliopsida, Dicotyledonae, Filicinae, Liliopsida, Filicopsida. Nilai rata-rata 

indeks keanekaragaman jenis Margalef (d) dari kedua metode adalah 4,198 atau 

masuk kategori keanekaragaman yang tinggi. Njurumana et al. (2014) dalam 

penelitian mengenai konservasi keanekaragaman hayati di Pulau Sumba 

menjelaskan bahwa manfaat konservasi keanekaragaman hayati adalah 

terjadinya keselarasan dan keberlanjutan kegiatan konservasi 145 spesies, 

termasuk didalamnya spesies terancam punah dan langka yang berasal dari 52 

famili. Beberapa aspek kehidupan masyarakat yang berpengaruh terhadap 

konservasi keanekaragaman hayati antara lain aspek ekonomi-pendapatan, aspek 

ekologi-konservasi, aspek sosial-budaya dan aspek spiritual.  

Hakim and Miyakawa (2013), dalam penelitian mengenai program restorasi 

di Taman Nasional Semeru Bromo Tengger, Indonesia menjelaskan beberapa 

spesies pohon pada konservasi Gunung Ranupani, yaitu Acer Laurinum, Acmena 

acuminatissima, Casuarina junghuhniana, Dacrycarpus imbricatus, Engelhardtia 

spicata, Myrsine korthalsii, Lithocarpus sundaicus, Lithocarpus korthalsii, 

Macropanax dispermum, Trema orientalis, Turpinia sphaerocarpa, Homalanthus 

giganteus, dan Astronia spectabilis. Dari kelompok tersebut yaitu Engelhardtia 

spicata, Homalanthus giganteus, Astronia spectabilis, Trema orientalis dan 

Casuarina junghuhniana, mempunyai fungsi sebagai spesies perintis. Riastika 
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(2012) dalam penelitian mengenai pengelolaan air tanah di area tangkapan air, 

menjelaskan bahwa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya 

perlindungan dan pelestarian di daerah imbuhan air tanah (recharge area), antara 

lain: melakukan kegiatan konservasi secara agronomis, melakukan kegiatan 

konservasi secara mekanis, pengaturan daerah sempadan sumber air, 

pengendalian pengolahan tanah dan pembuatan sumur resapan. Sementara 

untuk pengawetan air tanah dilaksanakan dengan cara: menghemat penggunaan 

air tanah, meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah, dan/atau mengendalikan 

penggunaan air tanah. Untuk pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran 

air tanah dilaksanakan dengan cara: mencegah pencemaran air tanah, 

menanggulangi pencemaran air tanah; dan/atau memulihkan kualitas air tanah 

yang telah tercemar. Afrin et al. (2015), dalam penelitian yang berjudul 

conservation of Butterflies in Bangladesh, menjelaskan bahwa manajemen habitat 

kupu-kupu, antara lain: (1) penanaman kebun bunga yang mengandung pohon 

asli, semak, dan rumput adalah salah satu cara mudah untuk menarik kupu-kupu; 

(2) kebun bunga liar yang termasuk pohon tinggi; (3) buat genangan sebagai 

sumber air tindakan. Untuk tindakan konservasi dan mitigasi antara lain: (1) 

melestarikan populasi kupu-kupu  dalam wilayah yang  besar; (2) mendorong 

mobilitas seluruh lanskap; (3) mendapatkan waktu adaptasi kupu-kupu; (4) 

mengurangi emisi gas rumah kaca; (5) penelitian instrumen penting untuk 

kehidupan kupu-kupu dan (6) monitoring memperbarui indikator. 

Adekola et al. (2015) dalam penelitian yang berjudul conserving and 

preserving forest and forest resources in Nigerian rural communities: implications 

for community education, menjelaskan bahwa pendidikan masyarakat pedesaan 

mengenai konservasi hutan mempunyai pengaruh signifikan pada pencegahan 

kerusakan ekosistem hutan. Sumarhani (2013) dalam penelitian mengenai 

pemberdayaan masyarakat untuk pelestarian hutan konservasi menjelaskan 

bahwa bentuk pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan dilakukan melalui pola 

pemanfaatan lahan dengan menggunakan model Wanatani (Agroforestry). Jenis 

tanaman yang ditanam adalah damar, mahoni, manglit, rasamala, puspa dan 

tanaman pertanian semusim (palawija dan sayuran), serta tanaman lainnya 

penghasil buah. Rata-rata pendapatan petani dalam setahun dari usaha tani 

sebesar 9 juta untuk setiap hektar lahan. Usaha lainnya yang dikembangkan oleh 

petani adalah peternakan domba dengan sistem bergulir, dimana setiap petani 
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memiliki kambing sebanyak 3-5 ekor. Kustamar et al. (2009), dengan penelitian 

yang berjudul konservasi sumber air berbasis partisipasi masyarakat di Kota Batu 

Jawa timur (water source conservation based upon community’s participation in 

Batu Town, East Java), menjelaskan bahwa (1) peningkatan efektifitas konservasi 

sumber air dapat dilakukan dengan memilih lokasi yang tepat berdasarkan peta 

kekritisan lahan, serta zonasi daerah perlindungan; (2) untuk tujuan konservasi, 

kawasan di sekitar sumber dibedakan menjadi: (a). Zona 1, sebagai daerah yang 

harus dilindungi dari pencemaran kotoran binatang dan manusia. (b). Zona 2, yaitu 

merupakan daerah tangkapan air hujan. Konservasi pada zona 1, dilakukan 

dengan pengelolaan limbah rumah tangga yang tepat dan pemanfaatan kawasan 

sumber sebagai sarana wisata milik desa. Konservasi pada Zona 2, dilakukan 

dalam bentuk: (a). konservasi lahan (vegetatif dan mekanis), (b). pembuatan 

imbuhan buatan dalam bentuk sumur resapan dan kolam resapan, (c). 

Pemanfaatan daerah sekitar sumber sebagai kawasan wisata buah dan tanaman 

hias milik desa. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam konservasi dapat 

dilakukan dengan pendekatan social dan ekonomis.  

Fulazzaky (2014), dalam penelitian yang berjudul challenges of integrated 

water resources management in Indonesia, menjelaskan bahwa: (1) river base 

integrated water resources management plan menjelaskan strategi untuk 

mengatasi masalah lingkungan air. Perencanaan tujuan mencakup jangka 

pendek, menengah dan panjang, yang disepakati oleh semua stakeholder utama; 

(2) river base integrated water resources management plan membantu dalam 

pengambilan keputusan, monitoring dan evaluasi kemajuan semua proyek yang 

diusulkan. Perlu membangun river base water consumption untuk menghindari 

konflik kepentingan, dan mensinkronkan akses ke sumber daya bersama dari air 

untuk serbaguna; (3) standar prosedur operasi ditetapkan untuk mendukung 

pelaksanaan integrated water resources management, dan sistem informasi 

berbasis web didirikan pada tingkat nasional dan daerah tertentu. Russo et al. 

(2014), dalam penelitian yang berjudul sustainable water management in urban, 

agricultural, and natural systems, menjelaskan bahwa ada 2 hal pokok dalam 

pengelolaan air secara berkelanjutan yaitu: (1) semua bentuk air harus dapat 

dimanfaatkan, dan digunakan kembali sebagai sumber daya air; dan (2) 

meningkatkan produksi air tanaman pertanian merupakan kesempatan terbesar 
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untuk mengurangi konsumsi air total, yang dapat memenuhi kebutuhan keamanan 

pangan global. 

Agbelade and Fagbemigun (2015) dalam penelitian yang berjudul 

assessment of incentives for forest biodiversity conservation in rainforest and 

derived savannah vegetation zones of Ekiti State, Nigeria, menjelaskan bahwa (1) 

upaya pemerintah melestarikan keanekaragaman hayati hutan hujan nilainya 

53,4%, sementara hutan savannah 55,0%; (2) responden yang setuju insentif 

tanah untuk kegiatan pertanian dan konservasi keanekaragaman hayati hutan, 

nilainya 73,3% hutan hujan dan 66,7% untuk savannah. Manfaat konservasi hutan 

yang berkeberlanjutan menurut responden manfaat ekonomi tinggi, yaitu 56,7% 

untuk hutan hujan dan 66,7% untuk hutan savannah. Sementara manfaat sosial 

hutan hujan adalah 23,3% dan 21,7% untuk savannah. Daisuke et al. (2013), 

dalam penelitian mengenai rehabilitasi untuk degradasi hutan hujan tropis di 

Serawak, Malaysia menjelaskan bahwa : (1) karakteristik tanah hutan tropis adalah 

asam lemah, dan didominasi mineral kaolin, suhu tanah permukaan >35OC, dan 

intensitas cahaya relatif sama, intensitas cahaya tertinggi area padang rumput; (2) 

pertumbuhan bibit tertinggi di area padang rumput, sementara banyak bibit yang 

mati selama 81 bulan; (3) pertumbuhan tanaman yang bertahan hidup tanaman 

banyak terjadi di area dalam hutan sekunder dan hutan bekas tebang. Sementara 

tanaman mati banyak terjadi di area padang rumput, hal ini disebabkan oleh 

intensitas cahaya yang sangat tinggi untuk semua spesies.  

Donaldsonab et al. (2016) dalam penelitian yang berjudul taxonomic bias 

and international biodiversity conservation research, menjelaskan bahwa terdapat 

perbedaan per spesies menurut daftar IUCN. Mamalia seperti harimau Panthera 

tigris Linnaeus, Afrika gajah Loxodonta africana Blumenbach, kelompok ikan 

seperti Atlantic Cod Gadus morhua Linnaeus, ikan mas Cyprinus carpio Linnaeus; 

spesies reptil seperti belimbing Dermochelys coriacea Vandelli, sisik Eretmochelys 

imbricata Linnaeus, dan laut hijau penyu Chelonia mydas Linnaeus. Hasil 

identifikasi menunjukkan bahwa vertebrata memiliki dokumen konservasi 

keanekaragaman hayati yang lebih tinggi untuk per spesies (Mamalia: 15,5, reptil: 

5.2, ikan: 3.7). Tidak ada spesies invertebrata muncul sebagai outlier (semua 

spesies memiliki < 300 kertas). Berdasarkan daftar IUCN, mayoritas spesies 

invertebrata tidak dievaluasi (IUCN Red List of Terancam Punah 2012). 

Perbandingan antara spesies vertebrata dan invertebrate menunjukkan bahwa 
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spesies vertebrata mempunyai 12,3, 5,3, dan 13,5 kali lipat data konservasi yang 

lebih keanekaragaman hayati yang dipublikasikan untuk setiap spesies di darat, 

air tawar, dan habitat laut.  

Widianingsih et al. (2016) dalam penelitian yang berjudul contribution of 

forest restoration to rural livelihoods and household income in Indonesia, 

menjelaskan bahwa hutan hujan dataran rendah tetap penting untuk mata 

pencaharian masyarakat adat. Selain pendapatan hutan, rumah tangga 

masyarakat adat menghasilkan pendapatan sebagai buruh harian di perkebunan 

kelapa sawit dan karet. Kelompok Malayan lokal dan imigran menghasilkan 

pendapatan dari konversi hutan dan perkebunan skala kecil (karet dan kelapa 

sawit). Upah bukan dari hutan memberikan kontribusi pendapatan tahunan untuk 

semua kelompok. Rumah tangga Malaya dan Imigran lokal lebih mungkin untuk 

terlibat dalam usaha kecil. Kelompok masyarakat etnis  terbukti relevan dalam 

menentukan aset modal rumah tangga dan total pendapatan tahunan. Agar 

konsesi restorasi hutan dapat meningkatkan mata pencaharian Batin Sembilan, 

maka disarankan agar PT. REKI mengamankan akses dan hak untuk memanen 

hasil hutan non kayu dalam konsesi daerah; terus mendukung pemasaran dan 

penjualan hasil hutan yang bukan kayu bernilai tinggi yang dikumpulkan oleh 

kelompok-kelompok adat; dan melibatkan Batin Sembilan untuk melakukan patroli 

dan perlindungan wilayah konsesi dengan menawarkan insentif yang wajar. Hal ini 

penting untuk mengakui etnis dan perbedaan sosio-ekonomi saat 

mengembangkan kebijakan dan manajemen intervensi untuk mendukung mata 

pencaharian pedesaan dan mempromosikan tujuan restorasi. 

Whitworth et al. (2016), dalam penelitian yang berjudul how much potential 

biodiversity and conservation value can a regenerating rainforest provide? A ‘best-

case scenario’ approach from the Peruvian Amazon, menjelaskan bahwa nilai rata-

rata kekayaan spesies 87% (±3,5) adalah keanekaragaman alpha yang ditemukan 

di kawasan hutan primer, dan nilai rata-rata 83% (±6,7) adalah daftar spesies 

daerah wilayah tersebut. Tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi ditemukan 

di lokasi penelitian hutan regenerasi, dan tidak didominasi oleh spesies generalis, 

namun dapat mengandung spesies indikator kunci.  

Obinna (2013) dalam penelitian yang berjudul mitigation and adaptation 

strategies against climate change by women cooperatives in Umuahia North local 

government area, of Abia State, menjelaskan: (1) karakteristik sosial ekonomi 
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responden,  88,9% responden sudah menikah, sementara hanya 5,6% yang belum 

menikah. 67% responden berusia 27-55 tahun, 5,6%  berusia antara 20-28 tahun, 

dan 27,8% berada dalam golongan usia 56-73 tahun. 83% responden 

menghabiskan waktu 5-15 tahun di sekolah, 44,4% responden mata pencaharian 

sebagai petani, 38,9% responden sebagai pedagang, 5,6% responden sebagai 

pegawai negeri, sementara pekerjaan lainnya sebesar 11,1%. Data responden 

menunjukkan bahwa 88,8% mempunyai jumlah anggota keluarga 1-6 orang. 50% 

responden mempunyai penghasilan antara Rp.10,000.00 – Rp. 15,000.00,/hari, 

sementara yang 50% responden mempunyai penghasilan Rp. 16,000.00,- keatas. 

Data responden menunjukkan bahwa 66,6% memiliki pengalaman bertani 5-19 

tahun, sementara 55,5% responden menyatakan petani memiliki lahan pertanian 

0,2-2 hektar. 66,7% responden telah memegang posisi kepemimpinan; (2) data 

informasi responden terkait perubahan iklim menunjukkan bahwa 33,3%, 22,2%, 

dan 16,7% dari responden menerima informasi tentang perubahan iklim melalui 

radio, televisi dan koran. 44% responden mendapat informasi tentang perubahan 

iklim melalui koperasi. Data responden menunjukkan bahwa 27,8%, 33,3%, 50%, 

22,2% dan 16,7% dari responden masing-masing mendapat informasi tentang 

perubahan iklim melalui nilai usia, gereja, penyuluh, tetangga dan lembaga 

penelitian. Dampak dari informasi tersebut menjelaskan bahwa merupakan 

masalah yang sangat besar untuk penduduk pedesaan daerah penelitian; (3) 

tanggapan responden terhadap penerapan adaptasi dan mitigasi terhadap 

perubahan iklim. menunjukkan bahwa penanaman pohon, penutupan tanaman, 

diversifikasi mata pencaharian, penggunaan alternatif lain kayu bakar dan batu 

bara di masakan rumah tangga, pertanian campuran, pertanian penggunaan 

varietas adalah praktek mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim 

di wilayah penelitian; (4) beberapa faktor mempengaruhi strategi adaptasi dan 

mitigasi di wilayah penelitian menunjukkan 88,9% responden menyatakan 

kurangnya dana sebagai faktor pembatas. 77% responden menyatakan masalah 

budaya, (seperti pembakaran lahan pertanian), 91,7% menyatakan kurangnya 

kesadaran, 94,4% responden menyatakan faktor kurang minat, dan 100% 

responden kurangnya peraturan, masing-masing faktor mempengaruhi praktek 

adaptasi dan mitigasi di wilayah penelitian. Mason et al. (2012), dalam penelitian 

yang berjudul silvicultural strategies for adapting planted forests to climate change: 

from theory to practice, menjelaskan bahwa jenis pohon hutan Sitka spruce, 
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sangat sesuai dengan kondisi iklim yang berlaku. Keterbatasan pertumbuhan  

Sitka spruce di bawah skenario baseline, terutama karena sensitivitas spesies 

yang miskin unsur hara tanah, dan tindakan perbaikannya adalah penggunaan 

pupuk dan/atau campuran keperawatan. 

Tadesse et al. (2013), dalam penelitian yang berjudul rural water supply 

management and sustainability: the case of Adama Area, Ethiopia, menjelaskan 

bahwa: (1) partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaannya 

sangat baik, sementara mekanisme pemantauan operasi, manajemen dan 

partisipasi masyarakat terhadap pilihan teknologi masih kurang baik; (2) skema air 

berada pada jarak yang cukup jauh yaitu kurang dari 2 km, dalam kebanyakan 

kasus waktu yang dibutuhkan untuk pulang pergi mengambil air dari sumber 

kurang 30 menit, namun waktu antreannya lebih dari satu jam. Pasokan air tidak 

mencukupi karena hanya sekitar 15% penerima manfaat yang bisa mendapatkan 

20 liter air per hari per kapita. Sumber air terpapar dalam banyak kasus dengan 

kotoran manusia, kehidupan liar, ternak dan banjir yang tidak terkendali. Praktik 

sanitasi di daerah penelitian buruk karena hanya sekitar 3,4% yang memiliki 

ventilasi dan peningkatan jamban dan lubang terbuka. 

 

2.2  Kerangka Konsep Penelitian   

Kawasan hutan Gunung Arjuna berdasarkan data 20 tahun terakhir  

kondisinya menghawatirkan sebagai akibat adanya penebangan liar pohon-pohon 

tegakan, pembuatan arang kayu hutan, besarnya tekanan penduduk, perburuan 

liar pada area hutan lindung, perambahan hutan untuk pertanian jagung, kopi dan 

pisang, bencana alam dan kebakaran hutan saat musim kemarau. Data USAID 

tahun 2008 menunjukkan bahwa kondisi tanaman Gunung Arjuna antara lain: 

populasi tanaman berkurang, jumlah spesies pohon tegakan berkurang, jumlah 

individu pohon dalam spesies sedikit, keanekaragaman hayati tanaman tegakan 

rendah dan kerapatan tanaman rendah. Sementara kondisi sumber mata air di 

Gunung Arjuna menunjukkan bahwa jumlah sumber mata air yang kering atau mati 

adalah 30 mata air, dari total 41 sumber mata air, sumber mata air mati saat musim 

kemarau, mata air kering di musim kemarau bisa mencapai waktu 3 bulan, jumlah 

debit air bertambah ketika musim hujan dan kualitas warna air jernih pada waktu 

musim kemarau, sementara musim hujan warna air keruh, kerapatan vegetasi di 
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sekitar mata air jarang, dan jumlah spesies dan keanekaragaman di sekitar mata 

air rendah. 

Luas hutan Gunung Arjuna di wilayah Kabupaten Pasuruan mencapai 

12.000 hektar. Sekitar 1.500 hektar diantaranya rusak akibat kebakaran pada 

2012. Dari 1.500 hektar yang terbakar tersebut, baru 300 hektar yang di 

rehabilitasi. Menurut Study dari Clinton Foundation, USA tahun 2011-2012, laju 

kerusakan hutan di Gunung Arjuna mencapai 0.24% atau setara dengan 68 

ha/tahun. Apabila kondisi ini terus berlanjut, maka akan mengancam persediaan 

air bersih bagi hampir 2 juta masyarakat di Kabupaten Pasuruan, 4.7 ribu Ha 

sawah irigasi dan sekitar 500 industri di Kabupaten Pasuruan (Wiyono, 2008). 

Tindakan pemulihan kondisi hutan dalam waktu yang diharapkan lebih 

cepat adalah dengan kegiatan rehabilitasi hutan (Hobbs et al., 2007; Laughlin et 

al., 2008). Kegiatan rehabilitasi area tangkapan air dilakukan pada areal yang telah 

mengalami kerusakan atau penurunan kualitas sumber daya hutan. Untuk 

menjaga keanekaragaman hayati pada kawasan tersebut maka perlu diupayakan 

pemanfaatan potensi keanekaragaman hayati yang ada di kawasan hutan 

tersebut. Pendekatan metodologi rehabilitasi kawasan hutan  menurut Basyuni 

(2002) dapat pula diterapkan untuk rehabilitasi sub daerah aliran sungai 

Kedunglarangan dan Gumandar Gunung Arjuna, dengan model pemberdayaan 

masyarakat sekitar hutan sebagai pelaksana, perawat dan menjaga tanaman 

hutan  tidak mengalami kerusakan. Proses kegiatan pemberdayaan masyarakat 

untuk revegetasi hutan Gunung Arjuna dan pelestarian sumber mata air antara lain 

sebagai berikut: 

(1) Mengumpulkan informasi mengenai kerusakan hutan di sekitar sumber mata 

air Lajer, Dawuhan, Sumberkuning dan Watupereng wilayah Gunung Arjuna. 

Mengumpulkan informasi kondisi latar belakang sosial-kultural-ekonomi 

masyarakat Desa Leduk dan Jatiarjo Prigen, Kabupaten Pasuruan. 

Mendapatkan data-data kondisi sumber mata air Lajer, Dawuhan, 

Sumberkuning dan Watupereng. Program ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah penyebab kerusakan hutan berasal dari aktivitas manusia seperti 

pembukaan areal perladangan, kebakaran hutan atau karena adanya faktor 

alam. 
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(2) Menyusun data base mengenai keanekaragaman hayati tanaman dan kondisi 

sumber mata air Lajer, Dawuhan, Sumberkuning dan Watupereng, daerah 

yang akan di rehabilitasi. 

(3) Mengukur tingkat kesuburan tanah, dengan cara melakukan analisa fisika dan 

kimia. Mengukur kelimpahan mikroorganisme yang menguntungkan untuk 

tanah.  

(4) Penyediaan bibit pohon yang sehat dilakukan dengan cara pemesanan dan 

pemilihan bibit tanaman dari Balai Benih Perhutani Prigen.  

(5) Penyediaan pupuk kendang berasal dari usaha peternakan masyarakat Desa 

Leduk dan Jatiarjo. Sementara pupuk Urea, Zn, Phonska dan obat-obatan 

tanaman pestisida didapatkan dari KUD Pertanian Prigen. 

(6) Kegiatan penanaman pohon adalah kegiatan untuk mengembalikan spesies 

ke habitat alaminya dilakukan dengan penanaman dengan menggunakan 

seedling yang dikembangkan dari kebun bibit maupun bagian dari tanaman 

(propagule). Area penanaman mencakup 4 zone: (1) zone 1, merupakan 

kompleks keluarnya mata air; (2) zone 2, merupakan area perlindungan mata 

air, dengan lereng curam (25-40%); (3) zone 3, merupakan zone diluar 50 

meter, tetapi masih dalam radius 200 meter, dan air hujan akan mengalir ke 

zone 1; (4) zone 4, daerah tangkapan air. 

(7) Pemeliharaan tanaman, kegiatan pemeliharaan adalah pembebasan atau 

penyiangan dari gulma, penjarangan, penggantian tanaman (penyulaman). 

Kegiatan pemeliharaan tanaman mencakup juga upaya pengendalian 

terhadap hama dan penyakit dan pencegahan terhadap binatang yang dapat 

mengganggu tanaman perlu dilakukan. Di samping itu juga perlu dilakukan 

monitoring vegetasi tanaman dan pertumbuhannya untuk pencegahan dan 

deteksi dini terhadap bahaya kebakaran selanjutnya. Kegiatan penanaman 

dan pemeliharaan tanaman dilakukan dalam bentuk program pemberdayaan 

bersama masyarakat Desa Leduk dan Jatiarjo Prigen-Kabupaten Pasuruan. 

Kegiatan monitoring rehabilitasi hutan dengan tujuan untuk: 

(a) Mengetahui perubahan tingkat keanekaragaman spesies tumbuhan 

(b) Mengetahui perubahan dan dinamika ekosistem hutan 

(c) Mengetahui pola regenerasi spesies tumbuhan dari segi ekologi 
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Pemantauan ini dapat mendukung program penghimpunan data base 

keanekaragaman hayati yang telah disusun sebelumnya agar tetap sesuai 

dengan kondisi di lapangan. 

Arsyad (2000) menjelaskan persyaratan jenis-jenis pohon yang digunakan 

untuk rehabilitasi hutan: 

1) Jenis pohon yang ditanam cepat tumbuh 

2) Pohon mampu menghasilkan serasah yang banyak 

3) Bertajuk lebat 

4) Mampu hidup dengan baik di area degradasi hutan 

5) Sistem perakaran tanaman melebar, kuat, dalam dan berakar serabut cukup 

banyak 

6) Mudah ditanam dan tidak memerlukan pemeliharaan 

7) Tahan terhadap hama dan penyakit 

8) Mampu memperbaiki tanah terutama untuk kandungan unsur nitrogen 

9) Sedapat mungkin bernilai ekonomis dan dalam jangka pendek dapat 

menghasilkan bahan makanan seperti buah-buahan, makanan ternal dan lain-

lain. 

Ginting et al. (1995), menjelaskan persyaratan jenis-jenis pohon untuk 

tujuan rehabilitasi hutan yang terdegradasi: 

(1) Mampu tumbuh di tempat terbuka dengan penyinaran penuh (jenis pioner, 

intoleran, beriap sehat) 

(2) Dapat tumbuh dan bersaing dengan alang-alang serta cepat menutup tanah 

(3) Mudah bertunas setelah terbakar atau dipangkas 

(4) Biji atau bagian vegetatif untuk pembiakan mudah didapat 

(5) Untuk tujuan penhijauan, jenis-jenis pohon yang dipilih harus disenangi oleh 

masyarakat 

Ginting et al. (1995), menjelaskan persyaratan tempat tumbuh yang utama, 

meliputi: tinggi tempat, curah hujan, temperatur, tesktur tanah/jenis tanah, pH, 

drainase dan toleransi terhadap cahaya. Berdasarkan kriteria dasar pemilihan 

jenis pohon, maka persyaratan tumbuh adalah sebagai berikut: 

A. Pohon pengendali erosi, dengan ciri-ciri: berakar intensif dengan akar 

tunggang panjang, dan tumbuh cepat di waktu muda. Jenis-jenis pohon yang 

memenuhi syarat tersebut antara lain: Sengon Laut (Paraseriathes falcataria), 

Waru Gunung (Hibicus macrophyllus), Marmojo (Indigofera galegoides),  
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Gianti (Sesbania sesban), Hapaan (Flemingia congesta), Kemlandingan 

(Leucaena glauca) dan Johar (Cassia siamea), Mindi (Melia azedarach), Balsa 

(Ochroma bicolor), Wungu/bungur (Lagerstroemia speciosa), Alingsem 

(Homalium tomentosum), Eucalyps (Eucalyptus alba), Laban (Vitex 

pubescens), Kemiri (Aleurites moluccana), dan Damar (Agathis dammara) 

B. Pohon pengendali longsor, dengan ciri-ciri: berakar kurang intensif dan akar 

tunggang tumbuh lebih cepat, dan pertumbuhan batang kurang cepat di waktu 

muda. Jenis-jenis pohon yang memenuhi syarat antara lain: Tekik (Albizzia 

lebeck), Pilang (Acacia leucophlocea), Asem (Tamaridus indica), Tajuman 

(Bauhinia malabarica),Trengguli (Cassia fistula), Sono keling (Dalbergia 

latifolia), Sono sisso (Dalbergia sisso), Sono kembang (Pterocarpus indicus), 

Mahoni daun lebar (Swietenia macrophylla), Rengas (Gluta rengas), Kesambi 

(Chleichera oleosa) dan Jati (Tectona grandis) 

C. Tanaman pohon buah-buhan/pertanian yang dianjurkan untuk pengawetan 

tanah dan air, dengan ciri tanaman mempunyai umur panjang. Jenis-jenis 

pohon yang memenuhi syarat tersebut antara lain: Cengkeh (Eugenia 

aromatica), Jambu mete (Anacardium occidentale), Jambu biji (Psidium 

guajava), Rambutan (Nephelium lappaceum), Sirsak (Annona muricata),  

Alpukat (Persea Americana), Nangka (Artocarpus heterophyllus) dan Aren 

(Arenga pinnata). 

D. Tanaman penyediaan makanan ternak, antara lain: Sengon (Paraserianthes 

falcataria), Kemlandingan (Leucaena glauca), Putri malu (Minosa pudica), 

Orok-orok (Crotalaria juncea), Turi (Sesbania grandifolia), Dadap (Erythrina 

lithosperma), Rumput gajah (Pennisetum purpureum), Sentro (Centrocema 

pubescens), Stilo (Stylosanthes guianensis), Rumput raja (Pannisetum 

purpoides), Rumput setaria (Setaria anceps) dan Rumput bahia (Paspalum 

notarum) 

E. Jenis tanaman penguat tepi aliran sungai atau tebing, dan juga sebagai 

penahan longsor, jenis-jenis pohon yang sesuai antara lain: Aren (Arenga 

pinata), Bambu (Giganthochloa albociliata), Kaliandra (Calliandra calothyrsus), 

Gamal (Glyricidia sepium), Salak (Salacca edulis) dan Rotan (Calamus 

rotang). 

Berdasarkan tahapan kerangka konsep penelitian tersebut diatas, maka 

diperlukan flow diagram kerangka konsep penelitian model pemberdayaan 
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masyarakat untuk revegetasi Gunung Arjuna dan pelestarian sumber mata air. 

Flow diagram kerangka konsep penelitian tersaji pada Gambar 2.3. Sementara  

konsep yang dikembangkan peneliti berdasarkan observasi dan kajian literatur 

dapat dijelaskan sebagai model hipotetik seperti pada Gambar 2.4. 
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sumber mata air 

untuk dijual 
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 pemasangan pipa 

untuk air minum  

Pemberdayaan Masyarakat dan Revegetasi Hutan 

Berlanjut tahapan PROSES, pada halaman berikutnya 

INPUT: 
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Pemberdayaan 

masyarakat Desa Leduk, 

Jatiarjo dan Dayurejo 

Revegetasi hutan  

Gunung Arjuna 

Pelestarian di area 
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 merawat tanaman 
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penanaman 
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pohon 
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 Kegiatan 

penanaman bibit 

pohon 

 penanaman pohon di 

sekitar sumber mata 

air  

 pemeliharaan 

saluran air ke 

pemukiman 

Gambar 2.3. Kerangka Konsep Penelitian  

Pemberdayaan masyarakat untuk revegetasi hutan Gunung Arjuna 

dan pelestarian area di sekitar sumber mata air 

 pendapatan rumah 

tangga keluarga  

 kecukupan air dari 

sumber mata air 

 pengetahuan dan 

ketrampilan 

 diversifikasi usaha 

kecil dan menengah 

 bertambahnya 

spesies pohon 

 bertambahnya 

individu pohon 

dalam spesies 

 bertambahnya 

spesies hewan yang 

relevan dengan 

pertumbuhan 

tanaman 

 bertambahnya 

keanekaragaman 

flora dan fauna 

 debit air di sumber 

mata air pada musim 

hujan melimpah 

 debit air di sumber 

mata air pada musim 

kemarau ada 

 debit air di mata air 

nol kurang dari 3 

bulan 

 kualitas air warnanya 

jernih  

 nilai ekonomis air 

lebih mahal 
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Keterangan: 
  
PM1: Sumberdaya manusia 
PM2: Ekonomi 
PM3: Sosial 
PM4: Kelembagaan lokal 
PM5: Sarana dan prasarana 
  
GT1: Kemiringan lahan 
GT2: Kedalaman tanah                         

efektif 
  
RH1: Spesies tanaman 
RH2: Pembibitan 
RH3: Pemupukan 
RH4: Penanaman 
RH5: Perawatan 
  
PVH1: Stratifikasi vegetasi 
PVH2: Kekayaan burung 
PVH3: Kekayaan taksonomi 
PVH4: Kerapatan tanaman 
  
PSA1: Debit air di musim 

hujan 
PSA2: Debit air di musim 

kemarau 
PSA3: Erosi 
PSA4: Nilai ekonomi air 

 

Gambar 2.4. Model Hipotetik Penelitian 
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2.3  Hipotesis  

(1) Hipotesis 1: faktor-faktor pemberdayaan masyarakat diduga berpengaruh 

terhadap revegetasi Gunung Arjuna 

Hipotesis statistiknya: 

H0 : β1 < 0, faktor-faktor pemberdayaan masyarakat tidak berpengaruh 

signifikan terhadap revegetasi Gunung Arjuna 

H0 diterima dan nilai probability (P) > 0,05 dan critical ratio (CR) < 1,96. 

H1 : β2 > 0, faktor-faktor pemberdayaan masyarakat berpengaruh signifikan 

terhadap revegetasi Gunung Arjuna 

H0 ditolak dan nilai probability (P) < 0,05 dan critical ratio (CR) > 1,96 

(2) Hipotesa 2: kondisi geografi dan tanah diduga berpengaruh terhadap 

revegetasi Gunung Arjuna 

Hipotesis statistiknya: 

Ho : β1 < 0, kondisi geografi dan tanah  tidak berpengaruh signifikan terhadap 

revegetasi Gunung Arjuna  

H0 diterima dan nilai probability (P) > 0,05 dan critical ratio (CR) < 1,96. 

H1 : β2 > 0, kondisi geografi dan tanah berpengaruh signifikan terhadap 

revegetasi Gunung Arjuna 

H0 ditolak dan nilai probability (P) < 0,05 dan critical ratio (CR) > 1,96 

(3) Hipotesa 3: revegetasi Gunung Arjuna diduga berpengaruh terhadap 

kelestarian sumber mata air  

Hipotesis statistiknya: 

Ho : β1 < 0, revegetasi Gunung Arjuna tidak berpengaruh terhadap kelestarian 

sumber mata air 

H0 diterima dan nilai probability (P) > 0,05 dan critical ratio (CR) < 1,96. 

H1 : β2 > 0, revegetasi Gunung Arjuna berpengaruh terhadap kelestarian 

sumber mata air 

H0 ditolak dan nilai probability (P) < 0,05 dan critical ratio (CR) > 1,96 

(4) Hipotesis 4: faktor-faktor pemberdayaan yaitu: (a) sumber daya manusia; (b) 

ekonomi; (c) sosial dan (d) kelembagaan lokal ; (e) sarana dan prasarana; 

diduga sebagai model pemberdayaan masyarakat berbasis revegetasi  

Gunung Arjuna dan pelestarian area di sekitar sumber mata air  
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Hipotesis statistiknya: 

Ho : β1 < 0, faktor-faktor pemberdayaan yaitu: (a) sumber daya manusia; (b) 

ekonomi; (c) sosial dan (d) kelembagaan lokal ; (e) sarana dan prasarana 

bukan merupakan model pemberdayaan masyarakat berbasis revegetasi  

Gunung Arjuna dan pelestarian area di sekitar sumber mata air  

H0 diterima dan nilai probability (P) > 0,05 dan critical ratio (CR) < 1,96. 

H1 : β2 > 0, faktor-faktor pemberdayaan yaitu: (a) sumber daya manusia; (b) 

ekonomi; (c) sosial dan (d) kelembagaan lokal ; (e) sarana dan prasarana 

merupakan model pemberdayaan masyarakat berbasis revegetasi Gunung 

Arjuna dan pelestarian area di sekitar sumber mata air  

H0 ditolak dan nilai probability (P) < 0,05 dan critical ratio (CR) > 1,96 

 

2.4  Kerangka Analisis Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, kerangka konseptual penelitian, maka 

analisis yang diperlukan meliputi analisis deskriptif dan SEM untuk menetapkan 

strategi dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pemberdayaan masayarakat 

terhadap keberhasilan revegetasi kawasan hutan Gunung Arjuna dan pelestarian 

sumber mata air. Dasar analisis SEM adalah analisa loading factor dan analisis 

regression weight. Dalam hal ini dilakukan analisis keanekaragaman hayati 

(pertumbuhan tanaman dan perkembangan hewan), debit air dan kualitas air pada 

musim kemarau dan hujan. Kerangka analisis data penelitian dapat dilihat pada 

Gambar 2.5. 
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Menetapkan model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan untuk revegetasi 

hutan Gunung dan pelestarian sumber mata air  

Gambar 2.5. Kerangka Analisis Penelitian  
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2.5  Kerangka  Operasional Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan secara cross sectional melalui analisis data 

primer dan sekunder dari survei para pelaku kepentingan revegetasi hutan 

Gunung Arjuna dan pelestarian sumber mata air di wilayah Kecamatan Prigen 

Kabupaten Pasuruan, untuk penelitian ini difokuskan di dua desa yaitu Desa Leduk 

dan Jatiarjo. Pemangku kepentingan lainnya adalah industri PT. Sorini Agro Asia 

Corporindo, pemerintah Kabupaten Pasuruan (Badan Lingkungan Hidup Daerah, 

Muspika Kecamatan Prigen, Pemerintah Desa Leduk dan Jatiarjo), Yayasan 

Kaliandra dan pemerhati lingkungan Universitas di Kabupaten Pasuruan. Jumlah 

responden dalam penelitian ini adalah adalah 400 responden. Kerangka 

operasional 3 tahapan penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revegetasi Hutan Gunung Arjuna 

Risk Assessment: 
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2.6  Kebaruan Penelitian 

Nilai kebaruan (novelty) penelitian ini adalah terletak pada bentuk-bentuk 

kegiatan dalam masyarakat yang dapat ditetapkan dan dilaksanakan sebagai 

model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan (Desa Leduk, Dayurejo dan 

Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan) untuk revegetasi dan 

pelestarian area di sekitar sumber mata air Gunung Arjuna. Dalam menyusun 

bentuk-bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, maka mempertimbangkan 

secara menyeluruh faktor-faktor penentu keberhasilan pemberdayaan masyarakat 

(sumberdaya manusia, ekonomi, sosial, kelembagaan, sarana dan prasarana), 

geografi dan tanah (kemiringan lahan dan kedalaman tanah efektif), faktor-faktor 

penentu keberhasilan revegetasi (spesies tanaman, pembibitan, pemupukan, 

penanaman dan perawatan), profil vegetasi hutan (stratifikasi vegetasi, kekayaan 

burung, kekayaan taksonomi, kerapatan tanaman) dan faktor-faktor penentu 

keberhasilan pelestarian area di sekitar sumber mata air (kondisi debit air di musim 

hujan dan kemarau, erosi dan nilai ekonomis air). Selain itu juga memperhitungkan 

seberapa besar tingkat kesejateraan dan semakin meningkat keanekaragaman 

hayati hutan Gunung Arjuna.  
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III. METODE PENELITIAN  

 

3.1  Jenis Penelitian  

Penelitian disertasi ini termasuk dalam jenis deskriptif kuantitatif, yaitu 

penelitian yang menjelaskan fakta suatu obyek, peristiwa, kegiatan, proses dan 

manusia secara apa adanya dalam selang waktu yang masih dapat diingat oleh 

responden. Perlakuan kegiatan secara benar menjelaskan obyek penelitian, dan 

memiliki ciri khas digunakan menggambarkan suatu keadaan (Prastowo, 2011). 

Berkenaan dengan tujuan penelitian, maka dilakukan pengumpulan data dan 

informasi dari masyarakat di sekitar kawasan hutan. Populasi penelitian ini adalah 

masyarakat sekitar hutan yang berdomisili di tiga desa, yaitu Desa Leduk, Jatiarjo dan 

Dayurejo, Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Adapun responden 

sebagai sampel penelitian ini anggota masyrakat yang antara lain kelompok 

masyarakat peduli lingkungan, LMDH (lembaga masyarakat desa hutan), pemerintah 

desa (RT, RW, kepala dusun dan desa), HIPAM (himpunan pengusaha air minum), 

tokoh agama, petani dan peternak, kelompok pemuda, PokDarwis, BPD (badan 

permusyawaratan desa), kelompok Tahura, guru, ulu-ulu, komite pendidikan, tokoh 

budaya, pensiunan karyawan perhutani dan kelompok perwakilan PKK, yang 

ditentukan secara cluster sampling berdasarkan jarak antara lokasi sumber mata air 

dengan tempat tinggal responden. 

Untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari para responden, dilakukan 

wawancara mendalam dengan para informan kunci (key informan). Dalam penelitian 

ini informan yang diwawancarai secara mendalam adalah: Kepala Desa Leduk dan 

Jatiarjo, tokoh masyarakat Desa Leduk dan Jatiarjo, Kepala Operasional Pengelolaan 

Hutan dari Yayasan Kaliandra, Yayasan Cempaka, Kepala Perhutani, Camat Prigen 

dan Manajemen PT. Sorini Agro Asia Corporindo, Pasuruan. Selanjutnya untuk 

mengukur pelaksanaan revegetasi, rehabilitasi dan pelestarian sumber mata air di 

hutan Gunung Arjuna, maka dilakukan verifikasi dan pengukuran terhadap 

pertumbuhan spesies pohon yang ditanam dalam area sumber mata air Lajer, 

Dawuhan (Desa Leduk), Sumberkuning (Dayurejo) dan Watupereng (Desa Jatiarto) 

kawasan Gunung Arjuna. Spesies tanaman tersebut merupakan data dari 
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pelaksanaan rehabilitasi hutan PT. Sorini Agro Asia Corporindo  selama tahun 2013-

2017. Alat dan bahan untuk pengukuran pertumbuhan tanaman antara lain meteran, 

pensil, pulpen, pisau, gunting, buku tulis, tali rafia, kamera, plastik klep, termometer 

air raksa, pasak. Selanjutnya melakukan pengamatan dan inventarisasi jenis-jenis 

pohon berdasarkan habitat dan pertumbuhannya untuk masing-masing area di sekitar 

sumber mata air.  

Data diambil dari pertumbuhan spesies tanaman yang ada di setiap area 

sekitar sumber mata air dengan cara mencatat dan memotret bagian-bagian yang 

mencirikan spesies pohon tersebut. Tahap selanjutnya adalah mengukur debit air 

pada musim kemarau dan hujan, data kualitas air. Hasil data pertumbuhan spesies 

tanaman selanjutnya akan di analisis nilai kepadatan tanaman, kepadatan relative, 

frekuensi, frekuensi relative, nilai penting (importance value), dan indeks 

keanekaragaman (Indriyanto, 2006). 

Selanjutnya untuk merumuskan model pemberdayaan masyarakat sekitar 

hutan untuk revegetasi hutan Gunung Arjuna dan pelestarian sumber mata air secara 

berkelanjutan, maka dilakukan sharing dan discussion dengan berbagai stakeholder 

yang berkepentingan dan memahami pemberdayaan masyarakat dan pelestarian 

hutan, yang antara lain tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat pemerhati 

lingkungan, masyarakat Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo, kelompok masyarakat 

peduli hutan, petugas pengendali ekosistem hutan, petugas keamanan, staf ahli dan 

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan. 

Penelitian ini adalah permasalahan asosiatif, yaitu suatu pertanyaan peneliti 

yang bersifat menghubungkan dua variabel atau lebih. Hubungan variabel dalam 

penelitian adalah hubungan kausal, yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat. Ada 

variabel independent atau eksogen, dan variabel dependent atau endogen. Variabel 

eksogen dipilih sesuai pertimbangan berdasarkan kondisi empiris, kegiatan 

revegetasi hutan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan tahun, kemampuan 

peneliti, ketersediaan teori pendukung, dan karakteristik daerah penelitian (Supranto, 

2004). Variabel eksogen dalam rencana penelitian ini adalah : 

a) Pemberdayaan masyarakat (PM) 

(1) Sumber daya manusia (PM1) 
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(2) Ekonomi (PM2) 

(3) Sosial (PM3) 

(4) Kelembagaan lokal (PM4) 

(5) Sarana dan prasarana (PM5) 

b) Geografi dan tanah (GT) 

(1) Kemiringan lahan (GT1) 

(2) Kedalaman tanah efektif (GT2) 

c) Variabel tergantung  dalam penelitian ini ada 3 yaitu: 

RH, adalah simbol dari variabel revegetasi hutan Gunung Arjuna area sumber 

mata air Lajer, Dawuhan (Desa Leduk), Sumberkuning (Dayurejo) dan 

Watupereng (Desa Jatiarto), Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, Jawa 

Timur, dengan indikator antara lain:  

(1) Spesies tanaman (RH1) 

(2) Pembibitan ( RH2) 

(3) Pemupukan (RH3) 

(4) Penanaman (RH4) 

(5) Perawatan (RH5) 

Revegetasi hutan ditentukan dengan mengukur pemenuhan pemberdayaan 

masyarakat; geografi dan tanah. 

PVH, adalah simbol dari variabel profil vegetasi dan fauna hutan Gunung Arjuna, 

dengan indikator: 

(1) Stratifikasi vegetasi (PVH1) 

(2) Kekayaan burung (PVH2) 

(3) Kekayaan taksonomi (PVH3) 

(4) Kerapatan tanaman (PVH4) 

Profil vegetasi dan fauna Gunung Arjuna ditentukan dengan mengukur 

pemenuhan revegetasi hutan, kondisi geografi dan tanah serta pemberdayaan 

masyarakat sekitar hutan 

PSA, adalah simbol  untuk  variabel pelestarian sumber mata air, dengan indikator: 

(1) Debit air di musim hujan (PSA1) 
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(2) Debit air di musim kemarau (PSA2) 

(3) Erosi (PSA3) 

(4) Nilai ekonomi air (PSA4) 

Pelestarian sumber mata air ditentukan dengan mengukur pemenuhan profil 

vegetasi dan fauna hutan, revegetasi hutan, geografi dan tanah serta 

pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. 

 

3.2  Konsep dan Variabel Penelitian 

3.2.1  Definisi Konsep Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan (PM) 

Adams (2003), menjelaskan mengenai definisi pemberdayaan masyarakat 

adalah sebagai alat untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat supaya 

mereka mampu mengelola lingkungan dan mencapai tujuan mereka, sehingga 

mampu bekerja dan meningkatkan pribadi mereka, dan orang lain untuk terus 

mengembangkan kualitas hidupnya. 

Pemberdayaan mencakup tahapan proses dan sebuah tujuan. Sebagai 

proses pemberdayaan adalah serangkaian aktivitas untuk memberikan kekuasaan 

kepada kelompok lemah untuk memperoleh akses dan kesempatan yang sama 

seperti yang didapat kelompok kuat. Sedangkan pemberdayaan sebagai tujuan dapat 

dilihat sebagai hasil dari suatu proses untuk menciptakan masyarakat yang mampu 

dan berdaya, berkuasa terhadap diri sendiri, mampu memenuhi kebutuhan hidup 

sendiri sehingga mendapatkan kehidupan yang lebih baik secara ekonomi, fisik dan 

sosial (Suhartini et al., 2005). 

Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan adalah proses pendekatan 

partisipasi untuk pengembangan, peningkatan kapasitas, terwujudnya efektivitas dan 

efisiensi dan menciptakan dorongan andil kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. 

Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan adalah penguatan masyarakat agar mereka 

memiliki kemampuan untuk menilai keadaan dirinya sendiri dan memiliki keterampilan 

untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan mereka sendiri agar hidup mereka 

lebih baik (Sardjono, 1998). Kesejahteraan masyarakat sekitar hutan bukan hanya 

diukur dari kemajuan fisik dan ekonomi melainkan juga dari solidaritas sosial 



65 
 

 
 

warganya yang tinggi sehingga mampu mengembangkan kerja sama spontan untuk 

kepentingan bersama. Masyarakat desa hutan yang sejahtera adalah masyarakat 

yang mandiri dan mampu berfungsi memelihara ketertiban sosial dan kelestarian 

lingkungannya. Ciri yang terlihat dari masyarakat mandiri dan fungsional adalah 

adanya kapasitas untuk mengembangkan dan menerapkan pengaturan-pengaturan 

yang arif dalam pengelolaan hutan (Andri, 2002). 

Pemberdayaan masyarakat untuk rehabilitasi hutan dilakukan melalui 

beberapa tahapan proses pelibatan, yaitu: (1) penumbuhan ide-ide; (2) pengambilan 

keputusan; (3) pelaksanaan dan (4) evaluasi serta pembagian manfaat ekonomis. 

Sementara metode yang digunakan dalam pelibatan masyarakat yakni metode 

dengan pendekatan sasaran dan pendekatan materi. Upaya pemberdayaan dilakukan 

melalui pendampingan yakni upaya untuk menyertai masyarakat dalam 

mengembangkan berbagai potensi yang mereka miliki, sehingga diharapkan mereka 

mampu mencapai kualitas hidup yang lebih baik (Sugiyanto, 2010). Terdapat 

beberapa strategi yang harus ditempuh dalam upaya pemberdayaan masyarakat 

sekitar hutan yaitu: (1) pengembangan aspirasi dan partisipasi masyarakat; (2) 

pengembangan kelembagaan masyarakat; (3) pengembangan usaha ekonomi rakyat; 

(4) pendekatan lintas sektoral; (5) penerapan teknologi yang ramah lingkungan (John 

MacKinon et al., 1993), 

3.2.2  Definisi Operasional Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan (PM) 

Pemberdayaan merupakan kegiatan penguatan masyarakat agar mereka 

memiliki kemampuan untuk menilai keadaan dirinya sendiri dan memiliki keterampilan 

untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan mereka sendiri agar hidup mereka 

lebih baik. Upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dapat dilakukan melalui 

berbagai macam program. Dua dari tiga pola pemberdayaan yang telah dikenal 

adalah (1) pembinaan masyarakat desa hutan, dan (2) pola kemitraan antara 

masyarakat dan industri pengolahan kayu (Effendi et al., 2014).  

Widianingsih et al. (2016), menjelaskan bahwa indikator pengukuran program 

pemberdayaan masyarakat hutan antara lain variabel ekonomi, sosial dan 

kelembagaan masyarakat desa hutan. Effendi et al. (2014), menyatakan bahwa 
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beberapa faktor dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan untuk mencegah 

illegal logging, antara lain: (1) peningkatan pendapatan, (2) penyediaan sarana dan 

prasarana dan (3) penciptaan perilaku positif pelestarian lingkungan.  

Faktor pendukung pemberdayaan masyarakat meliputi sumber daya alam 

melimpah, kualitas sumber daya manusia yang meningkat, globalisasi dan kemajuan 

teknologi yang mempengaruhi bidang pertanian, perikanan, pariwisata dan UKM. 

Sementara faktor penghambat pemberdayaan masyarakat adalah terbatasnya modal, 

sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat yang rendah (Andini et al., 2014). 

Basna et al. (2012), dalam penelitian model pengelolaan kawasan hutan Gunung Meja 

Manokwari Papua Barat, menjelaskan bahwa variabel pemberdayaan masyarakat 

antara lain: (1) modal manusia (human capital), (2) modal fisik (physical capital), (3) 

modal sosial (social capital), (4) bantuan modal usaha, (5) pemberdayaan potensi 

sumber daya alam, dan (6) pengelolaan kelembagaan. Sumedi et al. (2012), dalam 

penelitian mengenai strategi pengelolaan pegunungan Jawa, faktor-faktor kunci 

pemberdayaan antara lain berupa: (1) kemiskinan yang masih tinggi; (2) 

kelembagaan; (3) dialog stakeholder; (4) harmoni antar lembaga; (5) sumber daya 

manusia; (6) dinamika sejarah; dan (7) perhatian yang besar dari lembaga nasional 

dan internasional. 

A. Sumber Daya Manusia (PM1) 

Pemberdayaan sekitar hutan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan 

masyarakat, memperbaiki kesejahteraannya, dan meningkatkan partisipasi mereka 

dalam segala kegiatan pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem secara 

berkelanjutan (Sumarhani, 2013). Pemberdayaan sumber daya masyarakat adalah 

usaha untuk membangun, menguatkan, dan mengembangkan kelembagaan serta 

dilakukan pendampingan secara berkelanjutan menuju ke arah kemandirian 

(Suhartini et al., 2005).  

Garavan et al. (2001) menjelaskan bahwa sumber daya manusia berguna bagi 

kelembagaan organisasi karena empat hal utama, yaitu: (1) fleksibilitas dan 

kemampuan beradaptasi; (2) peningkatan individu; (3) kompetensi; (4) 

pengembangan kompetensi organisasi; dan (5) kerja individu. Sementara Gomes-
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Mejia et al. (1998), menyatakan bahwa faktor-faktor yang terkait dengan 

pengembangan sumber daya manusia yang diasumsikan memiliki efek pada 

kemampuan kinerja karyawan, antara lain proses perekrutan, pengelolaan 

pemberhentian, penilaian kemampuan, penghargaan, kompensasi; pelatihan dan 

pengembangan (Yang and Lin, 2009). Rayadi (2012), menyatakan bahwa faktor 

penilaian sumber daya manusia dalam hubungannya terhadap kinerja antara lain: (1) 

perencanaan, (2) seleksi, (3) penempatan, (4) hubungan, (5) pengembangan dan 

pelatihan dan (6) penilaian kinerja. Menurut Widyarso (2012) pendidikan dan pelatihan 

akan mempercepat dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap kemampuan. Oleh 

karena itu pendidikan dan pelatihan berperan penting dalam peningkatan kompetensi 

sumber daya manusia. Haedarusman (2013), menjelaskan bahwa aspek rendahnya 

kualitas sumber daya manusia masih menjadi faktor penghambat dalam 

pemberdayaan masyarakat. Akar permasalahan dalam pemberdayaan masyarakat 

adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia masyarakat. Hal ini mempengaruhi 

tingkat kesadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi yang ada (Choiria et 

al., 2014). Modal manusia adalah aset yang berkaitan dengan kemampuan untuk 

melakukan suatu aktivitas tertentu. Modal manusia dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan tiga indikator yaitu (a) tingkat pendidikan, (b) tingkat kesehatan dan (c) 

kemampuan membangun interaksi hubungan/asosiasi antar sesama (Widjajanti, 

2011). 

Persepsi responden mengenai sumberdaya manusia untuk pemberdayaan 

masyarakat Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo yaitu: (1) tingkat pendidikan 

masyarakat minimum sekolah menengah pertama; (2) sebagian besar pekerjaan 

utama masyarakat petani; (3) terdapat pekerjaan sebagai peternak dan perikanan; (4) 

ada masyarakat yang mempunyai usaha sampingan, selain sebagai petani dan 

peternak. 

B. Ekonomi (PM2) 

Harahap (2012), menjelaskan bahwa dimensi variabel pemberdayaan 

ekonomi masyarakat antara lain: (1) bantuan modal bergulir; (2) bantuan 
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pembangunan prasarana; (3) penguatan kelembagaan; (4) penguatan kemitraan 

usaha; dan (5) bantuan pendampingan.  

Kesejahteraan masyarakat sekitar hutan sangat menentukan keberhasilan 

pengelolaan kawasan hutan yang dilindungi. Jika kawasan pelestarian dianggap 

sebagai sesuatu yang positif manfaatnya, maka penduduk sendiri akan bekerja sama 

dengan pengelola dalam melindungi hutan. Beberapa kegiatan pemberdayaan 

masyarakat sekitar hutan, yang merupakan sumber ekonomi adalah penanaman 

dengan sistem tumpang sari di sekitar kawasan konservasi, dengan nilai keuntungan 

antara lain: (1) sumber pendapatan untuk mendukung kawasan konservasi; (2) 

keamanan pendapatan (income security); (3) frekuensi pendapatan (income 

frequency); (4) kemungkinan keberlanjutan hasil (product sustainability) (Sumarhani, 

2013). 

Menurut Tulusan dan Londa (2014), menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan 

ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, dapat dilakukan melalui 

pengembangan keterampilan usaha ekonomi yang diarahkan pada (1) enabling yaitu 

terciptanya iklim yang mampu mendorong berkembangnya potensi masyarakat; (2) 

empowering yaitu potensi yang dimiliki oleh masyarakat lebih diperkuat lagi dan (3) 

protecting yaitu potensi masyarakat yang lemah dalam segala hal perlu adanya 

perlindungan secara seimbang agar persaingan yang terbentuk berjalan secara sehat 

sebagai upaya menjadikan masyarakat memiliki kemampuan dalam menjalankan 

usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 

Persepsi responden mengenai kondisi ekonomi untuk pemberdayaan masyarakat 

Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo yaitu: (1) masyarakat desa mempunyai 

pekarangan/sawah untuk usaha pertanian; (2)  pendapatan rata-rata masyarakat 

setiap bulan, minimal adalah 2 jutaan dan bisa lebih; (3) minimal jumlah tanggungan 

dalam satu keluarga adalah 3 orang (istri, anak, orangtua); (4) sebagian besar warga 

yang mempunyai pekerjaan dan usaha memiliki tabungan atau aset; (5) sebagian 

besar warga Desa Leduk atau Jatiarjo dan Dayurejo mempunyai usaha peternakan 

keluarga (seperti ternak ayam, kambing atau sapi). 
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C. Sosial (PM3) 

Modal sosial adalah norma atau nilai yang telah dipahami bersama oleh 

masyarakat yang dapat memperkuat jaringan sosial/kerja yang positif, dalam rangka 

tercapainya tujuan bersama untuk menciptakan nilai. Indikator-indikator dalam 

pengukuran modal sosial antara lain (a) jaringan sosial/kerja, (b) tingkat kepercayaan 

antara sesama, (c) ketaatan terhadap norma, (d) kepedulian terhadap sesama, dan 

(e) keterlibatan dalam aktivitas organisasi sosial (Pranarka dan Vidhyandika, 1996). 

Hasbullah (2006), menyatakan 6 unsur pokok dalam modal sosial antara lain: 

participation in a network, reciprocity, trust, social norms, values dan proactive action.  

Putnam (1993), menjelaskan bahwa komponen-komponen dalam mengukur 

keberhasilan pelaksanaan modal sosial dalam masyarakat antara lain kepercayaan 

(trust), jejaring (network), dan nilai-nilai dan peraturan tak tertulis (norms). Realitas 

tersebut memperkuat studi-studi sebelumnya yang menyimpulkan bahwa secara 

umum jejaring dan keanggotaan kelompok berpengaruh positif terhadap 

meningkatnya kesejahteraan anggota dan kemudian terhadap pembangunan 

masyarakat desa secara keseluruhan (Yokoyama and Munakata, 2006). Dalam 

studinya terhadap para pedagang hasil pertanian di Madagaskar. Fafchamps and 

Minten (1999), menyimpulkan bahwa jejaring sosial berfungsi mengurangi biaya 

transaksi dalam situasi informasi yang tidak sempurna, dan memiliki margin yang lebih 

tinggi. Sementara Narayan and Pritchett (1999) dan Reid and Salmen (2002) 

menjelaskan bahwa derajat modal sosial, baik yang diukur secara kualitatif maupun 

kuantitatif, memiliki efek positif terhadap pembangunan pertanian dan pendapatan 

rumah tangga petani. Kepercayaan sosial (social trust) menjadi faktor kunci untuk 

meningkatkan kehendak individu dan juga pembangunan sosial-ekonomi pada level 

masyarakat desa (Yokoyama and Munakata, 2006).  

Persepsi responden mengenai karakteristik sosial untuk pemberdayaan 

masyarakat Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo yaitu: (1) kegiatan gotong royong 

masih dilaksanakan di Desa Leduk atau Jatiarjo dan Dayurejo; (2) sebagian besar 

warga secara aktif dan sukarela ikut kegiatan gotong-royong di masyarakat; (3) 

budaya kegiatan sosial seperti saling membantu dalam upacara kematian, orang 

sakit, pernikahan dan tertimpa musibah masih ada di masyarakat; (4) sebagian besar 
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warga mengetahui ada program revegetasi hutan Gunung Arjuna; (5) pemimpin 

masyarakat (ketua adat, tokoh masyarakat, kepala dusun dan desa, ketua RW/TR) 

ikut aktif dalam rehabilitasi hutan. 

D. Kelembagaan (PM4) 

Dalam konteks pemberdayaan, beberapa program prioritas yang secara 

umum dilaksanakan lembaga kemasyarakatan desa hutan antara lain (1) 

pengembangan usaha ekonomi produktif, (2) pemenuhan kebutuhan dasar terutama 

di bidang pendidikan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing, 

kebutuhan gizi, maupun sarana dan prasarana fisik sesuai kebutuhan, (3) pelestarian 

pranata dan kearifan lokal, (4) partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam 

pengambilan keputusan pembangunan (Surahman, 2004). Kelembagaan masyarakat 

desa hutan adalah batasan-batasan yang diciptakan untuk mengelola interaksi 

kehidupan antar warga masyarakat lokal manusia. 4 aspek indikator pengurusan 

kelembagaan hutan, yaitu: (1) peraturan perundang-undangan; (2) organisasi 

(struktur, tugas pokok dan fungsi, kewenangan dan mekanisme kerja); (3) sumber 

daya manusia; (4) pembiayaan. Dari 4 aspek tersebut, diharapkan mampu menjawab 

bagaimana sebenarnya dalam pengurusan kehutanan, terutama pada aspek 

organisasi dan sumber daya manusianya. Keempat aspek di atas juga memiliki 

keterkaitan dengan prinsip-prinsip hutan rakyat (Rahmawaty, 2004). 

Persepsi responden mengenai kelembagaan lokal untuk pemberdayaan 

masyarakat Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo yaitu: (1) sudah terbentuknya 

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo; (2) 

fungsi dan tanggung jawab LMDH adalah bertanggung jawab revegetasi dan 

pelestarian hutan; (3) masyarakat sekitar hutan ikut terlibat aktif dalam pelaksanaan 

program revegetasi hutan (perencanaan, pembiayaan, organisasi, pelaksanaan, 

pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan); (4) Lembaga Masyarakat Desa Hutan 

(LMDH) mempunyai kerjasama dengan pihak lain dalam mengelola hutan 

(perusahaan, perhutani, universitas); (5) LMDH Desa Leduk atau Jatiarjo dan 

Dayurejo  dalam menjalankan kerja sama untuk revegetasi hutan banyak mengalami 

kendala-kendala yang menghambat pelestarian hutan Gunung Arjuna. 
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E. Sarana dan Prasarana (PM5) 

Modal sarana dan prasarana adalah fasilitas atau aset yang digunakan 

sebagai alat dan pendukung utama terselenggaranya suatu proses usaha atau 

aktivitas dalam rangka pencapaian tujuan seperti gedung, jalan, alat-alat, mesin, dan 

sebagainya. 6 indikator pengukuran modal sarana dan prasarana antara lain: (a) 

sarana produksi pertanian, (b) sarana dan prasarana pendidikan, (c) sarana dan 

prasarana kesehatan, (d) sarana dan prasarana ekonomi, (e) sarana dan prasarana 

komunikasi, dan (f) sarana dan prasarana transportasi (Widjajanti, 2011). 

Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, usaha mendorong produktivitas 

dan meningkatnya usaha, tidak mempunyai manfaat yang berarti untuk masyarakat, 

bila hasil produk-produk pemberdayaan tidak meningkatkan pendapatan ekonomi 

masyarakat. Oleh karenanya, hal terpenting dari tujuan pemberdayaan ekonomi 

masyarakat adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran (Anandita et 

al., 2013). Tersedianya prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokasi 

produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan tujuan akhirnya adalah 

meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan pengusaha mikro, pengusaha 

kecil, serta pengusaha menengah, sehingga proyek pembangunan prasarana 

pendukung desa tertinggal, memang strategis untuk terus ditingkatkan (Harahap, 

2012). 

Persepsi responden mengenai sarana dan prasarana untuk pemberdayaan 

masyarakat Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo yaitu: (1) akses prasarana jalan masuk 

Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo sudah beraspal; (2) sudah tersedia prasarana 

transportasi desa seperti ojek atau mikrolet; (3) sudah tersedia prasarana air bersih 

untuk masyarakat di Desa  Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo; (4) sudah tersedia prasarana 

kesehatan untuk masyarakat di Desa  Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo; (5) sudah tersedia 

prasarana pendidikan seperti sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama 

(SLTP) untuk masyarakat di Desa  Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo. 

 

3.2.3  Definisi Konsep Geografi dan Tanah (GT) 

Menurut National Council for Geographic Education and The Association of 

American Geographers (1984). Konsep geografi mencakup lokasi (location), tempat 
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(place), hubungan timbal balik (relationship within place), gerakan (movement) dan 

perwilayahan (regionalization). Konsep esensial geografi secara umum terbagi 

menjadi beberapa konsep yaitu konsep lokasi, pola, geomorfologi dan diferensiasi 

area (Suharyono dan Amin, 1994).  

(1) Konsep lokasi adalah menjelaskan daerah tempat adanya keterkaitan sebuah 

obyek diatas muka bumi ini. Lokasi dapat digambarkan sebagai titik koordinat, 

yaitu garis bujur dan garis lintang. Konsep lokasi ini dibagi menjadi dua, yaitu 

lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut yaitu letak sebuah daerah dilihat 

dari garis lintang maupun garis bujur. Lokasi relatif dapat berubah-rubah berkaitan 

dengan keadaan sekitarnya 

(2) Konsep pola adalah berkaitan dengan bentuk, struktur, maupun persebaran 

fenomena ataupun kejadian yang terjadi di permukaan bumi berupa gejala alam 

atau gejala sosial. Pengertian pola lainnya ialah sebagai tatanan geometris secara 

beraturan sebagai sebuah bentuk interaksi antara manusia dan lingkungannya 

(3) Konsep geomorfologi adalah menjelaskan bentuk permukaan bumi sebagai hasil 

perubahan geologi yang disertai erosi dan sedimentasi, sehingga permukaan 

bumi berbentuk pulau-pulau, daratan luas yang bergunung dengan lereng-lereng, 

dan lembah-lembah. Contoh geomorfologi adalah Kota Surabaya dan Jakarta 

berada di dataran rendah, sementara Kota Malang dan Bogor berada di dataran 

tinggi. 

(4) Konsep diferensiasi area adalah membandingkan diantara dua daerah untuk 

menjelaskan perbedaan diantara satu wilayah dengan wilayah lainnya, sebab 

setiap wilayah tersebut mempunyai karakteristik yang unik. Contoh diferensiasi 

area adalag mata pencaharian penduduk yang ada didaerah pantai kebanyakan 

adalah nelayan, sementara di dataran pegunungan warganya kebanyakan 

menjadi seorang petani. 

Tanah adalah lapisan terluar permukaan bumi yang padat terdiri dari 

campuran material batuan dengan sisa-sisa bahan organik. Secara alamiah 

bentuknya berlapis-lapis dalam keadaan lepas-lepas pada kedalaman yang 

bermacam-macam, morfologinya berbeda dengan material induknya yang terletak 
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dibawahnya, berbeda-beda dengan sifat dan susunannya, sifat kimia, komposisi dan 

sifat biologisnya (Darmawijaya, 1990). 

Sementara geografi tanah mempelajari tentang karakteristik berbagai jenis 

tanah, letak, sifat dan susunan berbagai jenis tanah di permukaan bumi. Pemahaman 

karakteristik bermaca-macam jenis tanah tersebut dipelajari dalam ilmu tanah. 

Sementara untuk ilmu geografi tanah lebih menjelaskan mengenai sebaran berbagai 

jenis tanah, dan mempelajari faktor-faktor penyebab perbedaan jenis tanah antara 

satu daerah dengan daerah lainnya. 

 

3.2.4  Definisi Operasional Geografi dan Tanah (GT) 

(1) Kemiringan Lahan (GT1) 

Kemiringan lereng adalah sudut yang dibentuk oleh perbedaan tinggi 

permukaan lahan (relief), yaitu antara bidang datar tanah dengan bidang horizontal 

dan pada umumnya dihitung dalam derajat atau persen (%). Dua titik yang berjarak 

horizontal 100 meter, memiliki selisih tinggi 10 meter, dan membentuk lereng 10%. 

Kecuraman lereng 100% artinya sama dengan kecuraman lereng 45O. Disamping 

dapat memperbesar volume aliran permukaan, kondisi lereng yang curam 

menyebabkan kecepatan aliran permukaan semakin meningkat. Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa semakin curam kondisi lereng, maka juga dapat memperbesar 

jumlah butiran tanah yang terangkut ke bawah. Klasifikasi kemiringan lereng 

berdasarkan SK Mentan No.837/KPTS/Um/11/1980. 

Tabel 3.1. Klasifikasi kemiringan  

No. Kelas Kemiringan Lereng  

1 Datar 0 - < 3 

2 Landai/berombak 3 - < 8 

3 Agak miring/bergelombang 8 - < 10 

4 Miring/berbukit 15 - < 30 

5 Agak curam 30 - < 45 

6 Curam 45 - < 65 

7 Sangat curam = 65 

Sumber: Arsyad (2000) 

Beberapa unsur topografi yang berpengaruh terhadap terjadinya lahan kritis 

antara lain kemiringan lereng, panjang lereng, bentuk dan arah lereng. Kemiringan 



74 
 

 
 

lereng lahan menjadi faktor utama penyebab terjadinya proses pembentukan tanah 

dan gejala perubahan kondisi tanah, sebagai akibat pengaruh lingkungan fisik dan 

hayati. Faktor kemiringan lereng lahan berpengaruh terhadap mudah terjadinya erosi, 

semakin besar derajat kecuraman lereng pada lereng lahan, maka dapat memberikan 

daya erosivitas hujan semakin besar, akibatnya adalah berbagai material kesuburan 

dan sifat-sifat fisika tanah mengalami pelepasan dipermukaannya. 

Unsur-unsur topografi lainnya yaitu panjang lereng, bentuk dan arah lereng 

dapat berpengaruh terhadap terjadinya erosi. Nilai panjang lereng dihitung mulai dari 

titik pangkal aliran permukaan, sampai dengan titik dimana air masuk saluran sungai,  

semakin panjang lereng lahan, maka jumlah total erosi yang dihasilkan juga akan 

semakin banyak (Arsyad, 2000).  

Persepsi responden mengenai kemiringan lahan untuk revegetasi hutan 

Gunung Arjuna yaitu: (1) kondisi lahan penanaman pohon di sumber mata air Lajer, 

Dawuhan, Sumberkuning dan Watupereng adalah miring dan berbukit-bukit; (2) 

kondisi kemiringan lahan penanaman pohon di sumber mata air Lajer, Dawuhan, 

Sumberkuning dan Watupereng adalah curam; (3) pada musim penghujan kondisi 

lahan penanaman pohon di sumber mata air Lajer, Dawuhan, Sumberkuning dan 

Watupereng terjadi erosi; (4) pada lahan lereng yang miring berbukit-bukit di area 

sumber mata air Lajer, Dawuhan, Sumberkuning dan Watupereng kondisi material 

lahan adalah berbatu-batu; (5) pada lahan lereng yang miring berbukit-bukit di 

sepanjang area sumber mata air Lajer, Dawuhan, Sumberkuning dan Watupereng 

tumbuh tanaman penahan longsor.  

(2) Kedalaman Tanah Efektif (soil depth) (GT2) 

Pengertian kedalaman tanah efektif adalah kondisi kedalaman tanah yang 

masih dapat ditembus akar tanaman. Banyaknya perakaran tanaman, baik akar halus 

maupun akar kasar, serta dalamnya akar-akar tersebut dapat menembus tanah dan 

bila tidak dijumpai akar tanaman, maka kedalaman efektif ditentukan berdasarkan 

kedalaman solum tanah (Hardjowigeno, 2007). Kondisi kedalaman tanah efektif lahan 

berpengaruh terhadap terjadinya erosi lahan kritis. Oleh karena itu pengamatan dan 

penilaian kedalaman tanah efektif dapat dilakukan dengan pengukuran nilai 
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persebaran akar tanaman. Kedalaman tanah efektif diklasifikasikan dalam Tabel 3.2. 

berikut ini. 

Tabel 3.2. Kedalaman tanah efektif lahan 

NO Nilai kedalaman tanah (cm) Kelas  

1 > 90 Dalam 

2 90 - 50 Sedang 

3 50 – 25 Dangkal 

4 < 25 Sangat dangkal 

Sumber: Arsyad (2000). 

Pertumbuhan pohon berdasarkan hasil pengamatan beberapa hasil penelitian  

umumnya dipengaruhi berbagai macam faktor antara lain: (1) sinar matahari; (2) suhu; 

(3) udara; (4) air dan (5) beberapa unsur hara tanah, seperti Nitrogen, Phospor dan 

Kalium dan lain-lainnya. Beberapa unsur hara tanah tersebut mempunyai peranan  

untuk pertumbuhan tanaman, semakin banyak unsur hara dalam tanah, maka akan 

semakin baik dan produktif tanah yang dihasilkan. Kekurangan unsur hara dalam 

tanah dapat diketahui dengan beberapa cara, salah satunya dengan melakukan 

analisis tanah. Untuk mengetahui jumlah kandungan unsur hara dalam tanah dapat 

dilakukan metode pengharkatan, yaitu dengan menjumlahkan ketiga parameter hara 

N, P2O5 dan K2O. Metode pengharkatan dilakukan dengan cara menjumlahkan unsur-

unsur hara dalam tanah, yang bermanfaat dari sifat-sifat fisik tanah (Hardjowigeno, 

2007). 

Persepsi responden mengenai kedalaman tanah efektif untuk revegetasi 

hutan Gunung Arjuna yaitu: (1) kandungan unsur-unsur hara lahan di sekitar area 

sumber mata air Lajer, Dawuhan, Sumberkuning dan Watupereng adalah subur; (2) 

pohon dapat tumbuh baik (tinggi dan membesar) di sekitar area sumber mata air Lajer, 

Dawuhan, Sumberkuning dan Watupereng; (3) pohon yang ditanam perakarannya 

tembus menyebar kedalam tanah secara kuat; (4) pohon yang ditanam di sepanjang 

aliran sumber mata air dapat menyerap air di musim hujan dan (5) jenis pohon yang 

tumbuh di sekitar area sumber mata air Lajer, Dawuan, Sumberkuning dan 

Watupereng dapat mencegah erosi di musim penghujan. 
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3.2.5  Definisi Konsep Revegetasi Hutan (RH) 

Berdasarkan penetapan Peraturan Menteri Kehutanan RI No.: P. 60/Menhut-

II/2009 menjelaskan pengertian revegetasi adalah usaha untuk memperbaiki dan 

memulihkan vegetasi yang rusak melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan 

pada lahan bekas penggunaan kawasan hutan. Kurniawan (2001) mendefinisikan 

kegiatan revegetasi adalah kegiatan penanaman kembali pohon-pohon yang pernah 

ada, dimana pohon-pohon tersebut ditebang atau musnah karena adanya kegiatan 

manusia. Penebangan atau pemusnahan tersebut berakibat timbulnya lahan- lahan 

kritis, lahan kritis ini tidak mampu lagi Erosi, hilangnya nilai kesuburan tanah, 

menyerap air hujan dan meningkatnya air larian. Sementara Wibisono dan Dohong 

(2017), menjelaskan bahwa revegetasi adalah suatu upaya untuk memperbaiki lahan  

yang vegetasinya telah rusak melalui kegiatan penanaman, agar kondisi tutupan 

lahannya membaik atau pulih seperti sediakala. 

Revegetasi pada umumnya diawali dengan proses persemaian. Setelah 

persemaian terbangun, maka kegiatan dilanjutkan dengan penyiapan berbagai jenis 

bibit yang akan ditanam di lapangan. Jenis-jenis yang dipersiapkan di persemaian 

adalah jenis-jenis terpilih yang telah disesuaikan dengan kondisi yang ada di lokasi 

penanaman. Pada musim yang tepat, bibit yang telah siap tanam kemudian ditanam 

dan dipelihara di lapangan. Sesuai dengan alur kegiatan tersebut di atas, maka 

panduan teknis dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian (1) proses persemaian; (2) 

bagian (2) pembibitan tanaman hutan rawa gambut, dan bagian (3) penanaman dan 

pemeliharaan. Untuk memantau keberhasilan kegiatan revegetasi, monitoring perlu 

dilakukan secara periodik (Wibisono dan Dohong, 2017). 

 

3.2.6 Definisi Operasional Revegetasi Hutan (RH) 

Vegetasi mempunyai pengaruh yang bersifat melawan terhadap pengaruh 

faktor-faktor lain yang erosi seperti hujan, topografi dan karakteristik tanah. Vegetasi 

juga mampu memperbaiki agregasi tanah. Pembentukan agregat tanah dimulai dari 

penghancuran bongkah-bongkah tanah oleh perakaran tanaman. Akar-akar tanaman 

akan masuk ke dalam bongkahan tanah, kemudian bongkahan-bongkahan tanah 

tersebut terpecah menjadi butiran sekunder. Sistem perakaran juga menyebabkan 
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agregat menjadi lebih stabil. Jenis-jenis spesies tanaman yang potensial untuk 

program-program revegetasi hutan di daerah Bromo Tengger menurut penelitian 

Hakim dan Miyakawa (2013) adalah Acer Laurinum, Acmena acuminatissima, 

Casuarina junghuhniana, Dacrycarpus imbricatus, Engelhardtia spicata, Myrsine 

korthalsii, Lithocarpus sundaicus, Lithocarpus korthalsii, Macropanax dispermum, 

Trema orientalis, Turpinia sphaerocarpa, Omalanthus giganteus, dan Astronia 

spectabilis. Beberapa dari tanaman lainnya, yaitu Engelhardtia spicata, Omalanthus 

giganteus, Astronia spectabilis, Trema orientalis dan Casuarina junghuhniana 

memainkan peran penting sebagai spesies perintis. Pada langkah pertama 

pelaksanaan program restorasi, spesies ini dapat ditanam dengan beberapa perintis 

semak asli dan rempah-rempah untuk memulai dan mempercepat proses suksesi di 

area restorasi. 

Daisuke et al. (2013), menyatakan bahwa teknik revegetasi hutan tropis yang 

rusak, dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: (1) karakteristik tanah dan kondisi 

pencahayaan; (2) pertumbuhan bibit dan (3) faktor lingkungan. Hakim dan Miyakawa 

(2013), menjelaskan bahwa indikator utama  konservasi keanekaragaman hayati 

melalui pemulihan ekosistem yang terdegradasi (restorasi) adalah spesies tanaman. 

Onrizal (2005), bahwa beberapa indikator dalam revegetasi hutan teknik tanam jalur, 

antara lain: (1) persiapan lahan dan penanaman; (2) pemeliharaan dan monitoring; 

(3) penyediaan bibit tanaman, dan (4) pemilihan spesies pohon.  Nilai ekologi vegetasi 

kawasan hutan Kampung Sewan Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi, dipengaruhi oleh 

faktor-faktor: (1) komposisi jenis pohon; (2) struktur vegetasi pohon tinggi dan 

diameter pohon; dan (3) keragaman jenis pohon (Kabelen dan Warpur, 2009). 

A. Spesies Tanaman (RH1) 

Spesies tanaman yang dipilih adalah kelompok jenis asli (endemic) yang terdiri 

dari berbagai spesies untuk mencegah terjadinya dominasi spesies  tertentu. Jenis 

spesies tanaman terpilih sebaiknya mempunyai permudaan secara alami yang 

melimpah atau ketersediaan benih buah atau bibit yang cukup banyak untuk menjadi  

bahan tanaman. Beberapa persyaratan jenis tanaman yang menjadi indikator antara 

lain: 
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a. Jenis spesies tanaman sebaiknya teridentifikasi apakah toleran atau intoleran. 

b. Jenis spesies tanaman tersebut harus diketahui tipe perakaran, apakah tipe 

perakaran dalam atau dangkal. 

c. Jenis spesies tanaman harus diketahui tipe tajuknya  

Ketiga point tersebut adalah penting menjadi persyaratan, tujuannya untuk mencegah 

terjadinya persaingan antar jenis yang merugikan. Setiap jenis spesies tanaman 

memiliki kemampuan pertumbuhan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan 

pengaturan jarak tanam, hal ini terkait dengan intensitas cahaya matahari untuk 

proses fotosintesis, tumbuh dan berkembang. Proses pengaturan jarak tanam, 

percampuran antar jenis yang tidak sesuai dengan persyaratan tanaman, berdampak 

pada  pertumbuhan dan perkembangan masing-masing tanaman (Payton et al., 

2002). Secara umum seleksi pohon yang akan ditanam sebaiknya memenuhi tiga 

faktor, antara lain: (1) kesesuaian jenis spesies tanaman alami dengan lokasi 

rehabilitasi, (2) ketersediaan bibit dan perbanyakan tanaman, dan (3) kesesuaian 

lokasi penanaman (Basyuni, 2002; Luken, 1990).  

Persepsi responden mengenai spesies tanaman hutan Gunung Arjuna yaitu: 

(1) kondisi vegetasi tanaman hutan Gunung Arjuna saat ini, lebih baik dibandingkan 

dengan 10 tahun yang lalu; (2) jumlah vegetasi tanaman hutan Gunung Arjuna saat 

ini semakin banyak, dan sumber mata air tetap mengalir; (3) variasi spesies tanaman 

di hutan Gunung Arjuna saat ini semakin banyak; (4) spesies pohon yang ditanam di 

hutan Gunung Arjuna adalah tanaman asli hutan; (5) nama spesies pohon apa yang 

ditanam di hutan Gunung Arjuna antara lain bambu, kaliandra, rotan, beringin, sono, 

mahoni, rengas, kesambi, trengguli, pohon asem. 

B. Bibit Tanaman (RH2) 

Untuk meningkatkan keberhasilan penanaman perlu didukung oleh 

penyediaan bibit tanaman yang berkualitas, dengan persyaratan antara lain: 

pertumbuhan bibit yang seragam, bibit tahan penyakit jika dipindah dari tempat satu 

ke tempat lain, bibit mampu tumbuh cepat setelah ditanam, mempunyai akar yang 

banyak, ciri fisik yang kokoh dan juga berwarna kehijauan atau tidak layu, tahan 

terhadap resiko serangan hama, tahan terhadap perubahan iklim dan produktivitas 
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tinggi. Ketersediaan bibit tanaman yang berkualitas, maka dapat menghasilkan dan 

meningkatkan pertumbuhan pohon dengan kualitas tegakan, produksi kayu, daya 

tahan terhadap hama dan penyakit serta memperpendek daur. Penyediaan bibit 

tanaman bermutu merupakan input yang efektif untuk revegetasi dan pelestarian 

hutan secara berkelanjutan. Secara umum saat sudah banyak lembaga-lembaga 

lingkungan hidup dan kehutanan yang dapat menyediakan bibit tanaman berkualitas 

untuk memenuhi kebutuhan benih untuk berbagai kegiatan penanaman setiap 

tahunnya. Bibit tanaman yang berkualitas tersebut sudah dilengkapi dengan sertifikat 

jaminan mutu bibit, sehingga bibit yang akan ditanam di lahan hutan sudah melalui 

pengujian mutu kelayakan tumbuh dan dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Pihak 

lembaga penyedia bibit, dalam rangka penyediaan bibit yang berkualitas untuk 

penanaman, maka satu sampai dua tahun sebelum ditanam selalu mempersiapkan 

persemaian (Soerianegara, 1971). Kondisi lokasi persemaian dapat dibuat permanen 

atau sementara tergantung kebutuhan areal yang akan ditanam, dan ketersediaan 

sumber daya. Fungsi pemeliharaan bibit dahulu dalam persemaian sebelum ditanam 

di lahan hutan adalah untuk mempersiapkan bibit tanaman dalam kondisi baik dari 

aspek kuantitas maupun kualitas dan dapat ditanam pada waktu yang tepat pula 

(Onrizal, 2005). 

Persepsi responden mengenai pembibitan tanaman hutan Gunung Arjuna 

yaitu: (1) warga masyarakat sekitar hutan terlibat dan memberikan bibit tanaman 

untuk pelestarian hutan Gunung Arjuna; (2) bibit pohon yang ditanam di hutan Gunung 

Arjuna, berasal dari persemaian pembibitan yang bersertifikat; (3) tinggi bibit pohon 

awal yang ditanam di hutan Gunung Arjuna minimal adalah 2 meter; (4) fungsi 

persemaian bibit, sebelum ditanam di hutan Gunung Arjuna adalah bibit berkualitas 

dan seragam dan (5) perkiraan harga bibit setiap pohon dengan tinggi 2 meter adalah 

sekitar Rp. 20.000,- s/d  Rp. 25.000,-. 

C. Pemupukan (RH3) 

Pemupukan dilakukan apabila terjadi kekurangan unsur hara atau 

pertumbuhannya lambat. Jenis pupuk yang diberikan tergantung kepada gejala 

defisiensi yang terjadi, tapi biasanya pupuk yang digunakan adalah pupuk NPK. 
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Metode pemupukan NPK pada tanaman ada tiga cara yaitu: (1) metode pemupukan 

dengan 3 lubang di sekitar tanaman, (2) metode pemupukan dengan cara melingkar 

di sekitar tanaman, (3) metode pemupukan dengan cara setengah melingkar di sekitar 

tanaman (dilakukan di kondisi lahan curam) (Budiawan et al., 2012). 

Pemupukan perlu dilakukan karena kandungan unsur hara dalam tanah 

bervariasi dan berubah-ubah disebabkan terjadinya kehilangan unsur hara kerusakan 

hutan (Susila et al., 2010). Pemupukan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas 

tanaman. Pupuk yang diaplikasikan pada tanaman adalah pupuk organik yang berupa 

sisa-sisa daun, kotoran hewan dan kompos, sementara untuk pupuk anorganik atau 

pupuk buatan berupa Nitrogen, Phospor dan Kalium. Pemberian pupuk alami seperti 

sisa-sisa daun, kompos dan kotoran hewan dapat memperbaiki struktur tanah, 

menaikkan bahan serap tanah terhadap air, menaikkan kondisi kehidupan mikroba 

tanah dan sebagai sumber makanan bagi tanaman. Pemberian pupuk anorganik 

dapat merangsang pertumbuhan tanaman secara keseluruhan dan bantuan penting 

dalam pembentukan hijau daun (Dewanto et al., 2013). Pupuk organik terdiri atas 

pupuk organik alami dan pupuk organik buatan. Pupuk organik buatan adalah pupuk 

yang dihasilkan industri pupuk dengan proses modern. Menurut Subba Rao (2002) 

pupuk organik buatan memiliki beberapa manfaat, yaitu: (1) pemenuhan kecukupan 

komposisi unsur hara tanah untuk tanaman, (2) meningkatkan produktivitas tanaman, 

(3) merangsang pertumbuhan akar, batang, dan daun dan (4) menggemburkan dan 

menyuburkan tanah.  

Menurut Nath (2013), pemupukan merupakan cara yang sangat penting untuk 

meningkatkan produktivitas tanaman dan mutu tanah. Penggunaan pupuk organik 

dan pupuk anorganik merupakan cara yang tepat tidak hanya untuk menghasilkan 

produktivitas tanaman melainkan dapat mempertahankan stabilitas produksi tanaman 

secara intensif. Pemberian pupuk organik buatan dengan cara menyebarkannya di 

sekitar tanaman, sehingga kecukupan dan kebutuhan unsur hara tanah efektif dan 

efisien untuk tanaman tersebut. Berbagai hasil penelitian mengindikasikan bahwa 

Pupuk organik selain bermanfaat untuk peningkatan produksi tanaman, juga 

mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, dan kualitas lahan secara 

berkelanjutan tetap terjaga. Sementara manfaat jangka panjang penggunaan pupuk 
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organi adalah  tetap menjaga nilai produktivitas lahan dan mencegah kerusakan 

tanah. Pupuk anorganik terdapat dalam bentuk tunggal dan majemuk. Pupuk 

anorganik majemuk yang umum terdapat di pasaran adalah NPK dengan berbagai 

komposisi, antara lain NPK 15:15:15. 

Persepsi responden mengenai pemupukan tanaman hutan Gunung Arjuna 

antara lain: (1) pemupukan tanaman dilaksanakan oleh petani masyarakat dari Desa 

Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo; (2) tujuan pemupukan tanaman adalah untuk memenuhi 

kecukupan unsur hara tanah, dan pertumbuhan tanaman bisa optimal dengan baik; 

(3) pemupukan tanaman dilakukan di awal tanam, dan secara terus menerus setiap 

selang 3 bulanan, sampai umur tanaman 3 tahun; (4) jenis pupuk yang diberikan pada 

pemupukan tanaman adalah pupuk anorganik (NPK) dan organik (pupuk kandang); 

(5) metode pemupukan NPK pada setiap tanaman adalah pemupukan dengan cara 

melingkar disekitar tanaman. 

D. Penanaman (RH4) 

Penanaman adalah reintroduksi dengan memindahkan bibit tanaman dari 

tempat persemaian ke habitat alaminya untuk mendapatkan pertumbuhan dan hasil 

produk tanaman tersebut (Sutomo, 2009). Pada proses penanaman, persyaratan  

ukuran lebar dan jarak antar jalur tanaman merupakan faktor yang harus diperhatikan, 

karena keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan tanaman adalah pengaturan 

sinar matahari dan pemilihan jenis tanaman (Mori, 2001). 

Soerinegara (1971), menjelaskan bahwa lebar jalur antar tanaman dibuat ± 1 

meter untuk memudahkan dilalui dan penanaman. Jarak antar jalur tanaman dapat 

juga disesuaikan dengan kebutuhan banyaknya tanaman, misalnya antara 10-20 

meter pohon tegakan yang tidak diganggu. Berdasarkan hasil penelitian di hutan 

bekas tebangan Kalimantan Selatan, dengan metode jalur penanaman, Adjers et al. 

(1995) menjelaskan bahwa hasil pertumbuhan tanaman terbaik dihasilkan pada (a) 

lebar jalur antar tanaman 2 meter, dibandingkan dengan 0,1 dan 3 meter, (b) arah 

jalur tanaman ke tenggara dan barat laut, dan (c) pemeliharaan tanaman secara 

horizontal, sementara pemeliharaan secara vertikal bisa diabaikan. 
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Beberapa hasil penelitian CIFOR menjelaskan bahwa ukuran lebar jalur 

tanaman dengan metode jalur penanaman adalah 3, 5, dan 10 meter (Kobayshi et al., 

2001). Mori (2001) menjelaskan hasil penelitiannya bahwa penanaman pohon di 

hutan dataran rendah Kalimantan Timur dengan metode 2 lebar jalur, yaitu 3 dan 5 

meter, dan jarak antar jalur adalah antara 15-25 meter. Sementara Azani et al. (2001) 

menjelaskan hasil penelitiannya bahwa penanaman pohon di hutan hujan tropika 

Serawak Malaysia menggunakan lebar dan jalur tanam 1 meter, dan jarak antar jalur 

tanaman 3 meter. 

Prosedur teknis penanaman pohon hutan, berdasarkan Peraturan Menteri 

Kehutanan Nomor P. 70/Menhut-II/2008 pada Bab IV. poin 2. menjelaskan bahwa 

jumlah dan jarak tanaman setiap luasan lahan, dipengaruhi oleh fungsi hutan, kondisi 

kelerengan lahan, karateristik silvikulktur spesies tanaman dan tentunya biaya 

penanaman. Sementara untuk jumlah spesies tanaman usaha pengkayaan haruslah 

memperhitungkan jumlah populasi tanaman yang ada. Pedoman umum yang 

digunakan sebagai standar jumlah dan jarak tanam untuk penanaman pohon adalah 

sebagai berikut:  

1) Jarak tanam 5 meter x 5 meter,dengan jumlah 400 pohon/hektar 

2) Jarak tanam 5 meter x 2,5 meter, dengan jumlah 800 pohon/hektar 

3) Jarak tanam 3 meter x 3 meter, dengan jumlah 1.110 pohon/hektar  

4) Jarak tanam 3 meter x 2 meter, dengan jumlah 1.666 pohon/hektar  

5) Jarak tanam 3 meter x 1 meter, dengan jumlah 3.333 pohon/hektar  

Prosedur penanaman menurut Temmes (1992), dapat dijelaskan sebagai 

berikut: (1) buat lubang tanam bibit pohon dengan cangkul, (2) masukkan bibit 

tanaman dengan posisi tegak, diusahakan bibit tertanam sedalam 3 cm dari leher 

akar; (3) masukkan kembali tanah ke dalam lubang tanam secara merata dan (4) 

permukaan tanah di sekeliling bibit harus dipadatkan. 

Persepsi responden mengenai penanaman pohon hutan Gunung Arjuna 

antara lain: (1) mengelola hutan bersama-sama dengan pemerintah, menerapkan 

peraturan yang tegas kepada pelanggar hukum kerusakan hutan dan aktif terlibat 

dalam kegiatan penanaman pohon dan merawatnya adalah beberapa kegiatan 

pengelolaan hutan, agar dapat terus memberikan manfaat bagi manusia dan 
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lingkungannya; (2) Pemerintah Desa membuat PERDES (peraturan Desa) untuk 

pengelolaan hutan; (3) pada penanaman pohon, ukuran lebar dan jarak antar pohon, 

sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman; (4) jarak tanam dan jumlah 

pohon yang ditanam  dalam revegetasi hutan adalah 3 meter x 3 meter (300 

pohon/ha); (5) prosedur sederhana penanaman pohon adalah buat lubang dan tanam 

bibit pohon dengan posisi tegak, sedalam 3 cm dari leher akar, dan tutup kembali 

tanah. 

E. Perawatan (RH5) 

Rehabilitasi hutan yang rusak memerlukan pemeliharaan  secara benar dan 

berkelanjutan setelah proses penanaman. Prosedur perawatan tanaman yang 

umumnya dilakukan antara lain penyiangan atau menghilangkan gulma, penjarangan 

tanaman, penggantian tanaman yang mati. Proses pemeliharaan juga mencakup 

upaya mengendalikan hama dan penyakit serta pencegahan terhadap binatang yang 

merusak tanaman. Selanjutnya dalam setiap minggu dan atau bulan dilakukan 

verifikasi lokasi penanaman untuk memastikan bahwa pencegahan dan deteksi dini 

terhadap bahaya kebakaran terus menjadi perhatian (Sutomo, 2009). 

Onrizal (2005), menjelaskan bahwa pemeliharaan, pencegahan penyakit dan 

hama merupakan tahapan penting dalam pencapaian hasil penanaman. Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa prinsip perawatan tanaman adalah menghilangkan gulma 

pengganggu tanaman, pencegahan hama penyakit tanaman atau sejenisnya yang 

menjadi parasit tanaman, tanaman jenis pionir yang menyaingi tanaman, dan 

melakukan penyulaman untuk tanaman yang mati. Di dalam perawatan tanaman bisa 

juga dilakukan kegiatan monitoring yang mencakup verifikasi pertumbuhan, kondisi 

fisik pertumbuhan, tinggi dan diamater pertumbuhan tanaman dan serangan hama 

serta penyakit.  

Persepsi responden mengenai perawatan hutan Gunung Arjuna antara lain: 

(1) perawatan diperlukan untuk memelihara tanaman agar tidak rusak setelah 

dilakukan penanaman; (2) kegiatan perawatan meliputi: membersihkan tanaman dari 

rumput, menyiangi tanaman, membuat sekat bakar ketika musim kemarau, 

melaporkan hasil perawatan kepada LMDH setiap 1 bulan sekali, dan selanjutnya 
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dilakukan evaluasi; (3) lama perawatan tanaman dilakukan 1 minggu sekali, selama 

3 tahun setelah penanaman; (4) proses perawatan tanaman dilakukan juga kegiatan 

monitoring, yang mencakup pengechekan pertumbuhan secara langsung, yang 

dilakukan setiap 3 bulanan; (5) merawat tanaman mencakup kegiatan pencegahan 

penyakit tanaman, pemupukan dan pemberian obat, penyiangan dari gulma, 

pemberian air saat musim kemarau dan menjaga tanaman dari kerusakan alam dan 

manusia. 

 

3.2.7 Definisi Konsep Profil Vegetasi Hutan (PVH) 

Vegetasi adalah kumpulan komunitas tumbuhan pada suatu areal lahan 

tertentu yang didominasi oleh pepohonan. Vegetasi yang berbentuk hutan tersebut  

merupakan hasil akhir dari proses alami sebagai hasil dari adanya interaksi antar 

berbagai faktor lingkungan. Interaksi tersebut adalah interaksi antara lingkungan 

abiotik, seperti faktor iklim, edafik, fisiografik dan faktor biotik baik antar tumbuhan itu 

sendiri ataupun tumbuhan dengan hewan dan mikroorganisme (Indriyanto, 2006). 

Faktor edafik berkaitan dengan kondisi tanah sebagai media pertumbuhan 

vegetasi. Faktor  edafik yang berpengaruh langsung terhadap vegetasi antara lain: (1) 

komposisi tanah; (2) kelembaban tanah dan (3) suhu dan keadaan tanah. Faktor-

faktor fisiografik menentukan bentuk dan struktur dari permukaan lahan, serta 

perubahan-perubahan yang progresif dalam kondisi vegetasi. Faktor fisiografik yang 

berpengaruh langsung terhadap formasi vegetasi adalah topografi atau kelerengan, 

konfigurasi lapangan, ketinggian tempat dari permukaan laut dan keadaan penutupan 

vegetasi. Faktor biotik berkaitan dengan perilaku tumbuh atau hewan di suatu daerah 

(termasuk manusia). Dalam keadaan seimbang, pengaruh dari faktor biotik ini tidak 

tampak atau terjadi secara berangsur-angsur dalam waktu yang lama. Pengaruh 

faktor biotik dalam kehidupan tumbuhan misalnya pengaruh benalu, epiphyt atau liana 

terhadap formasi vegetasi. Pengaruh hewan biasanya lebih nyata terhadap 

perubahan formasi vegetasi, baik secara langsung atau tidak. Beberapa contoh 

pengaruh biotik: penyakit, kerusakan vegetasi muda karena penggembalaan ternak, 

pengaruh manusia biasanya jauh lebih besar dibanding dengan pengaruh faktor biotik 
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yang lain. Manusia dapat merubah komposisi jenis, dapat menimbulkan tanah kosong, 

tetapi juga dapat membuat vegetasi menjadi amat produktif (Indriyanto, 2006). 

Vegetasi menghasilkan jasa yang dapat menjaga kualitas lingkungan hidup 

agar tidak mengalami kemunduran. Jasa vegetasi tersebut, yaitu dalam pengaturan: 

iklim, tanah dan air serta menjaga keragaman jenis flora dan fauna atau disebut juga 

pelindung sumber genetik (plasma nutfah). Pengaruh vegetasi terhadap aliran, 

kualitas, kuantitas dan perilaku air merupakan hal yang terpenting karena hal ini akan 

berpengaruh pula terhadap tiga subyek yang lain seperti terhadap tanah, terhadap 

iklim dan fungsinya sebagai pelindung sumber genetik. Komponen vegetasi seperti 

tajuk, seresah/humus dan sistem perakaran, berperanan penting dalam menjaga 

sistem tata air yaitu dalam hal: (1) menguapkan air (transpirasi); (2) menyerapkan air 

ke dalam tanah; (3) mengurangi daya kinetis butiran air hujan; (4) memperbesar daya 

tampung lahan; (5) untuk menyimpan air dalam tanah; (6) mengurangi aliran 

permukaan (run off) dan (7) mengurangi erosi tanah (Soerianegara dan Indrawan, 

1978). 

Vegetasi pohon-pohonan dapat memperbesar kemampuan tanah untuk 

menyimpan air dalam tanah, karena setiap pohon memiliki sistem perakaran yg 

berbeda serta menghasilkan humus yang berbeda. Perbedaan humus akan 

berpengaruh pada porositas tanah di bawah pohon. Perbedaan sistem perakaran 

berpengaruh pada proses menyerapkan air hujan (infiltrasi) serta dalam penghisapan 

air tanah bersama unsur hara oleh akar. Vegetasi tanaman sebagai pelindung 

kesuburan tanah, yaitu: (1) menghasilkan serasah untuk dekomposisi (humifikasi dan 

mineralisasi), yang mencakup unsur hara dari dalam tanah diangkat ke permukaan 

menjadi biomasa, dan biomasa yang terbentuk didekompisisi maka terbentuk humus 

dan mineral (unsur hara) di permukaan tanah; (2) fiksasi nitrogen, yang meliputi: akar 

tumbuhan dapat bersimbiosis dengan bakteri nitrogen, bakteri nitrogen mampu 

memfiksasi N dari atmosfer, N bebas akan terkumpul dalam biomasa, biomasa akan 

mengalami dekomposisi, maka terbentuk humus dan mineral (unsur hara) di 

permukaan tanah; (3) melindungi erosi butir-butir tanah (Soerianegara dan Indrawan, 

1978). 
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3.2.8 Definisi Operasional Profil Vegetasi Hutan (PVH) 

A. Stratifikasi Vegetasi (PVH1) 

Stratifikasi vegetasi adalah susunan bentuk tumbuhan secara vertikal di dalam 

suatu komunitas tumbuhan atau ekosistem hutan. Setiap deret lapisan tajuk dalam 

stratifikasi itu disebut dengan stratum. Lapisan-lapisan ini dibedakan atas lapisan tajuk 

(kanopi) (A dan B) dan lapisan bawah (C dan D), kanopi merupakan atap hutan. Rata-

rata ketinggiannya adalah 20 sampai 35 meter, tumbuh rapat, sehingga tajuknya 

saling bertautan membentuk kesinambungan dan menjadi atap hutan. Lapisan B 

dihuni oleh pohon-pohon yang masih muda dan kecil. Ketinggian rata-rata 4 sampai 

20 meter. Lapisan C dan D adalah lapisan semak dan lapisan penutup tanah (Hafild 

dan Aniger, 1984). 

Stratifikasi hutan hujan tropis memiliki lima stratum berurutan dari atas ke 

bawah, yaitu  stratum A, B, C, D dan stratum E (Arief, 1994; Soerianegara dan 

Indrawan, 19787). Masing-masing stratum dijelaskan sebagai berikut: 

(1) Stratum A, merupakan kelompok pohon paling tinggi yang menjulang diatas rata-

rata lapisan tajuk (kanopi). Tinggi pohon rata-rata lebih dari 30 meter. Kondisi 

pohon stratum A ini berbatang lurus dan bersifat tidak tahan naungan. 

(2) Stratum B, merupakan lapisan tajuk dengan ketinggian pohon antara 20-30 meter. 

Kondisi lapisan tajuk stratum B ini saling bersinggungan atau menumpuk, jarak 

antar tanaman lebih dekat, sehingga tampak tajuk-tajuk pohon membentuk 

lapisan yang saling berkaitan.  

(3) Stratum C, merupakan lapisan tajuk penyusunan hutan, dengan tinggi pepohonan 

antara 4-20 meter. Kondisi tanaman pada stratum C ini memiliki variasi yang 

tinggi, banyak percabangan dengan tajuk pohon sangat rapat. Pepohonan 

berasosiasi dengan berbagai populasi epipit, tumbuhan memanjat dan parasit 

(Vickery, 1984).  

(4) Stratum D, merupakan lapisan tajuk dengan ketinggian tanaman 1-4 meter, pada 

stratum D jenis tanaman yang tumbuh adalah spesies tanaman semak, perdu, 

palm, herba dan paku-pakuan besar. 
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(5) Stratum E, merupakan kelompok tanaman yang tumbuh sebagai penutup tanah 

hutan yang tingginya 0-1 meter. Variasi spesies tanaman pada stratum E lebih 

sedikit dibandingkan stratum lainnya.  

Kondisi ekosistem hutan tidak semuanya mempunyai 5 stratum tersebut 

diatas, ada beberapa hutan yang hanya memiliki stratum A, B, D, dan E atau A, C, D 

dan E dan lain sebagainya. Tipe ekosistem hutan hujan tropis terdapat di wilayah yang 

memiliki tipe A dan B atau dapat dikatakan bahwa tipe ekosistem tersebut berada 

pada daerah yang selalu basah, pada daerah yang memiliki jenis tanah Podsol, 

Latosol, Aluvial dan Regosol (Indriyanto, 2006). 

Ada beberapa spesies tanaman komersial yang memberikan nilai ekonomi 

hutan dan spesies  tanaman yang memperbaiki vegetasi hutan yang tidak erosi dan 

longsor. Spesies tanaman komersial dipilih dari famili Dipterocarpaceae, yang adalah 

spesies endemik hutan tropis Indonesia (Onrizal, 2005). 

Ginting et al. (1995), menjelaskan spesies pohon pengendali erosi, antara lain: 

(1) berakar intensif dengan akar tunggang panjang; (2) tumbuh cepat di waktu muda. 

Contoh spesies tanaman tersebut antara lain: Sengon Laut (Paraseriathes falcataria), 

Waru Gunung (Hibicus macrophyllus), Marmojo (Indigofera galegoides),  Gianti 

(Sesbania sesban), Hapaan (Flemingia congesta), Kemlandingan (Leucaena glauca) 

dan Johar (Cassia siamea), Mindi (Melia azedarach), Kluwek (Pangium edule), Balsa 

(Ochroma bicolor), Wungu/bungur (Lagerstroemia speciosa), Alingsem (Homalium 

tomentosum), Eucalyps (Eucalyptus alba), Laban (Vitex pubescens), Kemiri (Aleurites 

moluccana), Kluweh (Artocarpus communis), Beringin (Ficus benyamina), Srampang 

balong (Tarenna fragrans), Segawe (Adenathera sp), dan Damar (Agthis sp), Bendo 

(Artocarpus elasticus), Nangka (Artocarpus heterophyllus). Spesies pohon pengendali 

longsor, dengan persyaratan berakar kurang intensif dan akar tunggang tumbuh lebih 

cepat, dan pertumbuhan batang kurang cepat di waktu muda. Contoh spesies pohon 

tersebut antara lain: Tekik (Albizzia lebeck), Pilang (Acacia leucophlocea), Asem 

(Tamaridus indica), Tajuman (Bauhinia malabarica),Trengguli (Cassia fistula), Sono 

keling (Dalbergia latifolia), Sono sisso (Dalbergia sisso), Sono kembang (Pterocarpus 

indicus), Mahoni daun lebar (Swietenia macrophylla), Rengas (Gluta rengas), 

Kesambi (Chleichera oleosa) dan Jati (Tectona grandis). Jenis tanaman penguat tepi 
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aliran sungai atau tebing, dan juga sebagai penahan longsor, jenis-jenis pohon yang 

sesuai antara lain: Aren (Arenga pinata), Bambu (Giganthochloa sp), Kaliandra 

(Calliandra calothyrsus), Gamal (Glyricidia sepium), Salak (Salacca edulis) dan Rotan 

(Calamus sp). 

Persepsi responden mengenai stratifikasi vegetasi tanaman hutan Gunung 

Arjuna antara lain: (1) ketinggian pohon yang ditanam di sekitar area sumber mata air 

Lajer, Dawuan, Watupereng dan Sumberkuning setelah 3 tahun mencapai kisaran 20-

25 meter; (2) kanopi pohon tajuknya saling bertautan, sehingga pohon-pohon hutan 

menjadi hijau dan rindang; (3) ketinggian pohon yang ditanam di sekitar area sumber 

mata air Lajer, Dawuan, Watupereng dan Sumberkuning ada juga dalam kisaran 4-20 

meter; (4) pada bagian bawah sekitar pohon banyak terdapat tanaman semak dan 

perdu yang tingginya kisaran 1-4 meter; (5) sebagian besar tanah disekitar area 

sumber mata air Lajer, Dawuhan, Watupereng dan Sumberkuning ditumbuhi oleh 

tanaman penutup seperti rumput dan belukar lainnya. 

B. Kekayaan Burung (PVH2) 

Kawasan  Taman Hutan Rakyat Gunung Arjuna ditetapkan sebagai kawasan 

hutan lindung sejak 1992 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 

Tahun 1992, dan kawasan konservasi untuk melestarikan plasma nutfah, Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2002. Kawasan hutan lindung 

merupakan wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat 

tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi ekologisnya terutama menyangkut tata air 

dan kesuburan tanah tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat 

di sekitarnya (Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2011). 

Di kawasan hutan Gunung Arjuna terdapat berbagai jenis tanaman penghasil 

buah-buahan yang antara lain pohon Bendo (Artocarpus elasticus), Kluwek (Pangium 

edule), Elo (Ficus glomerata), Beringin (Ficus benyamina), Kemiri (Aleurities 

mollucana), Kluweh (Artocarpus communis), Nangka (Artocarpus heterophyllus), 

Sirsak (Annona muricata), Kecrutan (Pelargonium sp), Srikaya (Annona squamosa), 

Matoa (Pometia pinnata), Alpukat (Persea americana), Durian (Durio sp), dan Kopi 

(Coffea sp). Buah-buahan hasil dari berbagai jenis tumbuhan tersebut secara alami 
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menjadi sumber makanan bagi berbagai jenis hewan termasuk bermacam-macam 

jenis burung pemakan buah. Keanekaragaman hayati tanaman buah tersebut menjadi 

sumber makanan bagi berbagai jenis burung yang hidup dan berkembang di kawasan 

hutan lindung Gunung Arjuna (Indrawan et al., 2007).  

Tabel 3.3. Kelompok jenis tanaman buah dan jenis burung yang memakannya di 
kawasan hutan lindung  

Nama Tumbuhan Jenis Burung Pemakan Buah 

Annona muricata  Kutilang, Cucak Hijau 

Antidesma bunius   Cucak Hijau, Kutilang Emas dan trocok 

Dysoxylum gaudichaudianu Betet, Pelatuk dan Cucuk 

Ficus benjamina   Cucak Hijau, Trucuk Jenggot, Katik 
Ficus glomerata  Kutilang, Cucak Jenggot dan Trocokan 

Mangifera indica  Cucak Hijau 

Manilkara kauki Kutilang 

Muntinga calabura Cucak Hijau, Kepodang dan Kutilang 
Schleichera oleosa Kutilang dan Cucak Jenggot 

Syzygium cumini Kutilang dan Trocokan  

Syzygium densiflora Cucak Hijau 

Syzygium polyanthum Cucak Hijau dan Kutilang Emas 

Syzygium samarangense Cucak Hijau dan Kutilang 

Sumber: Nugroho dan Ulfah (2015) 

Berdasarkan Tabel 3.3. tersebut menunjukkan terdapat keterkaitan antara 

burung dengan berbagai tanaman buah-buahan di hutan,  dan terjadi interaksi yang 

saling menguntungkan. Manfaat burung bagi tumbuhan adalah diaspora tanaman 

dapat tersebar jauh dari tumbuhan induknya. Kondisi ini terjadi karena diaspora 

tanaman tidak dapat disebarkan oleh angin. Hal lainnya yang menguntungkan adalah 

biji buah-buahan lebih cepat berkecambah, karena kulit dan daging buah telah 

dihancurkan melalui proses pencernaan burung. Sementara burung mendapatkan 

keuntungan dari interaksi ini adalah buah-buahan sebagai sumber makanan 

(Mardiastuti, 2001). 

Peranan penting burung dalam ekosistem hutan adalah sebagai indikator 

kesehatan lingkungan dan pengatur keseimbangan ekosistem hutan, seperti 

pengendali hama, pemencar biji dan penyerbuk. Keberadaan burung di suatu 

ekosistem menjadi indikator bahwa ekosistem tersebut mempunyai daya dukung 

terhadap kelangsungan hidupnya, sebagai contoh, tersedianya sumber makanan, 
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tempat bersarang, tempat kehidupan dan berkembangbiak (Nugroho dan Ulfah, 

2015). 

Persepsi responden mengenai kekayaan burung hutan Gunung Arjuna antara 

lain: (1) ada peraturan perlindungan spesies hewan yang ada di kawasan hutan 

Gunung Arjuna; (2) beberapa jenis spesies burung, seperti burung kutilang, cucak 

hijau, betet, trocok, kepodang masih dapat ditemukan di kawasan hutan Gunung 

Arjuna; (3) berbagai burung seperti burung kutilang, cucak hijau, betet, trocok, 

kepodang dapat berkembang dengan sendirinya di kawasan hutan Gunung Arjuna; 

(4) berdasarkan Undang-Undang perlindungan spesies bahwa berbagai jenis burung 

seperti burung kutilang, cucak hijau, betet, trocok, kepodang dilindungi dari kegiatan 

pemburu liar; (5) ada penerapan sanksi sosial untuk anggota masyarakat yang 

melakukan perburuan burung di hutan. 

C. Kekayaan Takson (PVH3) 

Kekayaan takson atau keanekaragaman hayati (biodiversitas) seringkali 

digunakan sebagai ukuran kesehatan ekosistem hutan. Semakin tinggi tingkat 

keanekaragaman hayati suatu area hutan, semakin tinggi tingkat kesehatan dan 

kelestarian hutan tersebut, sebab semakin tinggi keanekaragaman hayati semakin 

kompleks proses ekologis yang terjadi sehingga tinggi tingkat stabilitasnya (Leksono, 

2011). Gaston and Spicer (1998), menjelaskan bahwa keanekaragaman hayati 

mencakup tiga tingkatan yaitu gen, spesies dan ekosistem. Analisis pengukuran 

keanekaragaman hayati spesies memerlukan dua data indikator, yaitu (1) data jumlah 

kekayaan jenis (species richness) dan kerapatan (density) atau kelimpahan 

(abundance). Data-data tersebut dilakukan dengan cara menjelajahi habitat dari jenis-

jenis yang akan dianalisis (Leksono, 2011). 

Keanekaragaman hayati dapat dijelaskan juga sebagai ketersediaan 

bermacam-macam sumber daya kehidupan dalam bentuk kekayaan plasma nutfah 

(berbagai jenis genetik), berbagai jenis tanaman dan hewan, dan keanekaragaman 

ekosistem. Keanekaragaman hayati mencakup tumbuhan, binatang, jamur, bakteri, 

dan mikroorganisme. Salah satu komponen kehidupan dalam ekosistem hutan adalah 

tumbuhan/pohon. Jika keanekaragaman hayati mengacu pada seluruh makhluk hidup 
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yang ada di hutan, maka keanekaragaman pohon adalah semua jenis-jenis pohon 

yang ada di dalam hutan. Hutan alam cendrung secara alami memiliki berbagai 

macam jenis tanaman. Keanekaragaman hayati digunakan dalam penilaian indikator 

kesehatan hutan disebabkan oleh tiga hal yaitu: (1) sensitif terhadap perubahan; (2) 

indikator sistem ekologi; dan (3) heterogenitas spasial, temporal dan trofik. Dalam 

penilaian kesehatan hutan, parameter yang dapat digunakan untuk indikator 

keanekaragaman hayati adalah indeks keyayaan, indeks kesamaan, indeks 

keanekaragaman, dan indkes kemerataan spesies (Safei dan Tsani, 2016). 

Persepsi responden mengenai kekayaan taksonomi hutan Gunung Arjuna 

antara lain: (1) penanaman pohon di area sumber mata air; (2) penanaman berbagai 

jenis pohon, tanaman endemik, tanaman sumber mata air dan tanaman buah-buahan; 

(3) perawatan tanaman oleh petani hutan; (4) bertambahnya keanekaragaman hayati 

hutan; (5) merawat keanekaragaman hayati hutan.  

D. Kerapatan Tanaman (PVH4) 

Kerapatan tanaman adalah nilai yang menunjukkan banyaknya suatu jenis 

tanaman dalam setiap satuan luas. Semakin besar kerapatan jenis, semakin banyak 

individu jenis tersebut persatuan luas. Secara umum kondisi tanaman hutan berbeda 

dalam hal jumlah dan volume pohon per luasan hektar. Perbedaan antara tegakan 

yang rapat dan jarang, mudah dilihat dengan kriteria pembukaan tajuknya. Sementara 

kerapatan berdasarkan volume, luas dan jumlah batang per luasan hektar, hanya 

diketahui melalui pengukuran (Indriyanto, 2006). Ukuran kerapatan tajuk tanaman 

dibedakan menjadi 3 kelas kerapatan tajuk (Indriyanto, 2006), yaitu: (1) tegakan rapat, 

bila terdapat lebih dari 70% penutupan tajuk; (2) tegakan cukup, bila terdapat 40-70% 

penutupan tajuk dan (3) tegakan jarang, bila terdapat kurang dari 40% penutupan 

tajuk. 

Kerapatan tanaman atau jarak tanam akan berhubungan dengan persaingan 

antar tanaman dalam mendapatkan sinar matahari dan unsur hara. Dalam hal 

persaingan mendapatkan sinar matahari, kerapatan tanaman yang tinggi 

menyebabkan tingkat persaingan menjadi tinggi sehingga kelembapan udara di 

sekitar pertanaman tinggi dan meningkatkan risiko terserang hama dan penyakit. 
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Sebaliknya kerapatan tanaman yang rendah menyebabkan persaingan antar 

tanaman menjadi rendah, sehingga kelembapan di sekitar pertanaman rendah dan 

menekan serangan hama dan penyakit (Heyne, 1987). 

Persepsi responden mengenai kerapatan tanaman hutan Gunung Arjuna 

antara lain: (1) jarak tanaman rapat dan rimbun; (2) kerapatan tanaman bertambah, 

antar pohon semakin banyak ranting dan daunnya; (3) kerapatan tanaman terjaga dan 

tidak rusak; (4) jumlah tegakan pohon sangat banyak; (4) kerapatan tanaman dapat 

mencegah erosi atau longsor di musim penghujan. 

 

3.2.9 Definisi Konsep Pelestarian Sumber Mata Air (PSA) 

Mata air (spring) adalah pusat keluarnya air tanah yang terjadi di permukaan 

tanah sebagai aliran sumber mata air (Tolman,1937). Bryan (1919), menjelaskan 

bahwa menurut terjadinya mata air dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu: 

(1) Terjadinya mata air sebagai hasil tenaga non gravitasi (non gravitational spring). 

Beberapa contoh mata air jenis ini antara lain: mata air vulkanik, mata air celah, 

mata air hangat, dan mata air panas. 

(2) Terjadinya mata air sebagai hasil tenaga gravitasi (gravitational spring). Mata air 

jenis ini dikelompokkan menjadi beberapa tipe, yaitu: 

a) mata air depresi (depresion spring), terbentuknya jika permukaan air tanah 

terpotong oleh topografi 

b) mata air kontak (contact spring), terjadinya jika lapisan yang tidak kedap air 

berada diatas lapisan kedap air, sehingga air keluar dari dalam tanah 

c) mata air artesis (artesian spring), terjadi karena air yang berada dalam lapisan 

akuifer tertekan 

d) mata air turbuler (turbulence spring) merupakan saluran-saluran alami  formasi 

kulit bumi, seperti gua lava atau joint. 

Pengelolaan sumber daya air merupakan suatu program yang dimulai dari 

merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi 

sumber daya air, pendayagunaan  air  dan  mengendalikan kerusakan sumber mata 

air  (Kodoatie  dan  Sjarief,  2005). Sementara Grigg (1996), menjelaskan bahwa 

pengelolaan sumber daya air adalah sebagai tahapan dengan tindakan struktural dan 
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non-struktural mengendalikan sistem sumber daya air alam dan buatan manusia 

bermanfaat untuk manusia dan lingkungannya. Tindakan struktural pengelolaan air 

adalah membangun fasilitas yang dapat digunakan untuk mengendalikan aliran dan 

kualitas air. Sementara tindakan non-struktural pengelolaan air adalah program-

program atau aktivitas-aktivitas yang tidak membutuhkan fasilitas-fasilitas terbangun. 

Lebih lanjut dijelaskan oleh Saleh dan Rasul (2008), pengelolaan sumber daya air 

adalah upaya melestarikan sumber-sumber mata air secara terpadu dengan sistem 

perbaikan dan pengendaliannya. Oleh karena itu ada beberapa indikator terkait 

pengelolaan sumber daya air  antara lain:  pemanfaatan air  minum  dan  industri,  

irigasi,  pembangkit listrik tenaga air,  pelayaran,  perikanan, rekreasi, drainase, 

pengendalian banjir, pengendalian kekeringan, pengendalian kualitas air, 

pengendalian salinitas, pertahanan air nasional, hubungan internasional dan 

pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). 

 

3.2.10 Definisi Operasional Pelestarian Sumber Mata Air (PSA) 

Konservasi air dan tanah merupakan upaya melindungi dan memelihara 

keberadaan, kondisi dan lingkungan sumber mata air dan lahan sekitarnya, guna 

mempertahankan kelestarian atau ketersediaan air secara berkelanjutan dalam 

kuantitas dan kualitas yang memadai, demi kelangsungan fungsi dan 

kemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan keanekaragaman hayati dan manusia, 

baik waktu sekarang maupun pada generasi yang akan datang (Danaryanto et al., 

2005).  

Tjakrawarsa dan Handoko (2013), dalam penelitian mengenai kajian teknik 

perlindungan mata air di Pulau Lombok menjelaskan bahwa variabel yang digunakan 

dalam konservasi air dan lahan adalah (1) daerah tangkapan  air, (2) identifikasi jenis 

tanah, kelerengan, dan vegetasi, (3) ketebalan hujan, (4) debit mata air, dan kualitas 

air, dan (5) spesies tanaman di daerah tangkapan air. Trimanto (2013), dalam 

penelitian yang berjudul diversitas pohon sekitar aliran mata air di kawasan Pulau 

Moyo Nusa Tenggara Barat, menggunakan variabel penelitian: (1) jenis pohon di 

sekitar sumber mata air dan (2) kualitas air. Fulazzaky (2014), dalam penelitian yang 

berjudul challenges of integrated water resources management in Indonesia, 
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menjelaskan bahwa variabel yang digunakan adalah debit, regulasi dan infrastruktur. 

Russo et al. (2014), dalam penelitiannya mengenai sustainable water management in 

Urban, Agricultural, and Natural Systems, menggunakan variabel indikator 

pengelolaan air biasanya meliputi infrastruktur air, kualitas lingkungan, ekonomi dan 

keuangan, lembaga dan masyarakat, kesehatan manusia, dan teknologi. Sholichin et 

el. (2015), dalam penelitiannya dengan judul analisis satuan kemampuan lahan 

ketersediaan air tanah di Kabupaten Pasuruan, menggunakan variabel antara lain: (1) 

daerah imbuhan dan luahan (recharge area) dan nilai debit optimum sumut. Aslamia 

(2015), dalam penelitian yang berjudul evaluasi potensi mata air Polaman dan Kalibiru 

untuk ketersediaan air bersih masyarakat Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, 

menggunakan variabel penelitian debit air dan kualitas. 

A. Debit air di musim hujan (PSA1) 

Debit air di musim hujan adalah volume air yang mengalir melalui penampang 

melintang saluran terbuka per satuan waktu pada sumber mata air di musim hujan.  

Pengukuran debit air adalah proses pengukuran dan penghitungan kecepatan, 

kedalaman dan lebar aliran serta penghitungan luas penampang basah untuk 

menghitung debit saluran terbuka (SNI 8066:2015). 

Fenomena umum yang biasanya terjadi adalah pada musim hujan debit air 

meningkat, sedangkan pada musim kemarau debit air akan berkurang. Untuk menguji 

apakah fenomena tersebut masih berlaku, masyarakat perlu melakukan monitoring 

debit air, sehingga dapat dilihat, apakah ketersediaan air untuk masyarakat masih 

akan mencukupi kebutuhan atau tidak. Ada beberapa cara pengukuran debit air. 

Pemilihan cara pengukuran ditentukan oleh jenis sumber air yang akan diukur.  

(1) Pengukuran debit mata air (metode tampung), pengukuran dengan cara ini 

dilakukan terhadap sumber mata air yang kondisi aliran air tidak menyebar dan 

terbentuk air terjunan. Beberapa alat yang digunakan untuk pengukuran debit air 

metode ini:  

a) Alat tampung, misalnya botol aqua volume 1,5 liter atau bisa menggunakan 

ember/baskom yang ukuran 5 liter atau 10 liter dan lain-lain yang telah diketahui 

volumenya (perhitungan volume bisa dilakukan dengan menghitung rata-rata 
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luas lingkaran atas dan bawah ember dikalikan ketinggiannya, atau dengan 

cara mengisi air kedalam ember dengan mempergunakan botol aqua besar 

ukuran 1.5 liter). 

b) Stop watch atau bisa menggunakan alat ukur waktu lainnya yang dilengkapi 

dengan stop watch. 

c) Alat tulis pulpen dan pensil untuk mencatat hasil pengukuran (pengukuran 

sebaiknya dilakukan berulang-ulang paling tidak 5 kali untuk mengoreksi 

pengukuran sebelumnya) 

(2) Langkah-langkah pengukuran debit dengan metode lainnya yang juga sering 

dilakukan adalah: 

a) Siapkan alat penampung (ember/baskonm) yang volume tampungya diketahui 

(volume penampung).  

b) Bersihkan lokasi di sekitar sumber air untuk memudahkan kegiatan 

pengukuran  

c) Bentuk aliran air pancuran (aliran pancuran biasanya dibentuk dengan bambu, 

potongan pipa dan lain-lain) 

d) Diperlukan 3 orang untuk melakukan pengukuran, satu orang memegang botol 

aqua atau ember yang dipergunakan untuk pengukuran, satu orang lain 

bertugas mengoperasikan stop watch dan orang ketiga melakukan 

pencatatan. 

e) Pelaksanaan pengukuran dapat dimulai jika ketiga orang tersebut sudah siap 

semuanya, proses start diawali dengan aba-aba dari orang yang memegang 

stop watch ketika penampungan air dimulai, sampai dengan selesai, jika 

ember sudah terisi penuh, kemudian waktu yang diperlukan dari mulai 

penampungan sampai terisi penuh waktunya (T) dicatat dalam form 

pengukuran sampai 5 kali pengukuran. Cara ini dilakukan beberapa kali untuk 

mencari rata-ratanya (T rata-rata). 

Persepsi responden mengenai debit air di musim hujan dari sumber mata air  

di hutan Gunung Arjuna antara lain: (1) debit air bertambah besar; (2) sumber mata 

air digunakan untuk air minum dan kebutuhan air warga; (3) ditemukan sampah warga 
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di sepanjang aliran sungai; (4) debit air besar dan warna air keruh; (5) debit air besar 

dan warna air jernih. 

B. Debit air di musim kemarau (PSA2) 

Debit air di musim kemarau adalah volume air yang mengalir melalui 

penampang melintang saluran terbuka per satuan waktu pada sumber mata air di 

musim kemarau.  Pengukuran debit air adalah proses pengukuran dan penghitungan 

kecepatan, kedalaman dan lebar aliran serta penghitungan luas penampang basah 

untuk menghitung debit saluran terbuka (SNI 8066:2015). 

Persepsi responden mengenai debit air di musim kemarau dari sumber mata 

air  di hutan Gunung Arjuna antara lain: (1) kondisi sumber mata air pada musim 

kemarau airnya tetap mengalir dan warna air jernih; (2) di musim kemarau sumber 

mata air mati, terjadi waktu kemarau 4 bulan atau lebih; (3) di musim kemarau sumber 

mata air mati, terjadi waktu kemarau kurang dari 3 bulan; (4) kegiatan revegetasi hutan 

Gunung Arjuna di area sekitar sumber mata air; (5) kerapatan jenis tanaman di area 

sekitar sumber mata air adalah lebih rapat dibandingkan tahun sebelumnya. 

C. Erosi (PSA3) 

Erosi adalah peristiwa pengikisan tanah dan terjadi perpindahan dari suatu 

lokasi ke lokasi lainnya karena faktor alam seperti angin, air dan karakteristik hujan. 

Khusus untuk wilayah iklim tropis seperti Indoensia, terjadinya erosi sebagian besar  

faktor penyebabnya adalah air (Arsyad, 2000). Erosi tanah adalah peristiwa 

pengikisan lapisan permukaan tanah atas, yang disebabkan oleh air ataupun angin. 

Terjadinya erosi berdampak terhadap menurunnya produktivitas tanah, hilangnya 

fungsi tanah untuk pertanian dan kerusakan kualitas lingkungan hidup  (Hardjowigeno, 

2007). 

Proses terjadinya erosi merupakan gabungan dari 2 sub proses yaitu:  

(1) Terjadinya kerusakan struktur tanah menjadi partikel-partikel kecil oleh energi 

tumbukan butir-butir hujan yang menimpa tanah, proses dispersi tanah oleh air 

tergenang dan pengangkutan partikel-partikel tanah oleh percikan hujan.  

(2) Terjadinya kerusakan struktur tanah, dan berlanjut pengangkutan partikel-partikel 

tanah oleh air yang mengalir di permukaan tanah. Besarnya erosi dipengaruhi oleh 
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banyaknya aliran permukaan, maka dengan meningkatnya aliran permukaan erosi 

meningkat pula. 

Arsyad (2000), menjelaskan bahwa besar dan kecilnya erosi merupakan 

terjadinya interaksi gabungan beberapa faktor yang antara lain iklim, topografi, 

vegetasi, dan manusia terhadap tanah, yang dijelaskan dalam bentuk persamaan 

sebagai berikut:  

E = f (i, r, v, t, m) 

Keterangan :  

E = Erosi  

i  = Iklim  

r  = Topografi  

v  = Vegetasi  

t  = Tanah  

m  = Manusia  

Persamaan pengukuran erosi tersebut diatas, mengandung 2 jenis peubah, 

yaitu (1) faktor yang dapat diubah manusia, seperti kegiatan vegetasi yang tumbuh di 

atas tanah (v), sifat-sifat tanah yang berupa kesuburan (t), ketahanan agregat dan 

kemampuan infiltrasi serta suatu unsur topografi yaitu panjang lereng; dan (2) faktor 

yang tidak dapat diubah oleh manusia, contohnya adalah iklim, tipe tanah dan 

kecuraman lereng. 

Persepsi responden mengenai kondisi erosi lahan sekitar area sumber mata 

air  di hutan Gunung Arjuna antara lain: (1) pada musim hujan sumber mata air terjadi 

kelimpahan air; (2) aliran air di musim hujan berwarna keruh; (3) tanah longsor dan 

erosi terjadi di sekitar area sumber mata air; (4) pohon yang ditanam di sekitar area 

sumber mata air dapat mencegah tanah lonsor dan banjir; (5) aliran air di musim hujan 

dari sumber mata air tetap berwarna jernih. 

D. Nilai ekonomi air (PSA4) 

Nilai ekonomi air adalah besaran yang mana pengguna rasional seperti 

masyarakat atau individu mendapat pasokan air tersebut mau membayar untuk 
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sejumlah air yang dikonsumsinya (williness to pay) atau secara tidak langsung dengan 

menggunakan berbagai metode seperti Inputation Residual Approach (IRA) yang 

menggunakan pengamatan harga pasar. Namun nilai ekonomi air tidak terlepas 

dengan isu water prising (Molle and Berkoff, 2007). 

Perhitungan nilai ekonomi air merupakan perhitungan nilai rupiah dari stok 

sumber daya air yang mengalami alih fungsi setelah di eksploitasi dalam waktu 

tertentu, sehingga diketahui nilai ekonomi air yang dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Ketergantungan masyarakat terhadap air tidak hanya untuk sebagai kebutuhan 

biologis semata, namun juga menyangkut aspek sosial dan ekonomi (Pratama et al., 

2015). Nilai ekonomi air dapat ditaksir melalui pendekatan produktivitas air, bukan dari 

pasokan air tetapi dari sisi penggunaannya. Estimasi nilai ekonomi air mencakup 

penyediaan informasi untuk rancangan instrumen ekonomi, seperti harga air (water 

pricing), produktivitas air, efisiensi penggunaan air, pendapatan kotor, dan 

pendapatan bersih. Harga air adalah besar pungutan per meter kubik air yang dapat 

dihitung dengan berbagai metode, seperti metode Inputation Residual Approach 

(IRA). Metode ini menaksir harga air yang belum ada harga pasarnya dengan 

memberlakukan air sama seperti faktor-faktor input produksi lainnya yang mempunyai 

harga pasar (Marpaung, 2013). 

Persepsi responden mengenai nilai ekonomi sumber mata air  hutan Gunung 

Arjuna antara lain: (1) debit  dan kualitas air yang dihasilkan oleh sumber mata air 

pada musim hujan adalah besar dan warnanya keruh; (2) debit dan kualitas air yang 

dihasilkan  dari sumber mata air musim kemarau adalah kecil dan warnanya jernih; 

(3) debit sumber mata air besar dan warnanya jernih, maka harga ekonomis air 

meningkat, sebab air pegunungan berkualitas dan sehat untuk kebutuhan masyarakat 

dan industri; (4) air pegunungan Arjuna banyak digunakan, dan dijual sebagai air 

kemasan mineral industri; (5) hutan pegunungan Arjuna sebagai sumber air unggulan 

yang punya nilai kualitas dan ekonomis untuk masyarakat. 

 

 



99 
 

 
 

3.3  Populasi dan Sampel  

Populasi adalah masyarakat sekitar hutan di tiga desa daerah penelitian yaitu 

Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. 

Sementara untuk pengukuran kondisi spesies tanaman, populasi perkembangan 

burung dan kondisi debit sumber mata air dilakukan di kawasan petak penanaman 

Lajer, Dawuhan, Sumber Kuning dan Watupereng, dimana kawasan sumber mata air 

tersebut masuk dalam Sub DAS (daerah aliran sungai) Kedunglarangan dan 

Gumandar hutan Gunung Arjuna. Sampel yang diambil harus bersifat representatif, 

karena apa yang dipelajari sampel tersebut kesimpulannya akan diberlakukan untuk 

keseluruhan populasi tersebut (Mudrajat, 2003).  

Jumlah sampel yang diambil tergantung pada besarnya presisi estimasi yang 

dibutuhkan oleh peneliti. Besarnya sampel yang sesuai untuk penggunaan SEM 

adalah 100-200. Bila ukuran sampel menjadi terlalu besar, misalnya lebih daripada 

400 data, maka metode menjadi lebih sensitif, sehingga sulit untuk mendapatkan 

ukuran-ukuran Goodness of Fit yang baik. Selanjutnya Nazir (1988) menyatakan 

bahwa tidak mungkin seorang peneliti dapat meneliti dan mengobservasi seluruh 

jumlah obyek yang diteliti sebagai populasi. Oleh karena itu, penelitian akan dilakukan 

pada sebagian populasi (Ferdinand, 2006).  

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Cluster 

Random Sampling  untuk responden masyarakat Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo, 

wilayah desa di sekitar hutan dan area sumber mata air Lajer, Dawuhan, Sumber 

Kuning dan Watupereng. Formulasi pengambilan sampel berdasarkan rumusan 

penentuan sampel sebagai berikut: 

        N 
   n =  
             N (d)2 + 1 
 
Dimana: n = Jumlah sampel 
  N = Ukuran populasi 
  d  = Presisi yang ditetapkan 

1 = Angka konstanta 
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Dengan presisi sebesar 5% dan tingkat kepercayaan sebesar 95%, sehingga dalam 

penelitian tersebut mempunyai ketepatan dan ketelitian standar kesalahan yang 

rendah (Cooper and Emory, 1996). 

Dari 400 responden kepala rumah tangga yang tinggal kawasan sekitar hutan 

di dua Desa Leduk, Dayurejo dan Jatiarjo, maka dapat ditetapkan pengambilan 

sampel adalah sebagai berikut: 

        400 
   n =  
             400 (0,05)2 + 1 

   n =     200 responden 

1) Lokasi masyarakat tinggal di sekitar sumber mata air tinggi (< 1 km) = jumlah 

responden 50%, dengan penjelasan 50% x 200 = 100 responden 

2) Lokasi masyarakat tinggal di sekitar sumber mata air sedang (< 2-5 km) = jumlah 

responden 30%, dengan penjelasan 30% x 200 = 60 responden  

3) Lokasi masyarakat tinggal di sekitar sumber mata air rendah (< 5-10 km) = jumlah 

responden 20%, dengan penjelasan 20% x 200 = 40 responden 

Cluster Random Sampling di wilayah Desa Ledug, Jatiarjo dan Dayurejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responden sebagai sampel penelitian ini adalah anggota masyarakat yang berasal 

dari masyarakat peduli sumber mata air, Pokja LMDH, tokoh masyarakat,  tokoh 

< 1 km = 100 responden 

< 2-5 km = 60 responden 

< 5-10 km = 40 responden 

Lokasi sumber mata air 
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pemuda, tokoh agama, petani hutan, kelompok tani Tahura, PKK desa, komunitas 

pencinta alam, Ulu-Ulu, Kepala Dusun dan Kepala Desa, yang ditentukan secara 

cluster sampling, sesuai dengan wilayah terdekat sampai terjauh dari sumber mata 

air. Jumlah sampel responden dari Desa Leduk adalah 70 responden, dari desa 

Dayurejo sebanyak 70 responden dan jumlah sampel dari Desa Jatiarjo sebanyak 70 

responden, total sampel data dari 3 desa adalah 210 responden. Kualifikasi 210 

responden dari Desa Ledug, Jatiarjo dan Dayurejo tersaji pada Lampiran 7. 

Kualifikasi penyebaran kuesioner penelitian adalah sebagai berikut: jumlah 

responden laki-laki sebanyak 201 orang (96%), dan perempuan sebanyak 9 orang 

(4%), ini berdasarkan keterwakilan laki-laki dan perempuan dalam group discussion. 

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan atau aktivitas responden menjelaskan 

bahwa responden dari lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) adalah 8%, 

perwakilan pemuda 13%, pemerintah desa 18%, himpunan pengusaha dan pengelola 

air minum 4%, tokoh agama 7%, petani hutan 14%, peternak 1%, tokoh masyarakat 

dan budaya 12%, penggiat lingkungan 5%, PokDarwis 2%, perwakilan dari Tahura 

3%, pendidikan (guru) 2%, perhutani 3%, tokoh wanita 2% dan perwakilan ulu-ulu 6%. 

Pengukuran  variabel  penelitian menggunakan skala likert. Skala likert 

menggunakan beberapa butir pertanyaan untuk mengukur perilaku individu dengan 

merespon 5 titik pilihan pada setiap butir pertanyaan, sangat setuju, setuju, tidak 

memutuskan, tidak setuju, dan sangat tidak setuju, kemudian dilakukan perhitungan 

rata-rata jawaban responden (Likert, 1932). Di bidang pertanian, skala likert juga 

sering digunakan untuk mengukur preferensi individu seperti pada preferensi 

konsumen terhadap penerimaan produk makanan yang telah dimodifikasi (Herath et 

al. 2013) dan preferensi petani terhadap karakteristik tanaman gandum yang ingin 

diusahatanikan (Nelson, 2013). 

Tabel 3.4. Tabel skala likert 

Nilai pernyataan responden Arti pernyataan 

1 sangat tidak setuju (STS) 

2 tidak setuju (TS) 

3 ragu-ragu (RR) 

4 setuju (S) 

5 sangat setuju (SS) 

Sumber: Boone and Boone (2012) 
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Deskripsi variabel penelitian ini digunakan untuk mengkaji faktor-faktor 

penentu pemberdayaan masyarakat (PM) terhadap revegetasi hutan Gunung Arjuna 

(RH), mengkaji pengaruh kondisi geografi dan tanah (GT) terhadap revegetasi hutan 

Gunung Arjuna (RH), mengkaji pengaruh revegetasi hutan Gunung Arjuna (RH) 

terhadap pelestarian sumber mata air (PSA), dan merumuskan model pemberdayaan 

masyarakat sekitar hutan (PM) terhadap keberhasilan revegetasi (RH) & (PVH) dan 

pelestarian sumber mata air secara berkelanjutan (PSA). 

 

3.4  Teknik Pengumpulan Data  

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berbentuk data primer dan  

sekunder. Dalam data primer pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

kuesioner dan wawancara dengan responden, dan data-data hasil pengukuran 

pertumbuhan tanaman hasil rehabilitasi hutan selama periode 2013-2017. Metode 

pengambilan data adalah: 

(1) Metode percakapan secara langsung dengan responden dengan maksud bila ada 

responden yang kurang jelas dalam menanggapi kuesioner bisa dijelaskan 

kembali. 

(2) Metode kuesioner yang merupakan teknik penyebaran daftar pertanyaan pada 

seluruh responden yang terpilih. Daftar pertanyaan tersebut disediakan beberapa 

alternatif jawaban yang telah diarahkan, dan disesuaikan dengan pokok masalah 

dan tujuan penelitian. Untuk itu akan digunakan skala likerts (skala 1 – 5) untuk 

menentukan skor dari masing-masing pertanyaan. 

Data primer yang dikumpulkan adalah data yang berhubungan dengan 

variabel indikator dari masing-masing variabel laten yang dibentuk, antara lain: 

(1) Data umum berupa : identitas responden, status, pendidikan, jumlah anggota 

keluarga, jenis kegiatan usaha dan kegiatan-kegiatan sebagai masyarakat di 

sekitar hutan 

(2) Data variabel: kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam kaitannya dengan 

revegetasi dan rehabilitasi hutan, data-data pertumbuhan tanaman rehabilitasi 

hutan, data-data hasil konservasi keanekaragaman hayati, serta data kelestarian 

sumber-sumber mata air  
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Sementara untuk data sekunder meliputi data-data: kondisi sumber mata air, 

keanekaragaman hayati di wilayah Gunung Arjuna, data kondisi ekonomi, sosial dan 

budaya masyarakat di sekitar hutan wilayah Sub DAS Kedunglarangan dan 

Gumandar Prigen Gunung Arjuna Kabupaten Pasuruan. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner terdiri dari 

daftar pertanyaan yang disampaikan pada responden, data monografi, dan peralatan 

wawancara dengan responden masyarakat dan stakeholder yang terkait dengan 

kelestarian sumber mata air dan keanekaragaman hayati di wilayah Gunung Arjuna. 

Selain wawancara terstruktur menggunakan kuesioner, digunakan pula wawancara 

semi terstruktur yang lebih fleksibel dapat menggali informasi lanjutan lebih mendalam 

setelah mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang disebutkan sebelumnya. Adapun 

responden penelitian bisa merupakan seorang individu masyarakat, atau key informan 

yang memiliki informasi yang dibutuhkan peneliti, ataupun kelompok individu dalam 

hal ini adalah kelompok pemerhati lingkungan, dinas pemerintah dan akademisi yang 

berhubungan dengan kegiatan pengelolan sumber daya air. 

 

3.5  Uji Validitas dan Reliabilitas  

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan untuk pengambilan data 

adalah kuesioner dan dokumentasi. Kuesioner digunakan untuk menggali data 

tentang variabel dan indikator yang berpengaruh pada kelestarian konservasi 

keanekaragaman hayati dan sumber mata air melalui pelaksanaan rehabilitasi hutan 

dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Sedangkan kegiatan dokumentasi 

digunakan untuk melengkapi dan menjelaskan serta membuktikan dari data-data 

primer. Agar kualitas data yang diperoleh tersebut terpercaya maka perlu dilakukan 

uji validitas data dan uji reliabilitas data yang antara lain sebagai berikut: 

1) Uji Validitas 

Uji validitas untuk mengetahui apakah indikator-indikator sebagai penyusun 

konsep itu dapat menilai apa yang menjadi persyaratan. Uji validitas penelitian ini 

menggunakan convergent validity yang dapat dinilai dari measurement model yang 

dikembangkan yakni dengan menentukan apakah setiap indikator yang di estimasi 

secara valid mengukur dimensi dari konsep yang diuji. Menurut Ferdinand (2006)  
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sebuah indikator dimensi menunjukkan validitas konvergen yang signifikan apabila 

indikator itu memiliki critical ratio yang lebih besar dari dua kali standar erornya. Atau  

indikator tersebut valid dalam mengukur apa yang seharusnya diukur dalam model 

yang disajikan apabila : CR ≥ 2Se.   

2) Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas di sini adalah contruct reliability yang digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana konsistensi internal dari indikator-indikator sebuah konstruk, 

jadi reliabilitas menunjukkan derajat sampai dimana masing-masing indikator 

mengindikasi fenomena sebuah konstruk/faktor latent. Reliabilitas konstruk diukur 

berdasarkan nilai indeks reliabilitas instrumen yang digunakan (composite reliability) 

dari model SEM yang dianalisis dengan rumus. 

 

 

Keterangan: 

 
a) Standard Loading didapatkan dari standardized loading untuk tiap-tiap 

indikator (dari perhitungan AMOS ) yaitu nilai lambda () yang 
dihasilkan oleh masing-masing indikator. 

b) j adalah measurement error dari tiap-tiap indikator 
Measurement Error = 1-Reliabiltas Indikator 
Reliabilitas indikator yaitu pangkat 2 dari standardized loading untuk 
setiap indikator yang dianalisis. 

 

Ambang batas minimal untuk menyatakan bahwa tingkat reliabilitas dapat 

diterima adalah 0.70. Menurut Ferdinand (2006) angka reliabilitas  0,70 tersebut 

bukanlah sebuah ukuran reliabilitas ditolak, namun mempunyai arti bila penelitian 

yang dilakukan bersifat eksploratori, maka nilai di bawah 0.70 masih dapat diterima 

sepanjang disertai dengan alasan-alasan empirik yang terlihat dalam proses 

eksplorasi. Disebutkan bahwa reliabilitas 0,5-0,7 sudah cukup reliabel untuk 

menjustifikasi sebuah hasil penelitian. 

Dalam analisis SEM uji validitas dan reliabilitas seperti diuraikan di atas, 

namun karena variabel observasi dalam penelitian ini tidak diukur secara langsung 

tetapi dihitung sebagai indikator dengan beberapa item pertanyaan, maka uji validitas 

( std. Loading) 

( std. Loading)2 + j 
 Reliabilitas Konstruk =                       
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dan reliabilitas menggunakan korelasi Product Moment Pearson dan Alpha Cronbach. 

Korelasi Product Moment Pearson, dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

rxy = koefisiensi korelasi antara item dengan total item 
n = jumlah sampel (responden) 
X = skor item 
Y = skor total item (Singarimbun dan Effendi, 1995) 

Valid tidaknya indikator (item) dari daftar pertanyaan yang diajukan apabila 

korelasinya positif dan signifikan, yang ditunjukkan dengan nilai koefisien rhitung ≥ rtabel 

pada  = 0,05. Uji validitas dalam penelitian ini dilaksanakan bersamaan dengan uji 

reliabilitas dengan software SPSS 11.5 for Windows dimana reliabilitas diuji jika 

semua item valid. Uji validitas dengan membandingkan koefisien Corrected item total 

correlation (yakni rhitung korelasi antara masing-masing item dengan total item) 

terhadap rtabel product moment pearson pada  = 0,05. Item yang non signifikan  

dikeluarkan. Setelah  semua item signifikan, dilakukan uji reliabilitas dengan 

membandingkan juga koefisien Alpha terhadap rtabel  product moment pearson pada 

 = 0,05. Alpha Cronbach dengan rumus sebagai berikut (Azwar, 1997). 

 

 
 
 
 
 
 
Sy1

2    = Varians total skor item genap pada belahan 1 
Sy2

2    = Varians total skor item ganjil pada belahan 2 
Sx

2     = Varians total skor seluruh item /total item = total skor item genap + total skor 
item ganjil 

       =  Koefisien reliabilitas alpha 

Dengan ketentuan sesuai Santoso (2002) bahwa: jika ralpha positif, dan ralpha > rtabel 

 = 0,05, maka butir atau variabel tersebut reliabel. Jika ralpha positif, dan ralpha < rtabel 

 = 0,05, maka butir atau variabel tersebut tidak reliabel. 
 

n( XY) – ( X)(Y) 

√nX2 – (X)2)(nY2 – (Y)2) 
                                             rxy  = 

2(Sx
2 – (Sy1

2 + Sy2
2) 

Sx
2 

                                               = 
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3.6  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di lokasi revegetasi hutan di kawasan sumber mata 

air Lajer, Dawuhan (wilayah Desa Leduk, Kecamatan Prigen-Pasuruan), 

Sumberkuning dan Watupereng (wilayah Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen-Pasuruan. 

Pada area tersebut dilakukan pengukuran terhadap pertumbuhan tanaman, 

keanekaragaman spesies tanaman dan hewan serta volume debit dan kualitas air. 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka dilakukan pengambilan data dan 

informasi dari masyarakat Desa di sekitar kawasan hutan. Masyarakat desa sekitar 

hutan merupakan penduduk yang berdomisili di tiga desa, yaitu Desa Leduk, Jatiarjo 

dan Dayurejo, Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Adapun 

responden sebagai sampel penelitian ini anggota masyrakat yang antara lain 

kelompok masyarakat peduli lingkungan, LMDH (lembaga masyarakat desa hutan), 

pemerintah desa (RT, RW, kepala dusun dan desa), HIPAM (himpunan pengusaha 

air minum), tokoh agama, petani dan peternak, kelompok pemuda, PokDarwis, BPD 

(badan permusyawaratan desa), kelompok Tahura, guru, ulu-ulu, komite pendidikan, 

tokoh budaya, pensiunan karyawan perhutani dan kelompok perwakilan PKK, yang 

ditentukan secara cluster sampling berdasarkan jarak antara lokasi sumber mata air 

dengan tempat tinggal responden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1. Peta sumber mata air Lajer, Dawuhan, Sumberkuning dan 

Watupereng 
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Gambar 3.2. Peta penanaman pohon di sumber mata air Lajer dan Dawuhan  

Gambar 3.3. Peta penanaman pohon di sumber mata Sumberkuning 
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3.7  Analisa Data  

Berdasarkan tujuan penelitian dan kerangka konseptual penelitian, maka 

analisis yang diperlukan meliputi analisis deskriptif dan analisis SEM (Structural 

Equation Modelling). Dasar analisis SEM adalah analisis loading factor dan analisis 

regression weight. Analisis deskriptif dengan bantuan SPSS 11.5 Windows, dilakukan 

untuk mengetahui gambaran umum tanggapan responden tentang faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap kelestarian konservasi sumber mata air dan keanekaragaman 

hayati secara berkelanjutan. Dalam hal ini dilakukan analisis frekuensi relatif, rata-rata 

hitung, nilai maksimum dan minimum dari variabel, indikator maupun item-item 

penelitian. Sedang analisis SEM  dilakukan dengan bantuan Amos 4 for Windows.  

Alasan penggunaan SEM karena SEM merupakan sekumpulan teknik-teknik  

statistika yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan yang relatif 

rumit secara simultan. Keunggulan lain aplikasi SEM adalah kemampuannya untuk 

mengkonfirmasi dimensi-dimensi dari sebuah konsep atau faktor, dan pada saat yang 

Gambar 3.4. Peta penanaman pohon di sumber mata Watupereng 
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sama menilai pengaruh hubungan antar faktor yang telah diidentifikasi dimensinya 

(Ferdinand, 2006).  

Ada beberapa asumsi sebagai dasar menggunakan model SEM, dalam 

penelitian ini: 

(1) Normalitas, asumsi pengujian yang bertujuan untuk mengetahui, apakah distribusi 

data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Pengujian ini dilakukan baik 

untuk normalitas data tunggal maupun normalitas seluruh data. Dalam output 

AMOS, uji normalitas dengan cara membandingkan nila critical ratio pada 

assesment of normal dengan nilai kritis ± 2.58 pada level 0.01. Jika nilai critical 

ratio lebih besar dari nilai kritis, maka distribusi data tersebut tidak normal. Jika 

asumsi normalitas data terpenuhi atau normal, maka kita bisa melakukan uji 

statistika yang ada. 

(2) Linearitas, asumsi pengujian yang bertujuan untuk mengetahui, apakah dua 

variabel mempunyai hubungan bersifat linear.  

(3) Multikolinearitas, asumsi pengujian  bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

korelasi antar variabel independen. Pengujian ini dilakukan dengan mengamati 

nilai determinan matrikx kovarians. Determinan matriks kovarian yang benar-

benar kecul (mendekati 0), menjelaskan bahwa terdapat multikolinearitas dan 

singularitas 

(4) Outlier, merupakan observasi yang terjadi adanya nilai-nilai ekstrem, baik secara  

data tunggal (univariate) maupun seluruh data (multivariate). Jika hasil pengujian 

terdapat nilai outliers, maka data tersebut dapat  dikeluarkan dari analisis. Uji 

outliers univariate dilakukan dengan melihat nilai ambang batas dari z-score itu 

berada pada rentang 3-4.  Oleh karena itu observasi yang mempunyai z-score  ≥ 

3.0 dikategorikan outliers. Nilai z-score adalah nilai yang sudah distandarkan dan 

memiliki rata-rata (mean) 0 dan standar deviasi 1. Sementara untuk outliers 

multivariate dilakukan dengan kriteria jarak Mahalanobis pada tingkat p > 0.001. 

Hasil yang diperoleh merupakan batas outliers, sehingga yang melebihi hasil 

tersebut harus dihapus 
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Persamaan structural equation modelling (SEM) mempunyai 5 tahapan 

proses, dimana setiap tahapan proses berpengaruh terhadap tahapan selanjutnya, 

secara detail tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Spesifikasi Model 

Spesifikasi model adalah proses pembentukan dan pengembangan model, serta 

tahapan awal menentukan desain untuk menjawab tujuan penelitian. Desain model 

yang tepat menjadi dasar kerangka pikir pengembangan  model struktural. Latan 

(2013), menjelaskan bahwa variabel kunci dalam persamaan struktural model 

adalah variabel laten (laten construct). Variabel laten adalah variabel abstrak, yang 

tidak dapat diukur secara langsung (unobserved variabel), oleh karena itu variabel 

laten memerlukan indikator untuk membentuk konstruk laten. Indikator atau  istilah 

lainnya variabel manifest bentuknya dalam pertanyaan skala likert. Dalam 

operasional persamaan structural equation modelling (SEM) diperhitungkan juga 

nilai kesalahan pengukuran modeling, hal ini berkaitan  dengan factor analytic 

measurement model, kesalahan pengukuran merupakan faktor khusus yang 

berkaitan dalam setiap pengukuran. 

Kontruksi Eksogen dan endogen penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut : 

A. Konstruksi Eksogen 

Konstruk eksogen pertama kelestarian sumber mata air dari pelaksanaan 

pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang dipostulasikan mempunyai 

hubungan positif terhadap pelaksanaan rehabilitasi hutan dan kelestarian 

kawasan hutan Gunung Arjuna 

B. Konstruksi Endogen 

(1) adalah sebuah konstruk laten mengenai rehabilitasi hutan yang 

dipengaruhi oleh pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia, 

ekonomi, sosial dan kelembagaan yang dipostulasikan mempunyai 

pengaruh terhadap kelestarian kawasan Gunung Arjuna dan dan 

pelestarian sumber mata air. 

(2) adalah sebuah konstruk laten mengenai kelestarian kawasan Gunung     

Arjuna yang dipengaruhi oleh pelaksanaan rehabilitasi hutan dan 
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pemberdayan masyarakat sekitar hutan, yang dipostulasikan mempunyai 

pengaruh kelestarian sumber mata air 

(3) adalah sebuah konstruk laten mengenai pelestarian sumber mata air yang 

dipengaruhi oleh kelestarian kawasan hutan Arjuna,  rehabilitasi hutan 

dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan . 

Konversi diagram alur ke dalam persamaan 

a. Persamaan pengukuran untuk konstruk eksogen pemberdayaan 
masyarakat 

PM1 : λ1PM + ε1 

PM2 : λ2PM + ε2 

PM3 : λ3PM + ε3 

PM4 : λ4PM + ε4 

PM5 : λ5PM + ε5 

 

Dimana: PM = Pemberdayaan Masyarakat; PM1 = sumber daya manusia; 

PM2 = ekonomi; PM3 = sosial; PM4 = kelembagaan; PM5 = sarana dan 

prasarana 

b. Persamaan pengukuran untuk konstruk eksogen geografi & tanah 
GT1 : λ1GT + ε1 

GT2 : λ2GT + ε2 

 

Dimana: GT = geografi & tanah; GT1 = kemiringan lahan; GT2 = 

kedalaman tanah efektif 

c. Persamaan structural (structural equations) untuk konstruk endogen 

pertama : 

RH = PM + GT +  

 

Dimana : RH= revegetasi hutan; PM = pemberdayaan masyarakat sekitar 

hutan; GT = geografi & tanah;  = regression weigth,  = disturbance term 

d. Persamaan struktural (structural equations) untuk konstruk endogen 
kedua : 

PVH = PM + GT + 1 RH+  

Dimana : PVH = profil vegetasi hutan Gunung Arjuna; PM = 

pemberdayaan masyarakat sekitar hutan; RH = revegetasi hutan; = 

regression weigth,  = disturbance term 

e. Persamaan struktural (structural equations) untuk konstruk endoden 

ketiga : 
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PSA = PM + GT + 1 RH+ 2 PVH +  

Dimana : PSA = pelestarian sumber mata air; PM = pemberdayaan 

masyarakat sekitar hutan; GT = geografi dan tanah; RH = revegetasi 

hutan; PVH = profil vegetasi  hutan Gunung Arjuna; = regression weigth, 

 = disturbance term 

2.  Identifikasi Model  

Identifikasi model merupakan tahapan untuk mengetahui apakah persamaan 

structural equation modelling (SEM) yang dibangun dengan data empiris mempunyai 

nilai unik atau tidak, sehingga model tersebut dapat diestimasi. Bila persamaan model 

yang dibentuk tidak memiliki nilai yang unik, maka model tersebut tidak dapat 

diidentifikasi (unidentified) oleh program AMOS, sehingga model tidak dapat 

diestimasi.  Latan (2013), menjelaskan bahwa persamaan model yang diinginkan 

dalam SEM adalah model yang overidentified. Ada 3 kemungkinan identifikasi model 

yang terjadi dalam dalam SEM, yaitu: 

(a) Unidentified jika nilai t > s 

(b) Just-identified jika nilai t = s 

(c) Overidentified jika nilai degree of freedom (df) > 1, yang berarti nilai t < s 

Keterangan:  

t : menjelaskan jumlah parameter yang diestimasi  

s : menelaskan jumlah varian dan kovarian dalam model didapat dari P(P+1)/2 

p : menjelaskan jumlah observed variable (dapat dilihat pada variable counts di 

variable summary AMOS 

3. Estimasi Model 

Estimasi model merupakan tahapan persamaan structural equation modelling 

(SEM) setelah melakukan tahapan spesifikasi dan identifikasi model. Dalam 

melakukan estimasi model pada persamaan structural equation modelling, terlebih 

dahulu ditentukan metode estimasi apa yang akan digunakan. Dalam penelitian 

disertasi ini menggunakan metode estimasi maximum likelihod, sebuah metode yang 

telah dikembangkan oleh Lawley tahun 1940. Maximum likelihod method secara 

umum sering digunakan peneliti untuk analisis structural equation modelling, karena 



113 
 

 
 

hasil estimasi parameter baik, dengan syarat data-data telah memenuhi asumsi 

multivariate normality,  spesifikasi model telah menunjukkan nilai valid, data-data telah 

teridentifikasi dalam skala continous-interval. Maximum likelihod tidak terjadi reboust,  

ketika menggunakan data ordinal atau non-normal. 

4. Evaluasi Model 

Evaluasi model merupakan tahapan untuk mengevaluasi model secara 

keseluruhan dengan metode confirmatory factor analysis (CFA), dengan melakukan 

uji validitas dan reliabilitas konstruk laten. Tujuan uji validitas dan reliabilitas adalah 

untuk mengetahui kualitas item-item pertanyaan yang digunakan dalam suatu 

penelitian. Beberapa manfaat dengan melakukan uji validitas antara lain: mengetahui 

valid tidaknya suatu pertanyaan, mengetahui kemampuan alat pengumpul data dalam 

mengungkapkan permasalahan yang menjadi sasaran utama pengukuran. Suatu alat 

dinyatakan valid, jika alat tersebut mampu mengukur apa saja yang harus diukurnya 

dan dapat menjelaskan apa yang ingin diungkap. Manfaat lainnya dari uji validitas 

adalah mengetahui ketepatan kuesioner. Uji validitas kuesioner dikatakan baik, jika 

kuesioner tersebut mampu mengukur apa yang seharusnya diukur data-data 

penelitian. Uji validitas dapat digunakan untuk menilai validitas konstruk dari 

measurement theory yang diusulkan. Validitas konstruk dapat mengetahui sampai 

seberapa jauh ukuran indikator dapat merefleksikan konstruk laten teoritisnya. Hasil  

validitas konstruk dapat memberikan kepercayaan bahwa ukuran indikator yang 

diambil dari sampel menjelaskan skor sesungguhnya dalam populasi. Secara umum 

ada 4 ukuran validitas konstruk, yaitu (1) convergent validity; (2) variance extracted; 

(3) discriminant validity, dan (4) construct reliability.  

Beberapa indikator konstruk laten dapat converge proporsi varian yang tinggi, 

kondisi ini dijelaskan sebagai convergent validity. Nilai pengukuran validitas konstruk 

dapat dilihat dari faktor loadingnya, dengan persyaratan bahwa loading factor adalah 

signifikan, dan standardized loading estimate harus ≥ 0,50 atau idealnya adalah 0,70. 

Dalam confirmatory factor analysis menunjukkan bahwa konvergen indikator 

adalah prosentase rata-rata nilai variance extraced antar indikator konstruk laten. Bila 

nilai variance extracted ≥ 0,50, maka nilai konvergen indikator adalah baik, dan nilai 
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variance extracted diukur untuk setiap konstruk laten. Pengukuran nilai variance 

extracted menggunakan standardized loading, maka rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

Pengukuran nilai discriminant validity bertujuan untuk mengetahui perbedaan  

antar konstruk. Jika nilai discriminant validity adalah tinggi, artinya suatu konstruk 

tersebut unik dan dapat menilai fenomena yang diukur. Metode pengujiannya dengan 

membandingkan nilai akar kuadrat variance extract terhadap nilai korelasi antar 

konstruk. Sementara uji reliabilitas diperlukan untuk mengetahui tingkat kebenaran 

alat ukur yang digunakan. Alat ukur dikatakan benar dan dapat dipercaya (reliable), 

jika hasil pengukurannya adalah benar dan konsisten, meskipun dilakukan 

pengukuran ulang pada subyek yang sama. Indikator convergent validity lainnya 

adalah uji reliabilitas, salah satu metode pengukuran reliabilitas penelitian adalah 

dengan cronbach alpha, namun pada kenyataannya cronbach alpha menghasilkan  

reliabilitas yang lebih rendah dibandingkan dengan construct reliability. Jika nilai 

construct reliability ≥ 0,70, artinya reliabilitas adalah baik, sementara untuk nilai  

construct reliability  adalah 0,60 – 0,70, artinya masih dapat diterima dengan syarat 

model validitas indikator adalah baik. Besarnya nilai construct reliability dapat diukur 

mengunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 

Penjelasan: 

 Standard loading dihasilkan dari standardized loading di setiap indikator 

dengan proses perhitungan program Amos 4 for Windows 

 Σ Ėj merupakan measurement error dari setiap indikator, dan dihasilkan dari 

perhitungan 1 – (standard loading)2 

(∑Standardized Loading2) 

(∑Standardized Loading2) + ∑Ej) 
Variance Extracted    = 

(∑Standardized Loading2) 

(∑Standardized Loading2) + ∑Ej) 
Construct Reliability    = 
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Setelah dilakukan confirmatory factor analysis, tahapan selanjutnya adalah 

melakukan evaluasi model struktural, dengan tujuan untuk mengetahui nilai 

signifikansi P-Value, R-Square  dan overall fit model (goodness of fit model) melalui 

beberapa ukuran fit model, antara lain sebagai berikut: 

(a) Chi-Square 

Persyaratan, model dinyatakan Fit, bila menghasilkan nilai Probability (P) > 0.05 atau 

nilai Chi-Square (χ2) < Chi-Square tabel berdasarkan degrees of freedom, kondisi ini 

menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara input matriks kovarian yang 

diobservasi dengan model yang diprediksi, Latan (2013). 

b) Goodness of Fit Indices (GFI) 

Persyaratan, nilai GFI dalam kisaran 0-1, kondisi ini menjelaskan bahwa semakin 

besar nilai GFI, maka spesifikasi model adalah baik. Nilai GFI yang dipersyaratkan 

sebagai ukuran fit model adalah > 0,90, namun ada juga yang merekomendasikan 

nilai GFI > 0,95, Latan (2013). 

c) Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

Persyaratan, nilai RMSEA ≤ 0,05, kondisi ini menggambarkan bahwa fit model adalah 

sangat baik, sementara nilai RMSEA ≤ 0,06 – 0,08 menggambarkan bahwa goodness 

of fit model adalah cukup baik, dan jika nilai RMSEA > 1,00 menggambarkan bahwa 

model perlu diperbaiki, Latan (2013) 

d) Adjust Goodness of Fit (AGFI) 

Persyaratan, nilai AGFI ≥ 0,90, adalah nilai yang direkomendasikan, sementara bila 

nilai AGFI > 1,0, kondisi ini menjelaskan bahwa  model just-identified, dan bila AGFI 

< 0, menjelaskan bahwa  fit model adalah tidak baik, Latan (2013). 

e) Trucker Lewis Index (TLI) 

Persyaratan, nilai TLI > 0,90, kondisi ini adalah yang direkomendasikan sebagai 

model fit, namun demikian ada beberapa yang menggambarkan bahwa model fit nilai 

TLI > 0,95, Latan (2013). 

5. Modifikasi Model 

Modifikasi model adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah evaluasi 

model dan penilaian goodness of fit secara keseluruhan telah dilakukan. Hasil 
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goodness of fit  menunjukkan bahwa model ternyata tidak fit, maka perlu dilakukan 

modifikasi model. Selanjutnya jika model telah fit, maka penjelasnnya adalah model 

dinyatakan benar/sesuai. Adapun jumlah sampel yang dipertimbangkan dan 

direkomendasikan untuk modifikasi model harus < 800 atau bekisar antara 200-400. 
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TUJUAN PENELITIAN METODE PENGUMPULAN 

DATA  

VARIABEL & DATA 

INFORMASI  
ANALISIS DATA  HASIL/OUTPUT 

PENELITIAN 

Tujuan 1: 
Mengkaji faktor-faktor 
penentu pemberdayaan 
masyarakat terhadap 
revegetasi hutan Gunung 
Arjuna 

Survey kuesioner: 
1. Di 3 Desa (Leduk, Jatiarjo dan 

Dayurejo) = 210 orang 
2. Pengambilan sampel dengan 

cluster sampling 
< 1 km = 100 responden 
2-5 km = 60 responden 
5-10 = 40 reponden 
Diluar wilayah 10 responden 

Variabel pemberdayaan 
(1) SDM 
(2) Ekonomi 
(3) Sosial 
(4) Kelembagaan 
(5) Sapras 

(1) Deskriptif 
kuantitatif 

(2) Skoring skala 
likert  

(3) SEM (structural 
equation 
modelling) 

(1) Bentuk & jenis 
interaksi  

(2) Faktor-faktor 
penentu interaksi 
antar variabel 

(3) Penilaian faktor 
yang paing 
signifikan   

(4) Kesadaran dan 
partisipasi 
masyarakat dalam 
pelestarian hutan  Tujuan 2: 

Mengkaji pengaruh kondisi 
geografi dan tanah terhadap 
revegetasi hutan Gunung 
Arjuna 

 Survey kuesioner   

 Pengamatan dan pengukuran 
langsung ke lapang 

 Analisa fisika dan kimia tanah 

 Analisa kemiringan lahan 

 Analisa kedalaman tanah  

Variabel Revegetasi 
(1) Spesies tanaman 
(2) Pembibitan 
(3) Pemupukan 
(4) Penanaman 
(5) Perawatan 
 

(1) Deskriptif 
kuantitatif 

(2) Analisa 
pertumbuhan dan 
perkembangan 
tanaman 

(3) Analisa SEM 
 

Pertumbuhan dan 
perkembangan 
tanaman 
 

Tujuan 4: 
Merumuskan model 
pemberdayaan masyarakat 
sekitar hutan terhadap 
keberhasilan revegetasi dan 
pelestarian sumber mata air 
secara berkelanjutan 

1. Hasil penilaian kuesioner   
2. Hasil penilaian wawancara  
3. Hasil analisa pertumbuhan 

tanaman dan perkembangan 
hewan 

4. Hasil analisa fisika, kimia dan 
biologi hutan 

5. Hasil pengukuran debit air 
sumber mata air 

Variabel konservasi air 
dan tanah 
(1) Debit air musim 

hujan 
(2) Debit air musim 

kemarau 
(3) Erosi 
(4) Nilai ekonomi air 
Data analisa tanaman & 
hewan; kualitas air 

(1) Deskriptif 
kuantitatif 

(2) Analisa debit dan 
erosi 

(3) Evaluasi dari 
tujuan penelitian 
1, 2 dan 3 

(4) Sintesis  
 

(1) Kondisi sumber 
mata air 

(2) Model 
pemberdayaan 
untuk revegetasi 
dan pelestarian 
sumber mata air  

Tujuan 3: 
Mengkaji pengaruh 
revegetasi hutan Gunung 
Arjuna terhadap pelestarian 
sumber mata air  
 

 Survey kuesioner   

 Pengamatan dan pengukuran 
langsung ke lapang 

 Analisa pertumbuhan dan 
perkembangan tanaman dan 
hewan 

 Analisa debit dan kualitas air 

Variabel Profil Vegetasi  
(1) Stratifikasi vegetasi 
(2) Kekayaan burung  
(3) Kekayaan takson 
(4) Kerapatan tanaman 

(1) Deskriptif 
kuantitatif 

(2) Analisa kondisi 
tanaman & hewan 

(3) Kerapatan 
tanaman  

(4) Analisa SEM 
 

Kondisi karakteristik 
hutan dan 
keanekaragaman 
hayati 

Gambar 3.5. Struktur tujuan penelitian, metode pengumpulan data, variabel dan data, analisa data serta hasil penelitian 
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3.8  Jadwal Penelitian  

Penelitian ini mencakup responden di Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo, 

Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Sementara untuk pengukuran 

pertumbuhan tanaman populasinya meliputi petak kawasan hutan Lajer, Dawuhan, 

Sumberkuning dan Watupereng Sub DAS (daerah aliran sungai) Kedunglarangan dan 

Gumandar hutan Gunung Arjuna. 4 area revegetasi dan rehabilitasi hutan adalah (1) 

penanaman hutan di sekitar sumber mata air Lajer; (2) penanaman hutan di sekitar 

sumber mata air Dawuhan; (3) penanaman hutan di sekitar sumber mata air 

Sumberkuning; dan (4) penanaman hutan disekitar sumber mata air Watupereng.  

Data primer penelitian didapatkan melalui kuisoner dan wawancara responden 

di Desa Leduk, Dayurejo dan Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, yang 

berhubungan dengan variabel indikator dari masing-masing variabel laten yang 

dibentuk. Data primer pengukuran hasil penanaman revegetasi dan rehabilitasi hutan 

oleh PT. Sorini Agro Asia Corporindo. mulai tahun 2014-2017, mencakup jumlah 

pohon yang ditanam, jumlah pohon pengganti tanaman yang mati dan tingkat 

pertumbuhannya selama 3 tahun pertama, data debit air dari 4 sumber mata air 

sebelum rehabilitasi dan sesudahnya, data jumlah hewan kambing ternak dalam 

program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Penelitian ini dilakukan dalam 4 

tahapan yaitu: tahap pertama penelitian pemberdayaan masyarakat sekitar hutan; 

tahap kedua penelitian revegetasi hutan; tahap ketiga rehabilitasi hutan dan tahap 

keempat adalah penelitian pelestarian sumber mata air. Penelitian ini dilaksanakan 

dalam kurun waktu 12 bulan yang terbagi dalam 4 tahap, dengan rencana kegiatan 

bulan  Januari 2018 - Desember 2018, dengan perincian waktu penelitian tersaji pada 

Tabel dibawah ini 
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Alokasi Waktu Penelitian 

Kegiatan Bulan  ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Penelitian Tahap 1             

Persiapan, survey lapangan X             

Penetapan sampel di lapangan X             

Penyusunan & verifikasi kuesioner  X            

Pengumpulan data, analisis, studi 
literatur 

 X  X  X          

Pembuatan laporan penelitian     X          

Seminar, publikasi     X  X        

Penelitian Tahap 2             

Survey lapangan     X         

Pengumpulan data pertumbuhan 
tanaman dan keanekaragaman 
hayati, analisis, studi literatur 

     X  X        

Pembuatan laporan revegetasi dan 
rehabilitasi hutan 

      X       

Seminar, publikasi       X       

Penelitian Tahap 3             

Survey lapangan        X     

Observasi dan wawancara        X     

Pengumpulan data kuantitas dan 
kualitas sumber mata air, analisis 
data, studi literatur 

        X    

Pembuatan laporan revegetasi dan 
rehabilitasi hutan 

        X    

Seminar, publikasi         X    

Penelitian Tahap 4             

Merumuskan model pemberdayaan 
masyarakat sekitar hutan untuk 
revegetasi dan pelestarian sumber 
mata air di hutan Gunung Arjuna 

         X   

Laporan penelitian            X X  

 Bulan ke-1 adalah bulan Januari 2018 
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BAB IV. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

 

4.1   Kawasan Hutan Raden Soerjo 

Kawasan Tahura R. Soerjo memiliki peran penting di Jawa Timur, khususnya 

sebagai kesatuan ekosistem di Gunung Arjuna. Tahura R. Soerjo sendiri yang 

merupakan bagian hutan Gunung Arjuna merupakan habitat banyak satwa endemik 

termasuk Macan Tutul (Panthera pardus), dan Elang Jawa (Spizaetus bartelsi) yang 

keberadaannya semakin terancam karena kerusakan lahan hutan yang demikian 

cepat. Keberadaan Tahura R. Soerjo memilki arti penting bagi kelangsungan hidup 

masyarakat Jawa Timur. Karena selain menyediakan sumberdaya alam non-kayu 

seperti tanaman obat-obatan dan sebagainya, fungsi hutan di sini juga penting dalam 

menjaga siklus hidrologi dan menjaga ketersediaan air baku bagi mereka yang tinggal 

di Malang, Pasuruan, Mojokerto, Jombang dan sekitarnya. 

Berdasarkan hasil kajian lapangan melalui survey responden masyarakat di 

Desa Dayurejo, Jatiarjo dan Ledug, Kecamatan Prigen, Pasuruan, ditemukan 4 

ancaman terbesar bagi kelangsungan hutan Gunung Arjuna, yaitu: (1) penjarahan 

hutan; (2) kebakaran hutan; (3) pembuatan arang di hutan dan alih (4) fungsi lahan 

hutan menjadi lahan pertanian. Keempat ancaman utama tersebut disebabkan oleh 

beberapa faktor seperti: motif ekonomi, lemahnya penegakan peraturan, kesadaran 

masyarakat yang rendah, kurang sinerginya pengelolaan hutan antara pemerintah, 

masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait. 

Implementasi Kebijakan Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 29 tahun 1992, 

tanggal 19 Juni 1992 dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :128/Kpts- 

II/92 tanggal 19 Desember 1992 menguatkan penetapan Taman Hutan Raya                            

R. Soerjo sebagai suatu kawasan pelestarian alam yang telah ditetapkan berdasarkan 

Tahura R. Soerjo mencakup beberapa wilayah hutan di kelompok pegunungan Arjuna 

Lalijiwo, yang terletak di 4 kabupaten dan 1 kota, yaitu wilayah Kabupaten Mojokerto, 

Malang, Jombang, Pasuruan dan Kota Batu. Luasan masing masing wilayah tersebut 

adalah Kabupaten Malang seluas 4.287,00 ha, Kabupaten Pasuruan seluas 5.894,30 

Ha, Kabupaten Mojokerto seluas 10.181,10 ha, Kabupaten Jombang dengan luasan 

hutan 2.864,70 ha, dan Kota Batu seluas 4.641,20 ha. Letak geografis : 7º 40‘ 10” - 7º 

49‘ 31” LS dan 112º 22‘ 13” - 112º 46‘ 30” BT, dengan luasan : 27.868,30 ha. Dimana 

kawasan Taman Hutan Raya ini berasal dari beberapa kawasan yaitu Hutan Lindung, 
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Cagar Alam, serta sebagian kecil tanah RVE (Recht Van Eigendom/Hak Kepemilikan 

Atas Tanah), dengan luasan total 27.868,30 Ha. Kawasan Hutan Lindung meliputi 

Gunung Anjasmoro, Gunung Argowayang, Gunung Kembar I dan Gunung Kembar II, 

mulai dari ketinggian 1.000 mdpl. Sedangkan kawasan cagar alam Arjuna Lalijwo 

mulai dari ketinggian 2000 mdpl, di mana di dalamnya termasuk juga Gunung 

Welirang, Gunung Ringgit, Gunung Kembar I dan Gunung Kembar II (UPT Tahura R. 

Soerjo 2009). 

 

4.1.1   Taman Hutan Rakyat (Tahura) Raden Soerjo 

Tahura R. Soerjo berbatasan di bagian bawah dengan hutan produksi Perum 

Perhutani Unit II Jawa Timur. Dari Luas Tahura R. Soerjo total, sekitar 4.607,30 ha 

masuk wilayah Kabupaten Pasuruan yang berada di 3 kecamatan dan 8 desa. Untuk 

kepentingan rehabilitasi hutan ini fokus kawasan target dibatasi pada bagian tahura 

yang termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Pasuruan, khususnya Desa 

Ledug, Dayurejo dan Jatiarjo. Sementara itu wilayah ekologis yang dicakup melalui 

program ini dibatasi pada wilayah hutan di Gunung Arjuna. Wilayah ekologis ini juga 

merupakan bagian dari DAS Gumandar yang masuk pada Sub DAS Welang. 

 

4.1.2  Topografi Taman Hutan Rakyat (Tahura) Raden Soerjo 

Secara geografis Tahura R. Soerjo berada di kawasan Gunung Arjuna pada 

ketinggian 3.350 meter diatas permukaan laut, dan Gunung Welirang pada ketinggian 

3.250 meter diatas permukaan laut yang sampai sekarang masih aktif. Kondisi ini 

menyebabkan pada lereng sebelah selatan dan barat Gunung Arjuna terdapat 

beberapa sumber air panas. Hutan Alam Cemara (Casuarina junghuhniana) terdapat 

di Gunung Arjuna Lalijiwo, ketinggian 1.800 meter diatas permukaan laut, kerapatan 

pohon 80-156 pohon/ha. Ketinggian pohon antara 25 - 35 meter dengan diameter 60 

- 100 cm. Pada lokasi bagian bawah Pondok Gunung Welirang tumbuh padang 

rumput dengan luasan 200 Ha, yang didominasi jenis padi-padian dan Kolonjono 

(Panicum repens). Kondisi topografi relatif datar, dan wilayah kehidupan dan 

perkembangan rusa. Dataran hutan hujan tengah pada ketinggian 2.000 - 2.700 meter 

diatas permukan laut merupakan wilayah hutan dengan tanaman campuran 3 

tingkatan vegetasi yaitu pohon, semak, dan tumbuhan bawah. Didominasi oleh jenis 

tanaman Pasang, Nyampuh, Sembung dan Gempur Gunung. Pada ketinggian 2.650 
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m dpl terdapat tegakan homogen : tumbuhan manisrejo, vegetasi tumbuhan bawah 

umumnya jenis kelompok padi-padian dan Edelweis. 

Gambaran umum topografi Tahura R. Soerjo merupakan kawasan dengan 

konfigurasi bervariasi antara datar, berbukit dan gunung-gunung dengan ketinggian 

antara 1.000-3.000 meter diatas permukaan laut. Tahura R. Soerjo terdapat sederetan 

sedikitnya 8 gunung berapi yang meliputi: 

1) Gunung Arjuna dengan ketinggian puncak 3.339 meter diatas permukaan laut  

2) Gunung Welirang dengan ketinggian puncak 3.156 meter diatas permukaan laut 

3) Gunung Ringgit dengan ketinggian puncak 2.474 meter diatas permukaan laut 

4) Gunung Kembar I dengan ketinggian puncak 3.061 meter diatas permukaan laut 

5) Gunung Kembar II dengan ketinggian puncak 3.256 meter diatas permukaan laut 

6) Gunung Anjasmoro dengan ketinggian puncak 3.275 meter diatas permukaan laut 

7) Gunung Argowayang dengan ketinggian puncak 2.198 meter diatas permukaan 

laut 

8) Gunung Gede dengan ketinggian puncak 1.968 meter diatas permukaan laut 

 

4.1.3  Daerah Aliran Sungai  

Ditinjau dari sisi hidrologis, kawasan Tahura R. Soerjo merupakan hulu dari 

beberapa sub DAS (daerah aliran sungai), mencakup: Sub-DAS Brantas, Sub-DAS 

Konto, Sub-Das Brangkal dan Sub-Das Welang. Sub-Das ini merupakan daerah 

penyangga kehidupan dan sumber air bagi 14 kabupaten/kota di Jawa Timur, 

mencakup : Kota Batu, Kab. Malang, Kota Malang, Kab. Blitar, Kota Blitar, Kab. 

Tulungagung, Kab. Kediri, Kota Kediri, Kab. Jombang, Kab. Mojokerto, Kota 

Mojokerto, Kab. Pasuruan, Kab. Sidoarjo dan Kota Surabaya. Di sepanjang DAS 

Brantas ini bermukim 22 juta jiwa atau sekitar 60% penduduk di provinsi Jawa Timur. 

Kawasan Tahura R. Soerjo termasuk dalam daerah aliran sungai (DAS) 

Brantas. Beberapa sumber mata air yang ada di dalam kawasan Tahura R. Soerjo, 

antara lain: sumber mata air Sungai Brantas dengan lokasi di Gunung Anjasmoro, 

sumber mata air Pondok Welirang dan Lalijiwo dengan lokasi di komplek Gunung 

Arjuna, 3 sumber mata air panas Cangar dengan lokasi di Gunung Arjuna bagian 

barat), dimana 2 sumber dimanfaatkan menjadi tempat rekreasi pemandian (UPT 

Tahura R. Soerjo 2009). 
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Berdasarkan UPT Tahura R. Soerjo (2009), bahwa di kawasan pelestarian 

alam Tahura R. Soerjo terdapat 163 titik sumber mata air, yang tersebar di 13 

administrasi Kecamatan, dengan jumlah penduduk ±190.000 jiwa, perinciannya 

sebagai berikut : 

(1) Kota Batu: 35 sumber air yang dimanfaatkan oleh masyarakat terutama untuk 

menyiram tanaman pertanian serta dimanfaatkan pula oleh perusahaan swasta; 

(2) Kabupaten Malang: sebanyak 30 sumber air yang sebagian besar dimanfaatkan 

oleh masyarakat; 

(3) Kabupaten Pasuruan: sebanyak 15 sumber air yang dimanfaatkan untuk 

keperluan sehari-hari masyarakat, juga dimanfaatkan oleh hotel dan villa yang ada 

di Tretes; 

(4) Kabupaten Mojokerto: sebanyak 69 sumber air yang sebagian besar 

dimanfaatkan oleh masyarakat desa sekitar Kawasan Tahura; 

(5) Kabupaten Jombang: sebanyak 14 sumber air yang sepenuhnya dimanfaatkan 

oleh masyarakat. 

 

4.1.4  Iklim 

Klasifikasi iklim di kawasan Tahura R. Soerjo masuk kategori tipe iklim C dan 

D, dengan curah hujan rata-rata 2.500 - 4.500 mm per tahun, dan suhu udara berkisar 

antara 5°C – 10°C (UPT Tahura R. Soerjo 2009). 

 

4.1.5  Ekosistem Hutan Gunung Arjuna 

Keadaan flora di kawasan Tahura R. Soerjo didominasi jenis tumbuhan: 

Cemara (Casuarina junghuniana), Suren (Toenasureni), Pasang (Quercus lincata), 

Kemelandingan Gunung (Mycura javabica) dan berbagai jenis tumbuhan bawah 

seperti padi-padian (Sarghum vitidumvakl). 

Jenis fauna yang ada di wilayah Tahura R. Soeryo antara lain Macan Tutul 

(Panthera pardus), Elang Ular Bido (Spilornis cheela), Elang Jawa (Spizaetus bartelsi), 

Rusa (Cerous timorensis), Kijang (Muntiacus muncak), Babi Hutan (Sus srofa), Kera 

Abu-Abu (Macaca fascicularis), Budeng (Presbytis cristata) dan berbagai jenis burung 

seperti Tekukur (Streptopilia chinensis) dan Podang (Oriulus chinensis ). 
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Berdasarkan karakteristik yang dijelaskan oleh Sastra Pradja (1989), 

ekosistem yang terbentuk di kawasan Gunung Arjuna dapat didefinisikan sebagai 

berikut: 

(1) Ekosistem hutan pegunungan atas (1500-3300 meter dpl). Ciri hutan lebat dengan 

tinggi pohon sampai 25 meter, dengan jumlah jenis lebih sedikit daripada hutan 

pegunungan bawah 

(2) Ekosistem buatan adalah ekosistem yang terbentuk oleh atau karena kegiatan 

manusia. Ekosistem buatan ini dapat dibedakan menjadi : 

(a) Ekosistem hutan tanaman 

(b) Ekosistem pertanian (agroekosistem), antara lain mencakup: sawah tadah 

hujan, kolam, kebun, pekarangan 

 

4.1.6  Keanekaragaman Hayati Hutan Gunung Arjuna 

Secara umum ada dua karakteristik ekosistem yang membedakan jenis 

keanekaragaman hayati yaitu: 

(1) Ekosistem hutan pegunungan atas 

Secara administratif ekosistem yang berada pada kawasan ekosistem hutan 

pegunungan atas ini berada di bawah pengelolaan Taman Hutan Raya R. Soerjo. 

Kondisi fisik pada kawasan ini bertanah pasir vulkanik, kemiringan rata-rata 60 

derajat. Lantai hutan tertutup dengan lapisan rumput yang tebal dan akan sangat 

lembab saat musim hujan. Jenis keanekaragaman yang bisa ditemukan antara 

lain: 

a. Jenis tumbuhan 

Ekosistem hutan pegunungan atas, di kawasan Tahura R. Soerjo pada ketinggian 

diatas 1.500 meter dpl sampai puncak Gunung Arjuna (3.350 meter dpl) terdapat 

jenis tumbuhan Edelweis (Anaphalis javanica). Di wilayah ini juga terdapat 

penyebaran rumput yang membentuk savana kurang lebih 40 hektar. Masih di 

kawasan sekitar 2 puncak tersebut, tumbuhan tegakan didominasi cemara 

(Casuarina junghuniana). 

Pada ketinggian 2000-3000 meter terdapat beberapa sumber mata air. Di sana 

juga dapat ditemukan daerah perubahan (ecotone) yang banyak ditemukan 

tumbuhan paku, pakis dan jenis tumbuhan pohon. Tumbuhan tegakan mulai 

bervariasi dan terjadi pergeseran dominasi. Jenis pohon pada kawasan ini antara 
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lain jenis: tumbuhan Cemara (Casuarina junghuniana), tumbuhan Suren 

(Toenasureni), tumbuhan Pasang (Quercus lincata), pohon Kemlandingan 

Gunung (Mycura javabica). 

Keanekaragaman semakin terlihat dengan adanya tumbuhan jenis palem, bambu, 

pisang hutan, dan jenis tumbuhan perdu seperti kaliandra, dan kemlandingan 

gunung dan bermacam-macam jenis tanaman bawah seperti kelompok padi-

padian (Sarghum vitidumvakl). Tumbuhan parasit (jenis-jenis jamur ) dan epifit 

seperti anggrek hutan juga dijumpai di kawasan ini. 

Kawasan hutan sekunder atau hutan produksi yang dikelola Perhutani, berada 

pada kisaran ketinggian 500 sampai dengan 1500 meter dpl. Vegetasi yang bisa 

ditemukan jenis tumbuhan yang monokultur, dominasi Mahoni (Swietenia 

mahagoni) dan Pinus (Pinus merkusii). Kondisi saat ini berupa pohon-pohon 

tegakan yang masih muda setelah masa operasi penebangan liar. Jenis-jenis 

tumbuhan berupa pohon Pinus, Mahoni, dan Sengon (Albacea sp) dengan umur 

rata-rata 4 tahun. Penutup tanah didominasi oleh alang-alang (Imperata cilyndrica). 

Di dalam ekosistem sekunder juga dijumpai tanaman budidaya seperti Alpokat 

(Parsea gratisima), Nangka (Artocarpus integra merr), dan Pisang. Tanaman 

tumpang sari musiman berupa Jagung (Zea mays), Singkong, tanaman sayur, 

Kacang (Vigna sinensis), Labu (Sechium edule sw), Kentang (Solanum 

tuberosum), dan berbagai tanaman obat seperti jahe (Zingiber officinale rocs), 

kunyit merah (Curcuma domestica val) juga dibudidaya pada kawasan ini. Selain 

rumput alang-alang (Imperata cylindrica beauv) yang merupakan tumbuhan alami 

kawasan ini juga terdapat tanaman rumput gajah yang dibudidayakan, yang selalu 

mengisi teras-teras bersama dengan tanaman perdu seperti kaliandra (Calliandra 

caliopsis). 

Kawasan yang mempunyai kemiringan diatas 60 derajat terdapat tanaman rimba 

campur. Kondisi tanaman masih baru berumur rata-rata 4 tahun tetapi memiliki 

jenis yang lebih beragam. Di antara tanaman di rimba campur yang tidak ada di 

hutan produksi berupa tanaman buah lokal seperti Jambu biji merah (Psidium 

guajava L.), Salam, Juwet, Nangka, Rukem, Pete, Durian, Mangga, Kopi, Salak, 

Rasamala, Kina, Kayu Manis, Jati, Beringin, Kaliandra, Flamboyan dan tanaman 

obat. 
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b. Jenis satwa 

Jenis keanekaragaman satwa yang bisa ditemukan di kawasan ekosistem hutan 

pegunungan atas antara lain: Rusa (Cervus timorensis), Kijang (Muntiacus 

muntjak), Babi Hutan (Sus Sus Srofa) dan Macan Tutul (Panthera pardus). Namun 

sebaran satwa tersebut terkadang sampai perbatasan hutan sekunder. 

Berbagai jenis burung seperti Elang Ular (spilornis cheela), Elang Jawa (Spizaetus 

bartelsi) masih juga di jumpai di kawasan hutan ini dan beberapa jenis burung lain 

seperti Ayam Hutan Hijau (Gallus varius), burung Perkutut Jawa (Geopelia striata),  

Kukuk Beluk (Orthotomus astrogularis), Kutilang (Pycnonotus aurigaster), Cucak 

(Pycnonotusmelanoleucos), Tekukur (Streptopilia chinensis), Madu Sriganti 

(Nectarinia jagucaris), Cemblek (Strix leptogramica), Sriti (Collacalia linchi), 

Podang (Oriulus chinensis), Ondol Peking (Muscicapa spp), Raja Udang (Alcedo 

meninting), Sikatan (Loneura punctulata). 

Primata jenis monyet Abu-Abu (Macaca fascicularis), dan Monyet Budeng 

(Presbytis cristata) ditemukan pada kawasan ekosistem hutan pegunungan atas 

bagian bawah, daerah peralihan pada ekosistem sekunder. 

Pada hutan sekunder (wilayah Perhutani) yang dijadikan areal budidaya pertanian 

masyarakat bisa dijumpai populasi landak. Begitu juga dengan trenggiling masih 

mudah ditemui. 

(2) Ekosistem buatan 

Kondisi fisik pada kawasan ini berupa kebun/perkebunan dan sawah tadah hujan 

dengan struktur tanah pasir vulkanik. Keanekaragaman yang ada di kawasan ini 

antara lain: 

a. Jenis tumbuhan 

Pada ketinggian dibawah 1000 meter dpl adalah lahan pertanian sawah tadah 

hujan masyarakat yang didominasi oleh tanaman budidaya musiman. Pada 

ekosistem kebun/perkebunan terdapat tanaman budidaya dan tanaman kayu. 

Tumbuhan buah lokal yang ada diantaranya adalah Nangka, Alpokat, Nanas 

(Ananas comosus merr), Salak (Salacca edulis reinw ), Durian (Durio zibethinus 

murr), Rambutan (Nephelium lappaceum L), Jambu Biji, Rukem (Flacourtia rukam 

zoll.and mor), berbagai jenis Pisang dan Juwet.  

Keanekaragaman lain yang ada berupa tanaman rempah-rempah dan tanaman 

obat seperti Lada (Piper albi), Vanili, dan Cengkeh (Eugenia aromatica). Tanaman 
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musiman yang dibudidaya adalah Jagung, Singkong, Ubi Jalar, Labu Siam, 

lombok. Rumput juga menjadi ciri khusus pertanian. Pada musim penghujan 

masyarakat juga membudidayakan padi gogo/padi tadah hujan. Tanaman obat 

yang selalu dibudidaya misalnya Jahe, Kunyit, Temulawak, Temu Hitam, Laos, 

Brotowali, Pule. Selain itu, ada pula tanaman obat liar/non budidaya baik yang 

berada di kawasan hutan lindung maupun di kawasan pertanian misalnya: 

Pegagan, Tempuyung, Pecut Kuda, Keji Beling, Kumis Kucing dan Meniran. 

b. Jenis satwa 

Pada umumnya satwa-satwa pada kawasan ini adalah satwa yang dibudidayakan. 

Tujuanya adalah untuk memenuhi kebutuhan protein, dan pupuk. Ragam jenis 

diantaranya sapi, kambing, kuda, dan unggas. 

 

4.1.7   Masyarakat Desa Jatiarjo, Dayurejo dan Leduk  

Masyarakat yang menjadi lokasi penelitian adalah berasal dari 3 desa, yaitu 

Desa Jatiarjo, Dayurejo dan Leduk, Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. Total 

luas desa kegiatan penelitian adalah 1.004,692 hektar, dengan jumlah penduduk 

21.348 jiwa. Perincian jumlah penduduk di masing-masing desa, terlihat dalam 

Tabel 4.1. berikut ini: 

Tabel 4.1. Perincian jumlah penduduk per desa 

Nama 
Desa/Kelurahan 

Jumlah Penduduk 
(jiwa) 

Laki-Laki 
(jiwa) 

Perempuan 
(jiwa) 

Jatiarjo 7.013 3.492 3.521 

Dayurejo 9.563 4.739 4.824 

Leduk 4.772 2.385 2.387 

Total 21.348 10.616 10.732 

 Sumber: data Pemerintah Desa (2017) 

Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Mereka menanam beraneka 

tanaman pangan utama seperti jagung, kacang kedelai, kacang tanah dan padi gogo. 

Beberapa diantaranya adalah pegawai negeri, pedagang, buruh pabrik, dan tukang 

ojek. Dari jumlah penduduk Desa Jatiarjo sebanyak 7.013 jiwa, pekerjaan penduduk 

sebagai petani dan peternak sebanyak 1.728 jiwa, sebagai buruh tani 918 jiwa, 

wirausaha sebanyak 502 jiwa, pegawai swasta sebanyak 1.380 jiwa, sebagai PNS 11 

jiwa, pekerjaan lainnya sebanyak 2.474 jiwa. Tingkat pendidikan penduduk Desa 

Jatiarjo, jumlah penduduk tidak sekolah sebanyak 1.378 jiwa, tamat pendidikan SD 
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sebanyak 2.900 jiwa, selesai pendidikan SMP 1.196 jiwa, selesai pendidikan SMA 

1.500 jiwa dan penduduk selesai pendidikan sarjana sebanyak 39 jiwa. 

  Dari jumlah penduduk Desa Dayurejo sebanyak 9,563 jiwa, pekerjaan 

penduduk sebagai petani dan peternak sebanyak 2.257 jiwa, wirausaha sebanyak 312 

jiwa, pegawai swasta sebanyak 1.1720 jiwa, sebagai PNS 67 jiwa, pekerjaan lainnya 

sebanyak 3.808 jiwa. Secara umum, tingkat pendidikan masyarakat desa yang 

mayoritas muslim ini adalah sekolah dasar. Tingkat pendidikan penduduk Desa 

Dayurejo, jumlah penduduk tidak sekolah sebanyak 557 jiwa, tamat pendidikan SD 

sebanyak 6.247 jiwa, selesai pendidikan SMP 2.175 jiwa, selesai pendidikan SMA 522 

jiwa dan penduduk selesai pendidikan sarjana sebanyak 62 jiwa. 

Dari jumlah penduduk Desa Leduk sebanyak 4.772 jiwa, pekerjaan penduduk 

sebagai petani dan peternak sebanyak 1.420 jiwa, wirausaha sebanyak 210 jiwa, 

pegawai swasta sebanyak 1.387 jiwa, sebagai PNS 55 jiwa, pekerjaan lainnya 

sebanyak 1.700 jiwa. Tingkat pendidikan penduduk Desa Leduk, jumlah penduduk 

tidak sekolah sebanyak 413 jiwa, tamat pendidikan SD sebanyak 3.041 jiwa, selesai 

pendidikan SMP 693 jiwa, selesai pendidikan SMA 522 jiwa dan penduduk selesai 

pendidikan sarjana sebanyak 103 jiwa. 

Desa Jatiarjo, Dayurejo dan Leduk memilki 2 suku yakni Madura dan Jawa, 

jadi bahasa pergaulan seharí-hari menggunakan bahasa Madura dan Jawa. Mayoritas 

penduduk beragama muslim, beberapa dusun ada yang menganut aliran Kejawen 

dengan memegang kuat kearifan tradisional Jawa terutama di dusun Talunongko, 

dusun yang paling dekat dengan komplek pertapaan Indrokilo. Indrokilo sendiri 

merupakan Candi Hindu Peninggalan Kerajaan Singosari. Secara umum, tingkat 

pendidikan masyarakat desa yang mayoritas muslim ini adalah sekolah dasar. 

Berangkat dari kondisi alamnya, maka wilayah Desa Jatiarjo, Dayurejo dan Leduk 

tersebut masyarakatnya terkondisikan untuk mengembangkan pertanian lahan kering 

sebagai basis mata pencahariannya. Namun dengan semakin banyaknya industri 

yang merambah di beberapa desa tetangga dua desa ini maka sebagian penduduk 

yang sebelumnya bertani, terutama perempuan beralih profesi sebagai buruh pabrik. 

Semua dusun di 3 desa ini masih sangat menghormati tradisi leluhur mereka 

terutama dalam menjalankan ritual selamatan sumber air yang dilestarikan oleh 

kelompok paguyuban Jumat Legi. Kelompok ini berkembang dan ada sebagai upaya 

mengkonservasi budaya yang mulai ditinggalkan oleh generasi sekarang. Kegiatan 
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kelompok ini dilakukan dan diinisiasi oleh para tokoh penggiat dan pelestari budaya 

kearifan lokal. Namun karena alasan politis tertentu, beberapa tahun terakhir ini 

beberapa tahapan ritual sudah tidak dilakukan lagi. Kesenian daerah yang sampai 

saat ini masih berkembang adalah Terbang Laro dan Terbang Gandul, yakni kesenian 

yang menggunakan alat musik Ketipung, Terbang dan Jidor yang dipadu dengan 

syair-syair Jawa dan lagu yang bernuansa Islami. Selain itu juga ada Ujung, Jaran 

kepang, ludruk dan sapi-sapian, sebuah tarian yang banyak digunakan untuk 

mengiring pengantin maupun dalam perayaan sunatan. Peran tokoh masyarakat, baik 

tokoh adat, tokoh agama, maupun tokoh pemerintahan masih sangat kuat. Setiap 

inisiatif yang ditujukan bagi masyarakat, bila menginginkan keberhasilan, maka harus 

melalui tokoh-tokoh tersebut. Kaum muda seringkali menilai sistem sosio-politik 

seperti ini dapat menghambat perkembangan desa karena kecenderungan dari 

golongan senior mereka yang terlalu konservatif. 

 

4.2  Vegetasi Hutan Gunung Arjuna 

4.2.1  Sumberdaya Air Daerah Aliran Sungai (DAS) Gunung Arjuna  

Pegunungan Arjuna-Welirang (status hutan: Taman Hutan Raya) dengan luas 

27,868 Ha menjadi kawasan penyimpan air bersih terbesar di Jawa Timur, karena 

merupakan hulu dari DAS Brantas yang melewati 14 Kota atau Kabupaten di Jawa 

Timur dengan penduduk sekitar 60% dari total penduduk Jawa Timur. Menurut Study 

dari Clinton Foundation, USA tahun 2011-2012, laju deforestasi di Gunung Arjuna-

Welirang mencapai 0,24% atau setara dengan 68 ha/tahun akibat dari kebakaran 

hutan, penebangan illegal, perluasan lahan pertanian intensif dan tanah longsor. 

Khusus di Gunung Arjuna-Welirang lereng Kabupaten Pasuruan, hingga tahun 2011 

telah terjadi kebakaran hutan seluas 960.8 Ha yang ini mengakibatkan 12 sumber air 

mati dan hanya tersisa 16 sumber air. Pada musim hujan, tepatnya di awal tahun 2012 

banjir telah melanda 4 kecamatan di Pasuruan  yang mengakibatkan lumpuhnya jalur 

Pantura Jawa Timur hampir selama 2 bulan. Sementara dalam musim kemarau tahun 

lalu, antara bulan September – Nopember 2011, 38 desa di 10 kecamatan di Pasuruan 

telah mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih. Kondisi pengelolaan wilayah 

hutan yang tidak tepat, maka akan mengancam persediaan air bersih bagi hampir 2 
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juta masyarakat di Kabupaten Pasuruan, 4.7 ribu ha sawah irigasi dan lebih dari 500 

industri di Kabupaten Pasuruan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 1128/Kpts-II/1992, tanggal 19 

September 1992, luas Tahura R. Soerjo adalah 25.000 Ha. Sementara pembangunan 

pelestarian Tahura R. Soerjo ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden No. 29 

Tahun 1992 tanggal 20 Juni 1992. Selanjutnya peresmian Tahura R. Soerjo dilakukan 

bersamaan dengan Pekan Penghijauan Nasional di Propinsi Sulawesi Utara tanggal 

19 Desember 1992 oleh Presiden RI (UPT Tahura R. Soerjo, 2010 dan Wahyuni et 

al., 2009). Batas-batas kawasan Tahura R. Soerjo dapat dijelaskan sebagai berikut: 

sebelah barat wilayah Tahura R. Soerjo berbatasan dengan area hutan Perum 

Perhutani KPH Malang dan KPH Jombang. Sebelah utara berbatasan dengan area 

hutan Perum Perhutani KPH Pasuruan. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah 

1.708.320 orang 
yang bertempat  
tinggal di sekitar 
kawasan tersebut 
tergantung pada 
pasokan air bersih 
dari Gunung 
Arjuna 

583 ha lahan 
pertanian perlu 
pasokan air irigasi  

Lebih dari 500 
perusahaan 
secara langsung 
atau tidak 
langsung 
tergantung pada 
pasokan air dari 
Gunung Arjuna 

Sekitar 28 sumber air 
bersih menyediakan 
untuk kelangsungan 
hidup masyarakat 

Gambar 4.1.  Fungsi strategis Gunung Arjuna pada Sub DAS Gumandar dan 
Kedunglarangan 
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hutan Perum Perhutani KPH Pasuruan dan Malang. Sementara di bagian selatan 

berbatasan dengan area hutan Perum Perhutani KPH Malang dan APL Kota Batu. 

Total luasan hutan adalah 27.868,30 ha (Kepmenhut No. 80/Kpts-II/2001 tanggal 15 

Maret 2001, Jo No. 1190/Kpts-II/2002 tanggal 2 April 2002) terbagi dalam 5 (lima) 

Kabupaten/Kota, yakni: (1) Kabupaten Malang luas hutan sebesar 4.287,00 Ha; (2) 

Kabupaten Pasuruan luas hutan sebesar 5.894,30 Ha; (3) Kabupaten Mojokerto luas 

hutan sebesar 10.181,10 Ha; (4) Kabupaten Jombang luas hutan sebesar 2.864,70 

Ha; dan (5) Kota Batu luas hutan sebesar 4.641,20 Ha.  

 

4.2.2  Karakteristik Geologi Gunung Arjuna-Welirang 

Secara administratif Gunung Arjuna-Welirang masuk 3 wilayah kabupaten 

yaitu Kabupaten Malang, Mojokerto dan Pasuruan, Propinsi Jawa Timur. Secara 

geografis Gunung Arjuna-Welirang pada koordinat 112O29’12” BT – 7O37’56” LS 

sampai 112O37’39” BT – 7O49’51” LS atau pada koordinat universal transverse 

mercator antara 665500 – 679250 mT dan 9139000 – 9158200 mU pada proyeksi 

peta universal transverse mercator (UTM) Datum WGS 1984 zona 47 S. Secara 

geologi wilayah Gunung Arjuna-Welirang memiliki beberapa kerucut dipuncaknya 

yaitu: kerucut Gunung Arjuna (3339 meter diatas permukaan laut, kerucut tertua), 

kerucut Gunung Bakal (2960 meter diatas permukaan laut), kerucut Gunung Kembar 

II (3126 meter diatas permukaan laut), kerucut Gunung Kembar I (3030 meter diatas 

permukaan laut), dan kerucut Gunung Welirang (3156 meter diatas permukaan laut). 

Beberapa kerucut tersebut terjadi akibat proses perpindahan titik erupsi, dan  

membentuk kelurusan berarah tenggara-barat laut dan dikendalikan sesar normal. 

Selain beberapa kerucut tersebut, ada pula beberapa kerucut parasit yang merupakan 

hasil letusan samping pada tubuh kompleks Gunung Arjuna-Welirang. Kerucut parasit 

tersebut adalah Gunung Ringgit (2477 meter diatas permukaan laut) di bagian timur 

laut, Gunung Pundak (1544 meter diatas permukaan laut) dan Gunung Butak (1207 

meter diatas permukaan laut) terletak di bagian utara, serta 2 buah kerucut lainnya 

yaitu Gunung Wadon dan Princi, yang terdapat pada tubuh bagian timur. Batuan 

penyusun kompleks Gunung Arjuna-Welirang dibentuk oleh 3 buah erupsi pusat dari 

Gunung Arjuna Tua, Gunung Arjuna Muda dan Welirang berupa aliran lava, aliran 

piroklastik, jatuhan piroklastik dan lahar yang sebarannya ke arah utara dan barat 

(Berita Berkala Vulkanologi, Edisi Khusus, 1992, G. Arjuna -Welirang). 
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5.1  Hasil Penelitian 

5.1.1  Karakteristik Responden

1. Modal sumberdaya manusia untuk 

Profil sumberdaya manusia pemberdayaan 

dan Dayurejo yaitu: (1) tingkat pendidikan masyarakat minimum 

pertama; (2) sebagian besar pekerjaan utama masyarakat petani; (3) terdapat 

pekerjaan sebagai peternak dan perikanan; (4) ada masyarakat yang mem

usaha sampingan, selain sebagai petani dan peternak. 

terhadap profil sumberdaya manusia

responden menyatakan sangat setuju, 

responden menyatakan 

6,2% responden menyatakan sangat

Gambar 5.1. Persepsi responden tentang pemberdayaan masyarakat
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BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Karakteristik Responden 

sumberdaya manusia untuk pemberdayaan masyarakat 

rofil sumberdaya manusia pemberdayaan masyarakat Desa Leduk, Jatiar

(1) tingkat pendidikan masyarakat minimum sekolah menengah 

sebagian besar pekerjaan utama masyarakat petani; (3) terdapat 

pekerjaan sebagai peternak dan perikanan; (4) ada masyarakat yang mem

usaha sampingan, selain sebagai petani dan peternak. Tanggapan 210 responden 

terhadap profil sumberdaya manusia, pada Gambar 5.1 menunjukkan bahwa 

responden menyatakan sangat setuju, 38,1% responden menyatakan setuju, 22,4%

responden menyatakan ragu-ragu, 13,8% responden menyatakan tidak setuju dan

6,2% responden menyatakan sangat tidak setuju.  

Gambar 5.1. Persepsi responden tentang pemberdayaan masyarakat
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pemberdayaan masyarakat  

masyarakat Desa Leduk, Jatiarjo 

sekolah menengah 

sebagian besar pekerjaan utama masyarakat petani; (3) terdapat 

pekerjaan sebagai peternak dan perikanan; (4) ada masyarakat yang mempunyai 

210 responden 

menunjukkan bahwa 19,5% 

38,1% responden menyatakan setuju, 22,4% 

tidak setuju dan 

Gambar 5.1. Persepsi responden tentang pemberdayaan masyarakat 
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Keterangan: 
STS : sangat tidak setuju  
TS : tidak setuju 
RR : ragu-ragu  
S : setuju  
SS : sangat setuju  

Berdasarkan data tersebut menyatakan bahwa sumberdaya manusia 

menjadi penentu keberhasilan pemberdayaan masyarakat untuk revegetasi hutan 

Gunung Arjuna, karena 57,6% responden menyatakan sangat setuju dan setuju 

mengenai tingkat pendidikan masyarakat minimum sekolah menengah pertama, 

sebagian besar pekerjaan utama masyarakat petani; terdapat pekerjaan sebagai 

peternak dan perikanan dan ada masyarakat yang mempunyai usaha sampingan, 

selain sebagai petani serta peternak. Gambar 5.1. menjelaskan persepsi responden 

tentang pemberdayaan di Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo.  

Kendala sumberdaya manusia terkait pemberdayaan masyarakat di Desa 

Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo adalah tingkat pendidikan masyarakat sebagai petani 

secara umum adalah sekolah menengah pertama dan sekolah dasar. Hasil survey 

penelitian menunjukkan jumlah lembaga pendidikan formal yang ada sebanyak 7 TK, 

10 SD, 4 SLTP, sedang non formal, 2 Kejar paket C dan 3 pondok pesantren. 

Anggota aktif dalam organisasi perempuan sebanyak 361 orang, organisasi pemuda 

178 orang, dan organisasi profesi misalnya petani 69 orang. Berangkat dari data 

tersebut, maka masyarakat terkondisikan untuk mengembangkan pertanian lahan 

kering sebagai basis mata pencahariannya, dan sebagian melakukan usaha 

peternakan. Keadaan minimnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat sekitar 

hutan, sehingga masyarakat memanfaatkan hutan sebagai sumber utama 

penghasilan mereka, hal ini mengakibatkan mereka melakukan hal-hal yang 

sebenarnya menjadi faktor kerusakan hutan. 

Tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap 

pemberdayaan masyarakat dan revegetasi hutan. Adekola et al. (2015), 

menjelaskan bahwa pendidikan masyarakat pedesaan mengenai konservasi hutan 

mempunyai pengaruh signifikan pada pencegahan kerusakan ekosistem hutan. 

Modal sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam kelembagaan 

pemberdayaan masyarakat apapun bentuknya. Setiap kelembagaan didirikan atau 
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dibangun dengan memperhatikan visi dari manusia oleh manusia untuk manusia, 

semuanya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia (Riniwati,2016). 

Keberhasilan yang sudah dilaksanakan dalam pengembangan sumberdaya 

manusia di Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo antara lain: (1) terbentuknya group 

discussion masyarakat di sekitar sumber mata air dibawah pengelolaan Yayasan 

Cempaka Dayurejo; (2) dilaksanakannya sekolah lingkungan 1 minggu sekali, di 

setiap hari minggu oleh Yayasan Cempaka Dayurejo; (3) kegiatan pelatihan 

keterampilan peternakan dan (4) pengembangan usaha jasa wisata, area hutan 

Gunung Arjuna memiliki potensi wisata yang cukup tinggi. Selain daya tarik 

keanekaragaman hayatinya seperti flora dan fauna, daya tarik bentang alam 

(landscape) seperti pemandangan alam yang indah pada kawasan tersebut dan 

daya tarik geografis termasuk diantaranya sumber air panas memiliki potensi 

pengembangan. Di kawasan ini juga terdapat air terjun di Watu Pereng, Gua-gua 

Jepang, Petapaan Abiyoso, Candi Sepilar, Padang Rumput Lalijiwo, Pondok 

Welirang, Puncak Welirang dan Petapaan Indrokilo. 

Berdasarkan hasil survey dan sosialisasi dalam group discussion, maka 2 

sasaran yang akan dilaksanakan dalam sumberdaya manusia pemberdayaan 

masyarakat di Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo yaitu: (1) peningkatan 

pengetahuan dan perubahan sikap masyarakat, terhadap gerakan revegetasi hutan 

Gunung Arjuna dan (2) terbentuknya model sekolah lingkungan, yang menerapkan 

pendidikan pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati melalui kurikulum 

berbasis kompetensi lokal oleh Yayasan Cempaka. Menurut Dewi (2011) 

pengetahuan dapat dipengaruhi oleh faktor pendidikan formal. Pengetahuan sangat 

erat hubungannya dengan pendidikan, dimana diharapkan dengan pendidikan yang 

lebih tinggi, maka orang tersebut akan semakin luas tingkat pengetahuannya. Hal ini 

dikemukakan oleh Dewi (2010), bahwa pendidikan dapat mempengaruhi seseorang, 

termasuk juga perilaku seseorang akan pola hidup, memotivasi serta berperan juga 

dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. 

2. Modal ekonomi untuk pemberdayaan masyarakat  

Profil ekonomi pemberdayaan masyarakat Desa Leduk, Jatiarjo dan 

Dayurejo yaitu: (1) masyarakat desa mempunyai pekarangan/sawah untuk usaha 

pertanian; (2)  pendapatan rata-rata masyarakat setiap bulan, minimal adalah 2 
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jutaan dan bisa lebih; (3) minimal jumlah tanggungan dalam satu keluarga adalah 3 

orang (istri, anak, orangtua); (4) sebagian besar warga yang mempunyai pekerjaan 

dan usaha memiliki tabungan atau aset; (5) sebagian besar warga Desa Leduk atau 

Jatiarjo dan Dayurejo mempunyai usaha peternakan keluarga (seperti ternak ayam, 

kambing atau sapi). Persepsi 210 responden terhadap profil ekonomi pemberdayaan 

masyarakat Desa Leduk, Jatiaro dan Dayurejo, pada Gambar 5.1. menunjukkan 

bahwa 17,2% responden menyatakan sangat setuju, 38,1% responden menyatakan 

setuju, 25,7% responden menyatakan ragu-ragu, 11,9% responden menyatakan 

tidak setuju dan 7,1% responden menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan data 

tersebut menunjukkan bahwa modal ekonomi masyarakat yaitu penguatan pemilikan 

faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan 

masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, sehingga profil ekonomi 

Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo menjadi penentu keberhasilan pemberdayaan 

masyarakat untuk revegetasi hutan Gunung Arjuna, karena hampir 55,3% 

responden menyatakan setuju dan sangat setuju pemberdayaan ekonomi 

masyarakat desa mempunyai pekarangan/sawah untuk usaha pertanian, 

pendapatan rata-rata masyarakat setiap bulan, minimal adalah 2 jutaan dan bisa 

lebih, minimal jumlah tanggungan dalam satu keluarga adalah 3 orang (istri, anak, 

orangtua), sebagian besar warga yang mempunyai pekerjaan dan usaha memiliki 

tabungan atau aset,  sebagian besar warga Desa Leduk atau Jatiarjo dan Dayurejo 

mempunyai usaha peternakan keluarga (seperti ternak ayam, kambing atau sapi). 

Gambar 5.1. menjelaskan tanggapan responden tentang pemberdayaan di Desa 

Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo. 

Kendala kondisi ekonomi terkait pemberdayaan masyarakat di Desa Leduk, 

Jatiarjo dan Dayurejo adalah terus meningkatnya tekanan ekonomi dan kebutuhan 

keluarga, maka berdampak terhadap perubahan fungsi hutan menjadi lahan-lahan 

kegiatan pertanian. Melihat kondisi alamnya, maka masyarakat Desa Leduk, Jatiarjo 

dan Dayurejo terkondisikan untuk mengembangkan pertanian lahan kering sebagai 

basis mata pencahariannya.  

Dalam perkembangannya, sebagian besar lahan pertanian masyarakat yang 

sudah dijual kepada orang luar daerah membuat mereka merambah hutan sebagai 

lahan pertanian. Keterbatasan ekonomi pada masyarakat sekitar hutan dan tidak 

adanya kesadaran akan bahaya yang diakibatkan oleh pembukaan lahan membuat 
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mereka melakukan penanaman tanaman semusim sebagai upaya memenuhi 

kebutuhan mereka sehari-hari. Lemahnya penegakan hukum terhadap regulasi 

tentang tata guna hutan membuat masyarakat secara bersama dan dalam jumlah 

yang besar membuka lahan di hutan (Wiyono, 2008). 

Keberhasilan yang sudah dilaksanakan dalam pemberdayaan ekonomi di 

Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo antara lain: (1) meningkatkan nilai ekonomi 

keluarga melalui usaha pertanian organik, peternakan kambing, madu tawon dan 

jasa wisata di sekitar hutan Gunung Arjuna, diharapkan tekanan terhadap hutan 

Gunung Arjuna dapat ditanggulangi karena kebutuhan ekonomi sudah dapat 

terpenuhi; (2) lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) melaksanakan konservasi 

hutan secara efektif berdasar ekologi, ekonomi dan sosial; (3) proyek pemberdayaan 

ekonomi masyarakat seperti program IDT, P3DT, PPK, KUR, PPM Mandiri dan 

P2KP. Program-program tersebut secara umum memiliki kemiripan dimensi 

pendekatan, seperti misalnya: bantuan modal bergulir, bantuan pembangunan 

prasarana, pengembangan kelembagaan lokal, penguatan dan pembangunan 

kemitraan usaha, dan fasilitasi dari pendampingan (Graha, 2009). 

Berdasarkan hasil survey dan sosialisasi dalam group discussion, maka  

sasaran yang akan dilaksanakan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di 

Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo yaitu: (1) peningkatan ekonomi keluarga petani; 

(2) peningkatan kapasitas pekerjaan dan pendapatan kelompok perempuan; (3) 

pengembangan pertanian hutan berwawasan lingkungan, yaitu perubahan sistem 

pengelolaan hutan oleh masyarakat dari pola pertanian murni menjadi pola tumpang 

sari. Rintuh et al. (2005) menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat 

mengandung maksud peningkatan ekonomi masyarakat dan keluarga menuju 

kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik menurut Suryana (2006) pada 

dasarnya meliputi: kebutuhan hidup, kebutuhan harga diri, kebutuhan kebebasan. 

Oleh karena itu, ahli ekonomi mengemukakan bahwa sasaran pemberdayaan 

ekonomi masyarakat adalah minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok serta 

kebutuhan dasar keluarga. 

3. Modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat  

Profil sosial pemberdayaan masyarakat Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo 

yaitu: (1) kegiatan gotong royong masih dilaksanakan di Desa Leduk atau Jatiarjo 
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dan Dayurejo; (2) sebagian besar warga secara aktif dan sukarela ikut kegiatan 

gotong-royong di masyarakat; (3) budaya kegiatan sosial seperti saling membantu 

dalam upacara kematian, orang sakit, pernikahan dan tertimpa musibah masih ada 

di masyarakat; (4) sebagian besar warga mengetahui ada program revegetasi hutan 

Gunung Arjuna; (5) pemimpin masyarakat (ketua adat, tokoh masyarakat, kepala 

dusun dan desa, ketua RW/TR) ikut aktif dalam rehabilitasi hutan. Persepsi 210 

responden terhadap profil sosial pemberdayaan masyarakat Desa Leduk, Jatiaro 

dan Dayurejo, pada Gambar 5.1. menunjukkan bahwa 13,3% responden 

menyatakan sangat setuju, 39% responden menyatakan setuju, 28,6% responden 

menyatakan ragu-ragu, 8,6% responden menyatakan tidak setuju dan 8,6% 

responden menyatakan sangat tidak setuju. Hasil survey langsung di masyarakat 

Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo memilki 2 suku yakni Madura dan Jawa, jadi 

bahasa pergaulan seharí-hari menggunakan bahasa Madura dan Jawa. Mayoritas 

penduduk beragama muslim, beberapa dusun ada yang menganut aliran Kejawen 

dengan memegang kuat kearifan tradisional Jawa terutama di dusun Talunongko, 

dusun yang paling dekat dengan komplek pertapaan Indrokilo. Indrokilo sendiri 

merupakan Candi Hindu Peninggalan Kerajaan Singosari. 

Masyarakat di 3 desa tersebut masih sangat menghormati tradisi leluhur 

mereka terutama dalam menjalankan kegiatan gotong royong, ritual selamatan 

sumber air yang dilestarikan oleh kelompok paguyuban Jum’at Legi. Kelompok ini 

berkembang dan ada sebagai upaya mengkonservasi budaya yang mulai 

ditinggalkan oleh generasi sekarang. Kegiatan kelompok ini dilakukan dan diinisiasi 

oleh para tokoh penggiat dan pelestari budaya kearifan lokal. Kesenian daerah yang 

sampai saat ini masih berkembang adalah terbang laro dan terbang gandul, yakni 

kesenian yang menggunakan alat musik ketipung, terbang dan jidor yang dipadu 

dengan syair-syair jawa dan lagu yang bernuansa Islami. Selain itu juga ada ujung, 

jaran kepang, ludruk dan sapi-sapian, sebuah tarian yang banyak digunakan untuk 

mengiring pengantin maupun dalam perayaan sunatan. Modal sosial adalah tata 

nilai atau norma kesepakatan dalam masyarakat yang dapat memperkuat hubungan 

kehidupan bersama, kerja sama dalam masyarakat tersebut saling menguntungkan, 

meningkatkan nilai-nilai solidaritas yang tinggi, dan dapat menumbuhkan tingkat 

kepercayaan antar manusia dan keluarga dalam masyarakat untuk mencapai tujuan 

bersama (Suharto dan Yuliani, 2005). Bentuk-bentuk modal sosial mencakup 
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hubungan sosial manusia dalam masyarakat, tumbuhnya kepercayaan antara 

sesama manusia, ketaatan pada tata nilai masyarakat, tingkat kepedulian antara 

sesama manusia, keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan 

(Widjajanti, 2011). Berdasarkan hasil persepsi responden tersebut diatas, maka 

profil sosial Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo menjadi penentu keberhasilan 

pemberdayaan masyarakat untuk revegetasi hutan Gunung Arjuna, karena hampir 

52,3% responden menyatakan setuju dan sangat setuju mengenai kegiatan gotong 

royong masih dilaksanakan di Desa Leduk atau Jatiarjo dan Dayurejo, sebagian 

besar warga secara aktif dan sukarela ikut kegiatan gotong-royong di masyarakat, 

budaya kegiatan sosial seperti saling membantu dalam upacara kematian, orang 

sakit, pernikahan dan tertimpa musibah masih ada di masyarakat, sebagian besar 

warga mengetahui ada program revegetasi hutan Gunung Arjuna, pemimpin 

masyarakat (ketua adat, tokoh masyarakat, kepala dusun dan desa, ketua RW/TR) 

ikut aktif dalam rehabilitasi hutan. Gambar 5.1. menjelaskan tanggapan responden 

tentang pemberdayaan di Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo. 

Kendala kondisi budaya dan sosial terkait pemberdayaan masyarakat di 

Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo adalah mulai menurunnya nilai-nilai dan norma 

serta pola interaksi sosial dalam mengatur kehidupan keseharian para anggota 

masyarakat, karena semakin banyaknya industri yang merambah di beberapa desa 

tetangga tiga desa ini, maka sebagian penduduk yang sebelumnya bertani hidup 

dalam ikatan norma gotong royong, khususnya perempuan beralih profesi sebagai 

buruh pabrik yang individualitis, dan tidak cukup waktu untuk inetraksi dengan 

masyarakat sekitarnya. 

Munculnya rasa saling tidak percaya diantara pihak masyarakat dan pihak 

Perhutani, sehingga dalam aktivitas pengelolaan hutan berjalan sendiri-sendiri tanpa 

adanya koordinasi. Adaptasi pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) juga 

belum maksimal karena lemahnya sosialisasi dan pendekatan yang eksklusif. Posisi 

Perhutani menjadi lemah karena masyarakat yang tidak mempunyai lahan 

menggunakan kondisi era reformasi yang sering menggunakan pemaksaan 

kehendak. Pemberdayaan masyarakat memerlukan pengembangan modal sosial 

secara terus menerus yaitu meningkatkan relasi sosial, kepercayaan, dan norma. 

Relasi sosial yang dimaksud antara lain partisipasi, kerja sama, saling peduli, dan 

hubungan timbal balik. Kepercayaan dan norma dalam modal sosial dianggap 
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sebagai komponen sangat penting karena menopang hubungan relasi sosial yang 

ada. Dalam hal ini dapat diartikan jika tidak ada kepercayaan, maka hubungan relasi 

sosial yang ada tidak dapat dikatakan sebagai modal sosial (Anggita, 2013 dan 

Hasbullah, 2006). 

Kendala-kendala lainnya yang ada di area hutan Gunung Arjuna adalah 

warisan budaya rusak dan hilang, kawasan Gunung Arjuna merupakan salah satu 

potensi wisata di Jawa Timur. Namun karena kurangnya kesadaran masyarakat dan 

lemahnya penegakan hukum dari pihak-pihak tekait terhadap pelestarian benda-

benda purbakala dan tidak adanya penindakan terhadap pelaku, membuka peluang 

bagi upaya pengambilan benda-benda bersejarah di hutan Gunung Arjuna. 

Keberhasilan yang sudah dilaksanakan dalam pemberdayaan sosial 

masyarakat di Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo antara lain: (1) melaksanakan 

pelestarian sumberdaya hutan sesuai dengan karakteristik sosial masyarakat sekitar 

hutan ; (2) meningkatkan modal sosial masyarakat desa hutan sesuai dengan 

kearifan lokal. Contoh kegiatan yang setiap tahun rutin dilakukan adalah kegiatan 

sosial ritual syukur sumber mata air, selamatan masyarakat dan menjaga kelestarian 

sumber mata air di Desa Dayurejo, Jatiarjo dan Leduk. Menurut Santoso (2015) 

mengungkapkan bahwa masyarakat sekitar hutan  masih memelihara elemen modal 

sosial seperti tipe adat, budaya, kepercayaan dan ritual yang konsisten terus dijaga 

sampai saat ini. Masyarakat desa yang tinggal disekitar hutan mempunyai peraturan 

adat dalam memanfaatkan sumberdaya hutan, tata nilai atau norma tersebut 

menjadi kesepakatan bersama dan dilaksanakan, dengan tujuan sumberdaya hutan 

tetap lestari dan mereka dapat terus bertahan hidup. 

Berdasarkan hasil survey dan sosialisasi dalam group discussion, maka  

sasaran yang akan dilaksanakan dalam pemberdayaan sosial masyarakat di Desa 

Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo yaitu: meningkatkan peran aktif modal sosial 

masyarakat seperti jaringan sosial/kerja, tingkat kepercayaan antara sesama, 

ketaatan terhadap norma, kepedulian terhadap sesama manusia dan keluarga serta 

terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dalam lembaga masyarakat desa 

hutan (LMDH), maka pengelolaan hutan akan lebih efektif untuk mendukung 

konservasi yang berdasar ekologi, ekonomi dan sosial. Fukuyama (2007) 

menjelaskan bahwa modal sosial merupakan nilai kepercayaan yang ada dalam 

sebuah masyarakat. Menurut Hauberer (2011) menjelaskan bahwa modal sosial 



140 

 

 

 

adalah hubungan, kepercayaan, dan tata nilai dari hubungan timbal balik dan fokus 

pada kegiatan sosial. 

4. Modal kelembagaan lokal untuk pemberdayaan masyarakat  

Profil kelembagaan lokal untuk pemberdayaan masyarakat Desa Leduk, 

Jatiarjo dan Dayurejo yaitu: (1) sudah terbentuknya Lembaga Masyarakat Desa 

Hutan (LMDH) di Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo; (2) fungsi dan tanggung jawab 

LMDH adalah bertanggung jawab revegetasi dan pelestarian hutan; (3) masyarakat 

sekitar hutan ikut terlibat aktif dalam pelaksanaan program revegetasi hutan 

(perencanaan, pembiayaan, organisasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, 

serta pelaporan); (4) Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) mempunyai 

kerjasama dengan pihak lain dalam mengelola hutan (perusahaan, perhutani, 

universitas); (5) LMDH Desa Leduk atau Jatiarjo dan Dayurejo  dalam menjalankan 

kerja sama untuk revegetasi hutan banyak mengalami kendala-kendala yang 

menghambat pelestarian hutan Gunung Arjuna. Persepsi 210 responden terhadap 

profil kelembagaan lokal untuk pemberdayaan masyarakat Desa Leduk, Jatiaro dan 

Dayurejo, pada Gambar 5.1. menunjukkan bahwa 14,8% responden menyatakan 

sangat setuju, 39,5% responden menyatakan  setuju, 25,2% responden menyatakan 

ragu-ragu, 11,9% responden menyatakan tidak setuju dan 8,6% responden 

menyatakan sangat tidak setuju.  

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah lembaga masyarakat desa 

yang berkepentingan dalam kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan bersama 

masyarakat, yang anggotanya berasal dari unsur lembaga desa dan atau unsur 

masyarakat yang ada di desa tersebut yang mempunyai kepedulian terhadap 

sumberdaya hutan. Lembaga ini dibentuk oleh masyarakat desa hutan dalam rangka 

kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan melalui sistem pengelolaan hutan 

bersama masyarakat. LMDH adalah lembaga yang berbadan hukum serta 

mempunyai fungsi sebagai wadah bagi masyarakat desa hutan untuk melakukan 

kerjasama dengan Perum Perhutani dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan 

prinsip kemitraan.  

Di Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo sudah ada LMDH, yang aktif 

mengelola hutan seluas 350 ha di kawasan Perhutani Gunung Arjuna. Pengelolaan 

hutan wilayah Desa Leduk dilaksanakan oleh LMDH Bumi Lestari Mulyorejo, wilayah 
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Desa Jatiarjo dilaksanakan oleh LMDH Ngudi Lestari dan wilayah Desa Dayurejo 

dilakukan oleh LMDH Indrokilo Manunggal. LMDH memiliki hak kelola di petak hutan 

pangkuan di wilayah desa 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). Berdasarkan hasil 

persepsi responden tersebut diatas, maka profil lembaga lokal yaitu LMDH Desa 

Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo menjadi penentu keberhasilan pemberdayaan 

masyarakat untuk revegetasi hutan Gunung Arjuna, karena hampir 54,3% 

responden menyatakan setuju dan sangat setuju mengenai (1) sudah terbentuknya 

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo; (2) 

fungsi dan tanggung jawab LMDH adalah bertanggung jawab revegetasi dan 

pelestarian hutan; (3) masyarakat sekitar hutan ikut terlibat aktif dalam pelaksanaan 

program revegetasi hutan (perencanaan, pembiayaan, organisasi, pelaksanaan, 

pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan); (4) Lembaga Masyarakat Desa Hutan 

(LMDH) mempunyai kerjasama dengan pihak lain dalam mengelola hutan 

(perusahaan, perhutani, universitas); (5) LMDH Desa Leduk atau Jatiarjo dan 

Dayurejo  dalam menjalankan kerja sama untuk revegetasi hutan banyak mengalami 

kendala-kendala yang menghambat pelestarian hutan Gunung Arjuna. Gambar 5.1. 

menjelaskan tanggapan responden tentang pemberdayaan di Desa Leduk, Jatiarjo 

dan Dayurejo. 

Kendala kondisi lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) terkait 

pemberdayaan masyarakat di Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo yaitu: (1) kapasitas 

dan peran LMDH sebagai pengelola hutan masih belum efektif; (2) LMDH belum 

mempunyai program pengelolaan hutan yang lebih efektif yang mendukung 

konservasi berdasar ekologi, ekonomi dan sosial. Peranan LMDH dalam 

pengelolaan hutan adalah penting, hal ini dijelaskan oleh Darmanto dan Weningsih 

(2014), bahwa .LMDH merupakan lembaga yang berbadan hukum serta mempunyai 

fungsi sebagai wadah bagi masyarakat desa hutan untuk melakukan kerjasama 

dengan Perum Perhutani dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan 

prinsip kemitraan, sehingga penguatan LMDH dapat mendukung dalam 

pemberdayaan masyarakat desa hutan. 
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Beberapa keberhasilan yang sudah dilaksanakan oleh lembaga masyarakat 

desa hutan dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo 

antara lain: (1) LMDH bersama Perhutani menjaga hutan dari penjarahan yang 

dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, strategi ini sesuai dengan 

regulasi yang tercantum dalam PP No.72 tahun 2007; (2) LMDH telah melakukan 

pemetaan hak kelola hutan bekerjasama dengan Perhutani, yang telah dituangkan 

dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). 

Berdasarkan hasil survey dan sosialisasi dalam group discussion, maka  

sasaran yang akan dilaksanakan dalam pedoman pengembangan lembaga 

masyarakat desa hutan untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Leduk, Jatiarjo 

dan Dayurejo yaitu: (1) menetapkan rencana, pelaksanaan dan monitoring kinerja 

LMDH untuk pemberdayaan masyarakat dan revegetasi Gunung Arjuna; (2) 

melakukan evaluasi program pemberdayaan masyarakat melalui lembaga 

masyarakat desa hutan dalam kaitannya peningkatan kesejahteraan masyarakat 

Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo; (3) penguatan kapasitas kelembagaan LMDH 

Bumi Lestari Mulyorejo Desa Leduk, LMDH Ngudi Lestari Jatiarjo dan LMDH 

Indrokilo Manunggal Dayurejo.  

Panduan Pemberdayaan LMDH ini merupakan panduan untuk satu 

rangkaian proses menuju masyarakat desa hutan yang berdaya dalam 

melaksanakan kerjasama pengelolaan hutan dalam sistem pengelolaan hutan 

bersama masyarakat. Panduan ini berisi lima tahapan, yaitu: a) pengembangan 

LMDH, b) perencanaan partisipatif petak hutan pangkuan desa, c) merumuskan 

kriteria dan indikator keberlanjutan sumberdaya hutan, d) monitoring dan evaluasi, 

dan e) evaluasi kinerja sebuah program atau proyek oleh kelompok (Awang et al., 

2008). 

5. Modal sarana dan prasarana untuk pemberdayaan masyarakat 

Profil sarana dan prasarana untuk pemberdayaan masyarakat Desa Leduk, 

Jatiarjo dan Dayurejo yaitu: (1) akses prasarana jalan masuk Desa Leduk, Jatiarjo 

dan Dayurejo sudah beraspal; (2) sudah tersedia prasarana transportasi desa 

seperti ojek atau mikrolet; (3) sudah tersedia prasarana air bersih untuk masyarakat 

di Desa  Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo; (4) sudah tersedia prasarana kesehatan 

untuk masyarakat di Desa  Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo; (5) sudah tersedia 
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prasarana pendidikan seperti sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama 

(SLTP) untuk masyarakat di Desa  Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo. Persepsi 210 

responden terhadap profil sarana dan prasarana untuk pemberdayaan masyarakat 

Desa Leduk, Jatiaro dan Dayurejo, pada Gambar 5.1. menunjukkan bahwa 20,5% 

responden menyatakan sangat setuju, 34,7% responden menyatakan setuju, 24,8% 

responden menyatakan ragu-ragu, 13,3% responden menyatakan tidak setuju dan 

6,7% responden menyatakan sangat tidak setuju.  

Penyediaan sarana dan prasarana dasar bagi suatu desa seperti akses jalan, 

alat transportasi, fasilitas air bersih, kesehatan dan pendidikan merupakan faktor 

penting dalam peningkatan stabilitas sosial, dinamika dan produktifitas dalam 

pemberdayaan masyarakat. Sarana dan prasarana tersebut diatas sudah cukup 

tersedia di Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo. Semua akses jalan masuk ke 

masing-masing dusun di Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo sudah beraspal. Keluar 

dan masuk wilayah Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo, serta menuju pusat 

Kecamatan Prigen sudah tersedia transportasi microlet dan kendaraan ojek. 

Fasilitas air bersih untuk masyarakat berasal dari sumber mata air pegunungan 

Arjuna, dan melalui proses pipanisasi, selanjutnya air bersih didistribusikan ke 

masing-masing rumah warga. Fasilitas kesehatan yang berupa pusat kesehatan 

masyarakat (Puskesmas) pembantu sudah tersedia di masing-masing desa, dan 

masing-masing Puskesmas terdapat suster perawat kesehatan dan bidan, 

sementara dokter jaga akan datang 2 kali dalam seminggu. Ketersediaan fasilitas 

lembaga pendidikan formal yang ada sebanyak 7 TK, 10 SD, 4 SLTP, sedang non 

formal, 2 Kejar paket C dan 3 pondok pesantren. 

Kendala kondisi sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat di Desa 

Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo antara lain: (1) tempat dan peralatan peningkatan 

keterampilan usaha tidak tersedia untuk masyarakat; (2) bimbingan teknis 

keterampilan usaha tidak tersedia untuk masyarakat; (3) belum tersedia koperasi 

unit desa yang dapat memberikan bantuan modal bagi masyarakat; (4) tidak 

tersedia sarana dan prasarana untuk pelestarian hutan. Sarana dan prasarana 

persiapan lahan untuk memacu pertumbuhan tanaman, mengurangi risiko 

kebakaran dan meminimalisir erosi, contoh: alat mekanis bajak dan garu, sementara 

bahan kimia adalah herbisida untuk lahan miring berbatu. Sarana dan prasarana 

penanaman seperti bajak, pick up pengangkut bibit tanaman dan lokasi persemaian 
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bibit. Sarana dan prasarana penyiangan, untuk mekanis menggunakan alat traktor, 

sementara manual menggunakan alat cangkul, herbisida dan tangki. Sarana dan 

prasarana pemupukan adalah cangkul, pupuk dan tangki. Sumodiningrat (1999), 

menjelaskan bahwa penyediaan sarana dan prasarana dasar untuk pemberdayaan 

masyarakat seperti modal, bimbingan dan peralatan latihan ketrampilan usaha yang 

kurang memadai, maka berakibat kapasitas masyarakat untuk berkembang dan 

mandiri menjadi lambat, dan pada akhirnya keberdayaan masyarakat hilang. Sarana 

dan prasarana  merupakan suatu faktor potensial yang sangat penting dalam 

menentukan arah dan masa depan perkembangan suatu wilayah, karena 

pembangunan tidak akan sukses dan berjalan dengan baik tanpa dukungan 

prasarana yang memadai (Jayadinata, 1999). 

Beberapa keberhasilan yang sudah dilaksanakan terkait sarana dan 

prasarana untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo 

adalah tersedianya sarana dan prasarana akses jalan, alat transportasi, fasilitas air 

bersih, kesehatan dan pendidikan di Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo. Budiharjo 

(1993) menyatakan bahwa sarana dan prasarana yang sangat penting bagi 

kelayakan hidup manusia adalah sarana dan prasarana, yang meliputi: (1) 

pelayanan sosial (social services), seperti sekolah, klinik, puskesmas, rumah sakit 

yang pada umumnya disediakan oleh pemerintah; (2) fasilitas sosial (social facilities), 

seperti tempat peribadatan, persema-yaman, gedung pertemuan, lapangan olahraga, 

tempat bermain/ruang terbuka, pertokoan, pasar, warung, kaki lima dan sebagainya; 

(3) prasarana lingkungan meliputi jalan dan jembatan, air bersih, jaringan listrik, 

jaringan telepon, jaringan air kotor dan persampahan.  

Berdasarkan hasil survey dan sosialisasi dalam group discussion, maka  

sasaran yang akan dilaksanakan terkait sarana dan prasarana pemberdayaan 

masyarakat di Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo adalah pembangunan sarana dan 

prasarana lingkungan sebagai wujud peningkatan pemberdayaan masyarakat masih 

perlu adanya kesinambungan yang harus ditingkatkan serta intensitasnya perlu 

mendapat perhatian dari berbagai pihak yang terkait yaitu pemerintah Kecamatan 

Prigen dan pihak Desa Leduk, Jatiarjo serta Dayurejo. Selanjutnya apabila terdapat 

permasalahan mengenai pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dapat 

dicari pemecahannya. Maka dari itu, ada baiknya pembangunan sarana prasarana 

lingkungan sebagai wujud pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat perlu 
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adanya kesinambungan atau berkelanjutan sehingga masyarakat dapat lebih lancar 

dan nyaman dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. 

6. Kemiringan lahan terhadap revegetasi hutan  

Profil kemiringan lahan untuk revegetasi hutan Gunung Arjuna yaitu: (1) 

kondisi lahan penanaman pohon di sumber mata air Lajer, Dawuhan, Sumberkuning 

dan Watupereng adalah miring dan berbukit-bukit; (2) kondisi kemiringan lahan 

penanaman pohon di sumber mata air Lajer, Dawuhan, Sumberkuning dan 

Watupereng adalah curam; (3) pada musim penghujan kondisi lahan penanaman 

pohon di sumber mata air Lajer, Dawuhan, Sumberkuning dan Watupereng terjadi 

erosi; (4) pada lahan lereng yang miring berbukit-bukit di area sumber mata air Lajer, 

Dawuhan, Sumberkuning dan Watupereng kondisi material lahan adalah berbatu-

batu; (5) pada lahan lereng yang miring berbukit-bukit di sepanjang area sumber 

mata air Lajer, Dawuhan, Sumberkuning dan Watupereng tumbuh tanaman penahan 

longsor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan: 
STS : sangat tidak setuju  
TS : tidak setuju 

Gambar 5.2. Persepsi responden tentang geografi dan tanah 
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RR : ragu-ragu  
S : setuju  
SS : sangat setuju  

 

Persepsi 210 responden terhadap profil kemiringan lahan area sumber mata 

air Lajer, Dawuan, Sumberkuning dan Watupereng, pada Gambar 5.2. menunjukkan 

bahwa 17,6% responden menyatakan sangat setuju, 40% responden menyatakan 

setuju, 25,7% responden menyatakan ragu-ragu, 13,8% responden menyatakan 

tidak setuju dan 2,9% responden menyatakan sangat tidak setuju.  

Berdasarkan data persepsi responden Gambar 5.2. tersebut menyatakan 

bahwa kondisi kemiringan lahan area sekitar sumber mata air berpengaruh terhadap 

keberhasilan revegetasi hutan Gunung Arjuna, karena hampir 57,6% responden 

menyatakan sangat setuju dan setuju terhadap profil kemiringan lahan untuk 

revegetasi hutan Gunung Arjuna yaitu  (1) kondisi lahan penanaman pohon di 

sumber mata air Lajer, Dawuhan, Sumberkuning dan Watupereng adalah miring dan 

berbukit-bukit; (2) kondisi kemiringan lahan penanaman pohon di sumber mata air 

Lajer, Dawuhan, Sumberkuning dan Watupereng adalah curam; (3) pada musim 

penghujan kondisi lahan penanaman pohon di sumber mata air Lajer, Dawuhan, 

Sumberkuning dan Watupereng terjadi erosi; (4) pada lahan lereng yang miring 

berbukit-bukit di area sumber mata air Lajer, Dawuhan, Sumberkuning dan 

Watupereng kondisi material lahan adalah berbatu-batu; (5) pada lahan lereng yang 

miring berbukit-bukit di sepanjang area sumber mata air Lajer, Dawuhan, 

Sumberkuning dan Watupereng tumbuh tanaman penahan longsor. 

Kendala kondisi kemiringan lahan area sekitar sumber mata air untuk 

revegetasi hutan Gunung Arjuna adalah kecuraman lereng 15o - < 30o, kondisi 

tersebut menyatakan area yang miring dan berbukit. Kendala yang ada adalah 

terjadinya erosi dan lahan kritis serta gersang, sebab tanaman sulit tumbuh di lokasi 

yang tidak ada lapisan tanah subur. Arsyad (2000) menjelaskan bahwa faktor lereng 

terutama akan berpengaruh terhadap erosi yang terjadi, semakin besar presentase 

kemiringan pada suatu lereng akan memberikan daya erosivitas pada hujan yang 

semakin besar. Sehingga berbagai material kesuburan dan sifat fisika tanah pun 

akan terpengaruh dengan pelepasan yang terjadi dipermukaannya. 

Beberapa keberhasilan yang sudah dilaksanakan terkait kondisi kemiringan 

area sekitar sumber mata air untuk revegetasi hutan Gunung Arjuna adalah  
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melakukan penanaman 19500 pohon, di area sekitar sumber mata air Lajer, 

Dawuhan, Sumber Kuning dan Watu Pereng, dengan total luasan revegetasi hutan 

adalah 93 hektar, mulai tahun 2014. Revegetasi hutan di area sekitar sumber mata 

air sesuai PP No 43 Tahun 2008, bahwa revegetasi dilakukan secara menyeluruh 

pada cekungan air tanah yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air 

tanah, melalui (1) perlindungan dan pelestarian air tanah; (2) pengawetan air tanah; 

dan (3) pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah (Tjakrawarsa 

dan Handoko, 2013). 

Berdasarkan hasil survey dan sosialisasi dalam group discussion, maka  

sasaran yang akan dilaksanakan terkait kondisi kemiringan lahan 15o - < 30o di area 

sekitar sumber mata air untuk revegetasi hutan Gunung Arjuna adalah menjaga 

kondisi kemiringan lahan tidak terjadi erosi, dengan cara menanam pohon 

pengendali erosi. Ciri-ciri pohon pengendali erosi yaitu berakar intensif dengan akar 

tunggang panjang, dan tumbuh cepat di waktu muda. Jenis-jenis pohon yang 

memenuhi syarat tersebut antara lain: Waru Gunung (Hibicus macrophyllus), 

Marmojo (Indigofera galegoides),  Gianti (Sesbania sesban), Hapaan (Flemingia 

congesta), Kemlandingan (Leucaena glauca) dan Johar (Cassia siamea), Mindi 

(Melia azedarach), Balsa (Ochroma bicolor), Wungu/bungur (Lagerstroemia 

speciosa), Alingsem (Homalium tomentosum), Eucalyps (Eucalyptus alba), Laban 

(Vitex pubescens), Kemiri (Aleurites moluccana), dan Damar (Agathis dammara). 

Menjaga kondisi kemiringan lahan agar tidak longsor, dengan cara menanam  

pohon pengendali longsor, dengan ciri-ciri: berakar kurang intensif dan akar 

tunggang tumbuh lebih cepat, dan pertumbuhan batang kurang cepat di waktu muda. 

Jenis-jenis pohon yang memenuhi syarat antara lain: Tekik (Albizzia lebeck), Pilang 

(Acacia leucophlocea), Asem (Tamaridus indica), Tajuman (Bauhinia 

malabarica),Trengguli (Cassia fistula), Sono keling (Dalbergia latifolia), Sono sisso 

(Dalbergia sisso), Sono kembang (Pterocarpus indicus), Mahoni daun lebar 

(Swietenia macrophylla), Rengas (Gluta rengas), Kesambi (Chleichera oleosa) dan 

Jati (Tectona grandis) (Ginting et al.. 1995). 

7. Kedalaman tanah efektif untuk revegetasi hutan 

Profil kedalaman tanah efektif untuk revegetasi hutan Gunung Arjuna yaitu: 

(1) kandungan unsur-unsur hara lahan di sekitar area sumber mata air Lajer, 
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Dawuhan, Sumberkuning dan Watupereng adalah subur; (2) pohon dapat tumbuh 

baik (tinggi dan membesar) di sekitar area sumber mata air Lajer, Dawuhan, 

Sumberkuning dan Watupereng; (3) pohon yang ditanam perakarannya tembus 

menyebar kedalam tanah secara kuat; (4) pohon yang ditanam di sepanjang aliran 

sumber mata air dapat menyerap air di musim hujan dan (5) jenis pohon yang 

tumbuh di sekitar area sumber mata air Lajer, Dawuan, Sumberkuning dan 

Watupereng dapat mencegah erosi di musim penghujan. 

Persepsi 210 responden terhadap profil kedalaman tanah efektif area sumber 

mata air Lajer, Dawuan, Sumberkuning dan Watupereng, pada Gambar 5.2. 

menunjukkan bahwa 22,4% responden menyatakan sangat setuju, 30,9% 

responden menyatakan setuju, 32,4% responden menyatakan ragu-ragu, 10% 

responden menyatakan tidak setuju, dan 4,3% responden menyatakan sangat tidak 

setuju. Berdasarkan data tersebut menyatakan bahwa kondisi kedalaman tanah 

efektif area sekitar sumber mata air berpengaruh terhadap keberhasilan revegetasi 

hutan Gunung Arjuna, karena hampir 53,3% responden menyatakan sangat setuju 

dan setuju mengenai (1) kandungan unsur-unsur hara lahan di sekitar area sumber 

mata air Lajer, Dawuhan, Sumberkuning dan Watupereng adalah subur; (2) pohon 

dapat tumbuh baik (tinggi dan membesar) di sekitar area sumber mata air Lajer, 

Dawuhan, Sumberkuning dan Watupereng; (3) pohon yang ditanam perakarannya 

tembus menyebar kedalam tanah secara kuat; (4) pohon yang ditanam di sepanjang 

aliran sumber mata air dapat menyerap air di musim hujan dan (5) jenis pohon yang 

tumbuh di sekitar area sumber mata air Lajer, Dawuan, Sumberkuning dan 

Watupereng dapat mencegah erosi di musim penghujan. Gambar 5.2. menjelaskan 

tanggapan responden tentang kondisi geografi dan tanah area sumber mata air 

Lajer, Dawuan, Sumberkuning dan Watupereng. 

Kendala kondisi kedalaman tanah efektif area sekitar sumber mata air untuk 

revegetasi hutan Gunung Arjuna adalah kondisi permukaan tanah berkurang karena 

erosi pada waktu musim hujan, dan kedalaman tanah area sumber mata air menjadi 

berkurang. Pengamatan kedalaman tanah efektif di area sekitar sumber mata air 

masuk sedang, yaitu kedalaman tanah 50-90 cm. Hardjowigeno (2007), 

menjelaskan bahwa kedalaman tanah efektif adalah kondisi kedalaman tanah yang 

masih dapat ditumbuhi perakaran tanaman, tersedia air dan unsur-unsur hara, 

dibatasi adanya kerikil dan lapisan tanah keras lainnya yang tidak dapat ditembus 
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oleh perakaran tanaman. Kedalaman tanah efektif untuk tanaman berkurang, maka 

efektifitas kesuburan tanah menjadi rendah, dan tentu hal ini memerlukan input yang 

banyak, sehingga biaya untuk revegetasi hutan menjadi lebih mahal. Upaya 

revegetasi hutan merupakan kegiatan penting untuk mengetahui kondisi karakteristik 

dan kualitas tanah untuk kelayakan tanaman (Li et al., 2013), sehingga dapat 

memberikan alternatif dalam pengolahan tanaman secara optimal (Ashraf and 

Normohammadan, 2011).  

Beberapa keberhasilan yang sudah dilaksanakan terkait menjaga tidak 

terjadi erosi di area sekitar sumber mata air untuk revegetasi hutan Gunung Arjuna 

adalah  melakukan penanaman, perawatan dan pemupukan 19500 pohon, di area 

sekitar sumber mata air Lajer, Dawuhan, Sumber Kuning dan Watu Pereng. 

Kegiatan penanaman, perawatan dan pemupukan ini dilaksanakan oleh 32 

pesanggem dari Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo, Kecamatan Prigen Pasuruan, 

dengan lama kegiatan adalah 3 tahun. Penanaman pohon meningkatkan fungsi 

vegetasi area sekitar sumber mata air yaitu kemampuan tanah dalam mengabsorbsi 

air hujan, mempertahankan atau meningkatkan laju infiltrasi, dan menunjukkan 

kemampuan dalam menahan air atau kapasitas retensi air, dan mencegah erosi 

lahan (Schwab et al., 1992). 

Berdasarkan hasil survey dan sosialisasi dalam group discussion, maka  

sasaran yang akan dilaksanakan terkait menjaga menjaga tidak terjadi erosi di area 

sekitar sumber mata air untuk revegetasi hutan Gunung Arjuna adalah melakukan 

penanaman jenis tanaman endemik, tanaman untuk mata air dan tanaman buah 

untuk program revegetasi tahun 2019-2021, yang dijelaskan pada Tabel 5.1.  

Tabel 5.1. Jenis tanaman untuk program revegetasi Tahun 2019-2021 

No Nama Lokal Nama Latin Jumlah (pohon) 

A Tanaman Endemik  

1 Bendo Artocarpus elasticus 1.000 

2 Kluwek Pangium edule 1.000 

3 Sukun Artocarpus altilis 1.000 

4 Kemiri Aleurites mollucanus 1.000 

5 Gondang Ficus variegate 1.000 

B Tanaman sumber mata air  

1 Bambu petung Dendrocalamus sp 2.000 

2 Aren Arenga pinnata 1.000 

3 Beringin Ficus benyamina 2.000 



 

 

4 Epek 

C Tanaman buah  

1 Alpukat 

2 Jeruk 

3 Kopi 

4 Sirsak 

5 Durian 

6 Jambu 

 

 Sumber: Yayasan Cempaka dan PT. Sorini Agro Asia Corporindo (Ca

8. Spesies Tanaman  

Profil spesies tanaman

tanaman hutan Gunung Arjuna saat ini, lebih baik dibandingkan dengan 10 tahun 

yang lalu; (2) jumlah vegetasi tanaman hutan Gunung Arjuna saat ini semakin 

banyak, dan sumber mata air tetap mengalir; (3) variasi spesies tanaman di hutan 

Gunung Arjuna saat ini semakin banyak; (4) spesies pohon yang ditanam di hutan 

Gunung Arjuna adalah tanaman asli hutan; (5) nama spesies pohon apa yang 

ditanam di hutan Gunung Arjuna antara lain 

mahoni, rengas, kesambi
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Persea americana 1.500
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Coffea sp 1.000

Annona muricata 1.500

Durio sp 1.000

Psidium guajava 1.000

TOTAL 18.000

Sumber: Yayasan Cempaka dan PT. Sorini Agro Asia Corporindo (Cargill)

 

spesies tanaman hutan Gunung Arjuna yaitu: (1) kondisi vegetasi 

tanaman hutan Gunung Arjuna saat ini, lebih baik dibandingkan dengan 10 tahun 

yang lalu; (2) jumlah vegetasi tanaman hutan Gunung Arjuna saat ini semakin 

banyak, dan sumber mata air tetap mengalir; (3) variasi spesies tanaman di hutan 

ung Arjuna saat ini semakin banyak; (4) spesies pohon yang ditanam di hutan 

Gunung Arjuna adalah tanaman asli hutan; (5) nama spesies pohon apa yang 

ditanam di hutan Gunung Arjuna antara lain bambu, kaliandra, rotan, beringin, sono, 

mahoni, rengas, kesambi, trengguli, pohon asem. 
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kondisi vegetasi 

tanaman hutan Gunung Arjuna saat ini, lebih baik dibandingkan dengan 10 tahun 

yang lalu; (2) jumlah vegetasi tanaman hutan Gunung Arjuna saat ini semakin 

banyak, dan sumber mata air tetap mengalir; (3) variasi spesies tanaman di hutan 

ung Arjuna saat ini semakin banyak; (4) spesies pohon yang ditanam di hutan 

Gunung Arjuna adalah tanaman asli hutan; (5) nama spesies pohon apa yang 

bambu, kaliandra, rotan, beringin, sono, 
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Gambar 5.3. Persepsi responden tentang revegetasi hutan Gunung Arjuna 
 
Keterangan: 
STS : sangat tidak setuju   
TS : tidak setuju  
RR : ragu-ragu   
S : setuju   
SS : sangat setuju   

Persepsi 210 responden terhadap profil spesies tanaman hutan Gunung 

Arjuna terhadap pelestarian sumber mata air mata air Lajer, Dawuan, Sumberkuning 

dan Watupereng, pada Gambar 5.3. menunjukkan bahwa 18,2% responden 

menyatakan sangat setuju, 40,9% responden menyatakan setuju, 23,3% responden 

menyatakan ragu-ragu, 10,9% responden menyatakan tidak setuju dan 6,7% 

responden menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut menyatakan 

spesies tanaman revegetasi hutan Gunung Arjuna berpengaruh terhadap 

pelestarian sumber mata air mata air Lajer, Dawuan, Sumberkuning dan 

Watupereng, karena hampir 59,1% responden menyatakan sangat setuju dan setuju 

mengenai (1) kondisi vegetasi tanaman hutan Gunung Arjuna saat ini, lebih baik 

dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu; (2) jumlah vegetasi tanaman hutan 

Gunung Arjuna saat ini semakin banyak, dan sumber mata air tetap mengalir; (3) 

variasi spesies tanaman di hutan Gunung Arjuna saat ini semakin banyak; (4) 

spesies pohon yang ditanam di hutan Gunung Arjuna adalah tanaman asli hutan; (5) 

nama spesies pohon apa yang ditanam di hutan Gunung Arjuna antara lain bambu, 

kaliandra, rotan, beringin, sono, mahoni, rengas, kesambi, trengguli, pohon asem. 

Gambar 5.3. menjelaskan tanggapan responden tentang spesies tanaman 

revegetasi hutan Gunung Arjuna. 

Kendala kondisi spesies tanaman untuk revegetasi hutan Gunung Arjuna 

adalah jenis tanaman endemik dan vegetasi sumber mata air. Hakim dan Miyakawa 

(2013), menjelaskan bahwa indikator utama revegetasi hutan melalui pemulihan 

ekosistem yang terdegradasi adalah spesies tanaman. Seleksi spesies pohon yang 

akan ditanam ditentukan oleh tiga faktor, yaitu: (1) kepentingan spesies alami untuk 

revegetasi, (2) ketersediaan bibit dan perbanyakan, dan (3) lokasi revegetasi yang 

akan dilakukan (Basyuni, 2002; Luken, 1990). 

Beberapa keberhasilan yang sudah dilaksanakan terkait spesies tanaman 

revegetasi hutan Gunung Arjuna pelestarian sumber mata air mata air Lajer, 
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Dawuan, Sumberkuning dan Watupereng adalah kegiatan revegetasi tahap pertama 

di sumber mata air Lajer dengan luasan 10 hektar, jumlah tanaman 3000 pohon, 

dengan perincian spesies tanaman: 1000 bamboo (Dendrocalamus asper), 600 

kemiri (Aleurites moluccana), 400 kluwek (Pangium edule), 300 kluweh (Artocarpus 

communis), 100 beringin (Ficus benyamina), 500 durian (Durio sp) dan 100 elo 

(Ficus glomerata).  

Revegetasi hutan Gunung Arjuna tahap kedua di area sekitar sumber mata 

air Dawuhan luasan 15 hektar, jumlah tanaman adalah 1500 pohon, dengan 

perincian spesies tanaman antara lain bambu petung (Dendroca-lamus asper) 300 

pohon, kemiri (Aleurities mollucana) 500 pohon, beringin (Ficus benyamina) 50 

pohon, bendo (Artocarpus elasticus) 450 dan gading 200 pohon. 

Revegetasi hutan Gunung Arjuna tahap ketiga di area sekitar sumber mata 

air Sumber Kuning, luasan area revegetasi 25 hektar, jumlah tanaman 5000 pohon, 

dengan perincian jenis tanaman antara lain cemara gunung (Casuarina junghuniana) 

2000 pohon, kesek 300 pohon, bambu petung (Dendrocalamus asper) 500 pohon, 

tutup (Mallocus moluccana) 200 pohon, mlandingan (Leucaena glauca) 500 pohon, 

kaliandra (Calliandra calothyrsus) 1000 pohon dan gmelina (Gmelina arbora) 500 

pohon. 

Revegetasi hutan Gunung Arjuna tahap keempat di area sekitar sumber 

mata air Watu Pereng, luasan area revegetasi 46 hektar, jumlah tanaman 8000 

pohon, dengan perincian jenis tanaman antara lain bambu petung (Dendrocalamus 

asper) 1300 pohon, beringin (Ficus sp) 500 pohon, kluweh (Artocarpus communis) 

180 pohon, kemiri (Aleurities mollucana) 450 pohon, matoa (Pometia pinnata) 820 

pohon, cengkeh (Syzygium aromaticum) 850 pohon, sirsak (Annona muricata) 800 

pohon, alpukat (Persea americana) 1000 pohon, durian (Durio sp) 1200 pohon dan 

kopi (Coffea sp) 900 pohon. 

Berdasarkan hasil survey dan sosialisasi dalam group discussion, maka  

sasaran yang akan dilaksanakan terkait spesies tanaman revegetasi hutan Gunung 

Arjuna pelestarian di 3 sumber mata air mata air yaitu Curahtangkil (Desa Dayurejo), 

Puthukbunder (Desa Jatiarjo) dan Talangwatu (Desa Leduk), dengan total luasan 

area revegetasi 90 hektar, jumlah tanaman 18000 pohon, dengan perincian jenis 

tanaman antara lain: 
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(1) Spesies tanaman endemik yaitu: bendo (Artocarpus elasticus) 1000 pohon, 

kluwek (Pangium edule) 1000 pohon, sukun (Artocarpus altilis) 1000 pohon, 

kemiri (Aleurites mollucanus) 1000 pohon, gondang (Ficus variegate) 1000 

pohon. 

(2) Spesies tanaman sumber mata air yaitu: bambu petung (Dendrocalamus sp ) 

2000 pohon, aren (Arenga pinnata) 1000 pohon, beringin (Ficus benyamina) 

2000 pohon, epek (Ficus elastica) 1000 pohon. 

(3) Spesies tanaman buah yaitu: alpukat (Persea americana) 1500 pohon, jeruk 

(Citrus sp) 1000 pohon, kopi (Coffea sp) 1000 pohon, sirsak (Annona muricata) 

1500 pohon, durian (Durio sp) 1000 pohon dan jambu (Psidium guajava) 1000 

pohon. 

9. Pembibitan Tanaman 

Profil pembibitan tanaman hutan Gunung Arjuna yaitu: (1) warga masyarakat 

sekitar hutan terlibat dan memberikan bibit tanaman untuk pelestarian hutan Gunung 

Arjuna; (2) bibit pohon yang ditanam di hutan Gunung Arjuna, berasal dari 

persemaian pembibitan yang bersertifikat; (3) tinggi bibit pohon awal yang ditanam 

di hutan Gunung Arjuna minimal adalah 2 meter; (4) fungsi persemaian bibit, 

sebelum ditanam di hutan Gunung Arjuna adalah bibit berkualitas dan seragam dan 

(5) perkiraan harga bibit setiap pohon dengan tinggi 2 meter adalah sekitar Rp. 

20.000,- s/d  Rp. 25.000,-. 

Persepsi 210 responden terhadap profil pembibitan tanaman hutan Gunung 

Arjuna terhadap pelestarian sumber mata air mata air Lajer, Dawuan, Sumberkuning 

dan Watupereng, pada Gambar 5.3. menunjukkan bahwa 15,3% responden 

menyatakan sangat setuju, 40,9% responden menyatakan setuju, 25,7% responden 

menyatakan ragu-ragu, 12,4% responden menyatakan tidak setuju dan 5,7% 

responden menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut menyatakan 

pembibitan tanaman revegetasi hutan Gunung Arjuna berpengaruh terhadap 

pelestarian sumber mata air mata air Lajer, Dawuan, Sumberkuning dan 

Watupereng, karena hampir 56,2% responden menyatakan sangat setuju dan setuju 

mengenai  (1) warga masyarakat sekitar hutan terlibat dan memberikan bibit 

tanaman untuk pelestarian hutan Gunung Arjuna; (2) bibit pohon yang ditanam di 

hutan Gunung Arjuna, berasal dari persemaian pembibitan yang bersertifikat; (3) 

tinggi bibit pohon awal yang ditanam di hutan Gunung Arjuna minimal adalah 2 
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meter; (4) fungsi persemaian bibit, sebelum ditanam di hutan Gunung Arjuna adalah 

bibit berkualitas dan seragam dan (5) perkiraan harga bibit setiap pohon dengan 

tinggi 2 meter adalah sekitar Rp. 20.000,- s/d  Rp. 25.000,-. Gambar 5.3. 

menjelaskan tanggapan responden tentang pembibitan tanaman revegetasi hutan 

Gunung Arjuna. 

Kendala kondisi pembibitan tanaman untuk revegetasi hutan Gunung Arjuna 

adalah kualitas bibit yang tidak seragam, sehingga tanaman mati pada bulan 

pertama penanaman, bibit tanaman tidak mampu beradaptasi dengan kondisi 

lingkungan tempat tumbuhnya. Pada revegetasi tahap pertama di sumber mata air 

Lajer dengan luasan 10 hektar, jumlah tanaman 3000 pohon, selama 3 tahun jumlah 

pohon yang mati adalah 801 pohon. Pada revegetasi tahap kedua di area sekitar 

sumber mata air Dawuhan luasan 15 hektar, jumlah tanaman adalah 1500 pohon, 

jumlah pohon yang mati selama 3 tahun adalah 325 pohon. Pada revegetasi tahap 

ketiga di area sekitar sumber mata air Sumber Kuning, luasan area revegetasi 25 

hektar, jumlah tanaman 5000 pohon, jumlah pohon yang mati selama 3 tahun 

adalah 697. Pada revegetasi hutan Gunung Arjuna tahap keempat di area sekitar 

sumber mata air Watu Pereng, luasan area revegetasi 46 hektar, jumlah tanaman 

8000 pohon, jumlah pohon yang mati selama 1 tahun adalah 42 pohon.  

Penyediaan bibit tanaman yang bermutu dapat dilakukan melalui persemaian, 

pemeliharaan bibit dahulu dalam persemaian sebelum ditanam di lapangan 

dimaksudkan untuk mendapatkan bibit tanaman yang baik dari segi kuantitas 

maupun kualitas dan dapat ditanam pada waktu yang tepat pula (Onrizal, 2005). 

Benih tanaman bermutu tinggi hanya dapat diperoleh dari sumber benih yang 

dibangun dari individu-individu terpilih yang terbaik. Diharapkan dengan penggunaan 

benih yang bermutu, produktivitas tanaman akan meningkat. Sumber benih tanaman 

hutan merupakan faktor yang berpengaruh dalam memperbaiki penampilan tegakan 

hutan (Danu, 2004). 

Beberapa keberhasilan yang sudah dilaksanakan terkait pembibitan tanaman 

untuk revegetasi hutan Gunung Arjuna adalah tersedianya bibit tanaman untuk 

revegetasi di area sekitar sumber mata air Lajer, Dawuan, Sumberkuning dan 

Watupereng dengan luasan 90 hektar, dan jumlah tanaman 17500 pohon. Tinggi 

bibit pohon awal yang ditanam adalah minimal 2 meter. Harga bibit setiap pohon 

dengan tinggi 2 meter adalah Rp. 18.000,-. Bibit tanaman yang mati karena hama 
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penyakit ataupun dirusak hama hewan Landak, maka segera diganti dengan 

tanaman lainnya yang mampu hidup dengan kondisi lingkungan tempat tumbuhnya. 

Bibit yang tahan penyakit dengan kualitas yang baik dipengaruhi oleh berbagai 

faktor antara lain : umur pohon, ukuran pohon, tajuk, faktor genetik, iklim, tingkat 

kesuburan tanah, kerapatan tegakan, hama dan penyakit, kemasakan buah dan 

proses penanganan mulai dari pengunduhan di lapangan sampai penyimpanan dan 

penyaluran (Nurhasybi et al., 2002). 

Berdasarkan hasil survey dan sosialisasi dalam group discussion, maka  

sasaran yang akan dilaksanakan terkait pembibitan tanaman revegetasi hutan 

Gunung Arjuna adalah (1) menyediakan bibit berkualitas hasil persemaian sebanyak 

18000 pohon; (2) bibit pohon terdiri dari jenis tanaman endemik, sumber mata air 

dan tanaman buah-buahan; (3) tinggi bibit pohon yang ditanam minimal 2 meter.    

10. Pemupukan  

Profil pemupukan tanaman hutan Gunung Arjuna antara lain: (1) pemupukan 

tanaman dilaksanakan oleh petani masyarakat dari Desa Leduk, Jatiarjo dan 

Dayurejo; (2) tujuan pemupukan tanaman adalah untuk memenuhi kecukupan unsur 

hara tanah, dan pertumbuhan tanaman bisa optimal dengan baik; (3) pemupukan 

tanaman dilakukan di awal tanam, dan secara terus menerus setiap selang 3 

bulanan, sampai umur tanaman 3 tahun; (4) jenis pupuk yang diberikan pada 

pemupukan tanaman adalah pupuk anorganik (NPK) dan organik (pupuk kandang); 

(5) metode pemupukan NPK pada setiap tanaman adalah pemupukan dengan cara 

melingkar disekitar tanaman. 

Persepsi 210 responden terhadap profil pemupukan tanaman hutan Gunung 

Arjuna terhadap pelestarian sumber mata air mata air Lajer, Dawuan, Sumberkuning 

dan Watupereng, pada Gambar 5.3. menunjukkan bahwa 16,7% responden 

menyatakan sangat setuju, 41,4% responden menyatakan setuju, 21,9% responden 

menyatakan ragu-ragu, 15,7% responden menyatakan tidak setuju dan 4,8% 

responden menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut menyatakan 

pemupukan tanaman revegetasi hutan Gunung Arjuna berpengaruh terhadap 

pelestarian sumber mata air mata air Lajer, Dawuan, Sumberkuning dan 

Watupereng, karena hampir 58,1% responden menyatakan setuju dan sangat setuju 

mengenai (1) pemupukan tanaman dilaksanakan oleh petani masyarakat dari Desa 
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Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo; (2) tujuan pemupukan tanaman adalah untuk 

memenuhi kecukupan unsur hara tanah, dan pertumbuhan tanaman bisa optimal 

dengan baik; (3) pemupukan tanaman dilakukan di awal tanam, dan secara terus 

menerus setiap selang 3 bulanan, sampai umur tanaman 3 tahun; (4) jenis pupuk 

yang diberikan pada pemupukan tanaman adalah pupuk anorganik (NPK) dan 

organik (pupuk kandang); (5) metode pemupukan NPK pada setiap tanaman adalah 

pemupukan dengan cara melingkar disekitar tanaman. Gambar 5.3. menjelaskan 

tanggapan responden tentang pemupukan tanaman revegetasi hutan Gunung 

Arjuna. 

Kendala pemupukan tanaman untuk revegetasi hutan Gunung Arjuna adalah 

jenis pupuk yang diberikan pada tanaman tidak sesuai dengan kandungan unsur 

hara tanah yang berubah-ubah, hal ini disebabkan terjadinya kehilangan unsur hara 

kerusakan hutan atau erosi. Pemupukan dilakukan apabila terjadi kekurangan unsur 

hara atau pertumbuhannya lambat (Budiawan et al., 2012). 

Pupuk yang yang diberikan pada tanaman adalah pupuk organik dan pupuk 

anorganik. Pemberian pupuk organik dapat memperbaiki struktur tanah, menaikkan 

bahan serap tanah terhadap air, menaikkan kondisi kehidupan mikroba tanah dan 

sebagai sumber makanan bagi tanaman. Pemberian pupuk anorganik dapat 

merangsang pertumbuhan tanaman secara keseluruhan dan bantuan penting dalam 

pembentukan hijau daun (Dewanto et al., 2013). 

Beberapa keberhasilan yang sudah dilaksanakan terkait pemupukan 

tanaman untuk revegetasi hutan Gunung Arjuna adalah memberi pupuk organik 

NPK dan anorganik pupuk kandang untuk 17500 pohon sebanyak 3 kali dalam 1 

tahun selama 3 tahun perawatan oleh para petani penggarap. Menurut Nath (2013), 

pemupukan merupakan cara yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas 

tanaman dan mutu tanah. Penggunaan pupuk organik dan pupuk anorganik 

merupakan cara yang tepat, tidak hanya untuk menghasilkan produktivitas tanaman 

melainkan dapat mempertahankan stabilitas produksi tanaman secara intensif. 

Berdasarkan hasil survey dan sosialisasi dalam group discussion, maka  

sasaran yang akan dilaksanakan dengan pemupukan tanaman pada program 

revegetasi hutan lanjutan adalah memberi pupuk organik NPK dan anorganik pupuk 

kandang untuk 18000 pohon sebanyak 3 kali dalam 1 tahun selama 3 tahun 

perawatan oleh para petani penggarap. 
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11. Penanaman  

Profil penanaman pohon hutan Gunung Arjuna antara lain: (1) mengelola 

hutan bersama-sama dengan pemerintah, menerapkan peraturan yang tegas 

kepada pelanggar hukum kerusakan hutan dan aktif terlibat dalam kegiatan 

penanaman pohon dan merawatnya adalah beberapa kegiatan pengelolaan hutan, 

agar dapat terus memberikan manfaat bagi manusia dan lingkungannya; (2) 

Pemerintah Desa membuat PERDES (peraturan Desa) untuk pengelolaan hutan; (3) 

pada penanaman pohon, ukuran lebar dan jarak antar pohon, sangat berpengaruh 

terhadap pertumbuhan tanaman; (4) jarak tanam dan jumlah pohon yang ditanam  

dalam revegetasi hutan adalah 3 meter x 3 meter (300 pohon/ha); (5) prosedur 

sederhana penanaman pohon adalah buat lubang dan tanam bibit pohon dengan 

posisi tegak, sedalam 3 cm dari leher akar, dan tutup kembali tanah. 

Persepsi 210 responden terhadap profil penanaman pohon hutan Gunung 

Arjuna terhadap pelestarian sumber mata air mata air Lajer, Dawuan, Sumberkuning 

dan Watupereng, pada Gambar 5.3. menunjukkan bahwa 17,6% responden 

menyatakan sangat setuju, 40% responden menyatakan setuju, 21,9% responden 

menyatakan ragu-ragu, 15,7% responden menyatakan tidak setuju dan 4,8% 

responden menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut menyatakan 

penanaman pohon hutan Gunung Arjuna berpengaruh terhadap pelestarian sumber 

mata air mata air Lajer, Dawuan, Sumberkuning dan Watupereng, karena hampir 

57,6% responden menyatakan setuju dan sangat setuju mengenai (1) mengelola 

hutan bersama-sama dengan pemerintah, menerapkan peraturan yang tegas 

kepada pelanggar hukum kerusakan hutan dan aktif terlibat dalam kegiatan 

penanaman pohon dan merawatnya adalah beberapa kegiatan pengelolaan hutan, 

agar dapat terus memberikan manfaat bagi manusia dan lingkungannya; (2) 

Pemerintah Desa membuat PERDES (peraturan Desa) untuk pengelolaan hutan; (3) 

pada penanaman pohon, ukuran lebar dan jarak antar pohon, sangat berpengaruh 

terhadap pertumbuhan tanaman; (4) jarak tanam dan jumlah pohon yang ditanam  

dalam revegetasi hutan adalah 3 meter x 3 meter (300 pohon/ha); (5) prosedur 

sederhana penanaman pohon adalah buat lubang dan tanam bibit pohon dengan 

posisi tegak, sedalam 3 cm dari leher akar, dan tutup kembali tanah. Gambar 5.3. 

menjelaskan tanggapan responden tentang penanaman pohon hutan Gunung 

Arjuna. 
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Kendala penanaman pohon untuk revegetasi hutan Gunung Arjuna adalah 

ukuran lebar dan jarak antar tanaman merupakan faktor yang harus diperhatikan 

untuk pertumbuhan tanaman, karena keberhasilan revegetasi hutan secara teknis 

menurut Mori (2001) adalah pengaturan cahaya (light control) dan pemilihan jenis 

tanaman. Ukuran lebar dan jarak antar tanaman revegetasi hutan Gunung Arjuna 

terhadap pelestarian sumber mata air mata air Lajer, Dawuan, Sumberkuning dan 

Watupereng adalah 10 meter x 10 meter (200 batang pohon/ha). 

Menurut Peraturan menteri Kehutanan Nomor P. 70/Menhut-II/2008 tentang 

Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dijelaskan pada Bab IV. poin 2.  

Secara umum jumlah dan jarak tanam yang sering digunakan untuk revegetasi 

dibagi menjadi beberapa  kelompok yaitu: (1) jarak tanam 5 meter x 5 meter (400 

pohon/ha); (2) jarak tanam 5 meter x 2,5 meter (800 pohon/ha); (3) jarak tanam 3 

meter x 3 meter (1.110 pohon/ha); (4) jarak tanam 3 meter x 2 meter (1.666 

pohon/ha); jarak tanam 3 meter x 1 meter (3.333 pohon/ha).  

Beberapa keberhasilan yang sudah dilaksanakan terkait penanaman untuk 

revegetasi hutan Gunung Arjuna adalah pelaksanaan revegetasi di sekitar area 

sumber mata air  Lajer, Dawuhan, Sumber Kuning dan Watu Pereng, total luasan 93 

hektar dan jumlah tanaman 19.500 pohon. Program revegetasi ini dilaksanakan oleh 

PT. Sorini Agro Asia Corporindo (Cargill) bekerjasama dengan Yayasan Kaliandra, 

Cempaka dan masyarakat Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo. 

Tabel 5.2. Revegetasi PT. Sorini Agro Asia Corporindo di Gunung Arjuna 2014-2018 

NO Tahun Lokasi Revegetasi  
Jumlah 
(Pohon) 

Luasan 
(Ha) 

1 2014 Lajer – Gunung Arjuna 3000 10  

2 2015 Dawuhan – Gunung Arjuna 1500 5 

3 2016 Sumber Kuning – Gunung Arjuna 5000 25 

4 2017 Watu Pereng – Gunung Arjuna 6000 34 

5 2018 Watu Pereng – Gunung Arjuna 4000 19 

Total 19500 93 

Sumber: PT. Sorini Agro Asia Corporindo (2017) 

(1) Revegetasi Hutan I Tahun 2014 Area Sumber Mata Air Lajer  

Program revegetasi hutan tahun pertama dimulai penanaman pada 27 

Pebruari 2014, dengan tujuan adalah memperbaiki area vegetasi sekitar sumber 

mata air Lajer, dengan melakukan penanaman dan perawatan tanaman bersama 
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masyarakat sekitar hutan selama 3 tahun untuk menjaga volume debit air tetap ada 

dan meningkat, dan mencegah longsor serta banjir. Pedoman revegetasi area 

sumber mata air lajer adalah PP No 43 Tahun 2008, bahwa revegetasi dilakukan 

secara menyeluruh pada cekungan air tanah yang mencakup daerah imbuhan dan 

daerah lepasan air tanah, melalui (1) perlindungan dan pelestarian air tanah; (2) 

pengawetan air tanah; dan (3) pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran 

air tanah. Penurunan debit mata air disebabkan oleh berkurangnya kawasan 

lindung/daerah resapan air akibat penebangan hutan secara illegal dan alih fungsi 

lahan yang mengakibatkan terjadinya lahan kritis dan menurunnya kualitas daerah 

resapan air (Tjakrawarsa dan Handoko, 2013). Hasil revegetasi tahap I adalah 

meningkatkan tutupan vegetasi lahan seluas 10 hektar di area sekitar sumber mata 

air Lajer, dengan jumlah tanaman 3000 pohon. 3000 jenis tanaman tersebut antara 

lain: 1000 bamboo (Dendrocalamus asper), 600 kemiri (Aleurites moluccana), 400 

kluwek (Pangium edule), 300 kluweh (Artocarpus communis), 100 beringin (Ficus 

benyamina), 500 durian (Durio sp) dan 100 elo (Ficus glomerata). Perawatan 

tanaman secara intensif dilakukan selama 3 tahun, dengan 5 petani perawat dari 

masyarakat sekitar hutan. Hasil verifikasi pertumbuhan tanaman setelah 3 tahun, 

dilihat dari pertumbuhan tanam awal, tahun kedua dan ketiga tersaji pada Tabel 5.3. 

Tabel 5.3. Hasil monitoring pertumbuhan tanaman selama 3 tahun di area sekitar 
sumber mata air Lajer 

NO Tahun Pohon 
hidup 

Pohon 
mati 

Tambahan 
pohon 

Jumlah 
pohon 
akhir 

Prosentase 
pohon 
hidup 

1 2014 3000 616 620 2934 98% 

2 2015 2934 141 80 2873 96% 

3 2016 2873 44 0 2829 94% 

Sumber: rehabilitasi hutan PT. Sorini Agro Asia Corporindo (2017) 

Berdasarkan hasil verifikasi Tabel 5.3., dalam setiap tahun menunjukkan 

bahwa pada periode tahun pertama yaitu 2014 prosentase jumlah pohon yang hidup 

adalah 98%, pada verifikasi tahun kedua 2015 jumlah prosentase pohon  yang hidup 

adalah 96% dan pada verifikasi tahun ketiga 2016 jumlah prosentase pohon yang 

hidup adalah 94%. Beberapa faktor yang mempengaruhi prosentase jumlah pohon 

yang hidup relatif stabil adalah petani perawat langsung mengganti tanaman yang 

mati dengan tanaman lainnya, meskipun jenis tanaman berbeda, sehingga jumlah 
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pohon relatif mendekati tetap secara prosentase. Sementara faktor-faktor teknis 

lainnya yang mempengaruhi jumlah prosentase pohon yang hidup adalah relatif 

stabil antara lain: (1) perawatan pembersihan rumput pada tanaman, (2) menyiangi 

tanaman, (3) memberi air pada tanaman pada musim kemarau, (3) membuat sekat 

bakar, ketika musim kemarau, (4) evaluasi rutin perawatan tanaman dari petani 

kepada pihak NGO, LMDH, perusahaan dan pemerintah dalam setiap bulannya, (5) 

program CSR pemberdayaan ekonomi untuk petani perawat.  

Hasil verifikasi selama 3 tahun menunjukkan bahwa jumlah kematian 

tanaman tertinggi terjadi pada tanaman durian mencapai 98,8% (jumlah awal 

tanaman 500 pohon, yang hidup adalah 6 pohon), penyebab kematian pohon durian 

(Durio zibethius) adalah di makan hewan Landak khususnya batang baru yang 

bertunas, sehingga tindakan perbaikannya adalah mengganti jenis-jenis tanaman 

yang tahan terhadap hama hewan landak seperti tanaman Nangka, Mahoni, Sengon 

Buto, Srampang Balong dan Segawe. Faktor musim kemarau selama bulan 

Agustus-Nopember 2014, dengan suhu diatas suhu normal (suhu 37-39oC), 

berpotensi menimbulkan kebakaran hutan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.4.  Lokasi revegetasi sumber mata air Lajer, Kelurahan Leduk-

Kecamatan Prigen Pasuruan 
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(2) Revegetasi Hutan II Tahun 2015 Area Sumber Mata Air Dawuan  

Berdasarkan hasil verifikasi pada 23 Pebruari 2015 menunjukkan bahwa 

luasan revegetasi hutan periode kedua di area sekitar sumber mata air Dawuhan 

adalah 15 hektar, dengan jumlah tanaman adalah 1500 pohon, data jenis tanaman 

antara lain bambu petung (Dendroca-lamus asper) 300 pohon, kemiri (Aleurities 

mollucana) 500 pohon, beringin (Ficus benyamina) 50 pohon, bendo (Artocarpus 

elasticus) 450 dan gading 200 pohon. Jumlah petani perawat yang secara langsung 

melaksanakan dan merawat tanaman adalah 3 orang, yang masing-masing 

mendapat bantuan usaha peternakan kambing sebanyak 6 ekor. Perawatan 

tanaman dijadwalkan setiap 1 minggu sekali dengan tujuan utama merawat dan 

menjaga pertumbuhan tanaman. 3 bulan setelah penanaman awal yaitu bulan April 

2015 petani perawat melakukan pemupukan dan penyulaman tanaman yang mati. 

Berdasarkan hasil verifikasi di lokasi tanam sekitar sumber mata air Dawuhan 

menunjukkan bahwa sampai dengan tanggal 30 Mei 2015 jumlah tanaman yang 

mati sebanyak 103 tanaman, dan petani perawat langsung mengganti dengan 140 

tanaman baru untuk untuk penyulaman. Total jumlah tanaman hasil verifikasi pada 

bulan Desember 2016 adalah sebanyak 1537 pohon. Beberapa jenis tanaman 

pengganti revegetasi tersebut antara lain: Kecrutan/Spatudea (Pelargonium Sp) 20 

pohon, Mahoni (Sweetenia mahagoni) 8 pohon, Srikaya (Annona squamosa) dan 

Nangka (Artocarpus heterophyllus) 5 pohon. Secara detail perkembangan 

pertumbuhan tanaman rehabilitasi hutan sekitar sumber mata air Dawuhan. Hasil  

evaluasi revegetasi hutan area sekitar sumber mata air Dawuhan menunjukkan 

bahwa jenis tanaman kemiri banyak mengalami kematian, hal ini disebabkan oleh 

jenis tanah dilokasi tanam adalah kering dibandingkan dengan di lokasi sekitar 

sumber mata air Lajer. Jenis tanah dilokasi sekitar sumber mata air Dawuhan adalah 

berbatu dengan kandungan unsur hara sangat tipis, maka jenis tanaman pengganti 

yang sesuai dipilih adalah tanaman mahoni, srikaya dan nangka yang jenis akarnya 

kecil dan bisa tumbuh di tanah dengan hara yang sedikit. Daniel et al (1992) 

menyatakan bahwa pertumbuhan tumbuhan dipengaruhi oleh faktor tanah, iklim, 

mikroorganisme, kompetisi oleh organisme lainya, dan juga dipengaruhi oleh zat-zat 

organik yang tersedia, kelembaban dan sinar matahari. Berdasarkan hasil 

pelaksanaan program rehabilitasi kedua ini peneliti mengukur dan memverifikasi 



162 

 

 

 

bahwa tanaman bamboo petung sangat kuat dan tahan untuk ditanam didaerah 

kritis dan sedikit air, serta mampu menahan air ketika terjadi musim hujan.  

Tabel 5.4. Monitoring pertumbuhan tanaman 3 tahun sekitar sumber mata air 
Dawuhan 

NO Tahun Pohon 
hidup 

Pohon 
mati 

Tambahan 
pohon 

Jumlah 
pohon akhir 

Prosentase 
pohon hidup 

1 2015 1500 263 205 1442 96% 

2 2016 1442 38 - 1404 94% 

3 2017 1404 24 - 1380 92% 

Sumber: rehabilitasi hutan PT. Sorini Agro Asia Corporindo (2017) 

Berdasarkan Tabel 5.4. menunjukkan bahwa jumlah kematian tanaman pada 

program rehabilitasi tahap kedua di wilayah sumber mata air Dawuhan, verifikasi 

selama tahun pertama 2015 jumlah pohon yang hidup adalah 1442 pohon (96%), 

pada tahun kedua 2016 jumlah pohon yang hidup adalah 1404 pohon (94%), dan 

pada verifikasi tahun ketiga bulan April 2017 jumlah pohon yang hidup menjadi 1380 

pohon atau 92% dari jumlah pohon awal ditanam sebanyak 1500 pohon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.5.  Lokasi revegetasi sumber mata air Dawuhan, Kelurahan Leduk 

Kecamatan Prigen Pasuruan 
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(3) Revegetasi Hutan III Tahun 2016 Area Sumber Mata Air Sumber Kuning 

Pada program revegetasi hutan tahap ketiga dilaksanakan pada 29 Maret 

2016 dengan lokasi di area mata air Sumber Kuning. Luas area revegetasi adalah 

25 hektar dengan jumlah tanaman sebanyak 5000 pohon, dengan jenis tanaman 

antara lain Cemara gunung (Casuarina junghuniana) 2000 pohon, Kesek 300 pohon, 

Bambu petung (Dendrocalamus asper) 500 pohon, Tutup (Mallocus moluccana) 200 

pohon, Mlandingan (Leucaena glauca) 500 pohon, Kaliandra (Calliandra calothyrsus) 

1000 pohon dan Gmelina (Gmelina arbora) 500 pohon. Area mata air Sumber 

Kuning termasuk dalam wilayah Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten 

Pasuruan, dengan kondisi kawasan berbeda dibandingkan kegiatan revegetasi 

tahap 1 dan 2 (sumber mata air Lajer dan Dawuhan). Lokasi mata air Sumber 

Kuning berada pada ketinggian 2.427 meter diatas permukaan laut, dan kawasan 

hutan tersebut dibawah pengelolaan Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur, UPT. 

Tahura Raden Soerjo. Kawasan tersebut masuk dalam status hutan konservasi, 

dimana ada masyarakat boleh melakukan konservasi hutan tetapi tidak boleh 

mengambil apapun di dalam kawasan hutan. Pemilihan lokasi rehabilitasi hutan di 

kawasan Sumber Kuning adalah melindungi sumber mata air dibagian hulu, yang 

telah mengalami kerusakan akibat terjadi kebakaran hutan pada bulan Nopember 

2015 lalu, sehingga hutan ini perlu untuk di rawat dan dijaga dari kebakaran hutan. 

Apabila debit air di kawasan mata air ini berkurang, maka berdampak pada sejumlah 

sumber mata air yang ada dibawahnya. Pada Tabel 5.5. menjelaskan hasil 

monitoring pertumbuhan tanaman di kawasan mata air Sumber Kuning, sementara 

peta topografi kawasan mata air Sumber Kuning tersaji secara detail pada Gambar 

5.6. 
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Tabel 5.5. Hasil monitoring pertumbuhan tanaman selama 3 tahun di area sekitar 
sumber mata air Sumber Kuning  

NO Tahun Pohon 
hidup 

Pohon 
mati 

Tambahan 
pohon 

Jumlah 
pohon akhir 

Prosentase 
pohon hidup 

1 2016 5000 - - 5000 100% 

2 2017 5000 515 - 4485 90% 

3 2018 4485 182 - 4303 86% 

 Sumber: rehabilitasi hutan PT. Sorini Agro Asia Corporindo (2017) 

Berdasarkan hasil verifikasi pada tanggal 29 Maret 2016 menunjukkan 

bahwa luasan revegetasi hutan periode ketiga di wilayah sekitar  mata air Sumber 

Kuning adalah 25 hektar, dengan jumlah tanaman sebanyak 5000 pohon. Hasil 

verifikasi penanaman selama 2 tahun menunjukkan bahwa pada tahun pertama 

jumlah tanaman yang hidup adalah 4485 pohon (90%) dan yang mati 515 pohon. 

Pada tahun kedua verifikasi bulan April 2017, jumlah tanaman yang hidup adalah 

4303 pohon (86%) dan jumlah tanaman yang mati mulai tahun 2017 hingga April 

2017 adalah 697. Jumlah petani perawat yang terlibat langsung dalam pengelolaan 

rehabilitasi hutan mata air Sumber Kuning dalam wadah program pemberdayaan 

masyarakat adalah 5 orang. 

(4) Revegetasi Hutan IV Tahun 2017 Area Sumber Mata Air Watu Pereng 

Program revegetasi hutan tahap keempat dilaksanakan di wilayah sumber 

mata air Watupereng Sub DAS (daerah aliran sungai) Gumandar di Desa Jatiarjo, 

Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan pada tanggal 21 Pebruari 2017, dengan 

tema mengasuh hutan. Luasan wilayah revegetasi hutan adalah 46 hektar, dengan 

jumlah pohon sebanyak 8000 pohon, wilayah rehabilitasi ini masuk dalam hutan 

lindung Perum Perhutani BKPH Lawang Barat pada petak 35. Dengan 

melaksanakan program rehabilitasi ini, maka PT. Sorini Agro Asia Corporindo 
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(Cargill), telah melakukan konservasi 4 sumber mata air (Lajer, Dawuhan, Sumber 

Kuning dan Watu Pereng), dengan total luasan adalah 83 hektar, dan jumlah pohon 

yang ditanam adalah 17.500 pohon, serta melibatkan 28 orang petani perawat hutan 

dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan Melalui program 

rehabilitasi hutan secara berkelanjutan ini, perusahaan berkomitmen menjalankan 

kewajiban untuk memperbaiki kawasan tangkapan air hujan yang menjadi hulu bagi 

kebutuhan air untuk semua masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten 

Pasuruan. Hasil verifikasi penanaman pohon menunjukkan (Tabel 5.6.), bahwa 

sampai dengan bulan April 2017 jumlah pohon yang hidup adalah 7958 pohon 

(99%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar  5.7. Peta Topografi Kawasan Mata Air Watu Pereng Seluas 46 hektar 
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Tabel 5.6. Hasil verifikasi pertumbuhan tanaman rehabilitasi hutan Watu Pereng, 
monitoring tahun pertama 

 

Lanjutan Tabel 5.6. Hasil verifikasi pertumbuhan tanaman rehabilitasi hutan Watu 
Pereng, monitoring tahun pertama 

Sumber: revegetasi hutan PT. Sorini Agro Asia Corporindo (2017) 

Berdasarkan hasil survei dan sosialisasi dalam group discussion, maka  

sasaran yang akan dilaksanakan dengan penanaman untuk program revegetasi 

hutan lanjutan adalah melaksanakan program revegetasi periode kedua tahun 2019-

2020 di area sekitar sumber mata air Curahtangkil Desa Dayurejo, Puthukbunder 

Desa Jatiarjo dan Talangwatu Kelurahan Leduk. Luasan revegatasi 90 hektar, 

jumlah tanaman 18000 pohon. Program revegetasi ini dilaksanakan oleh PT. Sorini 

No Nama Pohon Nama Latin 

Jumlah 
Awal   (21 
Februari 

2017) 

TAHUN 1 

Monitoring 25 April 
2017 

Tanaman 
Mati 

Tanaman 
Hidup 

 Tanaman Awal 

1 Bambu petung Dendrocalamus 
asper 

1300 32 1268 

2 Beringin Ficus sp 500 5 495 

3 Kluweh Artocarpus 
communis 

180 2 178 

4 Kemiri Aleurities mollucana 450 0 450 

5 Matoa Pometia pinnata 820 0 820 

6 Cengkeh Syzygium 
aromaticum 

850 0 850 

No Nama Pohon Nama Latin 

Jumlah 
Awal   (21 
Februari 

2017) 

TAHUN 1 

Monitoring 25 April 
2017 

Tanaman 
Mati 

Tanaman 
Hidup 

 Tanaman Awal 

7 Sirsak Annona muricata 800 3 797 

8 Alpukat Persea americana 1000 0 1000 

9 Durian Durio sp 1200 0 1200 

10 Kopi Coffea sp 900 0 900 

  Jumlah Total  8000 42 7958 

  Prosentase ( % ) 100   99 
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Agro Asia Corporindo, bekerjasama dengan Yayasan Cempaka, Perhutani, Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dan masyarakat Desa Dayurejo, Jatiarjo 

dan Leduk.  

Beberapa jenis pohon yang ditanam antara lain: (1) spesies tanaman 

endemik yaitu: bendo (Artocarpus elasticus) 1000 pohon, kluwek (Pangium edule) 

1000 pohon, sukun (Artocarpus altilis) 1000 pohon, kemiri (Aleurites mollucanus) 

1000 pohon, gondang (Ficus variegate) 1000 pohon; (2) spesies tanaman sumber 

mata air yaitu: bambu petung (Dendrocalamus sp) 2000 pohon, aren (Arenga 

pinnata) 1000 pohon, beringin (Ficus benyamina) 2000 pohon, epek (Ficus elastica) 

1000 pohon;                             (3) spesies tanaman buah yaitu: alpukat (Persea 

americana) 1500 pohon, jeruk (Citrus sp) 1000 pohon, kopi (Coffea sp) 1000 pohon, 

sirsak (Annona muricata) 1500 pohon, durian (Durio sp) 1000 pohon dan jambu 

(Psidium guajava) 1000 pohon. 

Tujuan program revegetasi ini adalah memperbaiki kondisi tutupan vegetasi 

hutan area disekitar 3 sumber mata air, seluas 90 hektar di lereng Gunung Arjuna 

dan Welirang melalui konsep pengkayaan tanaman produktif yang dapat 

dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan petani hutan. Lokasi 

penanaman adalah di area sekitar sumber mata air Curahtangkil Desa Dayurejo, 

Puthukbunder Desa Jatiarjo dan Talangwatu Kelurahan Leduk, ketiga desa tersebut 

masuk dalam wilayah Sub-DAS Kedunglarangan, yang menjadi bagian dari daerah 

tangkapan air (catchment area) sebagai sumber air bawah tanah PT. Sorini Agro 

Asia Corporindo. 
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12. Perawatan  

Profil perawatan hutan Gunung Arjuna antara lain: (1) perawatan diperlukan 

untuk memelihara tanaman agar tidak rusak setelah dilakukan penanaman; (2) 

kegiatan perawatan meliputi: membersihkan tanaman dari rumput, menyiangi 

tanaman, membuat sekat bakar ketika musim kemarau, melaporkan hasil 

perawatan kepada LMDH setiap 1 bulan sekali, dan selanjutnya dilakukan 

evaluasi; (3) lama perawatan tanaman dilakukan 1 minggu sekali, selama 3 tahun 

setelah penanaman; (4) proses perawatan tanaman dilakukan juga kegiatan 

monitoring, yang mencakup pengechekan pertumbuhan secara langsung, yang 

dilakukan setiap 3 bulanan; (5) merawat tanaman mencakup kegiatan pencegahan 

penyakit tanaman, pemupukan dan pemberian obat, penyiangan dari gulma, 

pemberian air saat musim kemarau dan menjaga tanaman dari kerusakan alam dan 

manusia. 

Persepsi 210 responden terhadap profil perawatan tanaman hutan Gunung 

Arjuna terhadap pelestarian sumber mata air mata air Lajer, Dawuan, Sumberkuning 

dan Watupereng, pada Gambar 5.3. menunjukkan bahwa 17,6% responden 

menyatakan sangat setuju, 39% responden menyatakan setuju, 24,3% responden 

menyatakan ragu-ragu, 12,9% responden menyatakan tidak setuju dan 6,2% 

responden menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut menyatakan 

perawatan tanaman revegetasi hutan Gunung Arjuna berpengaruh terhadap 

pelestarian sumber mata air mata air Lajer, Dawuan, Sumberkuning dan 

Watupereng, karena hampir 56,5% responden menyatakan setuju dan sangat setuju 

mengenai (1) perawatan diperlukan untuk memelihara tanaman agar tidak rusak 

setelah dilakukan penanaman; (2) kegiatan perawatan meliputi: membersihkan 

tanaman dari rumput, menyiangi tanaman, membuat sekat bakar ketika musim 
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kemarau, melaporkan hasil perawatan kepada LMDH setiap 1 bulan sekali, dan 

selanjutnya dilakukan evaluasi; (3) lama perawatan tanaman dilakukan 1 minggu 

sekali, selama 3 tahun setelah penanaman; (4) proses perawatan tanaman 

dilakukan juga kegiatan monitoring, yang mencakup pengechekan pertumbuhan 

secara langsung, yang dilakukan setiap 3 bulanan; (5) merawat tanaman mencakup 

kegiatan pencegahan penyakit tanaman, pemupukan dan pemberian obat, 

penyiangan dari gulma, pemberian air saat musim kemarau dan menjaga tanaman 

dari kerusakan alam dan manusia. Gambar 5.3. menjelaskan tanggapan responden 

tentang perawatan tanaman revegetasi hutan Gunung Arjuna. 

Kendala perawatan pohon untuk revegetasi hutan Gunung Arjuna adalah 

tumbuhnya gulma atau rumput liar disekitar tanaman, penyulaman dan mengganti 

tanaman yang mati, karena hama dan penyakit tanaman serta rusak oleh binatang. 

Menurut Onrizal (2005), perawatan memegang peranan penting dalam mencapai 

keberhasilan penanaman. Kegiatan pemeliharaan mencakup pembebasan tanaman 

(weeding) dari gulma, hama atau sejenisnya yang melilit tanaman, dan dari jenis 

pionir yang menyaingi tanaman, dan penyulaman jika ada tanaman yang mati. Di 

dalam perawatan tanaman bisa juga dilakukan kegiatan monitoring yang mencakup 

verifikasi pertumbuhan (plant survival), penampilan pertumbuhan (growth 

performance), riap (growth increments) mencakup tinggi, diameter, volume dan 

serangan hama serta penyakit. 

Beberapa keberhasilan perawatan tanaman yang sudah dilaksanakan untuk 

revegetasi hutan Gunung Arjuna adalah pembiayaan perawatan tanaman untuk 5 

petani perawat selama 3 tahun di vegetasi lahan seluas 10 hektar di area sekitar 

sumber mata air Lajer, jumlah tanaman 3000 pohon, dengan jenis tanaman antara 

lain 1000 bamboo (Dendrocalamus asper), 600 kemiri (Aleurites moluccana), 400 

kluwek (Pangium edule), 300 kluweh (Artocarpus communis), 100 beringin (Ficus 

benyamina), 500 durian (Durio sp) dan 100 elo (Ficus glomerata).  

Pembiayaan perawatan tanaman untuk 3 petani perawat selama 3 tahun di 

vegetasi lahan seluas 5 hektar di area sekitar sumber mata air Dawuan, jumlah 

tanaman adalah 1500 pohon, data jenis tanaman antara lain bambu petung 

(Dendroca-lamus asper) 300 pohon, kemiri (Aleurities mollucana) 500 pohon, 

beringin (Ficus benyamina) 50 pohon, bendo (Artocarpus elasticus) 450 dan gading 

200 pohon.  
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Pembiayaan perawatan tanaman di area mata air Sumber Kuning. Luas area 

revegetasi adalah 25 hektar dengan jumlah tanaman sebanyak 5000 pohon, dengan 

jenis tanaman antara lain cemara gunung (Casuarina junghuniana) 2000 pohon, 

kesek 300 pohon, bambu petung (Dendrocalamus asper) 500 pohon, tutup 

(Mallocus moluccana) 200 pohon, mlandingan (Leucaena glauca) 500 pohon, 

kaliandra (Calliandra calothyrsus) 1000 pohon dan gmelina (Gmelina arbora) 500 

pohon. 

Pembiayaan perawatan tanaman untuk 28 petani perawat selama 3 tahun di 

vegetasi lahan seluas 46 hektar di area sekitar sumber mata air Watu Pereng, 

jumlah tanaman 8000 pohon, dengan jenis tanaman antara lain bambu petung 

(Dendrocalamus asper) 1300 pohon, beringin (Ficus sp) 500 pohon, kluweh 

(Artocarpus communis) 180 pohon, kemiri (Aleurities mollucana) 450 pohon, matoa 

(Pometia pinnata) 820 pohon, cengkeh (Syzygium aromaticum) 850 pohon, sirsak 

(Annona muricata) 800 pohon, alpukat (Persea americana) 1000 pohon, durian 

(Durio sp) 1200 pohon dan kopi (Coffea sp) 900 pohon. 

Berdasarkan hasil survey dan sosialisasi dalam group discussion, maka  

sasaran yang akan dilaksanakan dengan perawatan tanaman pada revegetasi hutan 

Gunung Arjuna periode kedua tahun 2019-2020 adalah pembiayaan perawatan 

tanaman untuk 32 petani perawat selama 3 tahun di vegetasi lahan seluas 90 hektar 

di area sekitar sumber mata air Curahtangkil (Desa Dayurejo), Puthukbunder (Desa 

Jatiarjo) dan Talangwatu (Desa Ledug), jumlah tanaman 18000 pohon. Yayasan 

Cempaka dan petani perawat bertanggung jawab menjaga tingkat pertumbuhan 

tanaman sampai dengan 3 tahun sebesar 90% pohon yang ditanam masih hidup 

dan tumbuh. 

13. Stratifikasi Vegetasi 

Profil stratifikasi vegetasi tanaman hutan Gunung Arjuna antara lain: (1) 

ketinggian pohon yang ditanam di sekitar area sumber mata air Lajer, Dawuan, 

Watupereng dan Sumberkuning setelah 3 tahun mencapai kisaran 20-25 meter; (2) 

kanopi pohon tajuknya saling bertautan, sehingga pohon-pohon hutan menjadi hijau 

dan rindang; (3) ketinggian pohon yang ditanam di sekitar area sumber mata air 

Lajer, Dawuan, Watupereng dan Sumberkuning ada juga dalam kisaran 4-20 meter; 

(4) pada bagian bawah sekitar pohon banyak terdapat tanaman semak dan perdu 
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yang tingginya kisaran 1-4 meter; (5) sebagian besar tanah disekitar area sumber 

mata air Lajer, Dawuhan, Watupereng dan Sumberkuning ditumbuhi oleh tanaman 

penutup seperti rumput dan belukar lainnya. 
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Keterangan: 
STS : sangat tidak setuju  
TS : tidak setuju 
RR : ragu-ragu  
S : setuju  
SS : sangat setuju  

 

Persepsi 210 responden terhadap profil stratifikasi vegetasi hutan Gunung 

Arjuna terhadap pelestarian sumber mata air mata air Lajer, Dawuan, Sumberkuning 

dan Watupereng, pada Gambar 5.9. menunjukkan bahwa 20,9% responden 

menyatakan sangat setuju, 37,2% responden menyatakan setuju, 23,4% responden 

menyatakan ragu-ragu, 15,2% responden menyatakan tidak setuju dan 3,3% 

responden menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut menyatakan 

profil stratifikasi vegetasi hutan Gunung Arjuna berpengaruh terhadap pelestarian 

sumber mata air mata air Lajer, Dawuan, Sumberkuning dan Watupereng, karena  

hampir 58,1% responden menyatakan setuju dan sangat setuju mengenai (1) 

ketinggian pohon yang ditanam di sekitar area sumber mata air Lajer, Dawuan, 

Gambar 5.9. Tanggapan responden tentang profil vegetasi hutan 
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Watupereng dan Sumberkuning setelah 3 tahun mencapai kisaran 20-25 meter; (2) 

kanopi pohon tajuknya saling bertautan, sehingga pohon-pohon hutan menjadi hijau 

dan rindang; (3) ketinggian pohon yang ditanam di sekitar area sumber mata air 

Lajer, Dawuan, Watupereng dan Sumberkuning ada juga dalam kisaran 4-20 meter; 

(4) pada bagian bawah sekitar pohon banyak terdapat tanaman semak dan perdu 

yang tingginya kisaran 1-4 meter; (5) sebagian besar tanah disekitar area sumber 

mata air Lajer, Dawuhan, Watupereng dan Sumberkuning ditumbuhi oleh tanaman 

penutup seperti rumput dan belukar lainnya. Gambar 5.9. menjelaskan tanggapan 

responden tentang profil stratifikasi vegetasi hutan Gunung Arjuna. 

Kendala-kendala yang dihadapi dalam stratifikasi pohon vegetasi hutan 

Gunung Arjuna adalah pertumbuhan pohon tingginya tidak sama, maka stratifikasi 

atau pelapisan tajuk pohon belum terbentuk. Stratifikasi yang terbentuk dari  

susunan tajuk pohon-pohon dapat menjadi vegetasi hutan untuk resapan air. Dalam 

ekosistem hutan, stratifikasi terbentuk dari susunan tajuk beberapa tanaman, 

dengan bentuk arah vertikal, kondisi ini terjadi karena adanya susunan kelompok 

tanaman kelas pohon dominan, kodominan, tengahan, tertekan, dan bawah 

(Indriyanto, 2006). 

Beberapa keberhasilan perbaikan stratifikasi pohon yang sudah 

dilaksanakan untuk revegetasi hutan Gunung Arjuna adalah melaksanakan 

penanaman dengan jenis dan ketinggian pohon yang sama, dan mengganti 

tanaman yang mati dengan tanaman baru yang tingginya sama dengan tanaman 

yang sudah tumbuh lama. Pada revegetasi tahun 2014 di area sumber mata air 

Lajer seluas 10 hektar, telah dilakukan penambahan tanaman sebanyak 700 pohon 

sebagai pengganti tanaman yang mati. Prosentase tanaman hidup setelah dilakukan 

monitoring selama 3 tahun adalah 94%, artinya dari 3000 pohon yang ditanam pada 

tahun 2014, pada monitoring tahun ketiga yaitu 2016 tanaman yang hidup sebanyak 

2873 pohon. 

Pada revegetasi tahun 2015 di area sumber mata air Dawuhan seluas 5 

hektar, telah dilakukan penambahan tanaman sebanyak 205 pohon sebagai 

pengganti tanaman yang mati. Prosentase tanaman hidup setelah dilakukan 

monitoring selama 3 tahun adalah 92%, artinya dari 1500 pohon yang ditanam pada 

tahun 2015, pada monitoring tahun ketiga yaitu 2017 tanaman yang hidup sebanyak 

1380 pohon. 
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Pada revegetasi tahun 2016 di area sumber mata air Sumber Kuning seluas 

25 hektar, tidak ada penambahan tanaman selama 3 tahun monitoring dan 

perawatan. Prosentase tanaman hidup setelah dilakukan monitoring selama 3 tahun 

adalah 86%, artinya dari 5000 pohon yang ditanam pada tahun 2016, pada 

monitoring tahun ketiga yaitu 2018 tanaman yang hidup sebanyak 4485 pohon. 

Pada revegetasi tahun 2017 dan 2018 di area sumber mata air Watu Pereng 

seluas 53 hektar, tidak ada penambahan tanaman selama 3 tahun monitoring dan 

perawatan. Prosentase tanaman hidup setelah dilakukan monitoring selama 3 tahun 

adalah 99%, artinya dari 8000 pohon yang ditanam pada awal tahun penanaman, 

pada monitoring tahun pertama yaitu Desember 2018 tanaman yang hidup 

sebanyak 7958 pohon. 

Berdasarkan hasil survey dan sosialisasi dalam group discussion, maka  

sasaran yang akan dilaksanakan dengan perawatan dan perbaikan stratifikasi 

tanaman untuk revegetasi hutan Gunung Arjuna periode kedua tahun 2019-2020 

adalah penanaman pohon sesuai dengan ketinggian lokasi tanaman, persyaratan 

jenis tanaman, tinggi minimal tanaman, spesies tanaman endemik dan spesies 

tanaman sumber mata air. 

 

14. Kekayaan Burung  

Profil kekayaan burung hutan Gunung Arjuna antara lain: (1) ada peraturan 

perlindungan spesies hewan yang ada di kawasan hutan Gunung Arjuna; (2) 

beberapa jenis spesies burung, seperti burung kutilang, cucak hijau, betet, trocok, 

kepodang masih dapat ditemukan di kawasan hutan Gunung Arjuna; (3) berbagai 

burung seperti burung kutilang, cucak hijau, betet, trocok, kepodang dapat 

berkembang dengan sendirinya di kawasan hutan Gunung Arjuna; (4) berdasarkan 

Undang-Undang perlindungan spesies bahwa berbagai jenis burung seperti burung 

kutilang, cucak hijau, betet, trocok, kepodang dilindungi dari kegiatan pemburu liar; 

(5)  

ada penerapan sanksi sosial untuk anggota masyarakat yang melakukan perburuan 

burung di hutan. 

Persepsi 210 responden terhadap profil kekayaan burung area hutan 

Gunung Arjuna, pada Gambar 5.9. menunjukkan bahwa 18,1% responden 

menyatakan sangat setuju, 42,4% responden menyatakan setuju, 20,9% responden 
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menyatakan ragu-ragu, 12,9% responden menyatakan tidak setuju dan 5,7% 

responden menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut menyatakan 

profil kekayaan burung area hutan Gunung Arjuna menggambarkan pelestarian 

vegetasi sumber mata air mata air Lajer, Dawuan, Sumberkuning dan Watupereng, 

karena hampir 60,5% responden manyatakan setuju dan sangat setuju mengenai (1) 

ada peraturan perlindungan spesies hewan yang ada di kawasan hutan Gunung 

Arjuna; (2) beberapa jenis spesies burung, seperti burung kutilang, cucak hijau, 

betet, trocok, kepodang masih dapat ditemukan di kawasan hutan Gunung Arjuna; 

(3) berbagai burung seperti burung kutilang, cucak hijau, betet, trocok, kepodang 

dapat berkembang dengan sendirinya di kawasan hutan Gunung Arjuna; (4) 

berdasarkan Undang-Undang perlindungan spesies bahwa berbagai jenis burung 

seperti burung kutilang, cucak hijau, betet, trocok, kepodang dilindungi dari kegiatan 

pemburu liar; (5) ada penerapan sanksi sosial untuk anggota masyarakat yang 

melakukan perburuan burung di hutan. Gambar 5.9. menjelaskan tanggapan 

responden tentang profil kekayaan burung hutan Gunung Arjuna. 

Kendala-kendala yang dihadapi dalam kelestarian kekayaan burung area 

hutan Gunung Arjuna adalah terjadinya perburuan liar, dan kebakaran hutan di 

setiap musim kemarau di area sekitar sumber mata air, Gambar 5.10. Kondisi 

kebakaran Gunung Arjuna di musim kemarau, hal ini menyebabkan jumlah spesies 

burung seperti burung kutilang, cucak hijau, betet, trocok dan kepodang banyak 

berkurang dan sulit didapatkan. Hutan yang sehat merupakan kawasan konservasi 

untuk melestarian berbagai spesies burung. Hutan merupakan sumber berbagai 

jenis makanan alami untuk semua jenis hewan termasuk di antaranya jenis-jenis 

burung pemakan buah. Revegetasi tanaman buah-buahan turut mendukung 

penyediaan sumber pakan bagi berbagai jenis burung pemakan buah, oleh karena 

itu terjadinya kebakaran hutan akan berdampak terhadap kelestarian 

keanekaragaman hayati (Indrawan et al., 2007). 
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 Beberapa keberhasilan perbaikan kelestarian kekayaan burung area hutan 

Gunung Arjuna adalah (1) menanam jenis pohon buah-buahan, sebagai sumber 

makanan berbagai jenis burung pemakan buah; (2) melakukan perawatan tanaman 

untuk tetap terjaganya kelestarian keanekaragaman hayati. Terdapat hubungan dan 

interaksi saling menguntungkan antara burung dan tanaman. Diaspora tumbuhan 

akan tersebar jauh dari tumbuhan induknya, karena bantuan burung dalam 

penyebarannya. Biji tanaman juga akan lebih cepat berkecambah karena kulit dan 

daging buah telah dihancurkan pada saat melewati pencernaan burung. Burung juga 

mendapatkan keuntungan dari interaksi tersebut terutama bagi burung pemakan 

buah atau nektar yang memanfaatkan bagian tumbuhan sebagai sumber makanan 

(Mardiastuti, 2001). 

Berdasarkan hasil survey dan sosialisasi dalam group discussion, maka  

sasaran yang akan dilaksanakan perbaikan kelestarian kekayaan burung area hutan 

Gunung Arjuna periode kedua tahun 2019-2020 adalah (1) menanam jenis pohon  

 

Gambar 5.10.  Kondisi kebakaran Gunung Arjuna di musim kemarau 
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buah-buahan, sebagai sumber makanan berbagai jenis burung pemakan buah. Jenis 

pohon buah-buahan yang ditanam antara lain alpukat (Persea americana) dengan 

jumlah 1500 pohon; jeruk (Citrus sp) jumlah 1000 pohon; kopi (Coffea sp) dengan 

jumlah 1000 pohon; sirsak (Annona muricata) dengan jumlah 1500 pohon; durian 

(Durio sp) jumlah 1000 pohon dan jambu (Psidium guajava) dengan jumlah 1000 

pohon. (2) melakukan pelepasan berbagai jenis burung pemakan buah-buahan di 

area revegetasi hutan Gunung Arjuna. 

1. Kekayaan Taksonomi  

Profil kekayaan taksonomi hutan Gunung Arjuna antara lain: (1) penanaman 

pohon di area sumber mata air; (2) penanaman berbagai jenis pohon, tanaman 

endemik, tanaman sumber mata air dan tanaman buah-buahan; (3) perawatan 

tanaman oleh petani hutan; (4) bertambahnya keanekaragaman hayati hutan; (5) 

merawat keanekaragaman hayati hutan.  

Persepsi 210 responden terhadap profil kekayaan taksonomi hutan Gunung 

Arjuna, pada Gambar 5.9. menunjukkan bahwa 22,4% responden menyatakan setuju 

sangat setuju, 38,6% responden menyatakan setuju, 17,6% responden menyatakan 

ragu-ragu, 16,2% responden menyatakan tidak setuju dan 5,2% responden 

menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut menyatakan profil 

kekayaan taksonomi hutan Gunung Arjuna menggambarkan pelestarian vegetasi 

sumber mata air mata air Lajer, Dawuan, Sumberkuning dan Watupereng, hal tersebut 

dibuktikan dari persepsi responden sebesar 61% menyatakan setuju dan sangat 

setuju mengenai  (1) penanaman pohon di area sumber mata air; (2) penanaman 

berbagai jenis pohon, tanaman endemik, tanaman sumber mata air dan tanaman 

buah-buahan; (3) perawatan tanaman oleh petani hutan; (4) bertambahnya 

keanekaragaman hayati hutan; (5) merawat keanekaragaman hayati hutan. Gambar 

5.9. menjelaskan tanggapan responden tentang profil kekayaan taksonomi hutan 

Gunung Arjuna. 

Kendala-kendala yang dihadapi dalam kelestarian kekayaan taksonomi hutan 

Gunung Arjuna adalah (1) perubahan fungsi hutan lindung menjadi hutan produksi 

dan destinasi wisata, hutan produksi biodiversitas tanaman rendah; (2) kebakaran 

hutan di musim kemarau, hama dan penyakit tanaman, dan kerusakan tanaman oleh 

hewan dan manusia mengurangi keanekaragaman hayati; (3) jenis tanaman yang 
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ditanam tidak sesuai dengan ekosistem ketinggian hutan. Semakin tinggi tingkat 

kekayaan takson atau keanekaragaman hayati hutan, semakin tinggi tingkat 

kesehatan dan kelestarian hutan tersebut, sebab semakin tinggi keanekaragaman 

hayati semakin kompleks proses ekologis yang terjadi sehingga tinggi tingkat 

stabilitasnya (Leksono, 2011). Gaston and Spicer (1998), menjelaskan bahwa analisis 

pengukuran keanekaragaman hayati spesies memerlukan dua data indikator, yaitu (1) 

data jumlah kekayaan jenis (species richness) dan (2) kerapatan (density) atau 

kelimpahan (abundance). 

Tabel 5.7. Penanaman pohon hutan Gunung Arjuna Periode 2014-2018 

NO Tahun Lokasi Revegetasi  
Jumlah 
(Pohon) 

Luasan 
(Ha) 

1 2014 Lajer – Gunung Arjuna 3000 10  

2 2015 Dawuhan – Gunung Arjuna 1500 5 

3 2016 Sumber Kuning – Gunung Arjuna 5000 25 
4 2017 Watu Pereng – Gunung Arjuna 6000 34 

5 2018 Watu Pereng – Gunung Arjuna 4000 19 
Total 19500 93 

Sumber: PT. Sorini Agro Asia Corporindo (2017) 

Beberapa keberhasilan perbaikan kelestarian kekayaan takson hutan Gunung 

Arjuna adalah penanaman berbagai spesies pohon, dari jenis tanaman endemik, 

tanaman sumber mata air dan buah-buahan. Jumlah total tanaman adalah 19500 

pohon, dengan luasan revegetasi 93 hektar, di area sekitar sumber mata air Lajer, 

Dawuhan, Sumber Kuning dan Watu Pereng, yang dilakukan selama 5 tahun seperti 

penjelasan Tabel 5.7. 

Penanaman 3000 pohon di area sumber mata air Lajer, dengan jenis tanaman 

antara lain 1000 bamboo (Dendrocalamus asper), 600 kemiri (Aleurites moluccana), 

400 kluwek (Pangium edule), 300 kluweh (Artocarpus communis), 100 beringin (Ficus 

benyamina), 500 durian (Durio sp) dan 100 elo (Ficus glomerata).   

Penanaman 1500 pohon di area sumber mata air Dawuhan, dengan jenis 

tanaman antara lain bambu petung (Dendroca-lamus asper) 300 pohon, kemiri 

(Aleurities mollucana) 500 pohon, beringin (Ficus benyamina) 50 pohon, bendo 

(Artocarpus elasticus) 450 dan gading 200 pohon. 

Penanaman 5000 pohon di area sumber mata air Sumber Kuning, dengan 

jenis tanaman antara lain cemara gunung (Casuarina junghuniana) 2000 pohon, 
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kesek 300 pohon, bambu petung (Dendrocalamus asper) 500 pohon, tutup (Mallocus 

moluccana) 200 pohon, mlandingan (Leucaena glauca) 500 pohon, kaliandra 

(Calliandra calothyrsus) 1000 pohon dan gmelina (Gmelina arbora) 500 pohon. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.11. Penanaman pohon di sumber mata air Lajer, Kelurahan Leduk-

Kecamatan Prigen Pasuruan 

Gambar 5.12.  Penanaman pohon sumber mata air Dawuhan, Kelurahan Leduk 

Kecamatan Prigen Pasuruan 
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Penanaman 8000 pohon di area sumber mata air Watu Pereng, dengan jenis 

tanaman antara lain bambu petung (Dendrocalamus asper) 1300 pohon, beringin 

(Ficus sp) 500 pohon, kluweh (Artocarpus communis) 180 pohon, kemiri (Aleurities 

mollucana) 450 pohon, matoa (Pometia pinnata) 820 pohon, cengkeh (Syzygium 

aromaticum) 850 pohon, sirsak (Annona muricata) 800 pohon, alpukat (Persea 

americana) 1000 pohon, durian (Durio sp) 1200 pohon dan kopi (Coffea sp) 900 pohon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil survey dan sosialisasi dalam group discussion, maka  

sasaran yang akan dilaksanakan perbaikan kelestarian kekayaan takson hutan 

Gunung Arjuna periode kedua tahun 2019-2020 adalah penanaman pohon 18000 

pohon di area sumber mata air Curahtangkil Desa Dayurejo, Puthukbunder Desa 

Jatiarjo dan Talangwatu Kelurahan Leduk. Beberapa jenis pohon yang ditanam antara 

lain: (1) spesies tanaman endemik yaitu: bendo (Artocarpus elasticus) 1000 pohon, 

kluwek (Pangium edule) 1000 pohon, sukun (Artocarpus altilis) 1000 pohon, kemiri 

(Aleurites mollucanus) 1000 pohon, gondang (Ficus variegate) 1000 pohon; (2) 

spesies tanaman sumber mata air yaitu: bambu petung (Dendrocalamus sp) 2000 

pohon, aren (Arenga pinnata) 1000 pohon, beringin (Ficus benyamina) 2000 pohon, 

epek (Ficus elastica) 1000 pohon; (3) spesies tanaman buah yaitu: alpukat (Persea 

Gambar 5.13. Penanaman pohon sumber mata air Sumber Kuning  
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americana) 1500 pohon, jeruk (Citrus sp) 1000 pohon, kopi (Coffea sp) 1000 pohon, 

sirsak (Annona muricata) 1500 pohon, durian (Durio sp) 1000 pohon dan jambu 

(Psidium guajava) 1000 pohon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salah satu komponen hayati yang ada di dalam hutan adalah tumbuhan/pohon. 

Jika keanekaragaman hayati mengacu pada seluruh makhluk hidup yang ada di hutan, 

maka keanekaragaman pohon adalah semua jenis-jenis pohon yang ada di dalam 

hutan. Hutan alam cenderung secara alami memiliki berbagai macam jenis tanaman. 

Keanekaragaman hayati digunakan dalam penilaian indikator kesehatan hutan 

disebabkan oleh tiga hal yaitu: (1) sensitif terhadap perubahan; (2) indikator sistem 

ekologi; dan (3) heterogenitas spasial, temporal dan trofik. Dalam penilaian kesehatan 

hutan, parameter yang dapat digunakan untuk indikator keanekaragaman hayati 

adalah indeks keyayaan, indeks kesamaan, indeks keanekaragaman, dan indeks 

kemerataan spesies (Safei dan Tsani, 2016). 

Gambar  5.14. Penanaman pohon di sumber mata air Watu Pereng 
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2. Kerapatan Tanaman  

Profil kerapatan tanaman hutan Gunung Arjuna antara lain: (1) jarak tanaman 

rapat dan rimbun; (2) kerapatan tanaman bertambah, antar pohon semakin banyak 

ranting dan daunnya; (3) kerapatan tanaman terjaga dan tidak rusak; (4) jumlah 

tegakan pohon sangat banyak; (4) kerapatan tanaman dapat mencegah erosi atau 

longsor di musim penghujan. 

Persepsi 210 responden terhadap profil kerapatan tanaman hutan Gunung 

Arjun, pada Gambar 5.9.  menunjukkan bahwa 16,7% responden menyatakan sangat 

setuju, 41,9% responden menyatakan setuju, 24,3% responden menyatakan ragu-

ragu, 12,3% responden menyatakan tidak setuju dan 4,8% responden menyatakan 

sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut menyatakan profil kerapatan tanaman 

hutan Gunung Arjuna menggambarkan pelestarian vegetasi sumber mata air mata air 

Lajer, Dawuan, Sumberkuning dan Watupereng, karena hampir 58,6% responden 

menyatakan setuju dan sangat setuju terhadap  (1) jarak tanaman rapat dan rimbun; 

(2) kerapatan tanaman bertambah, antar pohon semakin banyak ranting dan daunnya; 

(3) kerapatan tanaman terjaga dan tidak rusak; (4) jumlah tegakan pohon sangat 

banyak; (4) kerapatan tanaman dapat mencegah erosi atau longsor di musim 

penghujan. Gambar 5.9. menjelaskan tanggapan responden tentang profil kerapatan 

tanaman hutan Gunung Arjuna. 

Kendala-kendala yang dihadapi dalam kerapatan tanaman hutan Gunung 

Arjuna adalah ketinggian tanaman awal 1,5 meter, dan ukuran lebar dan jarak antar 

tanaman adalah 10 meter x 10 meter (200 batang pohon/ha). Hasil verifikasi setelah 

3 tahun perawatan tanaman menunjukkan bahwa tegakan pohon jarang, kerapatan 

tajuk tanaman kurang dari 40% penutupan tajuk. Ukuran kerapatan tajuk tanaman 

dibedakan menjadi 3 kelas kerapatan tajuk (Indriyanto, 2006), yaitu: (1) tegakan rapat, 

bila terdapat lebih dari 70% penutupan tajuk; (2) tegakan cukup, bila terdapat 40-70% 

penutupan tajuk dan (3) tegakan jarang, bila terdapat kurang dari 40% penutupan 

tajuk. 

Beberapa keberhasilan perbaikan kerapatan tanaman hutan Gunung Arjuna 

adalah (1) mengganti tanaman yang rusak dan mati dengan tanaman baru dengan 

ketinggian pohon yang sama, selama 3 tahun perawatan; (2) melakukan perawatan 

mencakup kegiatan membersihkan tanaman dari rumput, menyiangi tanaman, 

membuat sekat bakar ketika musim kemarau, pencegahan penyakit tanaman, 
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pemupukan dan pemberian obat, penyiangan dari gulma, pemberian air saat musim 

kemarau dan menjaga tanaman dari kerusakan alam dan manusia. Melakukan 

monitoring bersama, langsung di lokasi penanaman setiap 4 bulan, dan membuat 

laporan sebagai dasar tindakan perbaikan dan pencegahan. Gambar 5.15. 

menunjukkan kerapatan tanaman di area sumber mata air Lajer, Dawuhan dan Watu 

Pereng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerapatan tanaman adalah nilai yang menunjukkan banyaknya suatu jenis 

tanaman dalam setiap satuan luas. Kerapatan tanaman berhubungan dengan 

persaingan antar tanaman dalam mendapatkan sinar matahari dan unsur hara. 

Kerapatan tanaman optimal erat hubungannya dengan pertumbuhan tanaman dalam 

memerlukan air, unsur hara, dan oksigen yang diabsorbsi terutama oleh akar serta 

radiasi dan CO2 yang diabsorbsi oleh daun dalam kondisi yang cukup. Kekurangan 

air, nutrisi, dan radiasi cahaya menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat 

sehingga kerapatan tanaman tidak optimal. Berdasarkan hasil survey dan sosialisasi 

dalam group discussion, maka  sasaran yang akan dilaksanakan perbaikan kerapatan 

tanaman hutan Gunung Arjuna periode kedua tahun 2019-2020 adalah (1) persiapan 

Gambar  5.15. Kerapatan tanaman area sumber mata air Lajer, Dawuhan dan 

Watu Pereng  
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bibit tanaman yang sehat; (2) bibit tanaman dengan spesies yang beragam (tanaman 

endemik, tanaman sumber mata air dan buah-buahan); (3) tinggi bibit tanaman yang 

seragam; (4) kandungan unsur hara yang cukup untuk tanaman; (5) ketersediaan air 

untuk tanaman pada musim kemarau; (6) perawatan tanaman dari gangguan hama 

dan gulma; (7) pemberian pupuk; (8) kecukupan sinar matahari untuk tanaman.  

3. Debit Air di Musim Hujan  

Profil debit air di musim hujan dari sumber mata air  di hutan Gunung Arjuna 

antara lain: (1) debit air bertambah besar; (2) sumber mata air digunakan untuk air 

minum dan kebutuhan air warga; (3) ditemukan sampah warga di sepanjang aliran 

sungai; (4) debit air besar dan warna air keruh; (5) debit air besar dan warna air jernih. 

Persepsi 210 responden terhadap profil debit sumber mata air Gunung Arjuna 

di musim penghujan, pada Gambar 5.16. menunjukkan bahwa 24,8% responden 

menyatakan sangat setuju, 35,7% responden menyatakan setuju, 19,5% responden 

menyatakan ragu-ragu, 16,2% responden menyatakan tidak setuju dan 3,8% 

responden menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut menyatakan 

profil debit sumber mata air Gunung Arjuna di musim penghujan menggambarkan 

pelestarian vegetasi sumber mata air mata air Lajer, Dawuan, Sumberkuning dan 

Watupereng, karena hampir 60,5% responden menyatakan setuju dan sangat setuju 

mengenai  (1) debit air bertambah besar; (2) sumber mata air digunakan untuk air 

minum dan kebutuhan air warga; (3) ditemukan sampah warga di sepanjang aliran 

sungai; (4) debit air besar dan warna air keruh; (5) debit air besar dan warna air jernih. 

Gambar 5.16. menjelaskan tanggapan responden tentang profil debit sumber mata air 

Gunung Arjuna di musim penghujan. 

Kendala-kendala yang dihadapi dengan debit sumber mata air di musim hujan 

adalah debit air yang besar dan terjadi erosi, hal ini dibuktikan warna air keruh. 

Besarnya debit air karena limpahan air hujan ke resapan vegetasi dan mengisi air 

tanah. Davis and de Wist (1966) menjelaskan bahwa ada 3 faktor yang menentukan 

besarnya debit mata air adalah permeabilitas akuifer, luasan area resapan air yang 

mampu masuk akuifer, dan volume air masuk dalam tanah. Sophocleous and 

McAllister (1987) menambahkan groundwater recharge ditentukan oleh curah hujan, 

tanah, vegetasi dan land use, topografi dan muka air tanah dari daerah resapan mata 

air. 



183 

 

 

 

Erosi tanah hutan terjadi karena limpahan curah hujan ke tanah dan kondisi 

kurang rapatnya vegetasi tanaman penutup tanah, sehingga tidak dapat mengurangi 

besarnya daya rusak air hujan terhadap tanah. Faktor penyebab lainnya adalah tidak 

banyak dan tidak tebalnya serasah penutupan tajuk tanaman yang menutupi 

permukaan tanah sehingga tidak dapat mengurangi energi air hujan jatuh ke tanah 

yang dapat meningkatkan laju erosi. Sofiah dan FiGa (2009) menjelaskan bahwa 

tanaman penutup tanah berfungsi melindungi tanah dari daya penghancur butir-butir 

hujan, memperlambat kecepatan aliran permukaan serta melindungi permukaan dari 

daya gesek oleh air. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
STS : sangat tidak setuju   
TS : tidak setuju  
RR : ragu-ragu   
S : setuju   
SS : sangat setuju   

 

Beberapa keberhasilan perbaikan yang sudah dilakukan untuk menjaga debit 

sumber mata air tetap besar dan tidak terjadi erosi di musim hujan adalah konservasi 

mata air, salah satu bentuk yang telah dilakukan adalah revegetasi periode I hutan 

Gunung Arjuna mulai tahun 2014-2018 di daerah resapan air, untuk menjaga 
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Gambar 5.16. Tanggapan responden tentang pelestarian sumber mata 
air 
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keseimbangan hidrologis di daerah kawasan mata air Lajer, Dawuhan, Sumber 

Kuning dan Watu Pereng, Prigen Pasuruan. Pemilihan jenis pohon disesuaikan 

dengan kondisi lingkungan tanaman dan area sekitar sumber mata air, hal ini 

diperlukan untuk mendukung aspek hidrologis area resapan  air, sehingga tercipta 

kondisi ekosistem yang stabil. Jenis pohon yang ditanam di sekitar sumber mata air 

Lajer adalah beringin (Ficus benyamina), bamboo (Dendrocalamus asper), kemiri 

(Aleurites moluccana), elo (Ficus racemosa L.) dan durian (Durio sp). Jenis pohon 

yang ditanam di sekitar sumber mata air Dawuhan adalah bambu petung (Dendroca-

lamus asper), kemiri (Aleurities mollucana), beringin (Ficus benyamina) dan bendo 

(Artocarpus elasticus). Jenis pohon yang ditanam di sekitar sumber mata air Sumber 

Kuning adalah bambu petung (Dendrocalamus asper), mlandingan (Leucaena glauca) 

dan kaliandra (Calliandra calothyrsus). Jenis pohon yang ditanam di sekitar sumber 

mata air Watu Pereng adalah bambu petung (Dendrocalamus asper), beringin (Ficus 

benyamina), kluweh (Artocarpus communis) dan kemiri (Aleurities mollucana). 

Beberapa jenis tanaman tersebut adalah kelompok vegetasi yang sering 

ditemukan di area sekitar sumber mata air. Contoh tanaman di sekitar sumber mata 

air adalah kelompok Ficus dari famili Moraceae yaitu Ficus microcarpa, Ficus elastica, 

Ficus retusa, Ficus racemosa, Ficus annulata dan Ficus benjamina. Tanaman yang 

sering ditemukan di sekitar area sumber mata air adalah beringin dan tanaman 

dengan tipe pohon besar dan perakaran kuat  (Agustina dan Arisoesiloningsih, 2013; 

Trimanto 2013). Pada kawasan sumber mata air, pohon beringin tumbuh  di tepi mata 

air, bahkan sering terjadi perakarannya berada dalam perairan.  Beberapa ciri pohon  

kelompok genus Ficus antara lain perakaran tanaman dalam, dan tipe kanopi 

tanaman rapat, sehingga dapat mengkonservasi tanah dan air di sekitar kawasan 

mata air (FiGa et al. 2005). Kelompok genus Ficus mempunyai akar yang mampu 

mencapai lapisan akuifer, dimana terjadi aliran air tanah yang dapat membuka aliran 

baru menuju permukaan tanah, dan menjadi sumber mata air. Kondisi vegetasi yang 

baik di sekitar area sumber mata air berpengaruh terhadap pelestarian mata air 

tersebut. Vegetasi tanaman yang lebat atau rimbun dapat menghasilkan pori-pori 

tanah lebih banyak, karena perakaran tanaman dapat nelonggarkan tanah serta 

menyerap bahan organik lebih banyak dengan proses infiltrasi yang tinggi. Dengan 

demikian berpengaruh terjadinya peningkatan penyimpanan air di lokasi tutupan 



185 

 

 

 

vegetasi, yang selanjutnya meningkatkan kapasitas penyimpanan air secara 

keseluruhan (Lüscher and Zürcher, 2003; Zhang et al., 2011). 

Berdasarkan hasil survey dan sosialisasi dalam group discussion, maka  

sasaran yang akan dilakukan untuk menjaga debit sumber mata air tetap besar dan 

tidak terjadi erosi di musim hujan hutan Gunung Arjuna periode kedua tahun 2019-

2020 adalah melaksanakan program lanjutan revegetasi di area sekitar sumber mata 

air, dengan menanam spesies pohon sumber mata air yaitu: bambu petung 

(Dendrocalamus sp) 2000 pohon, aren (Arenga pinnata) 1000 pohon, beringin (Ficus 

benyamina) 2000 pohon dan epek (Ficus elastica) 1000 pohon di area sumber mata 

air Curahtangkil Desa Dayurejo, Puthukbunder Desa Jatiarjo dan Talangwatu 

Kelurahan Leduk. 

4. Debit Air di Musim Kemarau  

Profil debit air di musim kemarau dari sumber mata air  di hutan Gunung Arjuna 

antara lain: (1) kondisi sumber mata air pada musim kemarau airnya tetap mengalir 

dan warna air jernih; (2) di musim kemarau sumber mata air mati, terjadi waktu 

kemarau 4 bulan atau lebih; (3) di musim kemarau sumber mata air mati, terjadi waktu 

kemarau kurang dari 3 bulan; (4) kegiatan revegetasi hutan Gunung Arjuna di area 

sekitar sumber mata air; (5) kerapatan jenis tanaman di area sekitar sumber mata air 

adalah lebih rapat dibandingkan tahun sebelumnya. 

Persepsi 210 responden terhadap profil debit sumber mata air Gunung Arjuna 

di musim kemarau, pada Gambar 5.16. menunjukkan bahwa 19,5% responden 

menyatakan sangat setuju, 37,2% responden menyatakan setuju, 23,3% responden 

menyatakan ragu-ragu, 14,8% responden menyatakan  tidak setuju dan 5,2% 

responden menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut menyatakan 

profil debit sumber mata air Gunung Arjuna di musim kemarau menggambarkan 

vegetasi sumber mata air mata air Lajer, Dawuan, Sumberkuning dan Watupereng, 

karena hampir 56,7% responden menyatakan setuju dan sangat setuju mengenai (1) 

kondisi sumber mata air pada musim kemarau airnya tetap mengalir dan warna air 

jernih; (2) di musim kemarau sumber mata air mati, terjadi waktu kemarau 4 bulan 

atau lebih; (3) di musim kemarau sumber mata air mati, terjadi waktu kemarau kurang 

dari 3 bulan; (4) kegiatan revegetasi hutan Gunung Arjuna di area sekitar sumber mata 

air; (5) kerapatan jenis tanaman di area sekitar sumber mata air adalah lebih rapat 
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dibandingkan tahun sebelumnya. Gambar 5.16. menjelaskan tanggapan responden 

tentang profil debit sumber mata air Gunung Arjuna di musim kemarau. 

Kendala-kendala yang dihadapi dengan debit sumber mata air di musim 

kemarau adalah sumber mata air mati selama musim kemarau antara 3-4 bulan lebih. 

Beberapa penyebab sumber mata air mati antara lain: (1) alih fungsi hutan menjadi 

lahan pertanian, berakibat terbukanya daerah resapan air; (2) ilegal logging hutan 

lindung, berakibat infiltrasi tanah menurun, berdampak terhadap pengisian air bawah 

tanah dan meningkatnya erosi tanah; (4) ekploitasi air tanah yang berlebihan, 

terutama untuk keperluan industri, berakibat ketidakseimbangan antara penambahan 

(recharge) dan pengambilan (exploitation), sehingga cadangan air tanah berkurang 

dan debit beberapa sumber mata air mati. Daerah resapan air adalah area yang 

memiliki kapasitas infiltrasi tinggi. Area resapan air tanah berkaitan dengan tempat 

yang jika ada presipitasi jatuh di area tersebut, air akan masuk ke tanah, dan 

memberikan penambahan air secara temporal atau permanen cadangan air tanah. 

Tingkat peresapan atau kapasitas infiltrasi tergantung pada: curah hujan, persentase 

runoff, tipe tanah, kemiringan lereng, tipe vegetasi, dan penggunaan lahan (Balek and 

Simmers, 1988). 

Beberapa keberhasilan perbaikan yang sudah dilakukan untuk menjaga debit 

sumber mata air tidak mati di musim kemarau adalah melakukan revegetasi hutan 

Gunung Arjuna tahun 2014, di area sekitar sumber mata air Lajer. Program revegetasi 

dengan menanam 3000 pohon, pada luasan lahan resapan air 10 hektar, beberapa 

spesies pohon yang ditanam antara lain 1000 bamboo (Dendrocalamus asper), 600 

kemiri (Aleurites moluccana), 400 kluwek (Pangium edule), 300 kluweh (Artocarpus 

communis), 100 beringin (Ficus benyamina), 500 durian (Durio sp) dan 100 elo (Ficus 

glomerata). Hasil pengukuran setelah 3 tahun penanaman adalah  prosentase pohon 

hidup  94%, dan debit air sumber mata air adalah 10,35 liter/detik. 

Melaksanakan revegetasi hutan Gunung Arjuna tahun 2015, di area sekitar 

sumber mata air Dawuhan. Program revegetasi dengan menanam 1500 pohon, pada 

luasan lahan resapan air 5 hektar, beberapa spesies pohon yang ditanam antara lain 

bambu petung (Dendroca-lamus asper) 300 pohon, kemiri (Aleurities mollucana) 500 

pohon, beringin (Ficus benyamina) 50 pohon, bendo (Artocarpus elasticus) 450 dan 

gading 200 pohon. Hasil pengukuran setelah 3 tahun penanaman adalah  prosentase 

pohon hidup 92%, dan debit air sumber mata air adalah 25,47 liter/detik. 
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Melaksanakan revegetasi hutan Gunung Arjuna tahun 2016, di area sekitar 

sumber mata air Sumber Kuning. Program revegetasi dengan menanam 5000 pohon, 

pada luasan lahan resapan air 25 hektar, beberapa spesies pohon yang ditanam 

antara lain  cemara gunung (Casuarina junghuniana) 2000 pohon, kesek 300 pohon, 

bambu petung (Dendrocalamus asper) 500 pohon, tutup (Mallocus moluccana) 200 

pohon, mlandingan (Leucaena glauca) 500 pohon, kaliandra (Calliandra calothyrsus) 

1000 pohon dan gmelina (Gmelina arbora) 500 pohon. Hasil pengukuran setelah 3 

tahun penanaman adalah prosentase pohon hidup 86%, dan debit air sumber mata 

air adalah 10,25 liter/detik. 

Melaksanakan revegetasi hutan Gunung Arjuna tahun 2017, di area sekitar 

sumber mata air Watu Pereng. Program revegetasi dengan menanam 8000 pohon, 

pada luasan lahan resapan air 46 hektar, beberapa spesies pohon yang ditanam 

antara lain bambu petung (Dendrocalamus asper) 1300 pohon, beringin (Ficus sp) 

500 pohon, kluweh (Artocarpus communis) 180 pohon, kemiri (Aleurities mollucana) 

450 pohon, matoa (Pometia pinnata) 820 pohon, cengkeh (Syzygium aromaticum) 

850 pohon, sirsak (Annona muricata) 800 pohon, alpukat (Persea americana) 1000 

pohon, durian (Durio sp) 1200 pohon dan kopi (Coffea sp) 900 pohon. Hasil 

pengukuran setelah 2 tahun penanaman adalah prosentase pohon hidup 99%, dan 

debit air sumber mata air adalah 0,80 liter/detik. 

Metode perlindungan mata air yang dapat diterapkan salah satunya adalah 

dengan teknik revegetasi. Salah satu perlindungan mata air dengan teknik revegetasi 

adalah dengan bentuk penanaman berbagai jenis pohon. Perlindungan mata air 

secara revegetasi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu (1) penanaman di sekitar titik 

mata air (radius 10-15) sebagai spring protection; dan (2) penanaman di area imbuhan 

air tanah (recharge area) sebagai springshed protection. Tujuan penanaman di sekitar 

mata air lebih pada melindungi titik mata air (spring) dari semua zat pencemar dan 

kerusakan akibat adanya aktivitas manusia. Sedangkan penanaman di area imbuhan 

air tanah diharapkan membantu meresapkan air hujan ke dalam tanah yang dalam 

jangka panjang dapat mengisi akuifer, dan tidak menjadi limpasan permukaan. 

Diharapkan dengan adanya penanaman pohon tersebut mampu melindungi mata air 

dari zat pencemar, bakteri, dan zat kimia berbahaya. Dengan demikian kelestarian 

mata air akan tetap terjaga, sehingga kualitas, kuantitas serta kontinuitas aliran air 

terpenuhi. Hasil pengukuran debit air dari masing-masing sumber mata air sebagai 



188 

 

 

 

indikator bahwa sumber mata air masih lestari karena kondisi vegetasi tanaman masih 

mampu menyerap air hujan tersaji pada Tabel 5.8.
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 Gambar 5.17. Peta lokasi sumber mata air di wilayah hutan Gunung Arjuna 
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Tabel 5.8. Kondisi vegetasi sumber mata air di Gunung Arjuna  

No Sumber  

Mata Air  

Lokasi/ 

Blok  

Desa  Keting-
gian  

(M dpl) 

Koordinat  Kondisi Vegetasi dan Permasalahannya  

Debit Air 
(liter/detik) Kondisi di sekitar  

mata air 
Kondisi  

sumber mata air 
 DI KAWASAN TAHURA RADEN SOERJO (HUTAN KONSERVASI) 

1 Lembah Kijang  Pecalukan Pecalukan 2.800 07˚44' 
36,8" LS  
112˚35'46" 
BT 

− Vegetasi tanaman 1 
jenis yaitu Cemara 
Gunung 

− Rawan Kebakaran  

− Kondisi kemiringan, 
sering terjadi longsor 
dari Puncak Gunung 
Arjuna 

− Air tidak dimanfaatkan 
untuk Masyarakat 

− Sering terjadi 
perburuan hewan 
Kijang 

− Debit air besar musim 
penghujan  

− Debit air mengecil 
ketika musim 
kemarau.  

− Sumber mata air ini 
paling jauh dari 
jangkauan warga 

2,08 

2 Gumandar  Gumandar Dayurejo 2.100 07˚42' 
30,3" LS  
112˚36' 
35,8" BT 

− Sering terjadi 
kebakaran pohon, dan 
pembuatan arang kayu 
Illegal oleh warga 

− Air dimanfaatkan 
warga Desa 
Tambaksari dan 
Taman safari 

− Debit air sepanjang 
tahun ada.  

− Kondisi vegetasi terus 
berkurang dan tidak 
ada penambahan 
vegetasi 

21,05 

3 Sumberkuning  Sumberkuning Jatiarjo 2.400 07˚45' 54" 
LS  
112˚37'07,6
" BT 

− Vegetasi tanaman 
Cemara Gunung, 
Kaliandra, 
Kemlandingan 

− Rawan kebakaran 

− Perburuan hewan 
illegal  

− Debit air sepanjang 
tahun ada 

− Kondisi vegetasi 
berupa Cemaragung, 
Kesek, Bambu, 
Kaliandra & 
Mlandingan. 

10,25 
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4 Putu Bunder  Putuk Bunder Dayurejo 2.200 07˚42' 
36,7" LS  
112˚37' 
30,6" BT 

− Vegetasi tanaman 
Cemara Gunung, 
Kaliandra, 
Kemlandingan 

− Rawan kebakaran 

− Perburuan hewan liar  

− Air sepanjang tahun 
ada, dan dimanfaatkan 
warga Desa Jatiarjo 
dan Dayurejo 

14,16 

5 Sumber Gedang  Pecalukan Pecalukan 1.900 112˚37' 
04,1" BT 
07˚43'26,1" 
LS 

− Vegetasi tanaman 
adalah Cemara 
Gunung dan Akasia  

− Rawan kebakaran.  

− Air dimanfaatkan oleh 
warga Desa 
Pecalukan. 

4,70 

6 Pondokan  Pecalukan Pecalukan 1.700 112˚35" 
41,8'  BT 
07˚44' 
36,8" LS 

− Vegetasi tanaman 
Cemara Gunung, dan 
mulai banyak 
berkurang 

− Air dimanfaatkan oleh 
warga Pecalukan. 

2,08 

              

 DI WILAYAH PERUM PERHUTANI (HUTAN LINDUNG)    

7 Bulurancang  Petak 42C Dayurejo 832 07˚44ˈ00,1″ 

LS 112˚39ˈ 

03,1” BT 

Vegetasi tanaman 
didominasi pinus, dan 
sebagian lahan diolah 
oleh warga  
 

− Debit air ada 
sepanjang tahun, 
disekitar sumber mata 
air ditanami pohon 
bambu  

− Air dimanfaatkan oleh 
warga Desa Dayurejo 

1,37 

8 Talang Watu Petak 43 Dayurejo 800 07˚43ˈ26,6″ 

LS 112˚39ˈ 

04,2″ BT 

Pembukaan lahan untuk 
lahan pertanian berupa 
rumput dan tanaman 
kopi.  

− Debit air mengecil 
kalau musim kemarau 

3,27 

9 Jenglong Petak 43 Dayurejo 792 07˚43ˈ26,6″ 

LS 112˚39ˈ 

04,2″ BT 

Pembukaan lahan untuk 
lahan pertanian berupa 
rumput dan tanaman kopi 

− Debit air mengecil 
kalau musim kemarau 

3,27 
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10 Supitan  Petak 31 Jatiarjo 1049 07˚45ˈ17,7″ 

LS 112˚38 

ˈ23,8″ BT 

− Didominasi vegetasi 
tanaman buah-
buahan dan lahan 
pertanian sayuran 
yang membuka 
lahan.  

− Kondisi rawan 
longsor. 

− Sumber mata air mati 
di musim kemarau. 

 

Air mengge-
nang, tidak ada 
aliran  

11 Kedungmanten  Petak 35 Jatiarjo 837 07˚45ˈ16,0″ 

LS 112˚39ˈ 

26,9″ BT 

− Didominasi vegetasi 
tanaman buah-
buahan dan lahan 
pertanian sayuran 
yang membuka 
lahan.  

− Rawan longsor. 

− Sumber mata air mati 
di musim kemarau. 

 

Tidak ada 
aliran air 

12 Curah Tangkil Petak 36 Dayurejo 888 07˚44ˈ57,6″ 

LS 112˚38ˈ 

43,7″ BT 

− Sedikit vegetasi 
pohon besar, hanya 
rumput dan pohon 
kopi 

− Rawan kebakaran 

− Sumber mata air mati 
di musim kemarau. 

 

Mengering, 
tidak ada air 

13 Watu Pereng  Petak 35 Dayurejo 1024 07˚44ˈ57,6″ 

LS 112˚38ˈ 

22,1″ BT 

− Pembukaan lahan 
disekitar mata air 
menjadi lahan 
pertanian terbuka 
(kurang pohon besar 
dan penyimpan air).  

− Masih ada 
pembuatan arang 
illegal. 

− Sumber mata air mati 
di musim kemarau. 

 

Mengering, 
tidak ada air 

14 Gumer Area Taman 
Dayu  

Dayurejo 550 07˚71ˈ54,6″ 

LS 112˚66ˈ 

52,6″ BT 

− Vegetasi kurang, 
lahan terbuka hanya 
ditanami rumput dan 
beberapa pohon buah 

− Sumber mata air mati 
di musim kemarau. 

 

0,186 
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− Penambahan pohon 
pinus oleh perhutani  

15 Sapen Petak 43a Leduk 648 07˚71ˈ47,5″ 

LS 112˚65ˈ 

49,2″ BT 

− Vegetasi kurang, 
didominasi pohon 
mahoni dan pinus. 

− Beberapa ada pohon 
kopi, cengkeh dan 
buah lainnya 

− Debit air mengecil 
bila musim kemarau 

− Air dimanfaatkan oleh 
warga lebaksari.  

0,487 

16 Lajer Petak 51g Leduk 890 07˚42ˈ35,7″ 

LS112˚ 

38ˈ11,0″ 
BT 

− Dominasi pohon Kopi 
dan pinus.  

− Air mengalir 
sepanjang musim 
(kemarau dan hujan). 

− Penanaman pohon 
tahun 2014 
menambah kerapatan 
vegetasi. 

10,35 

17 Puthuk Truno  Petak 2a Prigen 840 07˚41ˈ50,8″ 

LS112˚ 

37ˈ05,0″ 
BT 

− Vegetasi masih 
bagus, sekitar mata 
air banyak bangunan 
(pemukiman warga) 
dan pembuangan 
sampah. 

− Debit air relatif stabil 
(ada air terjun). 

− Ikut Aliran Sumber 
Gubisan 

39,40 

18 Sumber Gambing Petal 50a Leduk 652 07˚42ˈ12,7″ 
LS 112˚38ˈ 
19,7″ BT 

− Vegetasi didominasi 
pohon pinus dan 
tanaman buah. 

− Pengembangan 
tanaman bunga hias 

− Air mengalir 
sepanjang musim 
(kemarau dan hujan) 

28,86 

19 Ndlondong  Petak 55e Sanggrahan 
– Pecalukan 

1.100 07˚41ˈ50,8″ 

LS112˚ 

37ˈ05,0″ 
BT 

− Vegetasi didominasi 
pohon pinus dan 
tanaman buah. 

− Budidaya rumput dan 
bunga hias. 

− Debit air relatif stabil 
(ada air terjun). 

− Ikut Aliran Sumber 
Gubisan  

39,40 

20 Centong  Petak 54b  Sanggrahan 
– pecalukan 

1.200 07˚41ˈ50,8″ 

LS112˚ 
− Vegetasi pohon pinus 

dan buah-buahan.  
− Air dimanfaatkan 

warga Pecalukan dan 
wisata alam. 

39,40 
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37ˈ05,0″ 
BT 

21 Kakek Bodo  Petak 53e Tretes 1.100 07˚70ˈ54,1
1″ BT 
112˚61ˈ 
92,66″ LS 

− Vegetasi pohon 
bagus dan rapat. 
Tidak ada dominasi 1 
pohon saja 

− Air terjun “Kakek 
bodo” sebagai wisata 
alam. Vegetasi hulu 
perlu ditambah. 

1,89 

22 Sumber Lebah  Petak 53a Sanggrahan 
– Pecalukan 

946 07˚41ˈ59,0″ 
BT 112˚37ˈ 
14,0″ LS 

− Vegetasi pohon 
heterogen dan 
tutupan lahan bagus.  

− Air dimanfaatkan 
sepanjang tahun. 

0,54 

23 Sumber Nongko  Petak 53b Sanggrahan 
– Pecalukan 

1.100 07˚41ˈ50,8″ 

LS112˚ 

37ˈ05,0″ 
BT 

− Vegetasi heterogen 
dan tutupan lahan 
bagus 

− Air dimanfaatkan 
sepanjang tahun oleh 
warga Pecalukan. 

39,40 

24 Sumber Kali 
Gopit  

Petak 3f Lumbang 572 07˚40ˈ51,7″ 
BT 112˚37ˈ 
56,7″ LS 

− Vegetasi didominasi 
Hutan pinus dan 
rumput gajah.  

− Air mengalir 
sepanjang tahun.  

36,58 

25 Celingan  Petak 43d Leduk 596 07˚42ˈ16,1″ 
BT 112˚38ˈ 
41,3″ LS 

− Vegetasi kurang, 
didominasi pohon 
pinus dan rumput 
gajah.  

− Banyak budidaya 
tanaman bunga hias 
oleh warga 

− Air masih mengecil 
ketika musim 
kemarau. 
Penanaman pohon 
menambah tutupan 
lahan. 

4,03 

26 Dodosan  Petak 42 Leduk 639 07˚42ˈ16,7″ 
BT 112˚38ˈ 
27,5″ LS 

− Vegetasi kurang, 
didominasi pohon 
pinus dan rumput 
gajah.  

− Banyak budidaya 
tanaman bungahias 
oleh warga 

− Debit air ada, namun 
cukup kecil dimusim 
kemarau 

− Belum ada kegiatan 
penanaman. 

3,67 

27 Sumber Gedang  Petak 2c Lumbang 
840 07˚40ˈ51,7″ 

BT 112˚37ˈ 
56,7″ LS 

− Vegetasi didominasi 
pinus dan mahoni. air 
terus dimanfaatkan 

− Air mengalir 
sepanjang tahun. 
Dikhawatirkan apabila 
tidak ada 

36,58 
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untuk dijual (air tangki 
isi ulang). 

penambahan 
vegetasi, debit air 
akan menurun. 

28 Dawuhan  Petak 51 Leduk 652 07˚42ˈ11,3″ 
BT 
112˚38ˈ20,
3″ LS 

− Vegetasi masih 
kurang, lokasi di 
lembah dengan 
tutupan lahan yang 
sedikit. Ada lokasi 
yang ditanami pohon 
kopi oleh warga. 

− Air mengalir 
sepanjang tahun.  

− Penanaman pohon 
menambah tutupan 
lahan. 

25,47 

29 Sumber 
Gedangan  

Tegal Gamoh Dayurejo 600 07˚72ˈ60,0
2″ BT 
112˚66ˈ72,
95″ LS 

− Vegetasi masih 
kurang, lokasi di 
lembah dengan 
tutupan lahan yang 
sedikit. Ada lokasi 
yang ditanami pohon 
kopi oleh warga. 

− Penanaman pohon 
menambah tutupan 
lahan. 

Mengering, 
tidak ada air 

Sumber: revegetasi hutan PT. Sorini Agro Asia Corporindo (2017)
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Gambar 5.18. Sumber mata air Lembah Kijang, lokasi Pecalukan, Desa Pecalukan 

Gambar 5.19. sumber mata air Gumandar, lokasi Gumandar, Desa Dayurejo 

Gambar 5.20. sumber mata air Sumberkuning, lokasi Sumberkuning, Desa Jatiarjo 



197 
 

 
 

Gambar 5.21. Sumber mata air Putu Bunder, lokasi Putu Bunder, Desa Dayurejo 

Gambar 5.22. Sumber mata air Sumber Gedang, lokasi Pecalukan, Desa Pecalukan 

Gambar 5.23. Sumber mata air Pondokan, lokasi Pecalukan, Desa Pecalukan 
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Gambar 5.24. Sumber mata air Bulurancang, lokasi Petak 42C, Desa Dayurejo 

Gambar 5.25. Sumber mata air Talang Watu, lokasi Petak 43, Desa Dayurejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.26. Sumber mata air Jenglong, lokasi Petak 43, Desa Dayurejo 
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Gambar 5.27. Sumber mata air Supitan, lokasi Petak 31, Desa Jatiarjo 

Gambar 5.28. Sumber mata air Kedung Manten, lokasi Petak 35, Desa Jatiarjo 

Gambar 5.29. Sumber mata air Curah Tangkil, lokasi Petak 36, Desa Dayurejo 
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Gambar 5.30. Sumber mata air Watu Pereng, lokasi Petak 35, Desa Dayurejo 

Gambar 5.31. Sumber mata air Gumer, lokasi Petak 3B, Desa Leduk 

Gambar 5.32. Sumber mata air Sapen, lokasi Petak 43A, Desa Leduk 
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Gambar 5.33. Sumber mata air Lajer, lokasi Petak 51G, Desa Leduk 

Gambar 5.34. Sumber mata air Puthuk Truno, lokasi Petak 2A, Prigen 

Gambar 5.35. Sumber mata air Sumber Gambing, lokasi Petak 50A, Desa Leduk 
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Gambar 5.36. Sumber mata air Ndlondong, lokasi Petak 55E, Desa Pecalukan 

Gambar 5.37. Sumber mata air Centong, lokasi Petak 54B, Desa Pecalukan 

Gambar 5.38. Sumber mata air Kakek Bodo, lokasi Petak 53E, Tretes 
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Gambar 5.39. Sumber mata air Sumber Lebah, lokasi Petak 53A, Desa Pecalukan 

Gambar 5.40. Sumber mata air Sumber Nongko, lokasi Petak 53B, Desa Pecalukan 

Gambar 5.41. Sumber mata air Sumber Kali Gopit, lokasi Petak 3F, Desa Lumbang 
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Gambar 5.42. Sumber mata air Celingan, lokasi Petak 43D, Desa Leduk 

Gambar 5.43. Sumber mata air Dodosan, lokasi Petak 42, Desa Leduk 
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Gambar 5.44. Sumber mata air Sumber Gedang, lokasi Petak 2C, Desa Lumbang 

Gambar 5.45. Sumber mata air Dawuhan, lokasi Petak 51, Desa Leduk 

Gambar 5.46. Sumber mata air Sumber Gedangan, lokasi Tegal Gamoh, Desa 
Dayurejo 
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Berdasarkan hasil survey dan sosialisasi dalam group discussion, maka  

sasaran yang akan dilakukan untuk menjaga debit sumber mata air tidak mati di 

musim kemarau pada periode kedua tahun 2019-2020 adalah melaksanakan 

revegetasi hutan Gunung Arjuna periode, di area sekitar sumber mata air Curahtangkil 

(Desa Dayurejo), Puthukbunder (Desa Jatiarjo) dan Talangwatu (Desa Leduk). 

Program revegetasi dengan menanam 18000 pohon, pada luasan lahan resapan air 

90 hektar, beberapa spesies pohon yang ditanam antara lain: 

(1) Spesies tanaman endemik yaitu: bendo (Artocarpus elasticus) 1000 pohon, 

kluwek (Pangium edule) 1000 pohon, sukun (Artocarpus altilis) 1000 pohon, kemiri 

(Aleurites mollucanus) 1000 pohon, gondang (Ficus variegate) 1000 pohon. 

(2) Spesies tanaman sumber mata air yaitu: bambu petung (Dendrocalamus sp ) 2000 

pohon, aren (Arenga pinnata) 1000 pohon, beringin (Ficus benyamina) 2000 

pohon, epek (Ficus elastica) 1000 pohon. 

(3) Spesies tanaman buah yaitu: alpukat (Persea americana) 1500 pohon, jeruk 

(Citrus sp) 1000 pohon, kopi (Coffea sp) 1000 pohon, sirsak (Annona muricata) 

1500 pohon, durian (Durio sp) 1000 pohon dan jambu (Psidium guajava) 1000 

pohon. 

1. Erosi  

Profil kondisi erosi lahan sekitar area sumber mata air  di hutan Gunung Arjuna 

antara lain: (1) pada musim hujan sumber mata air terjadi kelimpahan air; (2) aliran 

air di musim hujan berwarna keruh; (3) tanah longsor dan erosi terjadi di sekitar area 

sumber mata air; (4) pohon yang ditanam di sekitar area sumber mata air dapat 

mencegah tanah lonsor dan banjir; (5) aliran air di musim hujan dari sumber mata air 

tetap berwarna jernih. 

Persepsi 210 responden terhadap kondisi erosi lahan sekitar area sumber 

mata air, pada Gambar 5.16. menjelaskan bahwa 20,9% responden menyatakan 

sangat setuju, 37,2% responden menyatakan setuju, 23,8% responden menyatakan 

ragu-ragu, 12,9% responden menyatakan tidak setuju dan 5,2% responden 

menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut menyatakan kondisi erosi 

lahan vegetasi area sumber air mata air Lajer, Dawuan, Sumberkuning dan 

Watupereng berpengaruh terhadap kelestarian area sumber mata air, karena hampir 

58,1% responden menyatakan setuju dan sangat setuju mengenai (1) pada musim 
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hujan sumber mata air terjadi kelimpahan air; (2) aliran air di musim hujan berwarna 

keruh; (3) tanah longsor dan erosi terjadi di sekitar area sumber mata air; (4) pohon 

yang ditanam di sekitar area sumber mata air dapat mencegah tanah lonsor dan banjir; 

(5) aliran air di musim hujan dari sumber mata air tetap berwarna jernih. Gambar 5.16. 

menjelaskan tanggapan responden tentang kondisi erosi lahan sekitar sumber mata 

air Gunung Arjuna. 

Kendala-kendala yang dihadapi dengan kondisi erosi sekitar area sumber 

mata air adalah kelimpahan air hujan yang besar tidak terserap tanah, dan  aliran air 

sungai di musim hujan berwarna keruh. Faktor utama penyebab erosi adalah curah 

hujan yang tinggi, yang tidak mampu terserap dalam tanah, sementara faktor lain hasil 

pengamatan di area sumber mata air Lajer, Dawuhan, Sumberkuning dan 

Watupereng antara lain kemiringan lahan dan kontur tanah rapuh. Arsyad (2006) 

menjelaskan bahwa laju erosi yang terjadi disebabkan oleh lima faktor diantaranya 

faktor iklim, struktur dan jenis tanah, vegetasi, topografi dan faktor pengelolaan tanah. 

Faktor iklim yang paling menentukan laju erosi adalah hujan yang dinyatakan dalam 

nilai indeks erosivitas hujan. Curah hujan yang jatuh secara langsung atau tidak 

langsung dapat mengikis permukaan tanah secara perlahan dengan pertambahan 

waktu dan akumulasi intensitas hujan tersebut akan mendatangkan erosi. 

Beberapa usaha perbaikan yang sudah dilakukan untuk menjaga tidak terjadi 

erosi sekitar area sumber mata air adalah penerapan konservasi tanah pada lahan 

dengan cara revegetasi hutan di area sekitar sumber mata air Lajer, Dawuhan, 

Sumberkuninig dan Watupereng. Konservasi tanah dan lahan dengan cara vegetasi 

tanaman berfungsi untuk mengurangi laju aliran permukaan dan meningkatkan laju 

infiltrasi air ke dalam tanah. Wischmeier and Smith (1978), menjelaskan bahwa 

konservasi tanah dengan metode vegetasi adalah penggunaan tanaman atau 

tumbuhan dan sisa-sisanya untuk mengurangi daya rusak hujan yang jatuh, 

mengurangi jumlah dan daya rusak aliran permukaan dan erosi. Fungsi konservasi 

tanah adalah (1) melindungi tanah terhadap daya perusak butir-butir hujan yang jatuh; 

(2) melindungi tanah;  dan (3) memperbiki kapasitas infiltrasi tanah dan penahanan 

air yang langsung mempengaruhi besarnya aliran permukaan. Berbagai jenis 

tanaman atau vegetasi dan penggunaan tanah mempunyai efisiensi yang berlainan 

dalam konservasi tanah. Beberapa bentuk tindakan konservasi ini, diantaranya: (1) 

penanaman tumbuhan yang menutupi tanah secara terus-menerus; (2) penanaman 
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dalam strip (strip cropping); (3) pergiliran tanaman dengan tanaman pupuk hijau atau 

tanaman penutup tanah (conservation rotation); (4) system pertanian hutan 

(agroforestry); (5) pemanfaatan sisa-sisa tanaman atau tumbuhan (residu 

management) dan (6) penanaman saluran-saluran pembuangan dengan rumput 

(vegetated atau frassed waterways). 

Berdasarkan hasil survey dan sosialisasi dalam group discussion, maka  

sasaran yang akan dilakukan untuk menjaga tidak terjadi erosi sekitar area sumber 

mata air adalah melaksanakan konservasi tanah dan lahan seluas 90 hektar di sekitar 

area sumber mata air Curahtangkil (Desa Dayurejo), Puthukbunder (Desa Jatiarjo) 

dan Talangwatu (Desa Leduk). Program revegetasi dengan menanam 18000 pohon, 

beberapa spesies pohon yang ditanam antara lain: (1) spesies tanaman endemik yaitu: 

bendo (Artocarpus elasticus) 1000 pohon, kluwek (Pangium edule) 1000 pohon, 

sukun (Artocarpus altilis) 1000 pohon, kemiri (Aleurites mollucanus) 1000 pohon, 

gondang (Ficus variegate) 1000 pohon; (2) spesies tanaman sumber mata air yaitu: 

bambu petung (Dendrocalamus sp ) 2000 pohon, aren (Arenga pinnata) 1000 pohon, 

beringin (Ficus benyamina) 2000 pohon, epek (Ficus elastica) 1000 pohon; (3) 

spesies tanaman buah yaitu: alpukat (Persea americana) 1500 pohon, jeruk (Citrus 

sp) 1000 pohon, kopi (Coffea sp) 1000 pohon, sirsak (Annona muricata) 1500 pohon, 

durian (Durio sp) 1000 pohon dan jambu (Psidium guajava) 1000 pohon. 

2. Nilai Ekonomi Air  

Nilai ekonomi sumber mata air  hutan Gunung Arjuna antara lain: (1) debit  dan 

kualitas air yang dihasilkan oleh sumber mata air pada musim hujan adalah besar dan 

warnanya keruh; (2) debit dan kualitas air yang dihasilkan  dari sumber mata air musim 

kemarau adalah kecil dan warnanya jernih; (3) debit sumber mata air besar dan 

warnanya jernih, maka harga ekonomis air meningkat, sebab air pegunungan 

berkualitas dan sehat untuk kebutuhan masyarakat dan industri; (4) air pegunungan 

Arjuna banyak digunakan, dan dijual sebagai air kemasan mineral industri; (5) hutan 

pegunungan Arjuna sebagai sumber air unggulan yang punya nilai kualitas dan 

ekonomis untuk masyarakat. 

Persepsi 210 responden terhadap nilai ekonomi air hutan Gunung Arjuna, 

pada Gambar 5.16. menjelaskan bahwa 29% responden menyatakan sangat setuju, 

33,8% responden menyatakan setuju, 18,6% responden menyatakan ragu-ragu, 
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12,9% responden menyatakan tidak setuju dan 5,7% responden menyatakan sangat 

tidak setuju. Berdasarkan data tersebut menjelaskan nilai ekonomi air sumber mata 

air Lajer, Dawuan, Sumberkuning dan Watupereng adalah berpengaruh signifikan 

untuk kebutuhan masyarakat dan industri, karena hampir 62,8% responden  

menyatakan setuju dan sangat setuju mengenai (1) debit  dan kualitas air yang 

dihasilkan oleh sumber mata air pada musim hujan adalah besar dan warnanya keruh; 

(2) debit dan kualitas air yang dihasilkan  dari sumber mata air musim kemarau adalah 

kecil dan warnanya jernih; (3) debit sumber mata air besar dan warnanya jernih, maka 

harga ekonomis air meningkat, sebab air pegunungan berkualitas dan sehat untuk 

kebutuhan masyarakat dan industri; (4) air pegunungan Arjuna banyak digunakan, 

dan dijual sebagai air kemasan mineral industri; (5) hutan pegunungan Arjuna sebagai 

sumber air unggulan yang punya nilai kualitas dan ekonomis untuk masyarakat. 

Gambar 5.16. menjelaskan tanggapan responden tentang nilai ekonomi air hutan 

Gunung Arjuna. 

Kendala-kendala yang dihadapi dalam menjaga nilai ekonomi sumber mata air 

Gunung Arjuna adalah menjaga debit dan kualitas air yang dihasilkan sumber mata 

air musim kemarau tetap besar dan warnanya jernih. Perlindungan sumber mata air 

di seluruh kawasan hutan Gunung Arjuna tidak mati di musim kemarau. Perlindungan 

sumber mata air erat hubungannya dengan menjaga kerapatan vegetasi lahan, 

penguatan dan pengendalian erosi dengan penanaman pohon dan  menghindari 

penggunaan insektisida/pestisida dalam pengelolaan tanaman. Penanaman pohon di 

daerah kritis selain akan memperbaiki struktur tanah, juga memperbaiki ketersediaan 

air tanah dan menjadi penyaring terhadap masuknya zat-zat pencemar ke dalam 

aliran air yang menuju mata air. Rohmat dan Soekarno (2006) mengatakan bahwa 

perbaikan penutupan lahan oleh vegetasi diprediksi mampu memperbaiki 

permeabilitas tanah. 

Nilai ekonomi sumber mata air Gunung Arjuna merupakan sumber penyediaan 

air yang debit dan kualitas air tetap besar, dan warnanya jernih di musim kemarau. 

Nilai ekonomi sumber mata air erat hubungannya dengan pengelolaan mata air 

berdasarkan teknologi dan kearifan lokal (Sudarmadji et al., 2014). Dalam 

memanfaatkan mata air diperlukan teknologi, yang secara turun-temurun telah 

dilakukan masyarakat, berbekal dari pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, 

sehingga mata air tetap terpelihara dengan baik, karena mata air relatif lebih 
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sinambung dalam penyediaan air. Integrasi pengelolaan mata air memadukan antara 

karakteristik mata air, karakteristik masyarakat, penguasaan teknologi dan budaya 

masyarakat setempat. Mengingat pemanfaatan air dari mata air semakin kompleks, 

perlu dipertahankan kearifan lingkungan yang sudah ada, terutama pada generasi 

muda agar nilai-nilai kearifan lingkungan tidak semakin memudar. Perlu diterapkan 

peraturan yang jelas terhadap pemanfaatan air dari mata air untuk keperluan di luar 

keperluan rumah tangga, agar nilai ekonomi air tidak menimbulkan konflik 

pemanfaatan air mata air tersebut. 

Beberapa usaha perbaikan yang sudah dilakukan untuk menjaga nilai ekonomi 

sumber mata air Gunung Arjuna dengan debit dan kualitas air tetap besar, dan 

warnanya jernih adalah meningkatkan kerapatan vegetasi area tangkapan air. 

Vegetasi tanaman berfungsi untuk mengurangi laju aliran permukaan dan 

meningkatkan laju infiltrasi air ke dalam tanah. Kegiatan revegetasi dilakukan di area 

sekitar sumber mata air Lajer, Dawuhan, Sumber Kuning dan Watu Pereng, dengan 

jumlah total tanaman adalah 19500 pohon, dan luasan revegetasi 93 hektar. Davis 

and De Wist (1966), menjelaskan bahwa 3 faktor yang menentukan besarnya debit 

mata air adalah permeabilitas akuifer (tinggi muka air tanah), luasan daerah resapan 

air yang mampu mengisi akuifer dan volume besarnya pengisian air tanah. Lebih 

lanjut Hairiah et al. (2015), menyatakan bahwa salah satu peran vegetasi hutan 

adalah mengurangi limpasan permukaan. Hal ini karena (a) besarnya intersepsi oleh 

tajuk vegetasi yang berlapis dan rapat, (b) tebalnya seresah sehingga mampu 

menampung air dalam jumlah besar sebagai surface storage dan (c) banyaknya pori 

makro di permukaan tanah yang mendorong tingginya laju infiltrasi. 

Berdasarkan hasil survey dan sosialisasi dalam group discussion, maka  

sasaran yang akan dilakukan untuk menjaga nilai ekonomi sumber mata air Gunung 

Arjuna dengan debit dan kualitas air tetap besar adalah melanjutkan kembali 

revegetasi hutan di area sekitar sumber mata air Curahtangkil (Desa Dayurejo), 

Puthukbunder (Desa Jatiarjo) dan Talangwatu (Desa Leduk). Revegetasi hutan 

Gunung Arjuna merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan nilai 

ekonomi air, sebab kegiatan penanaman pohon tahun 2019-2020 ini terkoordinasi 

dengan mendayagunakan segenap kemampuan pemerintah, masyarakat dan 

lembaga pemerhati lingkungan, serta perusahaan sebagai penyedia dana dalam 

merehabilitasi hutan dan lahan pada wilayah tangkapan air. 
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Berdasarkabn Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999, 

menjelaskan bahwa ada beberapa nilai ekonomi hutan, antara lain:  

(1) Keberadaan hutan dan sumber mata memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat, 

sebab hutan memiliki aneka fungsi yang berdampak positif terhadap 

kelangsungan kehidupan manusia. Hutan merupakan kumpulan pohon, hutan 

mampu memproduksi oksigen (O2) yang diperlukan bagi kehidupan manusia dan 

dapat pula menjadi penyerap karbondioksida (CO2) sisa hasil kegiatan manusia, 

atau menjadi paru-paru wilayah setempat bahkan jika dikumpulkan areal hutan 

yang ada di daerah tropis ini, dapat menjadi paru-paru dunia.  

(2) Nilai ekonomi hutan sebagai fungsi hidrologis, yaitu gudang penyimpan air dan 

tempat menyerapnya air hujan maupun embun yang pada akhirnya akan 

mengalirkannya ke sungai-sungai melalui sumber mata air yang berada di hutan.  

(3) Nilai ekonomi hutan sebagai tempat proses foto sintesis bagi tanaman, dimana di 

dalam hutan ini terjadi daur unsur haranya (nutrien, makanan bagi tanaman) dan 

melalui aliran permukaan tanahnya, dapat mengalirkan makanannya ke area 

sekitarnya.  

(4) Nilai ekonomi hutan, sebagai sumber berbagai jenis flora dan fauna, sehingga 

fungsi hutan sebagai area memproduksi embrio-embrio flora dan fauna untuk 

menambah keanekaragaman hayati.  

(5) Nilai ekonomi hutan adalah memberikan sumbangan alam yang cukup besar bagi 

devisa negara, terutama di bidang industri, selain kayu hutan juga menghasilkan 

bahan-bahan lain seperti damar, kopal, terpentein, kayu putih, rotan serta 

tanaman-tanaman obat.  

(6) Nilai ekonomi hutan juga mampu memberikan devisa bagi kegiatan turismenya, 

sebagai penambah estetika alam bagi bentang alam yang dimiliki. Fungsi ini 

disebut juga sebagai fungsi estetis.  

(7) Nilai ekonomi hutan adalah mencegah erosi tanah dan banjir. Perakaran tanaman 

berfungsi untuk mengikat butiran-butiran tanah ketika mendapat tekanan air hujan 

yang jatuh  ketanah.  Tanaman di hutan sebagai penahan air hujan, sehingga 

tekanan air tidak langsung jatuh ke permukaan tanah, namun  jatuh ke permukaan 

daun atau terserap masuk ke dalam tanah. 
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5.1.2  Pengujian Model Pengukuran 

Pengujian model pengukuran digunakan untuk menguji validitas dan 

reliabilitas indikator pada masing-masing konstruk. Pengujian model pengukuran 

dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pengujian model pengukuran konstruk eksogen dan 

pengujian model pengukuran konstruk endogen (Ghozali, 2014). 

5.1.2.1 Pengujian Model Pengukuran Konstruk Eksogen 

Tahapan pengujian model pengukuran konstruk eksogen meliputi tahap 

spesifikasi model pengukuran konstruk eksogen, uji kelayakan model pengukuran 

konstruk eksogen, uji validitas indikator konstruk eksogen dan uji reliabilitas konstruk 

eksogen. 

(1) Spesifikasi model pengukuran konstruk eksogen 

Gambar 5.47. Spesifikasi model pengukuran  konstruk eksogen 

PM1 : sumberdaya manusia 
PM2 : ekonomi 
PM3 : sosial 
PM4 : kelembagaan  
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PM5 : sarana dan prasarana 
GT1 : kemiringan lahan 
GT2 : kedalaman tanah efektif 

 

Dua variabel eksogen dalam penelitian ini adalah variabel pemberdayaan 

masyarakat (PM) dengan 5 indikator pengukuran yaitu sumberdaya manusia, 

ekonomi, sosial, kelembagaan lokal, sarana dan prasarana. Sementara untuk variabel 

geografi dan tanah (GEO) dengan 2 indikator pengukuran yaitu kemiringan lahan dan 

kedalaman tanah efektif, sehingga spesifikasi model pengukuran konstruk eksogen 

akan berbentuk seperti Gambar 5.47.  

(2) Uji kelayakan model pengukuran konstruk eksogen 

Setelah spesifikasi model pengukuran konstruk eksogen terbentuk, tahap 

selanjutnya adalah melakukan uji kelayakan model pengukuran konstruk eksogen. Uji 

kelayakan model pengukuran konstruk eksogen digunakan untuk memastikan bahwa 

model ini layak digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas konstruk eksogen. 

Hasil estimasi model pengukuran konstruk eksogen tersaji pada Gambar 5.48.  

Gambar 5.48. Hasil estimasi model pengukuran konstruk eksogen 
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PM1 : sumberdaya manusia 
PM2 : ekonomi 
PM3 : sosial 
PM4 : kelembagaan  
PM5 : sarana dan prasarana 
GT1 : kemiringan lahan 
GT2 : kedalaman tanah efektif 

 

Berdasarkan hasil estimasi model pengukuran konstruk eksogen pada 

Gambar 5.48. menunjukkan bahwa model belum begitu baik dalam memenuhi kriteria 

goodness of fit model, probabilitas model masih di bawah 0,05, artinya dengan model 

tersebut, 210 sampel yang digunakan belum memiliki matriks kovarian yang sama 

dengan matriks kovarian populasi sebenarnya, sehingga perlu dilakukan modifikasi 

model. Modifikasi model dilakukan dengan melakukan penambahan jalur sesuai 

dengan penjelasan Tabel 5.9. modification indices hasil keluaran AMOS. 

 
Tabel 5.9. Modification Indices 

   M.I. Par Change 

error 2 <--> error 1 20.088 -0.081 

error 4 <--> error 1 7.606 0.049 

error 5 <--> error 2 14.467 0.072 

error 5 <--> error 4 8.881 -0.055 

 

Berdasarkan Tabel 5.9. Modification indices menunjukkan bahwa untuk 

meningkatkan goodness of fit model, maka diperlukan penambahan jalur antara error 

1 dan error 2 serta pada jalur antara error 2 dan error 5.  Hasil uji goodness of fit model 

setelah kedua jalur tersebut ditambahkan tersaji pada Gambar 5.49. 

Berdasarkan Gambar 5.49. modifikasi penambahan jalur pengukuran konstruk 

eksogen menunjukkan bahwa model telah memiliki probabilitas di atas 0,05, artinya  

model telah layak digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas konstruk eksogen. 
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PM1 : sumberdaya manusia 
PM2 : ekonomi 
PM3 : sosial 
PM4 : kelembagaan  
PM5 : sarana dan prasarana 
GT1 : kemiringan lahan 
GT2 : kedalaman tanah efektif 

 

(3) Uji validitas konstruk eksogen 

Uji validitas konstruk eksogen dilakukan dengan melihat nilai loading factor 

masing-masing indikator dalam konstruk eksogen. Dalam pengujian ini indikator 

dinyatakan valid jika memiliki nilai loading factor > 0,5.  

 

 

Gambar 5.49. Modifikasi penambahan jalur pengukuran konstruk eksogen 



216 
 

 
 

Tabel 5.10. Nilai loading factor indikator konstruk eksogen 

   Estimate 

sarana dan prasarana  <--- pemberdayaan masyarakat 0.881 

kelembagaan  <--- pemberdayaan masyarakat  0.923 

sosial  <--- pemberdayaan masyarakat  0.925 

ekonomi  <--- pemberdayaan masyarakat  0.918 

sumberdaya manusia  <--- pemberdayaan masyarakat  0.924 

kedalaman tanah efektif <--- geografi dan tanah  0.789 

kemiringan lahan  <--- geografi dan tanah  0.815 

 
Berdasarkan hasil estimasi model SEM pada Tabel 5.10. menunjukkan bahwa 

seluruh indikator dalam konstruk eksogen telah memiliki nilai loading factor > 0,5 yang 

berarti seluruh indikator dalam konstruk eksogen yaitu sarana dan prasarana,  

kelembagaan, sosial, ekonomi, sumberdaya manusia, kedalaman tanah efektif dan 

kemiringan lahan telah valid dan dapat digunakan untuk mengukur konstruk eksogen. 

(4) Uji reliabilitas konstruk eksogen  

Uji reliabilitas konstruk eksogen dilakukan dengan menghitung nilai AVE dan 

CR konstruk eksogen. Dalam pengujian ini konstruk eksogen dinyatakan reliabel jika 

AVE model > 0,5 dan CR model > 0,7. Berdasarkan Tabel 5.11. menunjukkan bahwa 

hasil perhitungan nilai AVE konstruk eksogen telah melebihi 0,5 dan nilai CR konstruk 

eksogen telah melebihi 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator dalam 

konstruk eksogen yaitu sarana dan prasarana, kelembagaan, sosial, ekonomi, 

sumberdaya manusia, kedalaman tanah efektif dan kemiringan lahan telah reliabel. 

 
Tabel 5.11. Hasil perhitungan nilai CR dan AVE konstruk eksogen 

Variabel Indikator λ AVE CR 

pemberdayaan 
masyarakat  

sarana dan prasarana  0.881 

0.836 0.954 

kelembagaan  0.923 

sosial  0.925 

ekonomi  0.918 

Sumberdaya manusia  0.924 

geografi dan 
tanah  

kemiringan lahan 0.789 
0.643 0.720 

Kedalaman tanah efektif  0.815 
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5.1.2.2 Pengujian model pengukuran konstruk endogen 

Tahapan dalam pengujian model pengukuran konstruk endogen meliputi 

tahap spesifikasi model pengukuran konstruk endogen, uji kelayakan model 

pengukuran konstruk endogen, uji validitas indikator konstruk endogen dan uji 

reliabilitas konstruk endogen. 

(1) Spesifikasi model pengukuran konstruk Endogen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RH1 : spesies tanaman PSA1 : debit air di musim hujan 
RH2 : pembibitan PSA2 : debit air di musim kemarau 
RH3 : pemupukan PSA3 : erosi 
RH4 : penanaman PSA4 : nilai ekonomi air 
RH5 : perawatan    
PVH1 : stratifikasi vegetasi    
PVH2 : kekayaan burung    
PVH3 : kekayaan taksonomi    
PVH4 : kerapatan tanaman    

 

Dalam penelitian berjudul model pemberdayaan masyarakat untuk revegetasi 

Gunung Arjuno dan Pelestarian area di sekitar sumber mata air, yang menjadi variabel 

Gambar 5.50. Hasil spesifikasi model pengukuran konstruk endogen 
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endogen adalah variabel revegetasi hutan dengan jumlah indikator sebanyak 5 

indikator yaitu spesies tanaman, pembibitan, pemupukan, penanaman dan 

perawatan. Sementara variabel profil vegetasi hutan dengan jumlah indikator 

sebanyak 4 indikator yaitu stratifikasi vegetasi, kekayaan burung, kekayaan taksonomi 

dan kerapatan tanaman.  

Variabel endogen ketiga pelestarian area disekitar sumber mata air dengan 

jumlah indikator sebanyak 4 indikator yaitu debit air di musim hujan, debit air di musim 

kemarau, erosi dan nilai ekonomi air, sehingga spesifikasi model pengukuran untuk 

konstruk endogen akan berbentuk seperti tersaji pada Gambar  5.50.  

(2) Uji kelayakan model pengukuran konstruk endogen 

Setelah spesifikasi model pengukuran konstruk endogen terbentuk, tahap 

selanjutnya adalah melakukan uji kelayakan model pengukuran konstruk endogen. Uji 

kelayakan model pengukuran konstruk endogen digunakan untuk memastikan bahwa 

model ini layak digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas konstruk endogen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 5.51. Hasil estimasi model pengukuran konstruk endogen 



219 
 

 
 

RH1 : spesies tanaman PSA1 : debit air di musim hujan 
RH2 : pembibitan PSA2 : debit air di musim kemarau 
RH3 : pemupukan PSA3 : erosi 
RH4 : penanaman PSA4 : nilai ekonomi air 
RH5 : perawatan    
PVH1 : stratifikasi vegetasi    
PVH2 : kekayaan burung    
PVH3 : kekayaan taksonomi    
PVH4 : kerapatan tanaman    

 
Berdasarkan hasil estimasi model pengukuran konstruk endogen pada 

Gambar 5.51., model belum begitu baik dalam memenuhi kriteria goodness of fit 

model, probabilitas model masih di bawah 0,05, artinya bahwa dengan model 

tersebut, 210 sampel yang digunakan belum memiliki matriks kovarian yang sama 

dengan matriks kovarian populasi sebenarnya, sehingga perlu dilakukan modifikasi 

model. Modifikasi model dilakukan dengan melakukan penambahan jalur sesuai 

dengan arahan pada Tabel 5.12. Modification indices keluaran AMOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.52. Hasil modifikasi model pengukuran konstruk endogen 
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RH1 : spesies tanaman PSA1 : debit air di musim hujan 
RH2 : pembibitan PSA2 : debit air di musim kemarau 
RH3 : pemupukan PSA3 : erosi 
RH4 : penanaman PSA4 : nilai ekonomi air 
RH5 : perawatan    
PVH1 : stratifikasi vegetasi    
PVH2 : kekayaan burung    
PVH3 : kekayaan taksonomi    
PVH4 : kerapatan tanaman    

 

Tabel 5.12. Modification Indices 

   M.I. Par Change 

error 17 <--> error 20 8.127 0.045 

error 16 <--> revegetasi hutan  7.223 0.048 

error 14 <--> error 15 9.454 0.051 

error 7 <--> error 20 4.984 -0.039 

error 8 <--> profil vegetasi hutan  4.309 0.041 

error 8 <--> error 7 6.993 -0.047 

error 9 <--> error 7 30.739 0.105 

error 10 <--> error 8 4.623 0.037 

error 10 <--> error 9 10.411 -0.060 

 

Berdasarkan Tabel 5.12. Modification indices di atas, untuk meningkatkan 

goodness of fit model, maka dilakukan penambahan jalur antara error e7 dan e9, e9 

dan e10 serta pada jalur antara e14 dan e15.  Hasil uji goodness of fit model setelah 

ketiga jalur tersebut ditambahkan, tersaji pada Gambar 5.52. 

Berdasarkan Gambar 5.52. di atas setelah dilakukan modifikasi model, model 

telah memiliki probabilitas di atas 0,05, dengan demikian, model telah layak digunakan 

untuk menguji validitas dan reliabilitas konstruk endogen. 

(3) Uji Validitas Konstruk Endogen 

Uji validitas konstruk endogen dilakukan dengan melihat nilai loading factor masing-

masing indikator dalam konstruk endogen. Dalam pengujian ini indikator dinyatakan 

valid jika memiliki nilai loading factor > 0,5.  

Tabel 5.13. Nilai loading factor indikator konstruk endogen 

   Estimate 

perawatan <--- revegetasi hutan  0.919 

penanaman <--- revegetasi hutan  0.883 

pemupukan <--- revegetasi hutan  0.916 
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Lanjutan Tabel 5.13. Nilai loading factor indikator konstruk endogen 

   Estimate 

pembibitan <--- revegetasi hutan  0.873 

pesies tanaman <--- revegetasi hutan  0.922 

debit air di musim hujan  <--- pelestarian sumber mata air 0.926 

debit air di musim kemarau <--- pelestarian sumber mata air  0.911 

erosi  <--- pelestarian sumber mata air  0.888 

nilai ekonomi air  <--- pelestarian sumber mata air  0.934 

kekayaan burung  <--- profil vegetasi hutan  0.917 

kekayaan taksonomi <--- profil vegetasi hutan  0.920 

kerapatan tanaman  <--- profil vegetasi hutan  0.915 

stratifikasi vegetasi <--- profil vegetasi hutan  0.915 

 

Hasil estimasi model SEM pada Tabel 5.13. menunjukkan bahwa seluruh indikator 

dalam konstruk endogen telah memiliki nilai loading factor > 0,5 yang berarti seluruh 

indikator dalam konstruk endogen telah valid dan dapat digunakan untuk mengukur 

konstruk endogen 

 

(4) Uji Reliabilitas Konstruk Endogen  

Uji reliabilitas konstruk endogen dilakukan dengan menghitung nilai AVE dan C.R 

konstruk endogen. Dalam pengujian ini konstruk endogen dinyatakan reliabel jika AVE 

model > 0,5 dan C.R model > 0,7, seperti tersaji pada Tabel 5.14. 

Tabel 5.14. Hasil Perhitungan Nilai C.R dan AVE Konstruk Endogen 

Variebel Indikator λ AVE CR 

revegetasi 
hutan 

perawatan  0.919 

0.815 0.953 

penanaman  0.883 

pemupukan 0.916 

pembibitan 0.873 

spesies tanaman 0.922 

pelestarian 
sumber 
mata air  

debit air di musim hujan 0.926 

0.837 0.930 
debit air di musim kemarau  0.911 

erosi  0.888 

nilai ekonomi air  0.934 

profil 
vegetasi 

hutan  

kekayaan burung 0.917 

0.840 0.931 
kekayaan taksonomi 0.92 

kerapatan tanaman 0.915 

stratifikasi vegetasi 0.915 
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Hasil perhitungan nilai AVE konstruk endogen telah melebihi 0,5 dan nilai C.R 

konstruk endogen telah melebihi 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator 

dalam konstruk endogen telah reliabel. 

 

5.1.3 Uji Prasyarat Analisis SEM 

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam analisis SEM meliputi 

persyaratan jumlah sampel, persyaratan normalitas dan persyaratan tidak adanya 

multikolinearitas dalam model. 

a. Kecukupan Jumlah Sampel 

Ukuran sampel minimal untuk analisis SEM dengan metode estimasi 

Maximum Likelihood adalah 100 sampai 200 (Ghozali, 2014). Jumlah sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak  210 sampel yang berarti jumlah 

sampel telah melebihi syarat kecukupan jumlah sampel dalam analisis SEM.  

b. Uji Normalitas 

Uji Normalitas dalam analisis SEM dimaksudkan untuk mengetahui normal 

tidaknya distribusi penelitian masing-masing variabel. Evaluasi normalitas dilakukan 

dengan menggunakan kriteria critical ration skewness value, data dikatakan 

berdistribusi normal jika nilai critical ratio skewness value di bawah harga mutlak 2,58 

(Ghozali; 2014), sedangkan dalam Ferdinand (2006)  nilai C.R multivariat di bawah 8 

masih dapat diterima dan analisis masih dapat dilanjutkan asalkan seluruh indikator 

telah memiliki nilai C.R kurtosis < dalam rentan -2,58< z < 2,58. Berikut ini adalah hasil 

uji normalitas data pada model Tabel 5.15. 

Tabel 5.15. Hasil uji normalitas assessment of normality  

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

Kerapatan tanaman  1.000 5.000 -0.585 -3.459 -0.223 -0.658 

Kekayaan taksonomi  1.000 5.000 -0.553 -3.273 -0.616 -1.822 

Kekayaan burung 1.000 5.000 -0.635 -3.755 -0.289 -0.854 

Stratifikasi vegetasi  1.000 5.000 -0.444 -2.629 -0.586 -1.735 

Nilai ekonomi air  1.000 5.000 -0.648 -3.832 -0.510 -1.507 

Erosi  1.000 5.000 -0.538 -3.185 -0.425 -1.258 

Debit air di musim 
kemarau  

1.000 5.000 -0.484 -2.863 -0.539 -1.594 

Debit air di musim 
hujan  

1.000 5.000 -0.500 -2.957 -0.680 -2.013 

Spesies tanaman  1.000 5.000 -0.648 -3.833 -0.218 -0.645 
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Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

Pembibitan  1.000 5.000 -0.568 -3.360 -0.251 -0.743 

Pemupukan  1.000 5.000 -0.565 -3.342 -0.406 -1.201 

Penanaman  1.000 5.000 -0.498 -2.949 -0.519 -1.536 

Perawatan  1.000 5.000 -0.551 -3.262 -0.379 -1.120 

Kemiringan lahan  1.000 5.000 -0.461 -2.728 -0.399 -1.181 

Kedalaman tanah                         
efektif  

1.000 5.000 -0.439 -2.596 -0.206 -0.608 

Sumber daya 
manusia  

1.000 5.000 -0.542 -3.204 -0.485 -1.434 

Ekonomi  1.000 5.000 -0.553 -3.270 -0.365 -1.079 

Sosial 1.000 5.000 -0.582 -3.442 -0.264 -0.780 

Kelembagaan lokal  1.000 5.000 -0.573 -3.392 -0.391 -1.155 

Sarana dan 
prasarana 

1.000 5.000 -0.491 -2.906 -0.541 -1.601 

Multivariate      -10.096 -2.466 

 

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data penelitian telah berdistribusi 

normal karena nilai C.R skewness univariat seluruh variabel telah berada dalam 

interval -2,58< z < 2,58 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang dianalisis telah 

memenuhi normalitas univariat, selanjutnya, nilai C.R multivariat juga telah berada 

pada rentang -2,58 < z < 2,58 sehingga secara multivariat dapat dinyatakan normal, 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data penelitian juga telah memenuhi 

asumsi normalitas multivariat.  

c. Outlier 

Outliers adalah observasi yang muncul dengan nilai-nilai ekstrim baik secara 

univariat maupun multivariat yang muncul karena kombinasi karakteristik unik yang 

dimilikinya dan terlihat sangat jauh berbeda dari observasi-observasi lainnya. Dalam 

analisis SEM, outlier dapat dideteksi dengan melihat Tabel 5.16. Mehalonobis 

distance, dalam tabel tersebut data disebut sebagai outlier jika memiliki nilai 

Mahalanobis d-squared  melebihi 45,314  yaitu nilai Chi Square pada derajat bebas 

20 (karena ada 20 indikator valid  yang dianalisis) dan taraf signifikan 0,001.   

Hasil deteksi outlier pada Tabel 5.16. berikut menunjukkan bahwa dari 210 

data yang dianalisis tidak ada data yang memiliki jarak mahalonobis di 45,314 yang 

berarti 210 data yang dianalisis tidak memuat outlier. 
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Tabel 5.16. Outlier observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance)  

Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

197 34.735 0.022 0.990 

142 34.178 0.025 0.968 

42 32.496 0.038 0.988 

143 32.456 0.039 0.964 

123 31.996 0.043 0.952 

93 31.361 0.051 0.957 

80 31.075 0.054 0.941 

27 30.612 0.061 0.943 

130 29.155 0.085 0.994 

31 28.939 0.089 0.992 

176 28.702 0.094 0.990 

166 28.505 0.098 0.988 

194 28.228 0.104 0.988 

76 28.040 0.108 0.985 

99 27.969 0.110 0.977 

187 27.941 0.111 0.962 

104 27.231 0.129 0.989 

91 27.213 0.129 0.981 

183 27.007 0.135 0.981 

186 26.983 0.136 0.970 

19 26.695 0.144 0.977 

26 26.688 0.144 0.963 

95 26.562 0.148 0.957 

131 26.126 0.162 0.979 

88 26.045 0.164 0.973 

144 26.043 0.164 0.958 

145 26.012 0.165 0.941 

89 25.995 0.166 0.917 

5 25.914 0.169 0.901 

7 25.158 0.195 0.981 

14 25.050 0.200 0.979 

160 24.659 0.215 0.991 

112 24.653 0.215 0.986 

41 24.638 0.216 0.979 

119 24.592 0.218 0.972 

204 24.557 0.219 0.963 

152 24.482 0.222 0.957 

43 24.422 0.224 0.947 

164 24.321 0.229 0.944 

201 24.203 0.234 0.943 

203 24.184 0.234 0.925 
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Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

35 24.145 0.236 0.907 

168 23.977 0.243 0.919 

47 23.960 0.244 0.896 

181 23.915 0.246 0.876 

75 23.894 0.247 0.847 

60 23.846 0.249 0.823 

16 23.840 0.249 0.781 

103 23.804 0.251 0.747 

135 23.778 0.252 0.706 

17 23.674 0.257 0.704 

30 23.473 0.266 0.752 

196 23.378 0.271 0.747 

150 23.305 0.274 0.732 

182 23.212 0.279 0.728 

125 23.204 0.279 0.678 

48 23.171 0.280 0.640 

18 23.088 0.284 0.630 

151 23.055 0.286 0.591 

199 23.036 0.287 0.543 

128 22.950 0.291 0.536 

108 22.796 0.299 0.572 

120 22.755 0.301 0.538 

156 22.729 0.302 0.495 

102 22.577 0.310 0.533 

3 22.562 0.311 0.483 

40 22.521 0.313 0.450 

129 22.480 0.315 0.418 

23 22.386 0.320 0.419 

180 22.232 0.328 0.461 

78 22.229 0.328 0.405 

177 22.173 0.331 0.385 

49 22.131 0.333 0.356 

139 22.075 0.336 0.337 

154 21.883 0.347 0.403 

37 21.565 0.365 0.558 

118 21.553 0.365 0.509 

32 21.360 0.376 0.583 

162 21.248 0.383 0.602 

1 21.054 0.394 0.675 

141 21.042 0.395 0.630 

12 20.919 0.402 0.657 

34 20.893 0.403 0.621 
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Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

90 20.761 0.411 0.655 

83 20.726 0.413 0.626 

121 20.723 0.414 0.574 

20 20.677 0.416 0.551 

175 20.652 0.418 0.512 

124 20.482 0.428 0.577 

107 20.397 0.433 0.582 

33 20.378 0.435 0.540 

122 20.298 0.439 0.542 

149 20.252 0.442 0.520 

44 20.212 0.445 0.493 

202 20.103 0.451 0.516 

157 20.056 0.454 0.495 

94 20.032 0.456 0.457 

72 19.975 0.459 0.444 

92 19.837 0.468 0.489 

70 19.819 0.469 0.447 

 

d. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai korelasi antar variabel 

endogen. Model dinyatakan terbebas dari multikolinearitas jika nilai korelasi antar 

variabel endogen < 0,9.  Hasil uji multikolienaritas pada Tabel 5.17. menunjukkan tidak 

ada variabel endogen yang memiliki korelasi > 0,9, hal ini berarti tidak ada 

multikolinearitas dalam model SEM. 

 

Tabel 5.17. Hasil uji multikolinearitas correlations 
   Estimate 

Pemberdayaan 
masyarakat  

<--> Geografi & tanah 0.696 

 

5.1.4  Pengujian Model Struktural 

Pengujian model struktural digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. 

Tahapan dalam pengujian model struktural  meliputi  tahap pembentukan model 

struktural, uji kelayakan model struktural dan uji signifikansi pengaruh variabel 

endogen terhadap variabel endogen. 
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a. Spesifikasi model struktural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

PM1 : sumberdaya manusia RH1 : spesies tanaman 
PM2 : ekonomi RH2 : pembibitan 
PM3 : sosial RH3 : pemupukan 
PM4 : kelembagaan  RH4 : penanaman 
PM5 : sarana dan prasarana RH5 : perawatan 
GT1 : kemiringan lahan PVH1 : stratifikasi vegetasi 
GT2 : kedalaman tanah efektif PVH2 : kekayaan burung 
PSA1 : debit air di musim hujan PVH3 : kekayaan taksonomi 
PSA2 : debit air di musim kemarau PVH4 : kerapatan tanaman 
PSA3 : erosi    
PSA4 : nilai ekonomi air    

 

Dengan mengacu pada hipotesis dan kerangkan model yang dibangun dalam 

penelitian ini, maka spesifikasi model struktural analisis SEM yang dibangun 

dalam penelitian ini tersaji pada Gambar 5.53. 

 

 

Gambar 5.53. Spesifikasi model struktural 
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b. Uji kesesuaian model struktural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

PM1 : sumberdaya manusia RH1 : spesies tanaman 
PM2 : ekonomi RH2 : pembibitan 
PM3 : sosial RH3 : pemupukan 
PM4 : kelembagaan  RH4 : penanaman 
PM5 : sarana dan prasarana RH5 : perawatan 
GT1 : kemiringan lahan PVH1 : stratifikasi vegetasi 
GT2 : kedalaman tanah efektif PVH2 : kekayaan burung 
PSA1 : debit air di musim hujan PVH3 : kekayaan taksonomi 
PSA2 : debit air di musim kemarau PVH4 : kerapatan tanaman 
PSA3 : erosi    
PSA4 : nilai ekonomi air     

 

Uji kesesuaian model struktural dalam analisis SEM dilakukan  dengan melihat 

beberapa kriteria Goodness of fit model seperti nilai Chi Square, probabilitas, df, 

GFI, AGFI, TLI, CFI RMSEA dan RMR.  Dalam pengujian ini, model struktural 

dinyatakan telah memenuhi kriteria Goodness of fit model jika model telah 

Gambar 5.54. Hasil estimasi model struktural 
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memenuhi salah satu asumsi yang terdapat dalam tabel di atas. Solimun (2002) 

menyatakan bahwa jika terdapat satu atau dua kriteria goodness-of-fit yang telah 

memenuhi, maka dapat dikatakan bahwa model yang dibangun baik. Hasil 

estimasi model struktural dan uji goodness of fit model tersaji pada Gambar 5.54.  

Berdasarkan hasil estimasi model struktural pengukuran pada Gambar 5.54. 

menunjukkan bahwa model struktural belum begitu baik dalam memenuhi kriteria 

goodness of fit model, probabilitas model masih di bawah 0,05 yang berarti bahwa 

dengan model tersebut, 210 sampel yang digunakan belum memiliki matriks kovarian 

yang sama dengan matriks kovarian populasi sebenarnya, sehingga perlu dilakukan 

modifikasi model. Modifikasi model dilakukan dengan melakukan penambahan jalur 

sesuai dengan arahan pada Tabel 5.18. Modification indices keluaran AMOS. 

Tabel 5.18. Modification indices  
   Modification Indices Par Change 

error17 <--> error20 10.155 0.051 

error14 <--> error15 10.335 0.054 

error7 <--> Geografi dan tanah  4.115 -0.050 

error7 <--> error20 5.068 -0.039 

error8 <--> error7 7.660 -0.049 

error9 <--> error7 28.166 0.099 

error10 <--> error8 5.217 0.040 

error10 <--> error9 11.396 -0.062 

error11 <--> error19 8.334 0.068 

error2 <--> error1 20.167 -0.081 

error4 <--> error1 6.483 0.044 

error5 <--> error6 13.146 -0.067 

error5 <--> error8 8.020 0.053 

error5 <--> error2 13.445 0.068 

error5 <--> error4 11.566 -0.061 

 
Berdasarkan Tabel 5.18. Modification indices di atas, untuk meningkatkan 

goodness of fit model, maka dilakukan penambahan jalur antara error e1 dan e2, e4 

dan e5, e7 dan e9, e9 dan e10, e17 dan e20,  serta pada jalur antara e14 dan e15.  

Hasil uji goodness of fit model setelah ketiga jalur tersebut ditambahkan tersaji pada 

Gambar 5.55., dimana modifikasi model telah memiliki probabilitas di atas 0,05, 

dengan demikian,  model telah layak digunakan untuk menguji hipotesis dalam 

penelitian ini. 
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c. Uji Signifikansi 

Uji signifikansi bertujuan untuk menguji ada tidaknya pengaruh signifikan variabel 

eksogen yaitu pemberdayaan masyarakat dan geografi & tanah terhadap variabel 

endogen yaitu revegetasi hutan, profil vegetasi hutan dan pelestarian sumber mata 

air. Hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

(1) Hipotesis 1: penentuan faktor-faktor pemberdayaan masyarakat diduga 

berpengaruh terhadap revegetasi hutan Gunung Arjuna 

Hipotesis statistiknya: 

H0 : β1 < 0, faktor-faktor pemberdayaan masyarakat tidak berpengaruh signifikan 

terhadap revegetasi hutan Gunung Arjuna 

H0 diterima dan nilai probability (P) > 0,05 dan critical ratio (CR) < 1,96. 

H1 : β2 > 0, faktor-faktor pemberdayaan masyarakat berpengaruh signifikan 

terhadap revegetasi hutan Gunung Arjuna 

H0 ditolak dan nilai probability (P) < 0,05 dan critical ratio (CR) > 1,96 

(2) Hipotesa 2: pemenuhan kondisi geografi dan tanah diduga berpengaruh terhadap 

revegetasi hutan Gunung Arjuna 

Hipotesis statistiknya: 

Ho : β1 < 0, kondisi geografi dan tanah  tidak berpengaruh signifikan terhadap 

revegetasi hutan Gunung Arjuna  

H0 diterima dan nilai probability (P) > 0,05 dan critical ratio (CR) < 1,96. 

H1 : β2 > 0, kondisi geografi dan tanah berpengaruh signifikan terhadap revegetasi 

hutan Gunung Arjuna 

H0 ditolak dan nilai probability (P) < 0,05 dan critical ratio (CR) > 1,96 

(3) Hipotesa 3: pemenuhan revegetasi hutan Gunung Arjuna diduga berpengaruh 

terhadap kelestarian sumber mata air  

Hipotesis statistiknya: 

Ho : β1 < 0, revegetasi hutan Gunung Arjuna tidak berpengaruh terhadap 

kelestarian sumber mata air 

H0 diterima dan nilai probability (P) > 0,05 dan critical ratio (CR) < 1,96. 

H1 : β2 > 0, revegetasi hutan Gunung Arjuna berpengaruh terhadap kelestarian 

sumber mata air 

H0 ditolak dan nilai probability (P) < 0,05 dan critical ratio (CR) > 1,96 
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(4) Hipotesis 4: faktor-faktor pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yaitu: (a) 

sumber daya manusia; (b) ekonomi; (c) sosial dan (d) kelembagaan lokal ; (e) 

sarana dan prasarana; diduga sebagai model revegetasi dan pelestarian sumber 

mata air Gunung Arjuna secara berkelanjutan 

Hipotesis statistiknya: 

Ho : β1 < 0, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yaitu: (a) sumber daya 

manusia; (b) ekonomi; (c) sosial dan (d) kelembagaan lokal ; (e) sarana dan 

prasarana bukan merupakan model revegetasi dan pelestarian sumber mata air 

Gunung Arjuna 

H0 diterima dan nilai probability (P) > 0,05 dan critical ratio (CR) < 1,96. 

H1 : β2 > 0, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yaitu: (a) sumber daya 

manusia; (b) ekonomi; (c) sosial dan (d) kelembagaan lokal ; (e) sarana dan 

prasarana merupakan model revegetasi dan pelestarian sumber mata air Gunung 

Arjuna 

H0 ditolak dan nilai probability (P) < 0,05 dan critical ratio (CR) > 1,96 

Tabel 5.19. Hasil uji signifikansi regression weights 
   Estimate S.E. C.R. P Label 

revegetasi 
hutan 

<--- 
pemberdayaan 
masyarakat 

0.374 0.075 5.005 *** par_15 

revegetasi 
hutan 

<--- 
geografi & 
tanah 

0.679 0.108 6.273 *** par_16 

profil vegetasi 
hutan 

<--- 
revegetasi 
hutan 

0.312 0.101 3.084 .002 par_18 

profil vegetasi 
hutan  

<--- 
geografi & 
tanah 

0.750 0.141 5.299 *** par_20 

pelestarian 
sumber mata air  

<--- 
revegetasi 
hutan  

0.503 0.087 5.760 *** par_17 

pelestarian 
sumber mata air 

<--- 
pemberdayaan 
masyarakat  

0.256 0.059 4.344 *** par_19 

pelestarian 
sumber mata air 

<--- 
profil vegetasi 
hutan  

0.241 0.083 2.914 .004 par_21 

 
Berdasarkan hasil analisis structural equation modelling pada Tabel 5.19., diperoleh 

beberapa hubungan signifikansi antar variabel eksogen dan endogen adalah sebagai 

berikut : 

(1) Hubungan pengaruh variabel pemberdayaan masyarakat terhadap revegetasi 

hutan adalah sangat signifikan (***), dengan nilai C.R. positif sebesar 5,005. Oleh 
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karena nilai p value yang diperoleh > 0,05 dan C.R. bertanda positif serta > 1,96  

maka H0 ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap revegetasi hutan. Semakin baik 

pemberdayaan masyarakat, maka revegetasi hutan akan semakin baik, begitu 

sebaliknya. Wakarmamu et al. (2015), menjelaskan bahwa ada pengaruh positif 

dan signifikan dari faktor-faktor pemberdayaan seperti profil, lembaga, ekonomi 

dan policy terhadap produktivitas rehabilitas hutan. Haque et al. (2016), 

menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat secara berkelanjutan berbasis 

pada pendekatan hasil pendapatan alternatif yang ramah lingkungan adalah 

sangat penting dalam mendukung kelestarian hutan secara global. Sementara 

Effendi et al. (2014), menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat mempunyai 

pengaruh positif terhadap konservasi hutan dan mencegah illegal logging yang 

mencakup 3 aspek yaitu : (1) peningkatan pendapatan dan tumbuhnya ekonomi 

masyarakat pedesaan yang berwawasan lingkungan; (2) penyedian sarana dan 

prasarana; (3) penciptaan dan perilaku positif dalam pelestarian lingkungan.  

(2) Hubungan pengaruh variabel geografi dan tanah terhadap revegetasi hutan 

adalah sangat signifikan (***), dengan C.R.  positif sebesar 6,273. Oleh karena 

nilai p value yang diperoleh > 0,05 dan C.R. bertanda positif serta > 1,96  maka 

H0 ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa geografi dan tanah berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap revegetasi hutan. Semakin baik kondisi karakteristik 

geografi dan tanah, maka revegetasi hutan akan semakin baik, begitu sebaliknya. 

Unsur-unsur geografi dan tanah yang berpengaruh terhadap revegetasi hutan 

adalah kemiringan lahan dan kedalaman tanah. Faktor lereng atau kemiringan 

berpengaruh terhadap erosi yang terjadi, semakin besar presentase kemiringan 

pada suatu lereng akan memberikan daya erosivitas pada hujan yang semakin 

besar, dan kerusakan vegetasi hutan. Sementara untuk kedalaman tanah 

menentukan banyaknya air yang dapat diserap tanah dengan demikian 

mempengaruhi besarnya aliran permukaan (Arsyad, 2000). 

(3) Hubungan pengaruh variabel pemberdayaan masyarakat terhadap pelestarian 

sumber mata air adalah sangat signifikan (***), dengan C.R. positif sebesar 4,344. 

Oleh karena nilai p value yang diperoleh > 0,05 dan C.R.  bertanda positif serta > 

1,96  maka H0 ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelestarian sumber mata air. Semakin 
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baik hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat, maka pelestarian sumber mata air 

akan semakin baik, begitu sebaliknya. Buwono et al. (2017), menjelaskan bahwa 

pengelolaan sumber mata air yang berbasis pemberdayaan masyarakat telah 

nyata dilakukan karena pentingnya lingkungan dan ketersediaan air untuk 

masyarakat. Strategi pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan sumber daya 

air antara lain (1) kemampuan manajemen sumberdaya manusia terus 

ditingkatkan seperti profesionalitas, akuntabilitas, inovasi manajemen dan 

teknologi; (2) ketersediaan fasilitas untuk sumber mata air dan (3) mendorong 

partisipasi dan peran masyarakat untuk pengembangan teknologi pengelolaan air 

(Anwar et al., 2014). 

(4) Hubungan pengaruh variabel geografi dan tanah terhadap profil vegetasi hutan 

adalah sangat signifikan (***), dengan C.R. positif sebesar 5,299. Oleh karena nilai 

p value yang diperoleh > 0,05 dan C.R. bertanda positif serta > 1,96,  maka H0 

ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa geografi dan tanah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap profil vegetasi hutan. Semakin baik karakteristik kondisi 

geografi dan tanah, maka profil vegetasi hutan akan semakin baik, begitu 

sebaliknya. Senoaji (2010) menjelaskan bahwa beberapa faktor geografi dan 

tanah berpengaruh secara nyata terhadap kondisi vegetasi hutan lindung. Faktor 

kelerengan lahan, jenis tanah dan intensitas curah hujan menjadi pertimbangan 

untuk kesesuaian lahan menjadi kawasan hutan lindung, wilayah hutan dengan 

keanekaragaman hayati yang dilindungi. 

(5) Hubungan pengaruh variabel revegetasi hutan terhadap pelestarian sumber mata 

air adalah sangat signifikan (***), dengan C.R. positif sebesar 5,760. Oleh karena 

nilai p value yang diperoleh > 0,05 dan C.R. bertanda positif serta > 1,96, maka 

H0 ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa revegetasi hutan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pelestarian sumber mata air. Semakin baik revegetasi 

hutan maka pelestarian sumber mata air akan semakin baik, begitu sebaliknya. 

Penutupan vegetasi memegang peranan penting dalam pengaturan sistem 

hidrologi, terutama "efek spons" yang dapat menyekap air hujan dan mangatur 

pengalirannya sehingga mengurangi kecenderungan banjir dan menjaga aliran air 

di musim kemarau. Fungsi tersebut akan hilang jika vegetasi di daerah DAS yang 

lebih tinggi hilang atau rusak. Di seluruh wilayah tropika, 90% petani di dataran 

rendah tergantung pada kegiatan 10% masyarakat yang tinggal di daerah hulu 
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sungai (MacKinnon et al, 1990). Dalam upaya konservasi mata air, salah satu 

metode yang dapat digunakan adalah dengan metode vegetasi, melalui 

rehabilitasi terprogram pada daerah resapan air, guna mendukung keseimbangan 

hidrologis di daerah kawasan mata air (Davis and De Wist, 1966). Riastika (2012) 

menjelaskan bahwa salah satu upaya perlindungan dan pelestarian area imbuhan 

air tanah (recharge area), antara lain: (1) melakukan kegiatan konservasi secara 

agronomis, (2) melakukan kegiatan konservasi secara mekanis dan (3) 

pengaturan daerah sempadan sumber air. 

(6) Hubungan pengaruh variabel revegetasi hutan terhadap profil vegetasi hutan 

adalah sangat signifikan (0,002), dengan C.R positif sebesar 3,084. Oleh karena 

nilai p value yang diperoleh > 0,05 dan C.R bertanda positif serta > 1,96  maka H0 

ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa revegetasi hutan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap profil vegetasi hutan. Semakin baik revegetasi hutan maka 

profil vegetasi hutan akan semakin baik, begitu sebaliknya. Safe’I dan Tsani 

(2016) menjelaskan indikator kelestarian hutan atau hutan yang sehat dari 

revegetasi yang telah dilakukan antara lain: (1) tutupan vegetasi yang cukup rapat; 

(2) siklus hidrologi terjaga dengan baik; (3) kesuburan tanah terjaga; (4) adanya 

interaksi antara faktor-faktor biotik dan abiotik tidak menimbulkan kerusakan dan 

(5) suksesi berlangsung baik. Keanekaragaman hayati juga digunakan untuk 

penilaian indikator kelestarian hutan atau kesehatan hutan. 

(7) Hubungan pengaruh variabel profil vegetasi hutan terhadap pelestarian sumber 

mata air adalah sangat signifikan (0,004) dengan C.R positif sebesar 2,914. Oleh 

karena nilai p value yang diperoleh > 0,05 dan C.R  bertanda positif serta > 1,96  

maka H0 ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa profil vegetasi hutan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pelestarian sumber mata air. Semakin baik profil 

vegetasi hutan maka pelestarian sumber mata air akan semakin baik, begitu 

sebaliknya. Komponen profil vegetasi seperti tajuk, seresah/humus dan sistem 

perakaran, berperanan penting dalam menjaga sistem tata air yaitu dalam hal: (1) 

menguapkan air (transpirasi); (2) menyerapkan air ke dalam tanah; (3) 

mengurangi daya kinetis butiran air hujan; (4) memperbesar daya tampung lahan; 

(5) untuk menyimpan air dalam tanah; (6) mengurangi aliran permukaan (run off) 

dan (7) mengurangi erosi tanah (Soerianegara dan Indrawan, 1978).  
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5.2  Pembahasan  

5.2.1 Faktor-faktor penentu pemberdayaan masyarakat terhadap revegetasi 

hutan Gunung Arjuna 

Berdasarkan hasil analisis SEM (structural equation model) Tabel 5.19. 

menunjukkan bahwa variabel pemberdayaan masyarakat berpengaruh sangat 

signifikan terhadap revegetasi hutan Gunung Arjuna (nilai probability < 0,05 dan 

critical ratio = 5.005 > 1,96). Semakin baik pemberdayaan masyarakat, maka 

revegetasi hutan akan semakin baik, begitu sebaliknya. Wakarmamu et al. (2015), 

menjelaskan bahwa ada pengaruh signifikan faktor-faktor pemberdayaan seperti 

profil, lembaga, ekonomi dan policy terhadap produktivitas rehabilitas hutan. Haque 

et al. (2016), menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat secara berkelanjutan 

berbasis pada pendekatan hasil pendapatan alternatif yang ramah lingkungan adalah 

sangat penting dalam mendukung kelestarian hutan secara global. Sementara Effendi 

et al. (2014), menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat mempunyai pengaruh 

positif terhadap konservasi hutan dan mencegah illegal logging yang mencakup 3 

aspek yaitu : (1) peningkatan pendapatan dan tumbuhnya ekonomi masyarakat 

pedesaan yang berwawasan lingkungan; (2) penyedian sarana dan prasarana; (3) 

penciptaan dan perilaku positif dalam pelestarian lingkungan.  

Nilai estimasi regression weights masing-masing indikator pemberdayaan 

masyarakat Gambar 5.55. antara lain sebagai berikut: sumberdaya manusia 0.99, 

ekonomi 0.99, sosial 0.97, kelembagaan lokal 1.00 dan sarana dan prasarana 1.00. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa menurut responden faktor kelembagaan lokal, sarana 

dan prasarana mempunyai peranan lebih tinggi dibandingkan faktor-faktor lainnya 

dalam pemberdayaan masyarakat untuk revegetasi hutan Gunung Arjuna.  

Hasil analisis persepsi responden tentang pemberdayaan masyarakat 

Gambar 5.1. menjelaskan bahwa nilai persetujuan responden mengenai  sumberdaya 

manusia sebagai modal pemberdayaan masyarakat untuk revegetasi hutan Gunung 

Arjuna adalah 57,6%; nilai persetujuan responden mengenai  ekonomi sebagai modal 

pemberdayaan masyarakat untuk revegetasi hutan Gunung Arjuna adalah 55,3%; 

nilai persetujuan responden mengenai sosial sebagai modal pemberdayaan 

masyarakat untuk revegetasi hutan Gunung Arjuna adalah 52,3%; nilai persetujuan 

responden mengenai kelembagaan sebagai modal pemberdayaan masyarakat untuk 
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revegetasi hutan Gunung Arjuna adalah 54,3% dan nilai persetujuan responden 

mengenai  sarana dan prasarana sebagai modal pemberdayaan masyarakat untuk 

revegetasi hutan Gunung Arjuna adalah 55,2%. Secara keseluruhan responden 

memberikan tanggapan persetujuan bahwa sumberdaya manusia, ekonomi, sosial, 

kelembagaan, sarana dan prasarana sebagai modal pemberdayaan masyarakat 

untuk revegetasi hutan Gunung Arjuna, dan berdasarkan nilai estimasi regression 

weights kelembagaan, sarana dan prasarana mempunyai peranan lebih tinggi 

dibandingkan faktor-faktor lainnya. 

Peranan lembaga pengelola hutan semakin jelas secara fungsional setelah 

ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.89 tahun 2014 

bahwa lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa yang 

bertugas untuk mengelola hutan desa yang secara fungsional berada dalam 

organisasi desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Lembaga masyarakat 

desa hutan merupakan lembaga yang berbadan hukum serta mempunyai fungsi 

sebagai wadah bagi masyarakat desa hutan untuk melakukan kerja sama dengan 

Perum Perhutani dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan prinsip 

kemitraan. Lembaga masyarakat desa hutan memiliki hak kelola di petak hutan 

pangkuan di wilayah desa, dimana lembaga tersebut berada, bekerjasama dengan 

Perum Perhutani dan mendapat bagi hasil dari kerjasama tersebut. Dalam 

menjalankan kegiatan pengelolaan hutan, lembaga masyarakat desa hutan 

mempunyai aturan main yang dituangkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran 

Rumah Tangga (ART) (Darmanto dan Weningsih, 2014). Pemberdayaan masyarakat 

desa hutan melalui program penguatan lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) 

dapat mengoptimalkan hasil upaya mensejahterakan masyarakat desa sekitar 

kawasan hutan, sebab perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan 

secara efektif dan efisien dilakukan oleh lembaga masyarakat desa hutan (Choiria et 

al., 2014). Sementara Zakaria (2009) menjelaskan lebih spesifik hasil penelitiannya 

bahwa penguatan kelembagaan merupakan kunci pemberdayaan kesejahteraan 

petani melalui (1) pengembangan sumberdaya manusia, (2) pengembangan 

kelembagaan (aturan main), (3) rekayasa teknologi dan (4) perbaikan lingkungan 

sosial dan ekonomi. 

Selain kelembagaan, sarana dan prasarana juga mempunyai peranan lebih 

tinggi dibandingkan faktor-faktor lainnya dalam pemberdayaan masyarakat untuk 
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revegetasi hutan Gunung Arjuna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 

1997, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai 

maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana atau yang sering disebut infrastruktur 

(Jayadinata, 1992) adalah merupakan suatu faktor potensial yang sangat penting 

dalam menentukan arah dan masa depan perkem-bangan suatu wilayah, karena 

pembangunan tidak akan sukses dan berjalan dengan baik tanpa dukungan 

prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana adalah fasilitas atau aset yang 

digunakan sebagai alat dan pendukung utama terselenggaranya suatu proses usaha 

atau aktivitas dalam rangka pencapaian tujuan, dalam penelitian ini sarana dan 

prasarana pemberdayaan  masyarakat Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo antara lain 

akses jalan desa, alat transportasi desa, prasarana air bersih, prasarana fasilitas 

kesehatan dan fasilitas pendidikan. Hal ini sesuai dengan Widjajanti (2011) bahwa 6 

indikator penilaian sarana dan prasarana untuk pemberdayaan masyarakat antara lain: 

(1) sarana produksi pertanian, (2) sarana dan prasarana pendidikan, (3) sarana dan 

prasarana kesehatan, (4) sarana dan prasarana ekonomi, (5) sarana dan prasarana 

komunikasi, dan (6) sarana dan prasarana transportasi. 

 

5.2.2 Pengaruh kondisi geografi dan tanah terhadap revegetasi hutan Gunung 

Arjuna 

Berdasarkan hasil analisis SEM (structural equation model) Tabel 5.19. 

menunjukkan bahwa variabel geografi dan tanah berpengaruh sangat signifikan 

terhadap revegetasi hutan (nilai probability < 0,05 dan critical ratio = 6.273 > 1,96). 

Semakin baik kondisi karakteristik geografi dan tanah, maka revegetasi hutan akan 

semakin baik, begitu sebaliknya. Unsur-unsur geografi dan tanah yang berpengaruh 

terhadap revegetasi hutan adalah kemiringan lahan dan kedalaman tanah. Faktor 

lereng atau kemiringan berpengaruh terhadap erosi yang terjadi, semakin besar 

presentase kemiringan pada suatu lereng akan memberikan daya erosivitas pada 

hujan yang semakin besar, dan kerusakan vegetasi hutan. Sementara untuk 

kedalaman tanah menentukan banyaknya air yang dapat diserap tanah dengan 

demikian mempengaruhi besarnya aliran permukaan (Arsyad, 2000). 

Nilai estimasi regression weights masing-masing indikator geografi dan tanah 

Gambar 5.55. yaitu: kemiringan lahan 1.00 dan kedalaman tanah efektif 1.00. Kondisi 
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ini menunjukkan bahwa menurut responden faktor kemiringan lahan dan kedalaman 

tanah efektif mempunyai pengaruh sama terhadap revegetasi hutan Gunung Arjuna. 

Hasil analisis persepsi responden tentang kondisi geografi dan tanah Gambar 

5.2. menjelaskan bahwa responden menyatakan sangat setuju dan setuju sebesar 

57,6% mengenai  kemiringan lahan berpengaruh terhadap revegetasi hutan Gunung 

Arjuna; dan responden menyatakan sangat setuju dan setuju sebesar 53,3% 

mengenai kedalaman tanah efektif mempunyai pengaruh terhadap revegetasi hutan 

Gunung Arjuna. 

Kemiringan lahan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan 

mengendalikan proses-proses pembentukan tanah dan kondisi vegetasi lahan. 

Kemiringan lahan juga merupakan salah satu gejala perkembangan tanah akibat 

pengaruh lingkungan fisik dan hayati. Kelerengan lahan berpengaruh terhadap 

terjadinya erosi, semakin besar presentase kemiringan suatu lereng, maka akan 

memberikan daya erosivitas hujan semakin besar, dan terjadi pelepasan material 

kesuburan dan sifat fisika tanah permukaan, kondisi ini berpengaruh terhadap 

kerusakan vegetasi tanaman hutan (Arsyad, 2000).  

Faktor kemiringan lahan juga berpengaruh pada erosi lahan adalah 

kemiringan lereng, panjang lereng dan bentuk lereng (Utomo, 1987). Semakin curam 

kemiringan lereng akan semakin meningkatkan jumlah dan kecepatan aliran 

permukaan, sehingga memperbesar energi kinetik dan meningkatkan kemampuan 

untuk mengangkut butir -butir tanah (Morgan, 1996). Hal ini disebabkan gaya berat 

berbanding lurus dengan kemiringan permukaan tanah. Adapun gaya berat 

merupakan persyaratan mutlak untuk terjadinya proses pengikisan (detachment), 

pengangkutan (transportasian), dan pengendapan (sedimentation) (Wiradisastra, 

1999). 

Kedalaman tanah efektif adalah kedalaman tanah yang masih dapat ditembus 

akar tanaman. Pengamatan kedalaman tanah efektif dilakukan dengan mengamati 

persebaran akar tanaman. Banyaknya perakaran, baik akar halus maupun akar kasar, 

serta dalamnya akar-akar tersebut dapat menembus tanah dan bila tidak dijumpai 

akar tanaman, maka kedalaman efektif ditentukan berdasarkan kedalaman solum 

tanah. Semakin dalam kedalaman tanah, maka bahan organik atau unsur hara 

memegang peranan penting untuk tanaman semakin berkurang dan tidak produktif 

tanah yang dihasilkan (Hardjowigeno, 2007). 
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5.2.3 Pengaruh revegetasi hutan Gunung Arjuna terhadap pelestarian sumber 

mata air 

Berdasarkan hasil analisis SEM (structural equation model) Tabel 5.19. 

menunjukkan bahwa variabel revegetasi hutan berpengaruh sangat signifikan 

terhadap pelestarian sumber mata air (nilai probability < 0,05 dan critical ratio = 5.760 

> 1,96). Semakin baik revegetasi hutan maka pelestarian sumber mata air akan 

semakin baik, begitu sebaliknya. Penutupan vegetasi memegang peranan penting 

dalam pengaturan sistem hidrologi, terutama "efek spons" yang dapat menyekap air 

hujan dan mangatur pengalirannya sehingga mengurangi kecenderungan banjir dan 

menjaga aliran air di musim kemarau. Fungsi tersebut akan hilang jika vegetasi di 

daerah aliran sungai yang lebih tinggi hilang atau rusak. Di seluruh wilayah tropika, 

90% petani di dataran rendah tergantung pada kegiatan 10% masyarakat yang tinggal 

di daerah hulu sungai (MacKinnon et al, 1990). Dalam upaya konservasi mata air, 

salah satu metode yang dapat digunakan adalah dengan metode vegetasi, melalui 

rehabilitasi terprogram pada daerah resapan air, guna mendukung keseimbangan 

hidrologis di daerah kawasan mata air (Davis and De Wist, 1966). Riastika (2012) 

menjelaskan bahwa salah satu upaya perlindungan dan pelestarian area imbuhan air 

tanah (recharge area), antara lain: (1) melakukan kegiatan konservasi secara 

agronomis, (2) melakukan kegiatan konservasi secara mekanis dan (3) pengaturan 

daerah sempadan sumber air. 

Hasil revegetasi hutan untuk pelestarian area sumber mata air di Gunung 

Arjuna Prigen, Pasuruan melalui sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan 

dengan melibatkan lembaga donor, pemerhati lingkungan, lembaga masyarakat desa 

hutan, Perhutani dan masyarakat sekitar hutan Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo 

dengan hasil menunjukkan bahwa revegetasi hutan berpengaruh signifikan terhadap 

pelestarian sumber mata air: 

(a) Revegetasi hutan tahap pertama area sumber mata air Lajer tahun 2014, jumlah 

pohon 3000, dengan luasan 10 hektar, prosentase pohon hidup  94%, dan debit 

air sumber mata air adalah 10,35 liter/detik 

(b) Revegetasi hutan tahap kedua area sumber mata air Dawuhan tahun 2015, jumlah 

pohon 1500, dengan luasan 15 hektar, prosentase pohon hidup 92%, dan debit 

air sumber mata air adalah 25,47 liter/detik  
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(c) Revegetasi hutan tahap ketiga area sumber mata air Sumber Kuning tahun 2016, 

jumlah pohon 5000, dengan luasan 25 hektar, prosentase pohon hidup 86%, dan 

debit air sumber mata air adalah 10,25 liter/detik 

(d) Revegetasi hutan tahap keempat sumber mata air Watu Pereng tahun 2017, 

jumlah pohon 8000, dengan luasan 46 hektar, prosentase pohon hidup 99%, dan 

debit air sumber mata air adalah 0,80 liter/detik 

Nilai estimasi regression weights masing-masing indikator revegetasi hutan 

Gambar 5.55 antara lain sebagai berikut: spesies tanaman 1.00, pembibitan 0.92, 

pemupukan 0.99, penanaman 0.95 dan perawatan 1.00. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa menurut responden faktor jenis tanaman dan perawatan tanaman mempunyai 

peranan lebih tinggi dibandingkan faktor-faktor lainnya dalam revegetasi hutan untuk 

pelestarian sumber mata air di Gunung Arjuna.  

Hasil analisis persepsi responden Gambar 5.3. bahwa responden menyatakan 

setuju dan sangat setuju sebesar 59,1% mengenai spesies tanaman revegetasi hutan 

Gunung Arjuna berpengaruh terhadap pelestarian sumber mata air mata air Lajer, 

Dawuan, Sumberkuning dan Watupereng. Responden menyatakan setuju dan sangat 

setuju sebesar 56,2% mengenai pembibitan tanaman revegetasi hutan Gunung 

Arjuna berpengaruh terhadap pelestarian sumber mata air mata air Lajer, Dawuan, 

Sumberkuning dan Watupereng. Responden menyatakan setuju dan sangat setuju 

sebesar 58,1% mengenai pemupukan tanaman revegetasi hutan Gunung Arjuna 

berpengaruh terhadap pelestarian sumber mata air mata air Lajer, Dawuan, 

Sumberkuning dan Watupereng. Responden menyatakan setuju dan sangat setuju 

sebesar 57,6% mengenai penanaman pohon revegetasi hutan Gunung Arjuna 

berpengaruh terhadap pelestarian sumber mata air mata air Lajer, Dawuan, 

Sumberkuning dan Watupereng. Responden menyatakan setuju dan sangat setuju 

sebesar 56,5% mengenai perawatan tanaman revegetasi hutan Gunung Arjuna 

berpengaruh terhadap pelestarian sumber mata air mata air Lajer, Dawuan, 

Sumberkuning dan Watupereng. 

Safe’I dan Tsani (2016) menjelaskan indikator revegetasi hutan yang sehat 

untuk pelestarian sumber mata air antara lain: (1) tutupan vegetasi yang cukup rapat; 

(2) siklus hidrologi terjaga dengan baik; (3) kesuburan tanah terjaga; (4) adanya 

interaksi antara faktor-faktor biotik dan abiotik tidak menimbulkan kerusakan dan (5) 

suksesi berlangsung baik. Keanekaragaman hayati spesies tanaman juga digunakan 
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untuk penilaian indikator kelestarian hutan atau kesehatan hutan. Soerianegara dan 

Indrawan (1978) menjelaskan bahwa komponen-komponen pada spesies tanaman 

seperti tajuk, seresah/humus dan sistem perakaran, berperanan penting dalam 

menjaga sistem tata air yaitu dalam hal: (1) menguapkan air (transpirasi); (2) 

menyerapkan air ke dalam tanah; (3) mengurangi daya kinetis butiran air hujan; (4) 

memperbesar daya tampung lahan; (5) untuk menyimpan air dalam tanah; (6) 

mengurangi aliran permukaan (run off) dan (7) mengurangi erosi tanah.  

 

5.2.4 Model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan berbasis revegetasi 

hutan Gunung Arjuna dan pelestarian area di sekitar sumber mata air  

Besar kontribusi variabel pemberdayaan masyarakat dan geografi & tanah 

terhadap revegetasi hutan, profil vegetasi hutan dan pelestarian sumber mata air 

ditunjukkan oleh nilai squared multiple correlation masing-masing variabel endogen. 

 

Tabel 5.20. Nilai squared multiple correlation squared  

 Estimate 

Revegetasi hutan 0.737 

Profil vegetasi hutan 0.850 

Pelestarian sumber mata air 0.809 

 

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 5.20. maka diperoleh beberapa hasil 

kontribusi variabel eksogen terhadap endogen antara lain sebagai berikut: 

(1) Nilai squared multiple correlation variabel revegetasi hutan adalah sebesar 0,737, 

hal ini menunjukkan bahwa besar kontribusi yang diberikan variabel 

pemberdayaan masyarakat dan geografi & tanah terhadap revegetasi hutan 

adalah sebesar 73,7%, sedangkan sisanya sebanyak 26,3% variansi revegetasi 

hutan dipengaruhi oleh faktor lain di luar pemberdayaan masyarakat dan geografi 

& tanah. 

(2) Nilai squared multiple correlation variabel profil vegetasi hutan adalah sebesar 

0,850, hal ini menunjukkan bahwa besar kontribusi yang diberikan variabel 

revegetasi hutan, pemberdayaan masyarakat dan geografi & tanah terhadap 

profil vegetasi hutan adalah sebesar 85,0%, sedangkan sisanya sebanyak 15,0% 

variansi profil vegetasi hutan dipengaruhi oleh faktor lain di luar revegetasi hutan, 

pemberdayaan masyarakat dan geografi serta tanah. 
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(3) Nilai squared multiple correlation variabel pelestarian sumber mata air adalah 

sebesar 0,809, hal ini menunjukkan bahwa besar kontribusi yang diberikan 

variabel pemberdayaan masyarakat dan geografi & tanah terhadap pelestarian 

sumber mata air adalah sebesar 80,9%, sedangkan sisanya sebanyak 19,1% 

variansi pelestarian sumber mata air dipengaruhi oleh faktor lain di luar 

pemberdayaan masyarakat dan geografi serta tanah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan: 

PM1 : sumberdaya manusia RH1 : spesies tanaman 
PM2 : ekonomi RH2 : pembibitan 
PM3 : sosial RH3 : pemupukan 
PM4 : kelembagaan  RH4 : penanaman 
PM5 : sarana dan prasarana RH5 : perawatan 
GT1 : kemiringan lahan PVH1 : stratifikasi vegetasi 
GT2 : kedalaman tanah efektif PVH2 : kekayaan burung 
PSA1 : debit air di musim hujan PVH3 : kekayaan taksonomi 
PSA2 : debit air di musim kemarau PVH4 : kerapatan tanaman 
PSA3 : erosi    
PSA4 : nilai ekonomi air     

Gambar 5.55. Hasil estimasi modifikasi model struktural 
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Hasil analisis squared multiple correlation squared variabel revegetasi hutan 

Tabel 5.20. menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh variabel pemberdayaan 

masyarakat dan geografi & tanah terhadap revegetasi hutan adalah sebesar 73,7%, 

sementara sisanya yaitu 26,3% variansi revegetasi hutan dipengaruhi oleh faktor lain 

di luar pemberdayaan masyarakat dan geografi & tanah. Hasil analisis squared 

multiple correlation squared variabel pelestarian sumber mata air Tabel 5.20. 

menunjukkan bahwa kontribusi variabel pemberdayaan masyarakat dan geografi & 

tanah terhadap pelestarian sumber mata air adalah sebesar 80,9%, sedangkan 

sisanya yaitu 19,1% variansi pelestarian sumber mata air dipengaruhi oleh faktor lain 

di luar pemberdayaan masyarakat dan geografi & tanah. Berdasarkan hasil analisis 

squared multiple correlation squared tersebut menyatakan bahwa pemberdayaan 

masyarakat sekitar hutan dapat menjadi model dalam revegetasi dan pelestarian 

sumber mata air secara berkelanjutan.  

Adekola et al. (2015) dalam penelitian yang berjudul conserving and 

preserving forest and forest resources in Nigerian rural communities: implications for 

community education, menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat pedesaan 

mengenai konservasi hutan mempunyai pengaruh signifikan pada pencegahan 

kerusakan ekosistem hutan. Sumarhani (2013), menyatakan bahwa pemberdayaan 

masyarakat sekitar hutan mampu meningkatkan peran serta masyarakat, 

mengembangkan partisipasi, kemitraan dan kemandirian terhadap peningkatan 

kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat 

merupakan jaminan terciptanya kelestarian lingkungan, hutan dan kawasan 

konservasi. Masyarakat yang berada di sekitar hutan akan menjadi kekuatan besar 

dalam menjaga kelestarian hutan. Effendi et al. (2014), menjelaskan bahwa kegiatan 

pola-pola pemberdayaan masyarakat sekitar hutan produksi seperti peningkatan 

pendapatan, penyediaan sarana dan prasarana serta penciptaan perilaku positif 

pelestarian lingkungan dapat mencegah illegal logging.  

Estimasi Regression Weights SEM (structural equation model), pengujian 

model struktural, untuk masing-masing indikator pemberdayaan masyarakat sekitar 

hutan untuk revegetasi dan pelestarian area sekitar sumber mata air di Gunung Arjuno 

Gambar 5.56. menyatakan nilai sumberdaya manusia 0.99, ekonomi 0.99, sosial 0.97, 

kelembagaan lokal 1.00 dan sarana dan prasarana 1.00. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa menurut responden faktor kelembagaan lokal, sarana dan prasarana 
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mempunyai pengaruh lebih tinggi dibandingkan faktor-faktor lainnya. Hal ini 

menjelaskan bahwa faktor kelembagaan masyarakat hutan, sarana dan prasarana 

dapat menjadi model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan terhadap keberhasilan 

revegetasi dan pelestarian area di sekitar sumber mata air, dan merupakan kebaruan 

penelitian disertasi ini. Hasil ini menguatkan dari penelitian Wibawa (2014) bahwa 

salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat untuk rehabilitasi hutan adalah 

pengembangan akses dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat. 

Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat itu terutama pada aspek- aspek 

kelembagaan masyarakat. Selanjutnya Direktorat Jenderal Perlindingan Hutan dan 

Konservasi Alam, Departemen Kehutanan (2008), menjelaskan bahwa salah satu 

strategi yang harus ditempuh dalam upaya pemberdayaan masyarakat adalah 

pengembangan kelembagaan masyarakat. Widianingsih et al. (2016), dengan 

penelitian contribution of forest restoration to rural livelihoods and household income 

in Indonesia menyatakan bahwa faktor kelembagaan merupakan indikator dalam 

menentukan pemanfaatan hutan dalam konsesi restorasi hutan. Sumedi et al. (2012) 

menjelaskan bahwa strategi pengelolaan optimal pegunungan Jawa adalah 

terbentuknya kelembagaan masyarakat desa hutan. 

 

5.2.5 Implementasi kelembagaan untuk pemberdayaan masyarakat  

Nilai penting pemberdayaan masyarakat adalah meletakkan masyarakat 

sebagai tujuan pengembangan, setiap anggota masyarakat mampu sebagai pelaku 

proses pembangunan, baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat lainnya. Setiap 

anggota masyarakat terlibat langsung dalam pemberdayaan yaitu aktif, memiliki 

kemampuan berfikir, berkehendak dan berusaha. Dalam kerangka pikir demikian, 

maka sebagaimana Suharto (2009) menjelaskan bahwa sasaran dan strategi 

pemberdayaan  ditujukan pada tiga hal terkait, yakni : 

(1) Enabling, yakni membantu masyarakat sekitar hutan yaitu Desa Leduk, Dayurejo 

dan Jatiarjo mengenali potensi dan kemampuan masyarakat, dan selanjutnya 

dapat merumuskan strategi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang 

masyarakat hadapi dan rasakan. Konsep enabling  juga menjelaskan perlunya 

dorongan dan motivasi pada masyarakat untuk mampu merumuskan agenda, 

jadwal, pelaksanaan dan tindakan untuk menanggulangi permasalahan yang 

mereka hadapi. 
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(2) Empowering, merupakan upaya meningkatkan daya dukung yang dimiliki 

masyarakat Desa Leduk, Dayurejo dan Jatiarjo dari berbagai macam masukan, 

koreksi dan perbaikan  untuk mencapai sasaran dan tujuan pemberdayaan. 

Beberapa point penguatan daya dukung masyarakat antara lain modal manusia, 

modal alam, modal ekonomi, modal fisik, maupun modal sosial yang dimiliki setiap 

anggota masyarakat. 

(3) Protecting, yakni mendorong terwujudnya lembaga masyarakat desa hutan 

(LMDH) di Desa Leduk, Dayurejo dan Jatiarjo, yang tentunya dapat memberikan 

perlindungan dan mencegah agar setiap anggota masyarakat yang lemah tidak 

semakin lemah, karena  adanya kegiatan pembangunan, sebaliknya setiap   

anggota masyarakat berubah dan meningkat kualitas hidupnya. Konsep 

perlindungan disini jangan diartikan mengisolasi, menutupi, menghambat  atau 

mengkerdilkan masyarakat kecil dan lemah. Namun demikian makna melindungi 

adalah sebagai upaya mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, 

serta eksploitasi dari kuat terhadap yang lemah. 

Dalam beberapa kajian menunjukkan bahwa lembaga masyarakat desa hutan 

(LMDH) pada kenyataannya sebagai pilihan yang dapat dipercaya sebagai agen 

dalam program revegetasi dan pelestarian sumber mata air di hutan Gunung Arjuna. 

Namun demikian ada beberapa kriteria yang seharusnya dimiliki dan dipenuhi oleh 

kelembagaan tersebut, sehingga lembaga masyarakat desa hutan dapat 

melaksanakan revegetasi hutan dan pelestarian area di sekitar sumber mata. Kriteria 

kapasitas kelembagaan tersebut antara lain sumberdaya manusia, manajemen 

organisasi, modal sosial dan kapasitas manajerial. Arah dan sasaran baru 

kelembagaan adalah bagaimana lembaga masyarakat desa hutan dapat efektif dan 

optimal dalam pengelolaan dan pelestarian hutan dan sumber mata air  dengan visi 

pemberdayaan. 

Urgensi keberadaan lembaga masyarakat desa hutan di sini adalah sebuah 

organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai inisiator, penggerak dalam 

memfasilitasi, mediasi, komunikasi sekaligus sebagai pelaku langsung 

mengembangkan partisipasi, mendayagunakan swadaya gotong royong demi 

mewujudkan kemandirian masyarakat desa untuk pelestarian hutan dan sumber mata 

air. 
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Optimalisasi pengembangan lembaga masyarakat desa hutan dalam rangka 

peningkatan pendapatan, swadaya, dan kesejahteraan anggota masyarakat dapat 

tercapai jika dikembangkan bentuk-bentuk kerja sama antara lembaga 

kemasyarakatan sebagai inisiator pemberdayaan. Mengapa kegiatan ini penting 

untuk dilakukan, karena: pertama, permasalahan potensi sumber daya manusia, 

sumber daya alam dan karakteristik wilayah yang tidak sama. Kerja sama antara 

lembaga masyarakat desa hutan lokal  akan menumbuhkan kerja sama pelestarian 

hutan dan sumber mata air  yang sinergis. Kedua, sebagai forum koordinasi 

perencanaan pengelolaan hutan antar wilayah kegiatannya tidak berdampak 

merugikan bagi masyarakat maupun daerah lain. 

 

5.2.6 Strategi penguatan lembaga masyarakat desa hutan  

Prioritas strategi pemberdayaan masyarakat yang bisa dilaksanakan oleh 

lembaga masyarakat desa hutan di Desa Leduk, Dayurejo dan Jatiarjo antara lain (i) 

terbentuk dan ditetapkan struktur organisasi lembaga masyarakat desa hutan (LMDH), 

(ii) fungsi dan tanggung jawab lembaga masyarakat desa hutan (LMDH), haruslah 

sesuai dengan visi dan tujuan pemberdayaan masyarakat, (iii) peran aktif lembaga 

masyarakat desa hutan (LMDH) dalam pelestarian hutan dan sumber mata air, (iv) 

partisipasi aktif lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) dalam melakukan kerjasama 

dengan beberapa perusahaan untuk pembiayaan rehabilitasi hutan; (v) partisipasi 

aktif lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) dalam melakukan kerjasama dengan 

masyarakat, perusahaan, universitas dan perhutani untuk pengelolaan hutan; (vi) 

menerapkan standar prosedur dan evaluasi dalam revegetasi hutan dan pelestarian 

sumber mata air. 

(1) Struktur organisasi lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) merupakan suatu 

desain organisasi dalam rangka mendukung sistem, sumberdaya dalam 

organisasi, strategi, serta ketrampilan kerja. Perubahan struktur organisasi 

menjadi efektif, ketika terintegrasi secara komprehensif dengan inisiatif 

pengembangan kapasitas lembaga masyarakat desa hutan (LMDH). Struktur 

organisasi lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) dibentuk oleh masyarakat 

desa hutan dalam rangka kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan dengan 

sistem pengelolaan hutan bersama masyarakat. LMDH merupakan lembaga yang 

berbadan hukum, mempunyai fungsi sebagai wadah bagi masyarakat desa hutan 
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untuk menjalin kerjasama degan Perum Perhutani dalam pengelolaan hutan 

bersama masyarakat dengan prinsip kemitraan. LMDH memiliki hak kelola di 

petak hutan pangkuan di wilayah desa 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). 

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah lembaga masyarakat desa 

yang berkepentingan dalam kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan bersama 

masyarakat, yang anggotanya berasal dari unsur lembaga desa dan atau unsur 

masyarakat yang ada di desa tersebut yang mempunyai kepedulian terhadap 

sumberdaya hutan (Perhutani, 2009). 

(2) Fungsi dan tanggung jawab lembaga masyarakat desa hutan (LMDH), haruslah 

sesuai dengan visi dan tujuan pemberdayaan masyarakat. Menurut Mitchell (2002) 

kapasitas fungsi dan tanggung jawab organisasi dipengaruhi oleh 3 faktor utama 

yaitu: (1) motivasi organisasi, untuk mencapai tujuan kinerja; (2) lingkungan 

eksternal organisasi, dan (3) kapasitas organisasi. Sedangkan kinerja tanggung 

jawab lembaga masyarakat desa hutan (LMDH), dapat diukur dari 4 aspek penting, 

yaitu:  

a. Relevansi; tingkat dimana stakeholder LMDH beranggapan bahwa LMDH 

relevan dengan kebutuhan mereka. Klien menilai relevansi produk atau jasa 

dengan cara membeli produknya, pegawai dengan cara bekerja keras.  

b. Efektivitas; tingkat dimana LMDH sukses dalam menjalankan strategi, visi dan 

misinya.  

c. Efisiensi; sejauh mana LMDH mengelola dengan baik sumber daya yang 

dimiliki (keuangan, manusia, informasi)  

d. Kemampuan Keuangan; bagaimana kemampuan keuangan LMDH baik dalam 

jangka pendek, maupun jangka panjang.  

(3) Peran aktif lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) dalam pelestarian hutan dan 

sumber mata air adalah partisipasi lembaga masyarakat desa hutan dalam 

kegiatan program pelestarian hutan dan sumber mata air di Gunung Arjuna, yang 

meliputi beberapa tahapan kegiatan: (1) perencanaan pelestarian hutan dan 

sumber mata air, adalah proses pengambilan keputusan yang rasional dalam 

pelestarian hutan dan sumber mata air; (2) pelaksanaan pelestarian hutan dan 
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sumber mata air adalah kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan 

pelestarian hutan dan sumber mata air yang telah direncanakan; (3) pemanfaatan 

hasil pelestarian hutan dan sumber mata air adalah pembagian hasil usaha dari 

kegiatan pelestarian hutan dan sumber mata air; (4) monitoring dan evaluasi 

pelestarian hutan dan sumber mata air adalah kegiatan yang mengarah pada 

evaluasi hasil program pelestarian hutan dan sumber mata air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Partisipasi aktif lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) dalam melakukan 

kerjasama dengan beberapa perusahaan untuk pembiayaan rehabilitasi hutan. 

Perusahaan merupakan salah satu bagian penting dalam pembiayaan  

pengelolaan hutan dan sumber mata air sebagaimana Undang-Undang 

Penanaman Modal yang meminta perusahaan berkomitmen untuk berperan serta 

dalam pengelolaan lingkungan yang bermanfaat melalui tanggung jawab sosial 

perusahaan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan hadir sebagai 

jawaban atas tuntutan etika bisnis, hukum dan publik yang ditujukan kepada 

perusahaan. Dasar hukum yang menjadi panduan adalah Undang-Undang Nomer 

25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomer 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang Penanaman 

Modal disebutkan bahwa setiap penanam modal salah satunya berkewajiban 

Gambar 5.56. Fungsi dan tanggung jawab organisasi 
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melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan dalam Undang-

Undang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa Perseroan yang menjalankan 

kegiatan usahanya dibidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib 

melaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

LMDH sebagai lembaga yang berbadan hukum serta mempunyai fungsi sebagai 

wadah bagi masyarakat desa hutan untuk melakukan kerja sama dengan 

perusahaan dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan prinsip 

kemitraan, mempunyai peran aktif untuk: (1) meningkatkan kerjasama dengan 

perusahaan dan pihak yang berkepentingan terhadap tenggung jawab 

keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan; (2) meningkatkan kontribusi 

perusahaan dalam pelestarian hutan, masyarakat desa di sekitar hutan dan 

beberapa pihak yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya hutan; (3) 

keterlibatan masyarakat desa secara luas dalam pelestrian dan pengelolaan 

sumberdaya hutan; (4) menyamakan program kegiatan pelestarian dan  

pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah 

berdasarkan kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan; (5) 

meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder; (6) 

pengembangan usaha ekonomi kreatif dan produktif menuju masyarakat desa 

hutan mandiri, dan terciptanya hutan lestari. 

(5) Partisipasi aktif lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) dalam melakukan 

kerjasama dengan masyarakat, perusahaan, universitas dan perhutani untuk 

pengelolaan hutan. Menurut Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum 

Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2001, pengelolaan hutan bersama masyarakat 

adalah suatu sistem pengelolaan hutan yang dilaksanakan bersama-sama antara  

Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan beberapa pihak yang 

berkepentingan (stakeholders lainnya: masyarakat, perusahaan, universitas), 

sehingga fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal 

dan proporsional. Lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) sebagai lembaga 

pengelola hutan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa mempunyai peranan 

aktif dalam mengelola hutan bersama stakeholders lainnya yaitu masyarakat, 

perusahaan, universitas dan lembaga-lembaga lingkungan lainnya.  

Pengelolaan hutan bersama masyarakat, perusahaan, universitas dan lembaga-

lembaga lingkungan lainnya merupakan sistem pengelolaan hutan yang bersinergi 
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antara Perhutani dengan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai 

keberlanjutan fungsi dan manfaat hutan yang optimal. Pengelolaan hutan 

bersama masyarakat, perusahaan, universitas dan lembaga-lembaga lingkungan 

lainnya dapat merupakan program corporate social responsibility (CSR) yaitu 

tanggung jawab perusahaan yang diwujudkan dengan memberikan kontribusi 

pada lingkungan dan sebagai bentuk pelaksanaan dari prinsip good corporate 

governance yaitu tanggung jawab dan keadilan. Pengelolaan hutan bersama 

melibatkan masyarakat, perusahaan, universitas dan lembaga-lembaga 

lingkungan lainnya secara aktif dalam pengelolaan hutan menunjukkan adanya 

keberpihakan kepada masyarakat setempat dalam pelestarian hutan dan sumber 

mata air. 

(6) Penerapan standar prosedur dan evaluasi dalam revegetasi hutan dan pelestarian 

sumber mata air. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 

60/Menhut-II/2009 menjelaskan revegetasi adalah usaha untuk memperbaiki dan 

memulihkan vegetasi yang rusak melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan 

pada lahan bekas penggunaan kawasan hutan. Standar prosedur revegetasi 

hutan dibagi dalam tiga tahapan yaitu bagian (1) proses persemaian dan 

pembibitan tanaman (2) penanaman dan (3) pemeliharaan. Untuk memantau 

keberhasilan kegiatan revegetasi, monitoring perlu dilakukan secara periodik 

(Wibisono dan Dohong, 2017). 

a. Persemaian adalah penyediaan bibit yang berkualitas untuk penanaman, 

dimana proses waktunya satu sampai dua tahun sebelum ditanam 

(Soerianegara, 1971). Persemaian dapat dibuat permanen atau sementara 

tergantung cakupan areal yang akan ditanam dan ketersediaan sumber daya. 

Pemeliharaan bibit dahulu dalam persemaian sebelum ditanam di lapangan 

dimaksudkan untuk mendapatkan bibit tanaman yang baik, baik dari segi 

kuantitas maupun kualitas dan dapat ditanam pada waktu yang tepat pula 

(Onrizal, 2005). 

b. Penanaman adalah reintroduksi untuk mengembalikan spesies ke habitat 

alaminya dilakukan dengan penanaman dengan menggunakan seedling yang 

dikembangkan dari kebun bibit maupun bagian dari tanaman (propagule) 

(Sutomo, 2009). Pada proses penanaman, ukuran lebar dan jarak antar jalur 

merupakan faktor yang harus diperhatikan, karena kunci keberhasilan 
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rehabilitasi hutan secara teknis menurut Mori (2001) adalah pengaturan 

cahaya (light control) dan pemilihan jenis tanaman. Soerinegara (1971), 

menyampaikan agar lebar jalur dibuat sekedar dapat dilalui dan 

memungkinkan penanaman (± 1 meter) dengan jarak antar jalur yang 

disesuaikan dengan kebutuhan akan banyaknya tanaman, misalnya antara 

10-20 m (bagian tegakan yang tidak diganggu). 

Menurut Peraturan menteri Kehutanan Nomor P. 70/Menhut-II/2008 tentang 

Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dijelaskan pada Bab IV. poin 

2. jumlah dan jarak tanaman, jumlah tanaman per satuan luas dan jarak tanam 

ditentukan oleh fungsi hutan, kelerengan lapangan, sifat silvikulktur setiap 

jenis tanaman dan ketersediaan anggaran. Sedangkan jumlah tanaman untuk 

kegiatan pengkayaan memperhatikan populasi tanaman yang sudah ada. 

Pada umumnya jumlah dan jarak tanam yang sering digunakan untuk 

reboisasi adalah :  

 5 meter x 5 meter (400 batang/ha)  

 5 meter x 2,5 meter (800 batang/ha)  

 3 meter x 3 meter (1.110 batang/ha)  

 3 meter x 2 meter (1.666 batang/ha)  

 3 meter x 1 meter (3.333 batang/ha)  

Prosedur penanaman menurut Temmes (1992), dapat dijelaskan sebagai 

berikut: (1) buat lubang tanam bibit pohon dengan cangkul, (2) masukkan bibit 

tanaman dengan posisi tegak, diusahakan bibit tertanam sedalam 3 cm dari 

leher akar; (3) masukkan kembali tanah ke dalam lubang tanam secara merata 

dan (4) permukaan tanah di sekeliling bibit harus dipadatkan. 

c. Pemeliharaan tanaman adalah pembebasan atau penyiangan dari gulma, 

penjarangan, penggantian tanaman (penyulaman). Diperlukan juga upaya 

pengendalian terhadap hama dan penyakit dan pencegahan terhadap 

binatang yang dapat mengganggu tanaman perlu dilakukan. Di samping itu 

juga perlu dilakukan monitoring kawasan untuk pencegahan dan deteksi dini 

terhadap bahaya kebakaran selanjutnya (Sutomo, 2009). Menurut Onrizal 

(2005), perawatan memegang peranan penting dalam mencapai keberhasilan 

penanaman. Kegiatan pemeliharaan mencakup pembebasan tanaman 
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(weeding) dari gulma, hama atau sejenisnya yang melilit tanaman, dan dari 

jenis pionir yang menyaingi tanaman, dan penyulaman jika ada tanaman yang 

mati. Di dalam perawatan tanaman bisa juga dilakukan kegiatan monitoring 

yang mencakup verifikasi pertumbuhan (plant survival), penampilan 

pertumbuhan (growth performance), riap (growth increments) mencakup tinggi, 

diameter, volume dan serangan hama serta penyakit. 

 

5.2.7 Implementasi sarana dan prasarana untuk pemberdayaan masyarakat 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang 

kepada seluruh desa di Indonesia untuk membangun sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan dan diinginkan masyarakat desa. Masyarakat dan pemerintah desa harus 

menyadari bahwa manfaat pembangunan sarana dan prasarana tersebut untuk 

kepentingan masyarakat itu sendiri. Beberapa sarana dan prasarana penting untuk 

pemberdayaan masyarakat Desa Leduk, Jatiarjo dan Dawuan antara lain akses jalan 

desa, alat transportasi desa, prasarana air bersih, prasarana fasilitas kesehatan dan 

fasilitas pendidikan. Empat aspek penilaian, pentingnya sarana dan prasarana untuk 

pemberdayaan masyarakat: (1) sarana dan prasarana dipilih dengan baik oleh 

masyarakat secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan; (2) sarana dan 

prasarana di desain dengan baik; (3) sarana dan prasarana dibangun dengan baik 

dan (4) sarana dan prasarana dipelihara dengan baik. 

a. Sarana dan prasarana dipilih dengan baik oleh masyarakat secara transparan dan 

dapat dipertanggungjawabkan: 

 Penentuan pembangunan sarana dan prasarana yaitu akses jalan desa, alat 

transportasi desa, prasarana air bersih, prasarana fasilitas kesehatan dan 

fasilitas pendidikan oleh masyarakat dan pemerintah desa 

 Penentuan pilihan pembangunan sarana dan prasarana desa didasarkan 

pada besarnya manfaat untuk masyarakat desa  

 Sarana dan prasarana yang dibangun akan membantu seluruh masyarakat 

desa, terutama masyarakat miskin 

 Sarana dan prasarana yang dibangun harus bermanfaat langsung kepada 

pemberdayaan masyarakat desa, seperti pengembangan ekonomi desa, 
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peningkatan kualitas hidup, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan 

kesehatan masyarakat 

b. Sarana dan prasarana di desain dengan baik: 

 Dengan desain yang baik, manfaat sarana dan prasarana akan lebih besar, 

maka penggunaannya pun menjadi lebih lancar 

 Desain yang baik akan menjamin standar dasar, seperti penentuan dimensi 

yang optimal, pemakaian bahan yang tepat, dan unsur-unsur yang lainnya 

 Jika sarana dan prasarana di desain dengan baik, biaya yang dibutuhkan 

untuk pemeliharaan lebih sedikit 

c. Sarana dan prasarana dibangun dengan baik: 

 Jika masyarakat berkeinginan membangun dengan baik, mempunyai 

ketrampilan membangun, sering dilatih dan dibimbing, dan selalu diberikan 

umpan balik yang tepat, hasil pembangunan sarana dan prasarana akan baik. 

Jika masyarakat tidak mampu, tidak berkeinginan membangun dengan baik, 

dan tidak diberikan umpan balik, manfaatnya berkurang 

 Sarana dan prasarana yang dibangun dengan memperhatikan kualitas fisik 

yang baik akan berfungsi dan bertahan lama sehingga bermanfaat dalam 

jangka panjang. Jika dibangun dengan kualitas kurang baik, sarana dan 

prasarana kurang berfungsi dan tidak akan bertahan 

d. Sarana dan prasarana dipelihara dengan baik: 

 Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo mempunyai tim pemeliharaan yang aktif 

melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana desa  

 Dana pemeliharaan cukup tersedia, yang bersumber dari dana desa, iuran 

warga, swakelola, atau sumbangan masyarakat dan donasi beberapa 

perusahaan 

 Masyarakat desa harus terlibat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana 

desa supaya kualitas lebih baik 

 

5.2.8 Strategi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana untuk Pemberdayaan 

Masyarakat 

Sarana dan prasarana penting untuk pemberdayaan masyarakat Desa Leduk, 

Jatiarjo dan Dawuan antara lain akses jalan desa, alat transportasi desa, prasarana 



254 
 

 
 

air bersih, prasarana fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan. Sasaran dan strategi 

pemanfaatan sarana dan prasarana  untuk peningkatan keberhasilan pemberdayaan 

masyarakat. 

(1) Sasaran: meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan perhubungan  

Strategi: meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan 

pergerakan orang dan barang untuk menunjang aktivitas perekonomian 

masyarakat, dengan arah kebijakannya:  

 Peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan guna mendukung pelayanan 

pergerakan orang dan barang untuk menunjang aktivitas perekonomian 

masyarakat;  

 Membuka akses jalan bagi desa-desa terisolir untuk menunjang aktivitas 

perekonomian masyarakat;  

 Meningkatkan fasilitas perlengkapan jalan untuk keamanan dan kenyamanan 

dalam berlalu lintas;  

 Meningkatkan kuantititas dan kualitas sarana prasarana penunjang 

transportasi. 

(2) Sasaran: meningkatnya akses alat transportasi desa untuk masyarakat 

Strategi: meningkatkan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketersediaan 

dan kemudahan alat transportasi dan angkutan desa, dengan arah kebijakan: 

 Peningkatan dan kemudahan ketersediaan akses alat transportasi desa untuk 

masyarakat khususnya di perdesaan 

(3) Sasaran: meningkatnya akses air bersih untuk masyarakat Desa Leduk, Jatiarjo 

dan Dayurejo 

Strategi: meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat, dengan arah kebijakan:  

 Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan dan distribusi air bersih 

bagi masyarakat Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo 

 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo  

 Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sarana air bersih 

(4) Sasaran: terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas sesuai 

Kebutuhan 
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Strategi: menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas sesuai 

kebutuhan masyarakat, dengan arah kebijakan: 

 Peningkatan pembangunan Puskesmas pembantu dan Poskesdes sesuai 

kebutuhan; 

 Mendekatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat 

dengan upaya untuk membangun rumah sakit di wilayah Kecamatan Prigen, 

yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan ketenagaan serta sarana dan 

prasarana pendukungnya. 

(5) Sasaran: tersedianya fasilitas pendidikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan 

masyarakat 

Strategi: meningkatnya fasilitas pendidikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan 

masyarakat, dengan arah kebijakan: 

 Pemberantasan buta huruf; 

 Penyediaan sarana prasarana pendidikan usia dini (PAUD) di tingkat desa, 

kelurahan dan dusun 

 Mengatasi putus sekolah peserta didik 

 

5.2.9 Temuan Teoritis dan Empiris 

Hasil penelitian ini menjelaskan pengaruh faktor-faktor pemberdayaan 

masyarakat terhadap revegetasi Gunung Arjuna, menjelaskan pengaruh kondisi 

geografi dan tanah terhadap revegetasi Gunung Arjuna, menjelaskan pengaruh 

revegetasi Gunung Arjuna terhadap pelestarian area di sekitar sumber mata air dan 

merumuskan model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan berbasis revegetasi 

Gunung Arjuna dan pelestarian area di sekitar sumber mata air. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan berupa temuan teoritis 

dan empiris mengenai pemberdayaan masyarakat untuk pelestaian hutan adalah 

sebagai berikut:  

1) Hasil temuan teoritis penelitian ini menjelaskan bahwa faktor-faktor 

pemberdayaan masyarakat seperti sumberdaya manusia, ekonomi, sosial, 

kelembagaan lokal, sarana dan prasarana memberikan pengaruh positif dan 

relevan terhadap pelestarian hutan dan sumber mata air di Gunung Arjuna. Hasil 

penelitian ini secara teoritis menguatkan konsep Basna et al. (2012), mengenai 
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model pengelolaan hutan wisata, indikator yang digunakan adalah modal manusia, 

modal sosial, modal ekonomi dan sumber daya alam. Widianingsih et al. (2016), 

dalam penelitian contribution of forest restoration to rural livelihoods and 

household income in Indonesia, indikator yang digunakan adalah ekonomi, sosial 

dan kelembagaan. Hasil temuan teoritis didukung oleh beberapa temuan empiris 

yang membuktikan bahwa dalam pelestarian hutan dan sumber mata air di 

Gunung Arjuna melibatkan dan memberdayakan masyarakat di sekitar hutan. 

Masyarakat Desa Dayurejo, Jatiarjo dan Leduk, Prigen Pasuruan memberikan 

tanggapan persetujuan bahwa modal sumberdaya manusia, ekonomi, sosial, 

kelembagaan, sarana dan prasarana  untuk pemberdayaan masyarakat dalam 

pelestarian hutan dan sumber mata air di Gunung Arjuna. Artinya secara konsep 

dan fakta-fakta hasil penelitian di area desa hutan Gunung Arjuna menjelaskan 

bahwa keterlibatan masyarakat sekitar hutan merupakan komponen sumber daya 

yang secara langsung berinteraksi dengan hutan yang berada disekitarnya, yang 

memberikan fungsi secara efektif terhadap keberhasilan pelestarian hutan  untuk 

penyelamatan sumber mata air. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan 

bertujuan untuk mencapai kemandirian dan pengembangan kapasitas dan 

pemberdayaan (Garjita et al., 2011). Pengembangan masyarakat sekitar hutan, 

dengan pendekatan berbasis kondisi sumber daya manusia, sosial-budaya, 

ekonomi, struktur kelembagaan masyarakat, sumber daya alan, wisata 

lingkungan, harmonisasi diantara kelembagaan dan kemampuan masyarakat 

adalah strategi yang tepat untuk konservasi keanekaragaman hayati hutan 

(Haque et al., 2016).  

2) Hasil temuan teoritis menjelaskan bahwa faktor kelembagaan, sarana dan 

prasarana mempunyai pengaruh lebih tinggi dibandingkan faktor-faktor lainnya 

dalam pemberdayaan masyarakat untuk revegetasi hutan Gunung Arjuna. Hasil 

temuan teoritis ini relevan dan membuktikan beberapa temuan empiris di lokasi 

penelitian area sekitar sumber mata air hutan Gunung Arjuna bahwa fungsi 

lembaga pengelola hutan seperti LMDH Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo 

semakin jelas secara fungsional, dan melakukan kerja sama dengan Perum 

Perhutani dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan prinsip 

kemitraan. Lembaga masyarakat desa hutan memiliki hak kelola di petak hutan 

pangkuan di wilayah desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo, dimana lembaga tersebut 
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berada, bekerjasama dengan Perum Perhutani dan mendapat bagi hasil dari 

kerjasama tersebut. Sarana dan prasarana juga mempunyai peranan lebih tinggi 

dibandingkan faktor-faktor lainnya dalam pemberdayaan masyarakat untuk 

revegetasi hutan Gunung Arjuna. Sarana dan prasarana sebagai fasilitas yang 

digunakan sebagai alat dan pendukung pemberdayaan  masyarakat Desa Ledug, 

Jatiarjo dan Dayurejo antara lain akses jalan desa, alat transportasi desa, 

prasarana air bersih, prasarana fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan. 

3) Hasil temuan teoritis menjelaskan bahwa kondisi geografi dan tanah di area 

sekitar sumber mata air memberikan pengaruh positif dan relevan relevan 

terhadap pelestarian hutan dan sumber mata air di Gunung Arjuna. Kondisi 

geografi dan tanah area sekitar sumber mata air adalah kemiringan lahan dan 

kedalaman tanah. Hasil temuan empiris penelitian menjelaskan bahwa kemiringan 

atau kecuraman lereng area sekitar sumber mata air Lajer, Dawuan, 

Sumberkuning dan Watupereng sekitar 15o - < 30o, kondisi tersebut menunjukkan  

lahan miring dan berbukit. Sementara kedalaman tanah efektif area sekitar 

sumber mata air dengan kondisi permukaan tanah berkurang karena erosi pada 

waktu musim hujan. Hasil pengamatan selama penelitian menunjukkan bahwa 

kedalaman tanah efektif di area sekitar sumber mata air Lajer, Dawuan, 

Sumberkuning dan Watupereng masuk sedang, yaitu kedalaman tanah 50-90 cm. 

Berdasarkan hasil temuan teoritis dan empiris tersebut diatas, maka semakin 

menguatkan konsep dan pendapat Arsyad (2000), bahwa kondisi kemiringan 

lahan berpengaruh terhadap kesuburan dan pertumbuhan tanaman di hutan. 

Terjadinya lahan kritis dan hilang kesuburannya karena faktor-faktor  kemiringan 

lereng, panjang lereng, bentuk dan arah lereng. Kemiringan lereng lahan menjadi 

faktor utama penyebab terjadinya proses pembentukan tanah dan gejala 

perubahan kondisi tanah, sebagai akibat pengaruh lingkungan fisik dan hayati. 

Faktor kemiringan lereng lahan berpengaruh terhadap mudah terjadinya erosi, 

semakin besar derajat kecuraman lereng pada lereng lahan, maka dapat 

memberikan daya erosivitas hujan semakin besar, akibatnya adalah berbagai 

material kesuburan dan sifat-sifat fisika tanah mengalami pelepasan 

dipermukaannya. 

Kedalaman tanah efektif berpengaruh terhadap kesuburan dan pertumbuhan 

tanaman di hutan, sebab banyaknya perakaran tanaman, baik akar halus maupun 
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akar kasar, serta dalamnya akar-akar tersebut dapat menembus tanah untuk 

mendapatkan unsur-unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. 

4) Temuan secara teoritis menjelaskan bahwa penanaman pohon melalui kegiatan 

revegetasi hutan memberikan pengaruh relevan dan nyata terhadap pelestarian 

area di sekitar sumber mata air. Temuan teoritis ini memperjelas bahwa tutupan  

vegetasi hutan memegang peranan penting dalam pengaturan sistem hidrologi 

sumber mata air, karena tanaman hutan mampu menyekap air hujan dan 

mangatur pengalirannya sehingga mengurangi kecenderungan banjir dan 

menjaga aliran air di musim kemarau. Fungsi hutan tersebut akan hilang jika 

vegetasi di daerah aliran sungai yang lebih tinggi hilang atau rusak.  

Hasil temuan teoritis menjelaskan bahwa faktor jenis dan perawatan tanaman 

mempunyai pengaruh lebih tinggi dibandingkan faktor-faktor lainnya dalam 

revegetasi hutan untuk pelestarian sumber mata air di Gunung Arjuna. Hasil 

temuan empiris menjelaskan beberapa jenis pohon yang ditanam di area sekitar 

sumber mata air Lajer, Dawuan, Sumberkuning dan Watupereng adalah sebagai 

berikut: 

(a) Revegetasi hutan Gunung Arjuna seluas 10 hektar di area sekitar sumber 

mata air Lajer, dengan jumlah tanaman 3000 pohon. 3000 jenis tanaman 

tersebut antara lain: 1000 bamboo (Dendrocalamus asper), 600 kemiri 

(Aleurites moluccana), 400 kluwek (Pangium edule), 300 kluweh (Artocarpus 

communis), 100 beringin (Ficus benyamina), 500 durian (Durio sp) dan 100 

elo (Ficus glomerata). Perawatan tanaman secara intensif dilakukan selama 

3 tahun, dengan 5 petani perawat, hasil verifikasi tahun ketiga prosentase 

pohon yang hidup adalah 94%, dan debit air sumber mata air adalah 10,35 

liter/detik. 

(b) Revegetasi hutan Gunung Arjuna seluas 5 hektar di area sekitar sumber mata 

air Dawuhan, dengan jumlah tanaman adalah 1500 pohon, data jenis 

tanaman antara lain bambu petung (Dendroca-lamus asper) 300 pohon, 

kemiri (Aleurities mollucana) 500 pohon, beringin (Ficus benyamina) 50 

pohon, bendo (Artocarpus elasticus) 450 dan gading 200 pohon. Perawatan 

selama 3 tahun, dengan 3 petani perawat,  hasil verifikasi tahun ketiga 

prosentase pohon yang hidup adalah  92%, dan debit air sumber mata air 

adalah 25,47 liter/detik. 
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(c) Revegetasi hutan Gunung Arjuna seluas 25 hektar di area sekitar mata air 

Sumber Kuning dengan jumlah tanaman 5000 pohon, data jenis tanaman 

antara lain Cemara gunung (Casuarina junghuniana) 2000 pohon, Kesek 300 

pohon, Bambu petung (Dendrocalamus asper) 500 pohon, Tutup (Mallocus 

moluccana) 200 pohon, Mlandingan (Leucaena glauca) 500 pohon, Kaliandra 

(Calliandra calothyrsus) 1000 pohon dan Gmelina (Gmelina arbora) 500 

pohon. Perawatan selama 3 tahun, dengan 5 petani perawat,  hasil verifikasi 

tahun ketiga prosentase pohon yang hidup adalah  86%, dan debit air sumber 

mata air adalah 10,25 liter/detik 

(d) Revegetasi hutan Gunung Arjuna seluas 46 hektar di area sekitar mata air 

Watupereng dengan jumlah tanaman 8000 pohon, data jenis tanaman antara 

lain bambu petung (Dendrocalamus asper) 1300 pohon, beringin (Ficus sp) 

500 pohon, Kluweh (Artocarpus communis) 180 pohon, kemiri (Aleurities 

mollucana) 450 pohon, matoa (Pometia pinnata) 820 pohon, cengkeh 

(Syzygium aromaticum) 850 pohon, sirsak (Annona muricata) 800 pohon, 

alpukat (Annona muricata) 1000 pohon, durian (Durio sp) 1200 pohon dan 

kopi (Coffea sp) 900 pohon. Perawatan selama 3 tahun, dengan 28 petani 

perawat,  hasil verifikasi tahun ketiga prosentase pohon yang hidup adalah  

99%, debit air sumber mata air adalah 0,80 liter/detik. 

Berdasarkan hasil temuan teoritis dan empiris tersebut diatas dimana jenis dan 

perawatan tanaman berpengaruh signifikan terhadap vegetasi hutan, maka 

semakin menguatkan konsep dan pendapat pelestarian hutan oleh Daisuke et al. 

(2013), mengenai rehabilitasi hutan tropis di Serawak, dengan variabel penelitian 

karakteristik tanah dan kondisi pencahayaan, pertumbuhan bibit dan faktor 

lingkungan. Hakim and Miyakawa (2013), mengenai restorasi Ranupani, Semeru, 

dengan variabel penelitian adalah spesies tanaman. Whitworth et al. (2016), How 

much potential biodiversity and conservation value can a regenerating rainforest 

provide? A ‘best-case scenario’ approach from the Peruvian Amazon, dengan 

variabel penelitian adalah spesies tanaman dan lokasi penanaman. Onrizal (2005), 

mengenai rehabilitasi hutan bekas tebangan, dengan variabel penelitian adalah 

persiapan lahan dan penanaman, pemeliharaan dan monitoring, penyediaan bibit 

tanaman dan pemilihan spesies pohon. 
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5) Temuan secara teoritis menjelaskan bahwa pengembangan lembaga masyarakat 

desa hutan (LMDH), sarana dan prasarana merupakan model pemberdayaan 

masyarakat sekitar hutan berbasis revegetasi Gunung Arjuna dan pelestarian 

area di sekitar sumber mata air. Kondisi ini menggambarkan bahwa menurut 

responden faktor kelembagaan masyarakat desa hutan, sarana dan prasarana 

mempunyai pengaruh lebih tinggi dibandingkan faktor-faktor lainnya. Faktor 

kelembagaan masyarakat hutan, sarana dan prasarana dapat menjadi model 

pemberdayaan masyarakat  berbasis revegetasi Gunung Arjuna dan pelestarian 

area di sekitar sumber mata air, dan merupakan kebaruan penelitian disertasi ini. 

Hasil temuan empiris penelitian menunjukkan bahwa di Desa Leduk, Jatiarjo dan 

Dayurejo sudah ada LMDH, yang aktif mengelola hutan seluas 350 ha di kawasan 

Perhutani Gunung Arjuna. Pengelolaan hutan wilayah Desa Leduk dilaksanakan 

oleh LMDH Bumi Lestari Mulyorejo, wilayah Desa Jatiarjo dilaksanakan oleh 

LMDH Ngudi Lestari dan wilayah Desa Dayurejo dilakukan oleh LMDH Indrokilo 

Manunggal. LMDH memiliki hak kelola di petak hutan pangkuan di wilayah desa 

dimana LMDH itu berada, bekerjasama dengan 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). Pengembangan lembaga masyarakat desa 

hutan untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo 

yaitu: (1) menetapkan rencana, pelaksanaan dan monitoring kinerja LMDH untuk 

pemberdayaan masyarakat dan revegetasi Gunung Arjuna; (2) melakukan 

evaluasi program pemberdayaan masyarakat melalui lembaga masyarakat desa 

hutan dalam kaitannya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Leduk, 

Jatiarjo dan Dayurejo; (3) penguatan kapasitas kelembagaan LMDH Bumi Lestari 

Mulyorejo Desa Leduk, LMDH Ngudi Lestari Jatiarjo dan LMDH Indrokilo 

Manunggal Dayurejo. Awang et al., (2008) pemberdayaan LMDH ini merupakan 

panduan untuk satu rangkaian proses menuju masyarakat desa hutan yang 

berdaya dalam melaksanakan kerjasama pengelolaan hutan dalam sistem 

pengelolaan hutan bersama masyarakat. Panduan ini berisi lima tahapan, yaitu: 

a) pengembangan LMDH, b) perencanaan partisipatif petak hutan pangkuan desa, 

c) merumuskan kriteria dan indikator keberlanjutan sumberdaya hutan, d) 
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monitoring dan evaluasi, dan e) evaluasi kinerja sebuah program atau proyek oleh 

kelompok. 

Hasil temuan empiris penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana 

tersebut diatas sudah cukup tersedia di Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo. 

Semua akses jalan masuk ke masing-masing dusun di Desa Leduk, Jatiarjo dan 

Dayurejo sudah beraspal. Keluar dan masuk wilayah Desa Leduk, Jatiarjo dan 

Dayurejo, serta menuju pusat Kecamatan Prigen sudah tersedia transportasi 

microlet dan kendaraan ojek. Fasilitas air bersih untuk masyarakat berasal dari 

sumber mata air pegunungan Arjuna, dan melalui proses pipanisasi, selanjutnya 

air bersih didistribusikan ke masing-masing rumah warga. Fasilitas kesehatan 

yang berupa pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) pembantu sudah tersedia 

di masing-masing desa, dan masing-masing Puskesmas terdapat suster perawat 

kesehatan dan bidan, sementara dokter jaga akan datang 2 kali dalam seminggu. 

Ketersediaan fasilitas lembaga pendidikan formal yang ada sebanyak 7 TK, 10 

SD, 4 SLTP, sedang non formal, 2 Kejar paket C dan 3 pondok pesantren. 

Jayadinata (1999), menjelaskan sarana dan prasarana  merupakan suatu faktor 

potensial yang sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan 

perkembangan suatu wilayah, karena pembangunan tidak akan sukses dan 

berjalan dengan baik tanpa dukungan prasarana yang memadai. 
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VI.  KESIMPULAN DAN SARAN  

 

6.1 Kesimpulan 

1. Sumberdaya manusia masyarakat sekitar hutan yaitu tingkat pendidikan dan 

pekerjaan berkontribusi terhadap berhasilnya revegetasi hutan; kondisi 

ekonomi keluarga seperti pendapatan perorangan dan keluarga, kepemilikan 

ladang dan sawah untuk usaha, dan usaha-usaha peternakan dan perikanan 

memberikan bantuan terhadap berhasilnya revegetasi hutan; karakteristik 

sosial masyarakat sekitar hutan seperti ikatan gotong royong dan 

kekeluargaan antara anggota masyarakat berkontribusi terhadap revegetasi 

hutan; kelembagaan masyarakat yaitu lembaga masyarakat desa hutan 

merupakan wadah untuk masyarakat dalam berhasilnya revegetasi hutan; 

ketersediaan sarana dan prasarana masyarakat desa seperti akses jalan yang 

sudah beraspal, alat transportasi dan jaringan komunikasi, fasilitas pendidikan 

dan kesehatan berkontribusi dalam berhasilnya revegetasi hutan Gunung 

Arjuna. 

Sebagian besar responden menyatakan persetujuannya bahwa sumberdaya 

manusia, ekonomi, sosial,  kelembagaan dan sarana dan prasarana 

masyarakat sekitar hutan berkontribusi terhadap revegetasi hutan Gunung 

Arjuna. Persepsi responden menjelaskan bahwa faktor kelembagaan lokal, 

sarana dan prasarana mempunyai peranan lebih tinggi dibandingkan faktor-

faktor lainnya dalam pemberdayaan masyarakat untuk revegetasi hutan 

Gunung Arjuna. Peranan lembaga pengelola hutan seperti LMDH Desa Leduk, 

Jatiarjo dan Dayurejo semakin jelas secara fungsional, dan melakukan kerja 

sama dengan Perum Perhutani dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat 

dengan prinsip kemitraan. Lembaga masyarakat desa hutan memiliki hak 

kelola di petak hutan pangkuan di wilayah desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo, 

dimana lembaga tersebut berada, bekerjasama dengan Perum Perhutani dan 

mendapat bagi hasil dari kerjasama tersebut. Sarana dan prasarana juga 

mempunyai peranan lebih tinggi dibandingkan faktor-faktor lainnya dalam 

pemberdayaan masyarakat untuk revegetasi hutan Gunung Arjuna. Sarana 

dan prasarana sebagai fasilitas yang digunakan sebagai alat dan pendukung 

pemberdayaan  masyarakat Desa Ledug, Jatiarjo dan Dayurejo antara lain 
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akses jalan desa, alat transportasi desa, prasarana air bersih, prasarana 

fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan. 

2. Kondisi geografi kemiringan lahan penanaman seperti miring, berbukit-bukit, 

curam dan tanah berbatu-batu berkontribusi terhadap keberhasilan revegetasi 

hutan; kondisi kedalaman tanah seperti tingkat kesuburan, daya serap tanah 

terhadap air dan erosi berkontribusi terhadap keberhasilan revegetasi hutan. 

Kondisi kemiringan lahan area sekitar sumber mata air untuk revegetasi hutan 

Gunung Arjuna adalah kecuraman lereng 15o sampai dengan dibawah 30o, 

kondisi tersebut menyatakan area yang miring dan berbukit. Kondisi 

kedalaman tanah efektif area sekitar sumber mata air untuk revegetasi hutan 

Gunung Arjuna adalah kondisi permukaan tanah berkurang karena erosi pada 

waktu musim hujan. Pengamatan kedalaman tanah efektif di area sekitar 

sumber mata air masuk sedang, yaitu kedalaman tanah 50-90 cm. 

Sebagian besar responden menyatakan persetujuannya bahwa kondisi 

kemiringan lahan dan kedalaman tanah efektif berkontribusi terhadap 

keberhasilan revegetasi hutan Gunung Arjuna. Persepsi responden 

menjelaskan bahwa faktor faktor kemiringan lahan dan kedalaman tanah 

efektif sama-sama memberikan kontribusi terhadap keberhasilan revegetasi 

hutan Gunung Arjuna. Faktor kelerengan di lokasi revegetasi sumber mata air 

Lajer, Dawuan, Sumber Kuning dan Watu Pereng berpengaruh terhadap erosi 

yang terjadi, semakin besar presentase kemiringan pada suatu lereng akan 

memberikan daya erosivitas pada hujan yang semakin besar, dan kerusakan 

vegetasi hutan. Sementara kedalaman tanah efektif adalah kedalaman tanah 

yang masih dapat ditembus akar tanaman. Pengamatan kedalaman tanah 

efektif dilakukan dengan mengamati persebaran akar tanaman. Banyaknya 

perakaran, baik akar halus maupun akar kasar, serta dalamnya akar-akar 

tersebut dapat menembus tanah dan bila tidak dijumpai akar tanaman, maka 

kedalaman efektif ditentukan berdasarkan kedalaman solum tanah. Semakin 

dalam kedalaman tanah, maka bahan organik atau unsur hara memegang 

peranan penting untuk tanaman semakin berkurang dan tidak produktif tanah 

yang dihasilkan. 

3. Revegetasi hutan Gunung Arjuna yang dimulai sejak tahun 2013 yang 

mencakup kegiatan pemilihan spesies tanaman, pembibitan, pemupukan, 

penanaman dan perawatan dapat bermanfaat terhadap pelestarian area di 
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sekitar sumber mata air Lajer, Dawuan, Sumberkuning dan Watupereng.  

Penutupan vegetasi memegang peranan penting dalam pengaturan sistem 

hidrologi, yang dapat menyekap air hujan dan mengatur pengalirannya 

sehingga mengurangi kecenderungan banjir dan menjaga aliran air di musim 

kemarau. Fungsi tersebut akan hilang jika vegetasi di daerah aliran sungai 

yang lebih tinggi hilang atau rusak.  

Pemilihan spesies tanaman vegetasi seperti tanaman bambu, kaliandra, rotan, 

beringin, sono, kluwek, kluweh, rengas, kesambi, trengguli dan pohon asem 

dapat memberikan manfaat pelestarian area di sekitar sumber mata air Lajer, 

Dawuan, Sumberkuning dan Watupereng. Pembibitan tanaman seperti bibit 

tanaman bersertifikat dan tinggi bibit seragam minimal 2 meter memberikan 

manfaat tumbuhnya tanaman dan pelestarian area di sekitar sumber mata air 

Lajer; Dawuan, Sumberkuning dan Watupereng. Kegiatan pemupukan 

tanaman seperti jenis pupuk organik (pupuk kandang) dan pupuk anorganik 

(nitrogen, phospor & kalium), pemupukan tanaman dilakukan di awal tanam, 

dan secara terus menerus setiap selang 3 bulanan, sampai umur tanaman 3 

tahun memberikan manfaat tumbuhnya tanaman dan pelestarian area di 

sekitar sumber mata air Lajer; Dawuan, Sumberkuning dan Watupereng. 

Kegiatan penanaman pohon seperti seperti menerapkan peraturan pemerintah 

desa pelanggar kerusakan hutan, ukuran jarak dan lebar tanaman revegetasi 

3 meter x 3 meter (300 pohon/ha) dan menerapkan prosedur yaitu membuat 

lubang dan tanam bibit pohon dengan posisi tegak, sedalam 3 cm dari leher 

akar, dan tutup kembali tanah, memberikan manfaat tumbuhnya tanaman dan 

pelestarian area di sekitar sumber mata air Lajer; Dawuan, Sumberkuning dan 

Watupereng. Kegiatan perawatan tanaman meliputi: membersihkan tanaman 

dari rumput, menyiangi tanaman, membuat sekat bakar ketika musim 

kemarau, melaporkan hasil perawatan kepada LMDH setiap 1 bulan sekali, 

memberikan manfaat tumbuhnya tanaman dan pelestarian area di sekitar 

sumber mata air Lajer; Dawuan, Sumberkuning dan Watupereng. Persepsi 

responden menjelaskan bahwa faktor-faktor jenis tanaman dan perawatan 

tanaman mempunyai peranan lebih tinggi dibandingkan faktor-faktor lainnya 

dalam revegetasi hutan untuk pelestarian sumber mata air di Gunung Arjuna. 
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Hasil revegetasi hutan untuk pelestarian area sumber mata air di Gunung 

Arjuna, selama periode tahun 2014 sampai dengan 2017 dengan hasil sebagai  

berikut: (1) revegetasi hutan tahap pertama area sumber mata air Lajer tahun 

2014, jumlah pohon 3000, dengan luasan 10 hektar, prosentase pohon hidup  

94%, dan debit air sumber mata air adalah 10,35 liter/detik; (2) revegetasi 

hutan tahap kedua area sumber mata air Dawuhan tahun 2015, jumlah pohon 

1500, dengan luasan 15 hektar, prosentase pohon hidup 92%, dan debit air 

sumber mata air adalah 25,47 liter/detik; (3) revegetasi hutan tahap ketiga area 

sumber mata air Sumber Kuning tahun 2016, jumlah pohon 5000, dengan 

luasan 25 hektar, prosentase pohon hidup 86%, dan debit air sumber mata air 

adalah 10,25 liter/detik; (4) revegetasi hutan tahap keempat sumber mata air 

Watu Pereng tahun 2017, jumlah pohon 8000, dengan luasan 46 hektar, 

prosentase pohon hidup 99%, dan debit air sumber mata air adalah 0,80 

liter/detik. 

Sebagian besar responden menyatakan persetujuannya bahwa kegiatan 

revegetasi hutan seperti pemilihan spesies tanaman, pembibitan, pemupukan, 

penanaman dan perawatan berkontribusi terhadap keberhasilan pelestarian 

area di sekitar sumber mata air. Sebagian besar responden menyatakan 

persetujuannya bahwa profil tanaman vegetasi hutan seperti stratifikasi 

vegetasi, kekayaan burung, kekayaan taksonomi, kerapatan tanaman 

menggambarkan kondisi pelestarian hutan dan area disekitar sumber mata air. 

Sebagian besar responden menyatakan persetujuannya bahwa kondisi debit 

sumber mata air di musim penghujan tetap besar dan airnya jernih, kondisi 

debit sumber mata air di musim kemarau tetap besar dan airnya jernih, lahan 

tidak mengalami erosi di waktu musim penghujan dan manfaat air untuk 

masyarakat tetap ada, point-point tersebut menjelaskan bahwa kondisi 

pelestarian area di sekitar sumber mata air tetap terjaga. 

4. Formulasi atau bentuk model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yaitu 

masyarakat Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo yang berbasis revegetasi 

Gunung Arjuna dan pelestarian area di sekitar sumber mata air Lajer, Dawuan, 

Sumberkuning dan Watupereng adalah kegiatan pengembangan lembaga 

masyarakat desa hutan (LMDH), sarana dan prasarana, dan merupakan 

kebaruan penelitian disertasi ini. Persepsi responden menjelaskan bahwa 

faktor kelembagaan lokal, sarana dan prasarana mempunyai peranan lebih 
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tinggi dibandingkan faktor-faktor lainnya dalam pemberdayaan masyarakat 

berbasis revegetasi hutan Gunung Arjuna dan pelestarian area di sekitar 

sumber mata air. Bentuk pengembangan lembaga masyarakat desa hutan 

(LMDH) antara lain penguatan struktur organisasi LMDH Mulyorejo Lestari  

Kelurahan Leduk, LMDH Ngudi Lestari Desa Jatiarjo dan LMDH Indrokilo 

Manunggal Desa Dayurejo; LMDH bertanggung jawab dalam perencanaan 

penanaman mencakup pemilihan spesies dan pembibitan tanaman. LMDH 

bertanggung jawab dalam pelaksanaan revegetasi hutan mencakup kegiatan 

penanaman, pemupukan dan perawatan secara intensif selama 3 tahun. 

LMDH bersama Perhutani, stakeholder lainnya bertanggung jawab dalam 

monitoring pertumbuhan tanaman setiap 3 bulan sekali. LMDH bertanggung 

jawab dalam melakukan tindakan perbaikan terhadap tanaman yang rusak dan 

mati karena hama dan kondisi alamiah. LMDH merupakan wadah bagi 

masyarakat Kelurahan Leduk, Desa Jatiarjo dan Dayurejo untuk terlibat aktif 

dalam pelaksanaan program revegetasi hutan (perencanaan, pembiayaan, 

organisasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan). 

Pengembangan LMDH dalam melakukan kerjasama dengan PT. Sorini Agro 

Asia Corporindo, Perhutani dan Lembaga Lingkungan Cempaka dan Kaliandra  

secara berkelanjutan dalam palaksanaan revegetasi hutan dan pelestarian 

area disekitar sumber mata air.  

Bentuk pengembangan sarana dan prasarana di Kelurahan Leduk, Desa 

Jatiarjo dan Dayurejo dalam pemberdayaan masyarakat berbasis revegetasi 

hutan Gunung Arjuna dan pelestarian area di sekitar sumber mata air antara 

lain: (1) pembangunan dan perbaikan akses jalan dengan menggunakan 

program dana Desa; (2) meningkatkan kualitas sarana transportasi desa yaitu 

angkutan desa mikrolet; (3) perbaikan fasilitas air bersih untuk masyarakat 

Kelurahan Leduk, Desa Jatiarjo dan Dayurejo; (4) perbaikan kualitas layanan 

kesehatan di Puskesmas pembantu Kelurahan Leduk, Desa Jatiarjo dan 

Dayurejo dan (5) perbaikan kualitas layanan pendidikan yaitu peningkatan 

fasilitas di sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SLTP) untuk 

masyarakat di Kelurahan  Leduk, Desa Jatiarjo dan Dayurejo. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan serta fenomena wilayah 

pemberdayaan masyarakat di Desa Leduk, Jatiarjo dan Dayurejo serta kawasan 

revegetasi hutan Gunung Arjuna, maka dapat disarankan sebagai berikut: 

1. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan di wilayah Desa Leduk, Jatiarjo dan 

Dayurejo melalui pengembangan sumberdaya manusia, ekonomi dan sosial 

budaya  masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan lokal, sarana dan 

prasarana dapat memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat yang 

tinggal di wilayah hutan. Peningkatan kualitas hidup masyarakat memberikan 

manfaat pada nilai ekologis, yaitu tetap terjaganya fungsi hutan sebagai siklus 

hidrologi dan kelestarian sumber mata air. Lebih lanjut disarankan kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan yaitu masyarakat, perhutani, pemerintah dan 

swasta (perusahaan) melakukan koordinasi secara komprehensif dan 

berkesinambungan dalam pengelolaan hutan bersama. 

2. Dalam rangka pelestarian hutan Gunung Arjuna untuk perlindungan 

keanekaragaman hayati, diharapkan pemberdayaan masyarakat untuk 

revegetasi hutan Gunung Arjuna dan pelestarian area  di sekitar sumber mata 

air dapat meningkatkan kelestarian kekayaan takson hutan Gunung Arjuna 

yaitu berbagai spesies pohon, dari jenis tanaman endemik, tanaman sumber 

mata air dan buah-buahan. Pelestarian hutan Gunung Arjuna dapat menjadi 

perbaikan kelestarian kekayaan burung area hutan, seperti burung kutilang, 

cucak hijau, betet, trocok, kepodang dilindungi dari kegiatan pemburu liar. 

3. Untuk mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan hutan dan sumber mata air, 

maka disarankan dibentuk struktur organisasi tanggung jawab bersama antara 

Perhutani, Dinas Lingkungan Hidup, perwakilan masyarakat dan perusahaan, 

yang mempunyai tugas-tugas pokok dalam pemberdayaan dan revegetasi 

hutan serta pelestarian sumber mata air  

4. Untuk mengkoordinir pelaksanaan pemberdayaan masyarakat untuk 

revegetasi hutan Gunung Arjuna dan pelestarian area  di sekitar sumber mata 

air yang efektif, maka disarankan dibentuk struktur kelembagaan masyarakat 

desa hutan, dengan tugas pokok adalah tugas pokok sosialisasi dan koordinasi 

kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan revegetasi hutan Gunung 

Arjuna serta pelestarian area  di sekitar sumber mata air 
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LAMPIRAN 1.  

Kuesioner Penelitian:  

“Model Pemberdayaan Masyarakat untuk Revegetasi Hutan dan Pelestarian Area Di 

Sekitar Sumber Mata Air” 

 

 

Kepada 

Yth. Bapak/Ibu Responden 

Di 

 Tempat 

 

Dengan hormat, 

 

Berkaitan dengan rencana kegiatan penelitian pemberdayaan masyarakat untuk 

revegetasi hutan dan pelestarian area di sekitar sumber mata air di Gunung Arjuna 

yang sedang kami lakukan saat ini, maka bersama surat ini kami mohon bantuan 

Bapak/Ibu berkenan meluangkan waktu mengisi lembar kuesioner yang telah kami 

sediakan ini. 

Data dan isian yang Bapak/Ibu berikan akan kami jaga kerahasiaannya dan hanya 

digunakan untuk kepentingan ilmiah semata. 

 

Demikian dari kami, atas kesediaan Bapak/Ibu mengisi lembar kuesioner ini, kami 

ucapkan terima kasih. 

 

 

Hormat kami, 

Mahasiswa Program Pasca Sarjana Lingkungan   

Universitas Brawijaya Malang  
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PETUNJUK : Untuk kegiatan wawancara mendalam dengan anggota masyarakat di sekitar hutan 

I. Karakteristik Responden  

1 Nama : ………………………………………………………………………………………………………… 

2 Umur : ................................................................................................................................................ 

3 Jenis Kelamin : ……………………………………………………………………………………………….………... 

4 Asal Desa/Instansi : ………………………………………………………………………………………………………… 
 

II. Pemberdayaan Masyarakat (PM) 

2.1. Sumber Daya Manusia (PM1) 

Berilah tanda √, yang menurut Bapak/Ibu anggap sesuai kenyataan yang ada: 

NO Deskripsi 1 2 3 4 5 

1 Menurut bapak/ibu, sebagian besar 

warga di Desa Leduk atau Desa 

Jatiarjo dan Dayurejo minimal pernah 

mendapatkan pendidikan sekolah 

menengah pertama 

 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

2 Menurut bapak/ibu, sebagian besar 

pekerjaan utama warga di Desa Leduk 

atau Desa Jatiarjo dan Dayurejo 

adalah petani   

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

3 Warga masyarakat di Desa Leduk atau 

Desa Jatiarjo dan Dayurejo 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 
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mempunyai ketrampilan lainnya, 

disamping sebagai petani/peternak? 

 

4 Warga masyarakat di Desa Leduk atau 
Desa Jatiarjo dan Dayurejo 
mempunyai mempunyai usaha 
sampingan selain sebagai 
petani/peternak? 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

5 Sebagian besar usaha sampingan 
tersebut, sudah dilakukan diatas 5 
tahun? 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

 

2.2. Ekonomi (PM2) 

Berilah tanda √, yang menurut Bapak/Ibu anggap sesuai kenyataan yang ada: 

NO Deskripsi 1 2 3 4 5 

6 Sebagian besar warga desa 

mempunyai pekarangan/sawah untuk 

usaha pertanian 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

7 Sebagian besar, minimal jumlah 

tanggungan dalam satu keluarga 

adalah 3 orang (istri, anak, orangtua)? 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

8 Pendapatan rata-rata bapak/ibu setiap 

bulan (dalam Rp.), minimal adalah 2 

jutaan dan bisa lebih  

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

9 Sebagian besar warga yang 

mempunyai pekerjaan dan usaha 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 
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memiliki tabungan atau aset untuk 

keluarganya 

 

10 Sebagian besar warga Desa Leduk 

atau Jatiarjo dan Dayurejo mempunyai 

usaha peternakan keluarga (ternak 

ayam, kambing atau sapi) 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

 

2.3. Sosial (PM3)  

Berilah tanda √, yang menurut Bapak/Ibu anggap sesuai kenyataan yang ada: 

NO Deskripsi 1 2 3 4 5 

11 Menurut bapak/ibu, kegiatan gotong 

royong masih dilaksanakan di Desa 

Leduk atau Jatiarjo dan Dayurejo  

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

12 Sebagian besar warga secara aktif dan 

sukarela ikut kegiatan gotong-royong 

di masyarakat 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

13 Budaya kegiatan sosial seperti saling 

membantu dalam upacara kematian, 

orang sakit, pernikahan dan tertimpa 

musibah masih ada di masyarakat 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

14 Menurut bapak/ibu, sebagian besar 

warga mengetahui ada program 

rehabilitasi hutan oleh perusahaan dan 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 
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Yayasan Kaliandra di wilayah hutan 

Gunung Arjuna 

15 Menurut bapak/ibu, pemimpin 

masyarakat (ketua adat, tokoh 

masyarakat, kepala dusun dan desa, 

ketua RW/TR) ikut aktif dalam 

rehabilitasi hutan 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

 

2.4. Kelembagaan (PM4) 

Berilah tanda √, yang menurut Bapak/Ibu anggap sesuai kenyataan yang ada: 

NO Deskripsi 1 2 3 4 5 

16 Menurut bapak/ibu, sebagian besar 

warga mengetahui bahwa Lembaga 

Masyarakat Desa Hutan (LMDH) 

sudah terbentuk di Desa Leduk atau 

Jatiarjo dan Dayurejo 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

17 Sebagian besar warga masyarakat 

mengetahui bahwa fungsi dan 

tanggung jawab LMDH adalah 

rehabilitasi dan pelestarian hutan 

terlaksana dengan baik 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

18 Warga masyarakat sekitar hutan ikut 

terlibat aktif dalam pelaksanaan 

program rehabilitasi hutan 

(perencanaan, pembiayaan, 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 
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organisasi, pelaksanaan, pemantauan 

dan evaluasi, serta pelaporan) 

19 Menurut bapak/ibu, LMDH mempunyai 

kerjasama dengan pihak lain dalam 

mengelola hutan (perusahaan, 

perhutani, universitas dll)  

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

20 LMDH Desa Leduk atau Jatiarjo dan 

Dayurejo  dalam menjalankan kerja 

sama untuk rehabilitasi hutan banyak 

mengalami kendala-kendala yang 

menghambat pelestarian hutan 

Gunung Arjuna 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

 

2.5. Sarana dan Prasarana (PM5) 

Berilah tanda √, yang menurut Bapak/Ibu anggap sesuai kenyataan yang ada: 

NO Deskripsi 1 2 3 4 5 

21 Menurut bapak/ibu, saat ini kondisi 

prasarana jalan masuk desa Leduk 

atau Jatiarjo dan Dayurejo sudah 

beraspal  

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

22 Menurut bapak/ibu, saat ini sudah 

tersedia prasarana transportasi desa 

seperti ojek atau mikrolet 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 
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23 Menurut bapak/ibu, bahwa saat ini di 

Desa Leduk atau Jatiarjo dan Dayurejo 

telah tersedia prasarana air bersih 

untuk warga  

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

24 Menurut bapak/ibu, bahwa saat ini di 

Desa Leduk atau Jatiarjo dan Dayurejo  

telah tersedia prasarana kesehatan 

untuk masyarakat 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

25 Menurut bapak/ibu, bahwa saat ini di 

Desa Leduk atau Jatiarjo dan Dayurejo 

telah tersedia prasarana pendidikan 

pemerintah untuk masyarakat, seperti 

SDN dan SMPN 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

 

III. Kondisi Geografi dan Tanah Hutan (GT) 

3.1. Kemiringan Lahan (GT1) 

Berilah tanda √, yang menurut Bapak/Ibu anggap sesuai kenyataan yang ada: 

NO Deskripsi 1 2 3 4 5 

26 Menurut bapak/ibu, bahwa kondisi 

lahan penanaman pohon di sumber 

mata air Lajer, Dawuhan, 

Sumberkuning dan Watupereng adalah 

miring dan berbukit-bukit 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 
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27 Menurut bapak/ibu, bahwa kondisi 

kemiringan lahan penanaman pohon di 

sumber mata air Lajer, Dawuhan, 

Sumberkuning dan Watupereng adalah 

curam 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

28 Menurut bapak/ibu, bahwa pada 

musim penghujan kondisi lahan 

penanaman pohon di sumber mata air 

Lajer, Dawuhan, Sumberkuning dan 

Watupereng terjadi erosi  

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

29 Menurut bapak/ibu, bahwa pada lahan 

lereng yang miring berbukit-bukit di 

area sumber mata air Lajer, Dawuhan, 

Sumberkuning dan Watupereng 

kondisi material lahan adalah berbatu-

batu  

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

30 Menurut bapak/ibu, bahwa pada lahan 

lereng yang miring berbukit-bukit di 

sepanjang area sumber mata air Lajer, 

Dawuhan, Sumberkuning dan 

Watupereng tumbuh tanaman penahan 

longsor 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 
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3.2. Kedalaman Lahan (GT2) 

Berilah tanda √, yang menurut Bapak/Ibu anggap sesuai kenyataan yang ada: 

NO Deskripsi 1 2 3 4 5 

31 Menurut bapak/ibu, bahwa kandungan 

unsur-unsur hara lahan di sekitar area 

sumber mata air Lajer, Dawuhan, 

Sumberkuning dan Watupereng adalah 

subur 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

32 Menurut bapak/ibu, bahwa pohon 

dapat tumbuh baik (tinggi dan 

membesar) di sekitar area sumber 

mata air Lajer, Dawuhan, 

Sumberkuning dan Watupereng  

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

33 Menurut bapak/ibu, bahwa pohon yang 

ditanam perakarannya tembus 

menyebar kedalam tanah secara kuat  

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

34 Menurut bapak/ibu, bahwa pohon yang 

ditanam di sepanjang aliran sumber 

mata air dapat menyerap air di musim 

hujan 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

35 Tutupan vegetasi yaitu berbagai jenis 

pohon yang tumbuh di sekitar area 

sumber mata air Lajer, Dawuhan, 

Sumberkuning dan Watupereng dapat 

mencegah erosi di musim penghujan 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 
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IV. Revegetasi Hutan (RH) 

4.1. Spesies Tanaman (RH1) 

Berilah tanda √, yang menurut Bapak/Ibu anggap sesuai kenyataan yang ada: 

NO Deskripsi 1 2 3 4 5 

36 Kondisi vegetasi tanaman hutan 

Gunung Arjuna saat ini, lebih baik 

dibandingkan dengan 10 tahun yang 

lalu 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

37 Jumlah vegetasi tanaman hutan 

Gunung Arjuna saat ini semakin 

banyak, dan sumber mata air tetap 

mengalir 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

38 Variasi spesies tanaman di hutan 

Gunung Arjuna saat ini semakin 

banyak 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

39 Spesies pohon yang ditanam di hutan 

Gunung Arjuna adalah tanaman asli 

hutan  

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

40 Nama spesies pohon apa yang 

ditanam di hutan Gunung Arjuna 

antara lain bambu, kaliandra, rotan, 

beringin, sono, mahoni, rengas, 

kesambi, trengguli, pohon asem 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 
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4.2. Pembibitan (RH2) 

Berilah tanda √, yang menurut Bapak/Ibu anggap sesuai kenyataan yang ada: 

NO Deskripsi 1 2 3 4 5 

41 Warga masyarakat sekitar hutan 

terlibat dan memberikan bibit tanaman 

untuk pelestarian hutan Gunung Arjuna 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

42 Bibit pohon yang ditanam di hutan 

Gunung Arjuna, berasal dari 

persemaian pembibitan yang 

bersertifikat 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

43 Tinggi bibit pohon awal yang ditanam 

di hutan Gunung Arjuna minimal 

adalah 2 meter 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

44 Fungsi persemaian bibit, sebelum 

ditanam di hutan Gunung Arjuna 

adalah bibit berkualitas dan seragam 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

45 Perkiraan harga bibit setiap pohon 

dengan tinggi 2 meter adalah sekitar                          

Rp. 20.000,- s/d  Rp. 25.000,- 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 
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4.3. Pemupukan (RH3) 

Berilah tanda √, yang menurut Bapak/Ibu anggap sesuai kenyataan yang ada: 

NO Deskripsi 1 2 3 4 5 

46 Penanaman pohon di kawasan hutan 

Gunung Arjuna yang dilaksanakan 

masyarakat, yayasan Kaliandra dan 

perusahaan Sorini Cargill dilakukan  

pemupukan? 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

47 Tujuan pemupukan tanaman adalah 

untuk memenuhi kecukupan unsur 

hara tanah, dan pertumbuhan tanaman 

bisa optimal dengan baik 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

48 Pemupukan tanaman dilakukan  

di awal tanam, dan secara terus 

menerus setiap selang 3 bulanan, 

sampai umur tanaman 3 tahun 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

49 Jenis pupuk yang diberikan pada 

pemupukan tanaman adalah pupuk 

anorganik (NPK) dan organik (pupuk 

kandang 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

50 Metode pemupukan NPK pada setiap 

tanaman adalah pemupukan dengan 

cara melingkar disekitar tanaman 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 
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4.4. Penanaman (RH4) 

Berilah tanda √, yang menurut Bapak/Ibu anggap sesuai kenyataan yang ada: 

NO Deskripsi 1 2 3 4 5 

51 (1) mengelola hutan bersama-sama 

dengan pemerintah; (2) menerapkan 

peraturan yang tegas kepada 

pelanggar hukum kerusakan hutan dan 

(3) aktif terlibat dalam kegiatan 

penanaman pohon dan merawatnya 

adalah beberapa kegiatan pengelolaan  

Hutan, agar dapat terus memberikan 

manfaat bagi manusia dan 

lingkungannya 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

52 Pemerintah Desa membuat PERDES 

(peraturan Desa) untuk pengelolaan 

hutan 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju setuju sekali 

53 Pada penanaman pohon, ukuran lebar 

dan jarak antar pohon, sangat 

berpengaruh terhadap pertumbuhan 

tanaman  

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

54 Jarak tanam dan jumlah pohon yang 

ditanam  dalam rehabilitasi hutan 

adalah 3 meter x 3 meter (300 

pohon/ha) 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 
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55 Prosedur sederhana penanaman 

pohon adalah buat lubang dan tanam 

bibit pohon dengan posisi tegak, 

sedalam 3 cm dari leher akar, dan 

tutup kembali tanah 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

 

4.5. Perawatan Tanaman (RH5) 

Berilah tanda √, yang menurut Bapak/Ibu anggap sesuai kenyataan yang ada: 

NO Deskripsi 1 2 3 4 5 

56 Perawatan diperlukan untuk 

memelihara tanaman agar tidak rusak 

setelah dilakukan penanaman 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

57 Menurut bapak/ibu, kegiatan 

perawatan meliputi: 

 membersihkan tanaman dari 

rumput  

 menyiangi tanaman 

 membuat sekat bakar ketika 

musim kemarau 

 melaporkan hasil perawatan 

kepada LMDH setiap 1 bulan 

sekali, dan  

 selanjutnya dilakukan evaluasi  

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

58 Menurut bapak/ibu, lama perawatan 

tanaman dilakukan 1 minggu sekali, 

selama 3 tahun setelah penanaman  

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 
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59 Menurut bapak/ibu, dalam proses 

perawatan tanaman dilakukan juga 

kegiatan monitoring, yang mencakup 

pengechekan pertumbuhan secara 

langsung, yang dilakukan setiap 3 

bulanan.  

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

60 Menurut bapak/ibu, merawat tanaman 

mencakup kegiatan pencegahan 

penyakit tanaman, pemupukan dan 

pemberian obat, penyiangan dari 

gulma, pemberian air saat musim 

kemarau dan menjaga tanaman dari 

kerusakan alam dan manusia 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

 

IV. Profil Vegetasi Hutan (PVH) 

4.1. Stratifikasi Vegetasi (PVH1) 

Berilah tanda √, yang menurut Bapak/Ibu anggap sesuai kenyataan yang ada: 

NO Deskripsi 1 2 3 4 5 

61 Menurut pengamatan bapak/ibu, 

ketinggian pohon yang ditanam di 

sekitar area sumber mata air Lajer, 

Dawuhan, Watupereng dan 

Sumberkuning adalah kisaran 20-25 

meter 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 
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62 Kanopi pohon tajuknya saling 

bertautan, sehingga pohon-pohon 

hutan menjadi hijau dan rindang 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

63 Ketinggian pohon yang ditanam di 

sekitar area sumber mata air Lajer, 

Dawuhan, Watupereng dan 

Sumberkuning ada juga dalam kisaran 

4-20 meter 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

64 Pada bagian bawah sekitar pohon 

banyak terdapat tanaman semak dan 

perdu yang tingginya kisaran 1-4 meter 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

65 Sebagian besar tanah disekitar area 

sumber mata air Lajer, Dawuhan, 

Watupereng dan Sumberkuning 

ditumbuhi oleh tanaman penutup 

seperti rumput dan belukar lainnya 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

 

4.2. Kekayaan Burung (PVH2) 

Berilah tanda √, yang menurut Bapak/Ibu anggap sesuai kenyataan yang ada: 

NO Deskripsi 1 2 3 4 5 

66 Ada peraturan perlindungan spesies 

hewan yang ada di kawasan hutan 

Gunung Arjuna  

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 
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67 Beberapa jenis spesies burung, seperti 

burung kutilang, cucak hijau, betet, 

trocok, kepodang masih dapat 

ditemukan di kawasan hutan Gunung 

Arjuna 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

68 Berbagai burung seperti burung 

kutilang, cucak hijau, betet, trocok, 

kepodang dapat berkembang dengan 

sendirinya di kawasan hutan Gunung 

Arjuna 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

69 Berdasarkan Undang-Undang 

perlindungan spesies bahwa berbagai 

jenis burung seperti burung kutilang, 

cucak hijau, betet, trocok, kepodang 

dilindungi dari kegiatan pemburu liar 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

70 Ada penerapan sanksi sosial untuk 

anggota masyarakat yang melakukan 

perburuan burung di hutan  

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 
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4.3. Kekayaan Taksonomi (PVH3) 

Berilah tanda √, yang menurut Bapak/Ibu anggap sesuai kenyataan yang ada: 

NO Deskripsi 1 2 3 4 5 

71 Di kawasan sumber mata air Lajer, 

Dawuhan, Sumberkuning dan 

Watuperang Gunung Arjuna, dalam 4 

tahun terakhir telah dilaksanakan 

penanaman pohon oleh PT. Sorini 

Cargill dan Kaliandra  

 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

72 Menurut pengamatan bapak/ibu, 

bahwa pohon yang ditanam oleh 

perusahaan Sorini Cargill dan 

Kaliandra adalah bermacam-macam 

jenisnya  

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

73 Masyarakat sekitar hutan ikut terlibat 

menjaga dalam perlindungan spesies 

tanaman di kawasan hutan Gunung 

Arjuna 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

74 Menurut bapak/ibu, jumlah 

keanekaragaman hayati yaitu tanaman 

di kawasan hutan Gunung Arjuna saat 

ini bertambah  

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

75 Kondisi keanekaragaman tanaman di 

kawasan hutan Gunung Arjuna saat 

ini, tetap terawat baik dan dimonitor  

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 
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4.5. Kerapatan Tanaman (PVH4)  

Berilah tanda √, yang menurut Bapak/Ibu anggap sesuai kenyataan yang ada: 

No. Deskripsi 1 2 3 4 5 

76 Kondisi tanaman di area sumber mata 

air Lajer, Dawuhan, Sumberkuning dan 

Watupereng hutan Gunung Arjuna 

adalah jarak tanaman rapat dan 

rimbun 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

77 Kerapatan pohon di kawasan hutan 

Gunung Arjuna saat ini adalah 

kerapatan tanaman bertambah, antar 

pohon semakin banyak ranting dan 

daunnya 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

78 Kondisi kerapatan tanaman di Gunung 

Arjuna tetap terjaga dan tidak terbakar 

di musim kemarau 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

79 Kondisi jumlah tegakan pohon di hutan 

Gunung Arjuna adalah sangat banyak 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

80 Kerapatan tanaman di hutan Gunung 

Arjuna, dapat mencegah erosi atau 

longsor di musim penghujan 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 
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V. Pelestarian Sumber Mata Air (PSA) 

5.1. Debit Air di Musim Hujan (PSA1) 

Berilah tanda √, yang menurut Bapak/Ibu anggap sesuai kenyataan yang ada: 

NO Deskripsi 1 2 3 4 5 

81 Kondisi sumber mata air saat ini di 

wilayah hutan Lajer, Dawuhan, 

Sumberkuning dan Watupereng sudah 

bertambah besar dibandingkan 5 tahun 

yang lalu 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

82 Sumber air kawasan pegunungan 

Arjuna banyak digunakan untuk air 

minum dan kebutuhan air warga 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

83 Masih ditemukan sampah yang berasal 

dari warga di sepanjang aliran sungai 

kawasan Gunung Arjuna 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

84 Kondisi sumber mata air di musim 

penghujan adalah debit air besar dan 

warna air keruh 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

85 Kondisi sumber mata air di musim 

penghujan dengan debit air besar dan 

warna air jernih 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

 

 

 

 



 
 

308 
 

5.2. Debit Air di Musim Kemarau (PSA2) 

Berilah tanda √, yang menurut Bapak/Ibu anggap sesuai kenyataan yang ada: 

No. Deskripsi 1 2 3 4 5 

86 Kondisi sumber mata air pada musim 

kemarau adalah air tetap mengalir 

dengan warna air jernih 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

87 Pada musim kemarau debit air dari 

sumber mata air adalah mati, terjadi 

waktu kemarau 4 bulan atau lebih  

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

88 Pada musim kemarau debit air dari 

sumber mata air adalah mati, terjadi 

waktu kemarau kurang dari 3 bulan  

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

89 Kegiatan rehabilitasi hutan Gunung 

Arjuna oleh Sorini, Kaliandra dan 

masyarakat dilakukan di sekitar 

sumber mata air Lajer, Dawuhan, 

Sumberkuning dan Watupereng 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

90 Kerapatan vegetasi pohon di sekitar 

sumber mata air Lajer, Dawuhan, 

Sumberkuning dan Watupereng saat 

ini adalah lebih rapat dan jauh lebih 

baik dibandingkan tahun-tahun 

sebelumnya 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 
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5.3. Erosi (PSA3) 

Berilah tanda √, yang menurut Bapak/Ibu anggap sesuai kenyataan yang ada: 

No. Deskripsi 1 2 3 4 5 

91 Menurut pengamatan bapak/ibu, 

bahwa pada musim hujan sumber 

mata air Lajer, Dawuhan, 

Sumberkuninig dan Watupereng terjadi 

kelimpahan air 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

92 Menurut pengamatan bapak/ibu, 

bahwa aliran air di musim hujan dari 

sumber mata air Lajer, Dawuhan, 

Sumberkuninig dan Watupereng 

berwarna keruh  

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

93 Tanah longsor dan erosi terjadi di 

sekitar area sumber mata air Lajer, 

Dawuhan, Sumberkuninig dan 

Watupereng 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

94 Pohon yang ditanam di sekitar area 

sumber mata air Lajer, Dawuhan, 

Sumberkuninig dan Watupereng dapat 

mencegah tanah lonsor dan banjir 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

95 Menurut pengamatan bapak/ibu, 

bahwa aliran air di musim hujan dari 

sumber mata air Lajer, Dawuhan, 

Sumberkuninig dan Watupereng tetap 

berwarna jernih 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 
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5.4. Nilai Ekonomi Air (PSA4) 

Berilah tanda √, yang menurut Bapak/Ibu anggap sesuai kenyataan yang ada: 

No. Deskripsi 1 2 3 4 5 

96 Jumlah debit air dan kualitas air yang 

keluar dari sumber mata air Lajer, 

Dawuhan, Sumberkuning dan 

Watupereng pada musim hujan adalah 

debit air besar dan warnanya keruh  

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

97 Jumlah debit air dan kualitas air yang 

keluar dari sumber mata air Lajer, 

Dawuhan, Sumberkuning dan 

Watupereng pada musim kemarau 

adalah debit air kecil dan warnanya 

jernih 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

98 Jumlah debit air dari sumber mata air 

Lajer, Dawuhan, Sumberkuning dan 

Watupereng yang besar dan jernih, 

maka harga ekonomis air meningkat, 

sebab air pegunungan berkualitas dan 

sehat dibutuhkan semua masyarakat 

dan industri 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

99 Air pegunungan Arjuna banyak 

digunakan dan dijual sebagai air 

kemasan mineral oleh industri di 

sepanjang wilayah Kecamatan 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 
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Purwosari, Pandaan, Prigen dan 

Gempol Kabupaten Pasuruan 

100 Hutan pegunungan Arjuna Kabupaten 

Pasuruan sebagai sumber air Umbulan 

yang punya nilai kualitas dan ekonomis 

untuk masyarakat Sidoarjo dan 

Surabaya 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak setuju ragu-ragu setuju sangat setuju 

Matheus Nugroho/Doc/S3 Lingkungan UB 2016/rencana proposal disertasi/perbaikan proposal 
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LAMPIRAN 2 – PENGUJIAN MODEL PENGUKURAN KONSTRUK EKSOGEN 

SPESIFIKASI MODEL PENGUKURAN KONSTRUK EKSOGEN 

 

HASIL ESTIMASI MODEL PENGUKURAN KONSTRUK EKSOGEN 
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MODIFIKASI MODEL 

Modification Indices (Group number 1 - Default model) 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   M.I. Par Change 

e2 <--> e1 20.088 -0.081 

e4 <--> e1 7.606 0.049 

e5 <--> e2 14.467 0.072 

e5 <--> e4 8.881 -0.055 
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FIT MODEL 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 16 10.850 12 0.542 0.904 

Saturated model 28 0.000 0   

Independence model 7 1451.680 21 0.000 69.128 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model 0.019 0.986 0.967 0.423 

Saturated model 0.000 1.000   

Independence model 0.733 0.264 0.018 0.198 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 
RFI 

rho1 
IFI 

Delta2 
TLI 

rho2 
CFI 

Default model 0.993 0.987 1.001 1.001 1.000 

Saturated model 1.000  1.000  1.000 

Independence model 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model 0.571 0.567 0.571 

Saturated model 0.000 0.000 0.000 

Independence model 1.000 0.000 0.000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 0.000 0.000 10.573 

Saturated model 0.000 0.000 0.000 

Independence model 1430.680 1309.434 1559.295 
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FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 0.052 0.000 0.000 0.051 

Saturated model 0.000 0.000 0.000 0.000 

Independence model 6.946 6.845 6.265 7.461 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model 0.000 0.000 0.065 0.866 

Independence model 0.571 0.546 0.596 0.000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 42.850 44.124 96.404 112.404 

Saturated model 56.000 58.229 149.719 177.719 

Independence model 1465.680 1466.237 1489.110 1496.110 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 0.205 0.211 0.261 0.211 

Saturated model 0.268 0.268 0.268 0.279 

Independence model 7.013 6.433 7.628 7.015 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

0.05 
HOELTER 

0.01 

Default model 406 505 

Independence model 5 6 

 

VALIDITAS KONSTRUK 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

PM5 <--- PM 0.881 

PM4 <--- PM 0.923 

PM3 <--- PM 0.925 

PM2 <--- PM 0.918 
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   Estimate 

PM1 <--- PM 0.924 

GT2 <--- GEO 0.789 

GT1 <--- GEO 0.815 
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RELIABILITAS KONSTRUK 

Variable Indicators λ λ2 1- λ2 ∑1- λ2 ∑ λ2 AVE ∑ λ CR 

PM 

PM5 0.881 0.776 0.224 

0.820 4.180 0.836 4.571 0.954 

PM4 0.923 0.852 0.148 

PM3 0.925 0.856 0.144 

PM2 0.918 0.843 0.157 

PM1 0.924 0.854 0.146 

GEO 
GT2 0.789 0.623 0.377 

0.713 1.287 0.643 1.604 0.720 
GT1 0.815 0.664 0.336 
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LAMPIRAN 3 – PENGUJIAN MODEL PENGUKURAN KONSTRUK ENDOGEN 

SPESIFIKASI MODEL PENGUKURAN KONSTRUK ENDOGEN 
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HASIL ESTIMASI MODEL PENGUKURAN KONSTRUK ENDOGEN 

 

HASIL ESTIMASI MODEL PENGUKURAN KONSTRUK ENDOGEN 

 

MODIFIKASI MODEL 

Modification Indices (Group number 1 - Default model) 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   M.I. Par Change 

e17 <--> e20 8.127 0.045 

e16 <--> RH 7.223 0.048 

e14 <--> e15 9.454 0.051 

e7 <--> e20 4.984 -0.039 

e8 <--> PVH 4.309 0.041 

e8 <--> e7 6.993 -0.047 

e9 <--> e7 30.739 0.105 
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   M.I. Par Change 

e10 <--> e8 4.623 0.037 

e10 <--> e9 10.411 -0.060 

 

FIT MODEL 

 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 32 68.242 59 0.192 1.157 

Saturated model 91 0.000 0   

Independence model 13 3527.848 78 0.000 45.229 
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RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model 0.021 0.952 0.926 0.617 

Saturated model 0.000 1.000   

Independence model 0.845 0.132 -0.013 0.113 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 
RFI 

rho1 
IFI 

Delta2 
TLI 

rho2 
CFI 

Default model 0.981 0.974 0.997 0.996 0.997 

Saturated model 1.000  1.000  1.000 

Independence model 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model 0.756 0.742 0.754 

Saturated model 0.000 0.000 0.000 

Independence model 1.000 0.000 0.000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 9.242 0.000 33.921 

Saturated model 0.000 0.000 0.000 

Independence model 3449.848 3259.112 3647.876 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 0.327 0.044 0.000 0.162 

Saturated model 0.000 0.000 0.000 0.000 

Independence model 16.880 16.506 15.594 17.454 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model 0.027 0.000 0.052 0.927 

Independence model 0.460 0.447 0.473 0.000 
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AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 132.242 136.836 239.349 271.349 

Saturated model 182.000 195.067 486.587 577.587 

Independence model 3553.848 3555.714 3597.360 3610.360 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 0.633 0.589 0.751 0.655 

Saturated model 0.871 0.871 0.871 0.933 

Independence model 17.004 16.091 17.952 17.013 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

0.05 
HOELTER 

0.01 

Default model 239 267 

Independence model 6 7 

 

VALIDITAS KONSTRUK 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

RH5 <--- RH 0.919 

RH4 <--- RH 0.883 

RH3 <--- RH 0.916 

RH2 <--- RH 0.873 

RH1 <--- RH 0.922 

PSA1 <--- PSA 0.926 

PSA2 <--- PSA 0.911 

PSA3 <--- PSA 0.888 

PSA4 <--- PSA 0.934 

PVH2 <--- PVH 0.917 

PVH3 <--- PVH 0.920 

PVH4 <--- PVH 0.915 

PVH1 <--- PVH 0.915 
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RELIABILITAS KONSTRUK 

Variabel Indikator λ λ2 1- λ2 ∑1- λ2 ∑ λ2 AVE ∑ λ CR 

RH 

RH5 0.919 0.845 0.155 

0.924 4.076 0.815 4.513 0.953 

RH4 0.883 0.780 0.220 

RH3 0.916 0.839 0.161 

RH2 0.873 0.762 0.238 

RH1 0.922 0.850 0.150 

KAT 

KAT1 0.926 0.857 0.143 

0.652 3.348 0.837 3.659 0.930 
KAT2 0.911 0.830 0.170 

KAT3 0.888 0.789 0.211 

KAT4 0.934 0.872 0.128 

PVH 

PVH2 0.917 0.841 0.159 

0.638 3.362 0.840 3.667 0.931 
PVH3 0.92 0.846 0.154 

PVH4 0.915 0.837 0.163 

PVH1 0.915 0.837 0.163 
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LAMPIRAN 4 – UJI ASUMSI SEM 

UKURAN SAMPEL 

Notes for Group (Group number 1) 

The model is recursive. 
Sample size = 210 
 

NORMALITAS 

,MHYJU BGFUHYGTFRGTHYJM DSVBGFR NHYJMUVDSAVBFVGNHJMBGTRDVSX 

OUTLIER 

BATAS CHI SQUARE = 45,314 

Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) (Group number 1) 

Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

197 34.735 0.022 0.990 

142 34.178 0.025 0.968 

42 32.496 0.038 0.988 

143 32.456 0.039 0.964 

123 31.996 0.043 0.952 

93 31.361 0.051 0.957 

80 31.075 0.054 0.941 

27 30.612 0.061 0.943 

130 29.155 0.085 0.994 

31 28.939 0.089 0.992 

176 28.702 0.094 0.990 

166 28.505 0.098 0.988 

194 28.228 0.104 0.988 

76 28.040 0.108 0.985 

99 27.969 0.110 0.977 

187 27.941 0.111 0.962 

104 27.231 0.129 0.989 

91 27.213 0.129 0.981 

183 27.007 0.135 0.981 

186 26.983 0.136 0.970 

19 26.695 0.144 0.977 

26 26.688 0.144 0.963 

95 26.562 0.148 0.957 

131 26.126 0.162 0.979 

88 26.045 0.164 0.973 
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Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

144 26.043 0.164 0.958 

145 26.012 0.165 0.941 

89 25.995 0.166 0.917 

5 25.914 0.169 0.901 

7 25.158 0.195 0.981 

14 25.050 0.200 0.979 

160 24.659 0.215 0.991 

112 24.653 0.215 0.986 

41 24.638 0.216 0.979 

119 24.592 0.218 0.972 

204 24.557 0.219 0.963 

152 24.482 0.222 0.957 

43 24.422 0.224 0.947 

164 24.321 0.229 0.944 

201 24.203 0.234 0.943 

203 24.184 0.234 0.925 

35 24.145 0.236 0.907 

168 23.977 0.243 0.919 

47 23.960 0.244 0.896 

181 23.915 0.246 0.876 

75 23.894 0.247 0.847 

60 23.846 0.249 0.823 

16 23.840 0.249 0.781 

103 23.804 0.251 0.747 

135 23.778 0.252 0.706 

17 23.674 0.257 0.704 

30 23.473 0.266 0.752 

196 23.378 0.271 0.747 

150 23.305 0.274 0.732 

182 23.212 0.279 0.728 

125 23.204 0.279 0.678 

48 23.171 0.280 0.640 

18 23.088 0.284 0.630 

151 23.055 0.286 0.591 

199 23.036 0.287 0.543 

128 22.950 0.291 0.536 

108 22.796 0.299 0.572 

120 22.755 0.301 0.538 

156 22.729 0.302 0.495 

102 22.577 0.310 0.533 

3 22.562 0.311 0.483 
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Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

40 22.521 0.313 0.450 

129 22.480 0.315 0.418 

23 22.386 0.320 0.419 

180 22.232 0.328 0.461 

78 22.229 0.328 0.405 

177 22.173 0.331 0.385 

49 22.131 0.333 0.356 

139 22.075 0.336 0.337 

154 21.883 0.347 0.403 

37 21.565 0.365 0.558 

118 21.553 0.365 0.509 

32 21.360 0.376 0.583 

162 21.248 0.383 0.602 

1 21.054 0.394 0.675 

141 21.042 0.395 0.630 

12 20.919 0.402 0.657 

34 20.893 0.403 0.621 

90 20.761 0.411 0.655 

83 20.726 0.413 0.626 

121 20.723 0.414 0.574 

20 20.677 0.416 0.551 

175 20.652 0.418 0.512 

124 20.482 0.428 0.577 

107 20.397 0.433 0.582 

33 20.378 0.435 0.540 

122 20.298 0.439 0.542 

149 20.252 0.442 0.520 

44 20.212 0.445 0.493 

202 20.103 0.451 0.516 

157 20.056 0.454 0.495 

94 20.032 0.456 0.457 

72 19.975 0.459 0.444 

92 19.837 0.468 0.489 

70 19.819 0.469 0.447 

MULTIKOLINEARITAS 

Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

PM <--> GEO 0.696 
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LAMPIRAN 5 – PENGUJIAN MODEL STRUKTURAL 

SPESIFIKASI MODEL STRUKTURAL 
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HASIL ESTIMASI MDOEL STRUKTURAL 

 

 

FIT MODEL 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 47 277.623 163 0.000 1.703 

Saturated model 210 0.000 0   

Independence model 20 5389.052 190 0.000 28.363 
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RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model 0.028 0.889 0.856 0.690 

Saturated model 0.000 1.000   

Independence model 0.797 0.102 0.007 0.092 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 
RFI 

rho1 
IFI 

Delta2 
TLI 

rho2 
CFI 

Default model 0.948 0.940 0.978 0.974 0.978 

Saturated model 1.000  1.000  1.000 

Independence model 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model 0.858 0.814 0.839 

Saturated model 0.000 0.000 0.000 

Independence model 1.000 0.000 0.000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 114.623 72.447 164.678 

Saturated model 0.000 0.000 0.000 

Independence model 5199.052 4962.881 5441.577 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 1.328 0.548 0.347 0.788 

Saturated model 0.000 0.000 0.000 0.000 

Independence model 25.785 24.876 23.746 26.036 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model 0.058 0.046 0.070 0.129 

Independence model 0.362 0.354 0.370 0.000 
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AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 371.623 382.123 528.937 575.937 

Saturated model 420.000 466.915 1122.893 1332.893 

Independence model 5429.052 5433.520 5495.994 5515.994 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 1.778 1.576 2.018 1.828 

Saturated model 2.010 2.010 2.010 2.234 

Independence model 25.976 24.846 27.137 25.998 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

0.05 
HOELTER 

0.01 

Default model 146 157 

Independence model 9 10 

 

MODIFIKASI MODEL 

Modification Indices (Group number 1 - Default model) 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   M.I. Par Change 

e17 <--> e20 10.155 0.051 

e14 <--> e15 10.335 0.054 

e7 <--> GEO 4.115 -0.050 

e7 <--> e20 5.068 -0.039 

e8 <--> e7 7.660 -0.049 

e9 <--> e7 28.166 0.099 

e10 <--> e8 5.217 0.040 

e10 <--> e9 11.396 -0.062 

e11 <--> e19 8.334 0.068 

e2 <--> e1 20.167 -0.081 

e4 <--> e1 6.483 0.044 

e5 <--> e6 13.146 -0.067 

e5 <--> e8 8.020 0.053 

e5 <--> e2 13.445 0.068 

e5 <--> e4 11.566 -0.061 
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HASIL MODIFIKASI MODEL 

 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 53 171.497 157 0.203 1.092 

Saturated model 210 0.000 0   

Independence model 20 5389.052 190 0.000 28.363 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model 0.026 0.929 0.905 0.694 

Saturated model 0.000 1.000   

Independence model 0.797 0.102 0.007 0.092 
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Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 
RFI 

rho1 
IFI 

Delta2 
TLI 

rho2 
CFI 

Default model 0.968 0.961 0.997 0.997 0.997 

Saturated model 1.000  1.000  1.000 

Independence model 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model 0.826 0.800 0.824 

Saturated model 0.000 0.000 0.000 

Independence model 1.000 0.000 0.000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 14.497 0.000 50.445 

Saturated model 0.000 0.000 0.000 

Independence model 5199.052 4962.881 5441.577 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 0.821 0.069 0.000 0.241 

Saturated model 0.000 0.000 0.000 0.000 

Independence model 25.785 24.876 23.746 26.036 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model 0.021 0.000 0.039 0.998 

Independence model 0.362 0.354 0.370 0.000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 277.497 289.337 454.894 507.894 

Saturated model 420.000 466.915 1122.893 1332.893 

Independence model 5429.052 5433.520 5495.994 5515.994 

 



333 
 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 1.328 1.258 1.500 1.384 

Saturated model 2.010 2.010 2.010 2.234 

Independence model 25.976 24.846 27.137 25.998 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

0.05 
HOELTER 

0.01 

Default model 229 246 

Independence model 9 10 

 

HASIL ESTIMASI 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

RH <--- PM 0.374 0.075 5.005 *** par_15 

RH <--- GEO 0.679 0.108 6.273 *** par_16 

PVH <--- RH 0.312 0.101 3.084 .002 par_18 

PVH <--- GEO 0.750 0.141 5.299 *** par_20 

PSA <--- RH 0.503 0.087 5.760 *** par_17 

PSA <--- PM 0.256 0.059 4.344 *** par_19 

PSA <--- PVH 0.241 0.083 2.914 .004 par_21 

PM5 <--- PM 1.000     

PM4 <--- PM 1.000 0.049 20.451 *** par_1 

PM3 <--- PM 0.971 0.043 22.672 *** par_2 

PM2 <--- PM 0.991 0.043 23.042 *** par_3 

PM1 <--- PM 0.993 0.045 22.279 *** par_4 

GT2 <--- GEO 1.000     

GT1 <--- GEO 1.000     

RH5 <--- RH 1.000     

RH4 <--- RH 0.955 0.051 18.724 *** par_5 

RH3 <--- RH 0.990 0.044 22.685 *** par_6 

RH2 <--- RH 0.919 0.046 19.936 *** par_7 

RH1 <--- RH 1.001 0.044 22.960 *** par_8 

PSA1 <--- PSA 1.000     

PSA2 <--- PSA 0.969 0.043 22.637 *** par_9 

PSA3 <--- PSA 0.941 0.045 21.050 *** par_10 

PSA4 <--- PSA 1.055 0.043 24.735 *** par_11 

PVH1 <--- PVH 1.000     
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   Estimate S.E. C.R. P Label 

PVH2 <--- PVH 1.048 0.049 21.297 *** par_12 

PVH3 <--- PVH 1.109 0.051 21.768 *** par_13 

PVH4 <--- PVH 0.978 0.041 24.011 *** par_14 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

RH <--- PM 0.385 

RH <--- GEO 0.546 

PVH <--- RH 0.328 

PVH <--- GEO 0.635 

PSA <--- RH 0.489 

PSA <--- PM 0.257 

PSA <--- PVH 0.223 

PM5 <--- PM 0.911 

PM4 <--- PM 0.925 

PM3 <--- PM 0.919 

PM2 <--- PM 0.926 

PM1 <--- PM 0.917 

GT2 <--- GEO 0.786 

GT1 <--- GEO 0.807 

RH5 <--- RH 0.918 

RH4 <--- RH 0.887 

RH3 <--- RH 0.916 

RH2 <--- RH 0.875 

RH1 <--- RH 0.919 

PSA1 <--- PSA 0.925 

PSA2 <--- PSA 0.909 

PSA3 <--- PSA 0.888 

PSA4 <--- PSA 0.935 

PVH1 <--- PVH 0.895 

PVH2 <--- PVH 0.922 

PVH3 <--- PVH 0.930 

PVH4 <--- PVH 0.896 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

PM <--> GEO 0.594 0.081 7.362 *** par_22 

e9 <--> e7 0.103 0.025 4.082 *** par_23 

e17 <--> e20 0.070 0.022 3.193 0.001 par_24 
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   Estimate S.E. C.R. P Label 

e14 <--> e15 0.074 0.023 3.209 0.001 par_25 

e10 <--> e9 -.049 0.018 -2.804 0.005 par_26 

e2 <--> e1 -.089 0.018 -4.930 *** par_27 

e5 <--> e4 -.059 0.018 -3.196 0.001 par_28 

Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

PM <--> GEO 0.692 

e9 <--> e7 0.394 

e17 <--> e20 0.310 

e14 <--> e15 0.312 

e10 <--> e9 -0.221 

e2 <--> e1 -0.465 

e5 <--> e4 -0.285 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

PM   1.100 0.129 8.551 *** par_29 

GEO   0.671 0.087 7.690 *** par_30 

Z1   0.272 0.044 6.262 *** par_31 

Z3   0.141 0.033 4.223 *** par_32 

Z2   0.210 0.030 7.015 *** par_33 

e5   0.226 0.026 8.532 *** par_34 

e4   0.187 0.024 7.833 *** par_35 

e3   0.190 0.021 8.874 *** par_36 

e2   0.178 0.023 7.626 *** par_37 

e1   0.204 0.025 8.018 *** par_38 

e12   0.415 0.054 7.643 *** par_39 

e11   0.360 0.051 7.104 *** par_40 

e10   0.194 0.025 7.809 *** par_41 

e9   0.257 0.032 8.056 *** par_42 

e8   0.196 0.024 8.093 *** par_43 

e7   0.268 0.031 8.733 *** par_44 

e6   0.191 0.024 8.056 *** par_45 

e13   0.184 0.025 7.466 *** par_46 

e14   0.217 0.028 7.842 *** par_47 

e15   0.262 0.032 8.267 *** par_48 

e16   0.176 0.025 6.929 *** par_49 

e17   0.232 0.029 8.066 *** par_50 
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   Estimate S.E. C.R. P Label 

e18   0.181 0.024 7.430 *** par_51 

e19   0.179 0.025 7.026 *** par_52 

e20   0.220 0.027 8.042 *** par_53 

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

RH   0.737 

PVH   0.850 

PSA   0.809 

PVH4   0.803 

PVH3   0.866 

PVH2   0.850 

PVH1   0.801 

PSA4   0.874 

PSA3   0.788 

PSA2   0.826 

PSA1   0.856 

RH1   0.844 

RH2   0.766 

RH3   0.838 

RH4   0.787 

RH5   0.843 

GT1   0.651 

GT2   0.618 

PM1   0.842 

PM2   0.858 

PM3   0.845 

PM4   0.855 

PM5   0.830 

 

PENGARUH LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, TOTAL 

Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 GEO PM RH PVH KAT 

RH 0.679 0.374 0.000 0.000 0.000 

PVH 0.962 0.117 0.312 0.000 0.000 

PSA 0.574 0.472 0.578 0.241 0.000 

PVH4 0.940 0.114 0.305 0.978 0.000 

PVH3 1.067 0.129 0.346 1.109 0.000 
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 GEO PM RH PVH KAT 

PVH2 1.008 0.122 0.327 1.048 0.000 

PVH1 0.962 0.117 0.312 1.000 0.000 

PSA4 0.605 0.498 0.610 0.255 1.055 

PSA3 0.540 0.445 0.544 0.227 0.941 

PSA2 0.556 0.458 0.561 0.234 0.969 

PSA1 0.574 0.472 0.578 0.241 1.000 

RH1 0.680 0.374 1.001 0.000 0.000 

RH2 0.624 0.343 0.919 0.000 0.000 

RH3 0.672 0.370 0.990 0.000 0.000 

RH4 0.648 0.357 0.955 0.000 0.000 

RH5 0.679 0.374 1.000 0.000 0.000 

GT1 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

GT2 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PM1 0.000 0.993 0.000 0.000 0.000 

PM2 0.000 0.991 0.000 0.000 0.000 

PM3 0.000 0.971 0.000 0.000 0.000 

PM4 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 

PM5 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 

Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 GEO PM RH PVH KAT 

RH 0.546 0.385 0.000 0.000 0.000 

PVH 0.814 0.126 0.328 0.000 0.000 

PSA 0.449 0.473 0.562 0.223 0.000 

PVH4 0.729 0.113 0.294 0.896 0.000 

PVH3 0.758 0.118 0.306 0.930 0.000 

PVH2 0.751 0.117 0.303 0.922 0.000 

PVH1 0.729 0.113 0.294 0.895 0.000 

PSA4 0.419 0.442 0.526 0.208 0.935 

PSA3 0.398 0.420 0.499 0.198 0.888 

PSA2 0.408 0.430 0.511 0.203 0.909 

PSA1 0.415 0.438 0.520 0.206 0.925 

RH1 0.502 0.354 0.919 0.000 0.000 

RH2 0.478 0.337 0.875 0.000 0.000 

RH3 0.500 0.352 0.916 0.000 0.000 

RH4 0.485 0.341 0.887 0.000 0.000 

RH5 0.502 0.353 0.918 0.000 0.000 

GT1 0.807 0.000 0.000 0.000 0.000 

GT2 0.786 0.000 0.000 0.000 0.000 

PM1 0.000 0.917 0.000 0.000 0.000 
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 GEO PM RH PVH KAT 

PM2 0.000 0.926 0.000 0.000 0.000 

PM3 0.000 0.919 0.000 0.000 0.000 

PM4 0.000 0.925 0.000 0.000 0.000 

PM5 0.000 0.911 0.000 0.000 0.000 

Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 GEO PM RH PVH KAT 

RH 0.679 0.374 0.000 0.000 0.000 

PVH 0.750 0.000 0.312 0.000 0.000 

PSA 0.000 0.256 0.503 0.241 0.000 

PVH4 0.000 0.000 0.000 0.978 0.000 

PVH3 0.000 0.000 0.000 1.109 0.000 

PVH2 0.000 0.000 0.000 1.048 0.000 

PVH1 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 

PSA4 0.000 0.000 0.000 0.000 1.055 

PSA3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.941 

PSA2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.969 

PSA1 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 

RH1 0.000 0.000 1.001 0.000 0.000 

RH2 0.000 0.000 0.919 0.000 0.000 

RH3 0.000 0.000 0.990 0.000 0.000 

RH4 0.000 0.000 0.955 0.000 0.000 

RH5 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 

GT1 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

GT2 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PM1 0.000 0.993 0.000 0.000 0.000 

PM2 0.000 0.991 0.000 0.000 0.000 

PM3 0.000 0.971 0.000 0.000 0.000 

PM4 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 

PM5 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 

Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 GEO PM RH PVH KAT 

RH 0.546 0.385 0.000 0.000 0.000 

PVH 0.635 0.000 0.328 0.000 0.000 

PSA 0.000 0.257 0.489 0.223 0.000 

PVH4 0.000 0.000 0.000 0.896 0.000 

PVH3 0.000 0.000 0.000 0.930 0.000 

PVH2 0.000 0.000 0.000 0.922 0.000 
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 GEO PM RH PVH KAT 

PVH1 0.000 0.000 0.000 0.895 0.000 

PSA4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.935 

PSA3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.888 

PSA2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.909 

PSA1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.925 

RH1 0.000 0.000 0.919 0.000 0.000 

RH2 0.000 0.000 0.875 0.000 0.000 

RH3 0.000 0.000 0.916 0.000 0.000 

RH4 0.000 0.000 0.887 0.000 0.000 

RH5 0.000 0.000 0.918 0.000 0.000 

GT1 0.807 0.000 0.000 0.000 0.000 

GT2 0.786 0.000 0.000 0.000 0.000 

PM1 0.000 0.917 0.000 0.000 0.000 

PM2 0.000 0.926 0.000 0.000 0.000 

PM3 0.000 0.919 0.000 0.000 0.000 

PM4 0.000 0.925 0.000 0.000 0.000 

PM5 0.000 0.911 0.000 0.000 0.000 

Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 GEO PM RH PVH KAT 

RH 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PVH 0.212 0.117 0.000 0.000 0.000 

PSA 0.574 0.216 0.075 0.000 0.000 

PVH4 0.940 0.114 0.305 0.000 0.000 

PVH3 1.067 0.129 0.346 0.000 0.000 

PVH2 1.008 0.122 0.327 0.000 0.000 

PVH1 0.962 0.117 0.312 0.000 0.000 

PSA4 0.605 0.498 0.610 0.255 0.000 

PSA3 0.540 0.445 0.544 0.227 0.000 

PSA2 0.556 0.458 0.561 0.234 0.000 

PSA1 0.574 0.472 0.578 0.241 0.000 

RH1 0.680 0.374 0.000 0.000 0.000 

RH2 0.624 0.343 0.000 0.000 0.000 

RH3 0.672 0.370 0.000 0.000 0.000 

RH4 0.648 0.357 0.000 0.000 0.000 

RH5 0.679 0.374 0.000 0.000 0.000 

GT1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

GT2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PM2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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 GEO PM RH PVH KAT 

PM3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PM4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PM5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 GEO PM RH PVH KAT 

RH 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PVH 0.179 0.126 0.000 0.000 0.000 

PSA 0.449 0.216 0.073 0.000 0.000 

PVH4 0.729 0.113 0.294 0.000 0.000 

PVH3 0.758 0.118 0.306 0.000 0.000 

PVH2 0.751 0.117 0.303 0.000 0.000 

PVH1 0.729 0.113 0.294 0.000 0.000 

PSA4 0.419 0.442 0.526 0.208 0.000 

PSA3 0.398 0.420 0.499 0.198 0.000 

PSA2 0.408 0.430 0.511 0.203 0.000 

PSA1 0.415 0.438 0.520 0.206 0.000 

RH1 0.502 0.354 0.000 0.000 0.000 

RH2 0.478 0.337 0.000 0.000 0.000 

RH3 0.500 0.352 0.000 0.000 0.000 

RH4 0.485 0.341 0.000 0.000 0.000 

RH5 0.502 0.353 0.000 0.000 0.000 

GT1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

GT2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PM2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PM3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PM4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PM5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Lampiran 6. Kualifikasi 210 Responden dari Desa Ledug, Jatiarjo dan Dayurejo 

 

Tabel A. Daftar Responden DESA LEDUG-Prigen, Kab. Pasuruan 

NO 
Dusun Geneng, Desa Ledug 

NO 
Dusun Geneng, Desa Ledug 

NO 
Dusun Geneng, Desa Ledug 

Nama Kelompok  Nama Kelompok Nama Kelompok 

1 Taufik  LMDH 11 Eddy S LMDH 21 Nasir LMDH 

2 Rijal Pemuda 12 Yunus LMDH 22 Charor Pemuda 

3 Tauchid Ketua RW.04 13 Nur Yanto HIPAM 23 M. Saiful Tokoh masyarakat 

4 H.Muhammad HIPAM 14 Sumari Peternak 24 Malik  Kelompok peternak 

5 Abdulmukti Pengurus NU 15 Dulkhamid Ketua RT 25 Nanang  Wakil RW. 03 

6 H.Rokin LMDH 16 Alghozali Pemuda 26 Arsad  Tokoh masyarakat 

7 Doni Pemuda 17 Darmawan Pemuda 27 Wakhid Petani 

8 Ovi Petani 18 H. Huda Tokoh Masyarakat 28 Solik Petani 

9 Rohmad Ketua RT 19 Wartono Petani 29 Dulmanan Petani 

10 Dukan Ketua RT 20 Bakhtiar Petani 30 Nasim  HIPAM 

 

Tabel B. Daftar Responden DESA LEDUG -Prigen, Kab. Pasuruan 

NO 
Dusun Ledug, Desa Ledug 

NO 
Dusun Leduk, Desa Ledug 

NO 
Dusun Tulang, Desa Ledug 

Nama Kelompok  Nama Kelompok Nama Kelompok 

31 Lukman Pemuda 38 Wahyu Pemuda 41 Dulkholik LMDH 

32 Nuryanto Penggiat lingkungan 39 Hamid Tokoh masyarakat 42 Nur Kusni Pemuda 

33 Kholik Pegawai kelurahan 40 H. Rosul BPBD 43 Suwono PokDarwis 

34 Son Haji Tokoh masyarakat    44 Supriono Tahura 

35 Ahmad Misbah Ketua RW. 03    45 Toha HIPAM 

36 Jainur PokDarwis    46 Manan HIPAM 

37 Kaseman PokDarwis    47 H. Dul Tokoh masyarakat 



342 
 

Tabel C. Daftar Responden DESA LEDUG -Prigen, Kab. Pasuruan 

NO 
Dusun Tulang, Desa Ledug 

NO 
Dusun Paras, Desa Ledug 

NO 
Dusun Jeruk, Desa Ledug 

Nama Kelompok  Nama Kelompok Nama Kelompok 

48 Warnoto Petani 51 Subronto LMDH 61 Kasiman LMDH 

49 Nur Sholeh Ketua RT. 01 52 Yono HIPAM 62 Nurahmad Ketua RT. 01 

50  Mufid Guru 53 Sukarto tokoh Masyarakat 63 Yani S PokDarwis 

   54 Dali Ketua RW 64 Yoyok Pemuda 

   55 Sarim RT. 03 65 Rulli Pemuda 

   56 Suprapto Petani 66 Harianto Petani 

   57 Markon Pemuda 67 Darmawan Pemuda 

   58 Nur silo Pemuda 68 Samsul Ketua RT. 02 

   59 Riadi Ketua RT.04 69 Nur Kartika sari Pemuda 

   60 Akrib Mandor 70 Dewi Asia PKK 

 

Tabel D. Daftar Responden DESA JATIARJO-Prigen, Kab. Pasuruan 

NO 

Dusun Tegal kidul, Desa 

Jatiarjo NO 

Dusun Tegal kidul, Desa Jatiarjo 

NO 

Dusun Tegal kidul, Desa Jatiarjo 

Nama Kelompok  Nama Kelompok Nama Kelompok 

1 Sodik Masyarakat 
Peduli Sumber 

7 Darmawan Masyarakat 
Peduli Sumber 

13 Tosin KTT. Tahura 

2 Kusno Pokja LMDH 8 Ustad. Damat Tokoh Agama 14 Parman Petani hutan 

3 Rasup Pokja LMDH 9 Ja'is Petani hutan 15 Pak Joyo Tokoh masyarakat 

4 Hidayat Ketua LMDH 10 Naroko Masyarakat 
Peduli Sumber 

16 Rasid Tokoh Pemuda 

5 Toni Tokoh Pemuda 11 Wirnoto Masyarakat 
Peduli Sumber 

17 Jasmat Tokoh masyarakat 

6 Darianto Petani hutan 12 Suwongso Petani Tahura 18 Jono Petani hutan 
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Tabel E. Daftar Responden DESA JATIARJO-Prigen, Kab. Pasuruan 

NO 

Dusun Tegal kidul, Desa 

Jatiarjo NO 

Dusun Tegal kidul, Desa Jatiarjo 

NO 

Dusun Cowek, Desa Jatiarjo 

Nama Kelompok  Nama Kelompok Nama Kelompok 

19 Ibu Natul PKK Desa 29 Sunoto Masyarakat 
Peduli Sumber 

31 Tirto Petani Hutan 

20 Suhar Komunitas 
Pecinta Alam 

30 Wirto Masyarakat 
Peduli Sumber 

32 Dasuri anggota LMDH 

21 Kasir Tokoh agama    33 Asan Ketua RT. 01 

22 Yanto Petani Hutan    34 Warno Petani Hutan 

23 Saliben Pokja LMDH    35 Korin Ulu-Ulu 

24 Muhammad Petani Hutan    36 Wahid Tahura R. Soerjo 

25 Sholeh Kepala Dusun    37 Atim Tahura R. Soerjo 

26 Sareh  Kepala Desa    38 Dowi Karang Taruna 

27 Kamil Ulu-ulu    39 Bokir Karang Taruna 

28 Daim Ulu-ulu    40 Dulsomat Ketua RW. 01 

 

Tabel F. Daftar Responden DESA JATIARJO-Prigen, Kab. Pasuruan 

NO 
Dusun Cowek, Desa Jatiarjo 

NO 
Dusun Cowek, Desa Jatiarjo 

NO 
Dusun Tonggowa, Desa Jatiarjo 

Nama Kelompok  Nama Kelompok Nama Kelompok 

41 Harno BPD Jatiarjo 47 Talis Tokoh Agama 51 Kamin Anggota LMDH 

42 Sanapi Tokoh 
Masyarakat 

48 Idris Tokoh pemuda 52 Holili Kepala Dusun 

43 Pori Petani hutan 49 Kamaludin Kepala Dusun 53 Samsuri Tokoh pemuda 

44 Towali Petani hutan 50 Ririn PKK desa 54 Tajuri Komite Pendidikan 

45 Munasan Petani hutan    55 Khoir Tokoh pemuda 

46 Mariyo Tokoh Agama    56 Bukhori Kelompok Informasi Masyarakat 
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Tabel G. Daftar Responden DESA JATIARJO-Prigen, Kab. Pasuruan 

NO 

Dusun Tonggawa, Desa 

Jatiarjo NO 

Dusun Tonggawa, Desa Jatiarjo 

NO 

Dusun Tonggowa, Desa Jatiarjo 

Nama Kelompok  Nama Kelompok Nama Kelompok 

57 Hoiron Tokoh pemuda 63 Buasim Ulu-ulu 69 Saiful Tokoh agama 

58 Ansori Karang Taruna 64 P. Mail Ulu-ulu 70 Munif Kepala Sekolah MI 

59 Wira'i Masyarakat 
Peduli Sumber 

65 Rumaji Ulu-ulu    

60 Ghofur Sesepuh Dusun 66 Narto Petani hutan    

61 Badrus Ketua RT. 02 67 Anas Ketua Kelompok Tani    

62 Mushin Tokoh Agama 68 Jama'ali Tokoh Agama    

 

Tabel H. Daftar Responden DESA DAYUREJO-Prigen, Kab. Pasuruan 

NO 

Dusun Gamoh, Desa Dayurejo 

NO 

Dusun Gamoh, Desa 

Dayurejo NO 

Dusun Gamoh, Desa Dayurejo 

Nama Kelompok  Nama Kelompok Nama Kelompok 

1 Hariono Ketua HIPAM 10 Buadi Ulu-Ulu 19 Umar arya LMDH 

2 Slamet Pensiunan Perhutani 11 Pak wahid Ulu-Ulu 20 Kamsari LMDH 

3 Sodik Petani Hutan 12 Wartomo Tokoh Agama 21 Sapari Kelompok Pemuda 

4 Satram Petani Hutan 13 Eko wandoyo Ketua 
Pemuda 

22 Rahmat Tokoh Masyarakat 

5 H. Nuraji Tokoh Masyarakat 14 Watrib Perangkat 
Desa 

23 Nyamarto Tokoh Masyarakat 

6 Tamsuri Kepala Dusun 15 Bu Warsiti Tim PKK 24 Agus pitono Ketua RT. 02 

7 Daseri Tokoh Agama 16 Bu Nasriah Fatayat NU 25 Samsul Ulu-Ulu 

8 Puji Ketua RW. 01 17 Bu Evi Bidan Dusun 26 Narto Ulu-Ulu 

9 Dulmanap Pensiunan Perhutani 18 Kasan LINMAS 27 Suwatri HIPAM 
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Tabel I. Daftar Responden DESA DAYUREJO-Prigen, Kab. Pasuruan 

NO 

Dusun Gamoh, Desa Dayurejo 

NO 

Dusun Talunongko, Desa 

Dayurejo NO 

Dusun Talunongko, Desa Dayurejo 

Nama Kelompok  Nama Kelompok Nama Kelompok 

28 Tarji Hipam 31 Erpai RT. 01 41 Yajid Tokoh Budaya 

29 Atim Tokoh Agama 32 Suwaji Kepala Dusun 42 Rasyid Tokoh Pemuda 

30 Sukarti Tokoh Budaya 33 Pak Er Pensiunan 
Perhutani 

43 Hantoro Tokoh Pemuda 

   34 Karsono Petani Hutan 44 Santoso Tokoh Pemuda 

   35 Salam Tokoh Budaya 45 Rokim Ulu-Ulu 

   36 Dulasis Tokoh Budaya 46 Tariman  Tokoh Masyarakat 

   37 Ronto Tahura R. Soerjo 47 Narto Tokoh Masyarakat 

   38 Wagiman Petani Hutan 48 Darim Tokoh Agama 

   39 Yabani Sesepuh Dusun 49 Dalim Petani Hutan 

   40 Takim Petani Hutan 50 Bu Sunarah Tokoh Wanita 

 

Tabel J. Daftar Responden DESA DAYUREJO-Prigen, Kab. Pasuruan 

NO 

Dusun Gutean, Desa Dayurejo 

NO 

Dusun Gutean, Desa 

Dayurejo NO 

Dusun Dayu, Desa Dayurejo 

Nama Kelompok  Nama Kelompok Nama Kelompok 

51 Pak Wir Tokoh Masyarakat 57 Jumali Tokoh Pemuda 61 Eko W Kepala Dusun 

52 Kasiman Kepala Dusun 58 Hasan LMDH 62 Dul HIPAM 

53 Suji Tokoh Budaya 59 Wandyo Ketua RT. 01 63 Taniman Tahura 

54 Dulsalam Tokoh Masyarakat 60 Liswati Tokoh Wanita 64 Wahyudi Ulu-Ulu 

55 Wahono Kepala Desa    65 Ruhadi Ketua RT. 01 

56 Kasim LINMAS    66 Cipto Sekdes 
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Tabel K. Daftar Responden DESA DAYUREJO-Prigen, Kab. Pasuruan 

NO 
Dusun Dayu, Desa Dayurejo 

Nama Kelompok 

67 Joni Tokoh Masyarakat 

68 Wahyudi Tokoh agama 

69 Siyono Ka. Dusun Lebaksari 

70 Harnali Petani 
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Bab Hal. Isi/Teknik Penulisan yang dikritisi Saran-saran 

Perbaikan 

Setelah Direvisi (Hal.) Check List Paraf 

Sudah Belum 

Nama Penguji 1: Prof. Dr. Ir. Soemarno, MS 

VI 265-

266 

Revegetasi :  

 bambu, beringin 

 model pemberdayaan 

Tambahkan analisis deskriptif dengan diperkuat 

pustaka 

Model pemberdayaan dengan LMDH sebagai 

lembaga pemeliharaan hutan → kambing → kearifan 

lokal, jelaskan deskriptifnya  

Sudah dilakukan 

perbaikan dalam Bab VI 

Kesimpulan, dengan 

perbaikan di hal. 265-266 
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LANJUTAN TABEL PERBAIKAN UJIAN AKHIR DISERTASI 4 DESEMBER 2019 

Bab Hal. Isi/Teknik Penulisan yang dikritisi Saran-saran 

Perbaikan 

Setelah Direvisi (Hal.) Check List Paraf 

Sudah Belum 

Nama Penguji 2: Dr. Ir. Harsuko Riniwati, MP  

V 243-

244 

1) Novelty diperjelas  Penjelasan NOVELTY 

terdapat di hasil pengujian 

model struktural, untuk 

masing-masing indikator 

pemberdayaan 

masyarakat sekitar hutan 

untuk revegetasi dan 

pelestarian area sekitar 

sumber mata air di 

Gunung Arjuno Gambar 

5.56. menyatakan nilai 

sumberdaya manusia 

0.99, ekonomi 0.99, sosial 

0.97, kelembagaan lokal 

1.00 dan sarana dan 

prasarana 1.00. Kondisi 

ini menunjukkan bahwa 

menurut responden faktor 

kelembagaan lokal, 

sarana dan prasarana 

mempunyai pengaruh 

lebih tinggi dibandingkan 

faktor-faktor lainnya. Hal 
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ini menjelaskan bahwa 

faktor kelembagaan 

masyarakat hutan, sarana 

dan prasarana dapat 

menjadi model 

pemberdayaan 

masyarakat sekitar hutan 

terhadap keberhasilan 

revegetasi dan pelestarian 

area di sekitar sumber 

mata air, dan merupakan 

kebaruan penelitian 

disertasi ini. Dapat dilihat 

di hal 243-244 

V 132-

211 

2) Pembahasan lebih detail 

 

Telah dilakukan perbaikan 

mengenai penjelasan 

pembahasan pada 

prosentase setuju dan 

sangat setuju yang 

relevan dengan masing-

masing persetujuan 

responden terhadap isi 

kuesioner dalam model 

pemberdayaan 

masyarakat untuk 

revegetasi hutan gunung 

Arjuna dan pelestarian 
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area sekitar sumber mata 

hal. 132-211 

V 

 

 

 

 

 

213, 

215, 

218, 

219, 

228  

3) GFI = goodness of fit index dituliskan di setiap 

model hasil analisa 

Telah dilakukan perbaikan 

mengenai nilai 

“ Goodness of Fit Index” = 

GFI 

1) GFI estimasi model 

pengukuran konstruk 

eksogen, dapat dilihat 

di hal. 213 

2) GFI modifikasi 

penambahan jalur 

pengukuran konstruk 

eksogen, dapat dilihat 

di hal 215 

3) GFI hasil estimasi 

model pengukuran 

konstruk endogen, 

dapat dilihat di hal 218 

4) GFI hasil modifikasi 

model pengukuran 

konstruk endogen, 

dapat dilihat di hal 219 

5) GFI hasil estimasi 

model struktural, dapat 

dilihat di hal 228 
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6) GFI hasil estimasi 

modifikasi model 

struktural, dapat dilihat 

di hal 242 
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LANJUTAN TABEL PERBAIKAN UJIAN AKHIR DISERTASI 4 DESEMBER 2019 

Bab Hal. Isi/Teknik Penulisan yang dikritisi Saran-saran 

Perbaikan 

Setelah Direvisi (Hal.) Check List Paraf 

Sudah Belum 

Nama Penguji 3: Dr. Ir. Aminudin Afandhi, MS 

II 17-

18, 

dan 

27-

37 

1) Tambahkan teori ekologi sosial Ekologi sosial untuk 

masyarakat sekitar hutan 

sudah diperbaiki dan 

dijelaskan di hal. 17-18, 

ekologinya pada hal. 27-

37 

   

II 27-

37 

2) Politik ekologi 

3) Ekologi murni 

Secara detail penjelasan 

ekologi hutan dan sumber 

mata air diperbaiki dan 

dijelaskan dalam hal. 27-

37 
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LANJUTAN TABEL PERBAIKAN UJIAN AKHIR DISERTASI 4 DESEMBER 2019 

Bab Hal. Isi/Teknik Penulisan yang 

dikritisi Saran-saran 

Perbaikan 

Setelah Direvisi (Hal.) Check List Paraf 

Sudah Belum 

Nama Penguji 4: Prof. Dr. Ir. Keppi Sukesi, MS 

V 189 1) Peta lokasi sumber mata air 
kurang jelas 

Peta lokasi sumber mata air, sudah diperbaiki 
dan diganti 

   

 x 
dan 
xiv 

2) Back ground abstraksi bisa 

diperjelas, misal masukan 
konsep perubahan 
lingkungan Rio De Genero 

Sudah dilakukan perbaikan di RINGKASAN dan 
SUMMARY, hal. x dan xiv 

   

II 10-
12 

3) Jelaskan apa itu community 
empowerment 

Sudah dilakukan perbaikan dan dijelaskan 
dalam Bab 2 Tinjauan Pustaka, mengenai 
Community Empowerment, di hal. 10-12 

   

  4) Lembaga edukasi, regulasi 
mana? 
 

− UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 
Terbatas  

− UU No. 23 Tahun 1997 Tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup  

   

VI 265-
266 

5) Model → apa? Dan 
bagaimana? 

Bentuk model pemberdayaan masyarakat 
berbasis revegetasi hutan dan pelestarian area 
di sekitar sumber mata air adalah adalah 
kegiatan pengembangan lembaga masyarakat 
desa hutan (LMDH), sarana dan prasarana. 
Selanjutnya Bagaimana caranya 
(1) penguatan struktur organisasi LMDH 

Mulyorejo Lestari  Kelurahan Leduk, LMDH 
Ngudi Lestari Desa Jatiarjo dan LMDH 
Indrokilo Manunggal Desa Dayurejo; LMDH 
bertanggung jawab dalam perencanaan 
penanaman mencakup pemilihan spesies 
dan pembibitan tanaman. 
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(2) pengembangan sarana dan prasarana di 
Kelurahan Leduk, Desa Jatiarjo dan 
Dayurejo dalam pemberdayaan masyarakat 
berbasis revegetasi hutan Gunung Arjuna 
dan pelestarian area di sekitar sumber mata  
air antara lain: (1) pembangunan dan 
perbaikan akses jalan dengan 
menggunakan program dana Desa; (2) 
meningkatkan kualitas sarana transportasi 
desa yaitu angkutan desa mikrolet; (3) 
perbaikan fasilitas air bersih untuk 
masyarakat Kelurahan Leduk, Desa Jatiarjo 
dan Dayurejo; (4) perbaikan kualitas 
layanan kesehatan di Puskesmas 
pembantu Kelurahan Leduk, Desa Jatiarjo 
dan Dayurejo dan (5) perbaikan kualitas 
layanan pendidikan yaitu peningkatan 
fasilitas di sekolah dasar (SD) dan sekolah 
menengah pertama (SLTP) untuk 
masyarakat di Kelurahan  Leduk, Desa 
Jatiarjo dan Dayurejo. 
Dapat dilihat di hal. 265-266 

  6) 3 jurnal telah dihasilkan Penelitian disertasi ini telah publish di 3 
publikasi, yaitu: 
(1) IOP Conf. Series: Earth and Environmental 

Science 239 (2019) 012009 IOP Publishing 
doi:10.1088/1755-1315/239/1/012009 

(2) IOP Conf. Series: Earth and Environmental 
Science 239 (2019) 012044 IOP Publishing 
doi:10.1088/1755-1315/239/1/012044 

(3) American Journal of Agriculture and Forestry 
2019; 7(6): 290-296 

   



 
 

9 
 

http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ajaf 
doi: 10.11648/j.ajaf.20190706.17 ISSN: 
2330-8583 (Print); ISSN: 2330-8591 (Online) 
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LANJUTAN TABEL PERBAIKAN UJIAN AKHIR DISERTASI 4 DESEMBER 2019 

Bab Hal. Isi/Teknik Penulisan yang dikritisi Saran-saran 
Perbaikan 

Setelah Direvisi (Hal.) Check List Paraf 

Sudah Belum 

Nama Penguji 5: Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd 

 iv 1) Pernyataan keaslian tulisan perlu ditandatangani Sudah dilakukan 
perbaikan pernyataan 
keaslian tulisan perlu 
ditandatangani, dan diberi 
materai 

   

I 
dan 
VI 

8-9, 
262-
266 

2) Pembahasan perlu di check sinkronisasi, dengan 
tujuan penelitian 
 

Sudah dilakukan 
sinkronisasi antara 
Tujuan, Perumusan 
Masalah dan Kesimpulan, 
dapat dilihat di hal 8-9 dan 
262-266  

   

  3) Kesalahan ketik masih ada, perlu di check lagi 
satu persatu 

Sudah dilakukan 
perbaikan salah ketik 
naskah disertasi  
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