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ABSTRAK 

Wahyu Setyobudi, 2018, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosoial dan Ilmu 

Politik, Universitas Brawijaya, Malang. Praktik Penguatan Kelembagaan 

LMDH Wono Agung Lestari (Studi Kualitatif Deskriptif di Desa Nglebeng, 

Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek). Pembimbing, Ahmad Imron 

Rozuli, M.Si dan Anik Susanti, M.Si  

Penelitian ini membahas mengenai praktik penguatan kelembagaan 

LMDH Wono Agung Lestari yang dilakukan oleh masyarakat desa hutan (anggota 

LMDH) dan Perhutani di kawasan hutan Desa Nglebeng, Kecamatan Panggul, 

Kabupaten Trenggalek. Penguatan kelembagaan LMDH merupakan upaya untuk 

memfungsikan peran LMDH di Desa Nglebeng yang tidak pernah mengalami 

perkembangan selama LMDH dibentuk pada tahun 2006. Bentuk tindakan 

masyarakat desa hutan dalam melakukan penguatan kelembagaan yaitu dengan 

cara meregenerasi kepengurusan LMDH sehingga terjadi perubahan aturan main 

oleh pengurus baru LMDH untuk mengatasi permasalahan pada lembaga tersebut. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendiskripsikan praktik penguatan 

kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari.  

Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori strukturasi dari Anthony 

Giddens, terkait dengan hubungan dualitas antara agen dan struktur dalam praktik 

penguatan kelembagan LMDH. Melalui hubungan dualitas tersebut tercipta 

tindakan yang terulang dan terpola dalam lintas ruang dan waktu. Keterulangan 

tidakan itulah yang disebut sebagai praktik dalam teori strukturasi. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini diambil 

dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah itu data transkip, 

dikelompokan, uji keabsahan data dan di simpulkan.  

Hasil penelitian ini adalah deskripsi mengenai praktik penguatan 

kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari melalui hubungan dualitas agen 

dengan struktur pada LMDH, dan terlihat pada skemata S-D-L. Penguatan 

kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari berfokus pada penegakan aturan 

formal dan informal yang terdapat pada kelembagaan LMDH, dengan tujuan 

memfungsikan peran LMDH di Desa Nglebeng. Struktur signifikasi dipengaruhi 

oleh pengetahuan dan status agen dalam masyarakat sehingga bisa mengambil 

keputusan untuk melakukan penguatan pada kelembagaan LMDH, agen memiliki 

dominasi atau kemampuan untuk mempengaruhi agen lain untuk terlibat dalam 

penegakan aturan pada kelembagaan LMDH dengan cara mengikuti setiap proses 

yang ditentukan oleh Perhutani dan LMDH. Sehingga perubahan aturan main 

yang digunakan dalam mengelola LMDH digunakan sebagai legitimasi atau 

aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota LMDH dalam menjalankan 

sistem PHBM bersama Perhutani. Praktik penguatan kelembagaan LMDH terus 

dipelihara melalui perjumpaan anggota dan pengurus LMDH dalam kegiatan 

pengelolaan hutan bersama masyarakat di Desa Nglebeng.  

Kata kunci: Kelembagaan, LMDH, Praktik sosial.     
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ABSTRACT 

Wahyu Setyobudi, 2018, Department of Sociology, Faculty of Political Science and 

Science, Universitas Brawijaya, Malang. Institutional Strengthening Practices 

LMDH Wono Agung Lestari (Qualitative Descriptive Study in Nglebeng Village, 

Panggul Sub District, Trenggalek Regency). Advisor,  Ahmad Imron Rozuli, M.Si 

and Anik Susanti, M.Si 

This study discusses about the practice of institutional strengthening of 

LMDH Wono Agung Lestari conducted by the villagers whom live around the 

forest (members of LMDH) and Perhutani in the forest area of Nglebeng Village, 

Panggul, Trenggalek. Institutional strengthening of LMDH is an effort to activate 

the role of LMDH in Nglebeng Village which never progressed during the formed 

of LMDH in 2006. The action of the villagers community in conducting 

institutional strengthening that is by regenerating the management of LMDH so 

that there is a change of rules by new management of LMDH to overcome the 

problems in the institution. The purpose of this study is to describe the practice of 

institutional strengthening LMDH Wono Agung Lestari.  

In this study, the researcher used theory of the structure of Anthony 

Giddens, related to the duality relationship between agents and structures in the 

practice of strengthening the LMDH institutional empowerment. Through the 

duality relationship is created a repeated and patterned actions in the space and 

time. It is called practice in structural theory. This research used descriptive 

qualitative method. The data were taken by observation, interview and 

documentation. After getting the data, the next steps are data transcription, 

grouping, test data validity and concluding the data.  

The result of this study is the description of institutional strengthening 

practices of LMDH Wono Agung Lestari through the relationship of duality 

agents with the structures in LMDH, which can be seen in the S-D-L schemata. 

Institutional Strengthening LMDH Wono Agung Lestari focused on enforcing the 

formal and informal rules in the LMDH institute, the aim is to activate the role of 

LMDH in Nglebeng Village. The significance structure was influenced by the 

knowledge and status of the agent in the community, so that they can make a 

decision to strengthen the LMDH institution, the agent had dominance or the 

ability to influenced other agencies to engage in enforcement the rules of LMDH 

institutions by following every process determined by Perhutani and LMDH. So, 

the changes of the rules used in managing the LMDH were used as legitimacy or 

rules that all LMDH members must comply with in implementing the PHMB 

system with Perhutani. LMDH institutional strengthening practices was 

maintained through LMDH members and officers meeting through the activities 

of forest management in Nglebeng Village.  

Keywords : Institutional, LMDH, Social Practice. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan sistem 

pengelolaan hutan yang diterapkan oleh Perum Perhutani dengan tujuan menjaga 

kelestarian dan keberlanjutan fungsi hutan sehingga sumberdaya hutan bisa 

dimanfaatkan secara optimal dan proporsional untuk kepentingan berbagai pihak 

yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Sekaligus menjadi bentuk 

perubahan sistem pengelolaan hutan di Indonesia yang awalnya menggunakan 

pendekatan keamanan hutan menjadi pendekatan kesejahteraan masyarakat. 

Pengelolaan hutan yang dulunya lebih memprioritaskan kelestarian dan 

keberlanjutan fungsi hutan dengan cara menjaga keamanan hutan, sekarang 

pengelolaan sumberdaya hutan lebih menekankan pada pemanfaatan sumberdaya 

hutan demi keberlanjutan fungsi hutan dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat terutama masyarakat sekitar hutan atau masyarakat desa hutan.  

Menurut Awang masyarakat desa hutan adalah masyarakat yang bertempat 

tinggal di wilayah sekitar maupun di dalam kawasan hutan dan keberlangsungan 

hidup mereka tergantung pada sumber daya hutan karena pekerjan mereka 

tergantung pada hasil interaksi dengan hutan. Dengan demikian keberadaan 

masyarakat desa hutan memiliki pengaruh besar terhadap kelestarian dan 

keberlanjutan fungsi hutan. Bagi masyarakat desa hutan, sumber daya hutan 

merupakan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oleh karena 

itu perlu pengawasan dan kontrol pada masyarakat desa hutan dalam 
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memanfaatkan hutan untuk menghindari terjadinya eksploitasi terhadap hutan. 

(Awang, et al., 2008, hal. 13).  

Masyarakat desa hutan di Desa Nglebeng, Kecamatan Panggul, Kabupaten 

Trenggalek yang termasuk bagian dari Perum Perhutani KPH (Kesatuan 

Pengelolaan Hutan) Kediri juga menerapkan sistem PHBM dalam pengelolaan 

sumber daya hutan di kawasan hutan Desa Nglebeng. Kerja sama Perhutani 

dengan masyarakat desa hutan di Desa Nglebeng terjalin melalui Lembaga 

Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wono Agung Lestari sejak tahun 2006 yang 

menjadikan status masyarakat desa hutan menjadi pesanggem atau masyarakat 

desa hutan yang memiliki hak kelola lahan milik Perhutani. Lembaga tersebut 

didirikan oleh Perhutani dimaksudkan untuk mengkoordinir masyarakat desa 

hutan dalam mengelola sumber daya hutan. 

LMDH Wono Agung Lestari merupakan lembaga yang mewadahi 

masyarakat desa hutan di desa Nglebeng dalam mengelola sumber daya hutan di 

Desa Nglebeng, termasuk bertugas mengelola pembagian hasil pengelolaan 

sumber daya hutan melalui sistem sharing. Namun dalam pelaksanaannya LMDH 

Wono Agung Lestari mengalami permasalahan penegakan aturan pada LMDH 

tersebut sehingga berakibat pada lemahnya kelembagaan LMDH Wono Agung 

Lestari. Lemahnya kelembagaan LMDH Wono Agung terkait dengan persoalan 

penegakan aturan formal dan aturan informal LMDH dalam pelaksanaan sistem di 

Desa Nglebeng. 

Permasalahan aturan formal LMDH berhubungan dengan pelaksanaan 

PHBM oleh LMDH Wono Agung Lestari di Desa Nglebeng yang belum bisa 
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sesuai dengan Direksi Perum Perhutani No : 682/KTPS/DIR/2009 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) seperti 

ketiadaan program khusus maupun kegiatan rutin yang melibatkan pesanggem 

terkait pengelolaan hutan sejak LMDH di dirikan pada tahun 2006 dan hanya 

berfokus pada pelaksanaan sharing. Pelaksanaan sistem sharing oleh LMDH 

Wono Agung Lestari belum bisa transparan karena pembagian hasil (sharing) 

menurut salah satu Ketua Pokja yaitu dengan presentase 45% dari hasil 

pengelolaan setiap jenis tanaman untuk LMDH yang nantinya dibagi lagi dengan 

Perhutani dan 55% untuk pesanggem selaku pengelola, namun kenyataannya 

penentuan jumlah sharing berdasarkan luas lahan dan jumlah tanaman. Selain itu 

alokasi dana hasil sharing juga tidak diberitahukan kepada pesanggem sehingg 

pengelolaan keuangan LMDH hanya diketahui oleh pengurus LMDH. 

Awalnya pesanggem tidak merasa keberatan dengan sistem sharing yang 

diberlakukan oleh LMDH meskipun pesanggem tidak mengetahui mengenai 

presentase pembagian sharing, karena dengan cara seperti itu pesanggem bisa 

melakukan negosiasi untuk mendapatkan jumlah yang tidak memberatkan bagi 

pesanggem. Terhitung sejak tahun 2012 petugas sharing LMDH mulai bersikap 

arogan dan menerapkan jumlah sharing secara sepihak sehingga sering terjadi 

pesanggem harus membayar sharing dengan jumlah yang memberatkan bagi 

pesanggem. Rasa keberatan pesanggem dikarenakan dalam pengelolaan sumber 

daya hutan di Desa Nglebeng biaya operasional pengelolaan dibebankan 

seluruhnya oleh pesanggem dalam artian tidak ada bantuan materiil untuk biaya 
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pengelolaan selain lahan pengelolaan yang memang sudah menjadi hak 

pesanggem sebagai anggota LMDH. 

Sedangkan permasalahan yang berhubungan dengan aturan informal 

LMDH yaitu terkait dengan sikap pengurus LMDH yang dianggap tidak sesuai 

dengan norma pesanggem selaku masyarakat desa hutan. Pengurus LMDH Wono 

Agung Lestari sendiri bukan bagian dari masyarakat desa hutan melainkan 

masyarakat Desa Nglebeng yang dianggap Perhutani mampu mengelola LMDH 

namun pada kenyataan pengurus LMDH tidak bisa mengayomi anggotanya 

sehingga mengakibatkan keresahan dan ketidakcocokan kinerja pengurus LMDH 

dengan pesanggem selaku anggota. Sebagai upaya penengakan aturan informal 

LMDH pesanggem selaku anggota LMDH berusaha menegaskan serangkaian 

nilai dan norma yang dianggap penting dalam menjalankan kehidupan sosial 

sebagai masyarakat desa hutan seperti sopan santun dan sikap saling menghargai. 

Oleh karena itu pesanggem mengingkinkan pergantian pengurus LMDH yang 

dianggap tidak bisa menyesuaikan sikapnya dengan nilai dan norma pesanggem, 

namun keinginan tersebut ditolak oleh ketua LMDH dengan alasan tidak ingin 

jika hanya salah satu pengurus LMDH saja yang dihentikan. Mendapat respon 

yang kurang sesuai dengan keinginan pesanggem, maka pesanggem menuntut 

regenrasi kepengurusan LMDH mengingat sejak didirikan pada tahun 2006 

LMDH juga belum mengadakan regenerasi. Tuntuan pesanggem juga didasarkan 

dengan aturan LMDH yang seharusnya melakukan regenerasi setiap 6 tahun 

sekali.  
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Permasalahan pada aturan formal dan informal LMDH Wono Agung 

Lestari menunjukan lemahnya kelembagaan LMDH tersebut. Sebagai upaya 

penguatan kelembagaan LMDH maka regenerasi kepengurusan LMDH dapat 

dikatakan sebagai langkah awal penguatan kelembagaan LMDH terkait dengan 

penegakan aturan formal dan informal LMDH. Pengurus baru LMDH Wono 

Agung Lestari mulai terpilih pada tahun 2016 melaui pemilihan umum seluruh 

anggota LMDH. Pemilihan umum pengurus LMDH bisa terlaksana setelah 

melalui berbagai proses dan upaya oleh pesanggem yang bertekad untuk 

merealisasikan pelaksanaan regenerasi kepengurusan LMDH berdasarkan 

kesepakatan seluruh pihak terkait dalam LMDH seperti pihak Perhutani, Kepala 

Desa selaku pemegang jabatan tertinggi di Desa Nglebeng dan seluruh 

pesanggem. 

Tidak hanya sampai pada persoalan pengurus LMDH, dengan 

kepengurusan baru LMDH aturan main dalam LMDH Wono Agung Lestari juga 

berubah dimana pengelolaan keuangan LMDH diserahkan kepada masing-masing 

Pokja disetiap wilayahnya sehingga pengelolaannya bisa lebih transparan. 

Kepengurusan baru LMDH juga menemukan beberapa hal yang kurang dari 

kinerja LMDH lama seperti tidak adanya dokumen-dokumen penting LMDH 

seperti AD/ART dan data mengenai informasi pesanggem yang akurat. Pengurus 

baru LMDH juga tidak mendapatkan aset baik berupa barang maupun dokumen 

dari pengurus lama LMDH sehingga penguatan kelembagaan LMDH Wono 

Agung Lestari harus kembali dimulai dari awal sebagaimana suatu organisasi baru 

dibentuk. Setelah LMDH Wono Agung Lestari mengalami regenerasi, LMDH 



6 

 

 

tersebut juga telah disahkan secara resmi oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia pada tahun 2016. Peresmian melalui surat keputusan 

tersebut baru pertama kali diperolah oleh LMDH semenjak LMDH tersebut 

dibentuk pada tahun 2006 sekaligus menjadi paying hukum kegiatan LMDH 

kedepannya.  

Penguatan kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari merupakan upaya 

yang dipilih oleh pesanggem dan pengurus baru LMDH sebagai upaya 

mengembalikan peran dan fungsi lembaga tersebut. Langkah awal yang dilakukan 

oleh pesanggem sebagai bentuk kontribusinya dalam penguatan kelembagaan 

LMDH Wono Agung Lestari yaitu dengan meregenerasi seluruh kepengurusan 

LMDH. Sedang dari pihak pengurus baru LMDH, transparasi pengelolaan 

keuangan dan membangun hubungan yang harmonis  dengan pesanggem menjadi 

fokus utama dalam upaya penguatan kelembagaan, serta menjalin kerjasama yang 

lebih baik dengan LMDH lain sebagai upaya untuk belajar bagi pengurus baru 

untuk menjadi LMDH yang lebih baik. Selain itu pengurus baru LMDH juga 

berupaya mengukuti dan menjalankan prosedur-prosedur yang dianjurkan oleh 

pendamping LMDH dari Pihak Perhutani. 

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para pesanggem dan pengurus 

baru LMDH merupakan bentuk dari praktik sosial yang dilakukan oleh para agen. 

Praktik penguatan kelembagaan LMDH merupakan upaya masyarakat desa hutan 

dalam menghadapi permasalahan yang terjadai pada LMDH serta bertujuan untuk 

membangun LMDH yang benar-benar bisa menjadi wadah bagi masyarakat desa 

hutan di Desa Nglebeng dalam meningkatkan kinerja LMDH Wono Agung 
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Lestari. Pihak-pihak yang mampu mempengaruhi pihak lain dalam melakukan 

tindakan-tindakan untuk mendukung penguatan kelembagaan LMDH disebut 

sebagai expert agent sedangkan pihak yang berperan sebagai pendukung dalam 

perubahan kelembagaan LMDH disebut dengan lay agent. Para agen memiliki 

pengaruh terhadap praktik sosial penguatan kelembagaan sedangkan dalam 

pelaksaan upaya-upaya penguatan kelembagaan LMDH terdapat aturan-aturan 

yang disebut sebagai struktur sekaligus menjadi sarana bagi para agen untuk 

melakukan agensinya.  

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan mengenai penguatan 

kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari menarikuntuk diteliti karena 

pembentukan LMDH yang seharunya bisa mengayomi masyarakat desa hutan 

justru menjadikan lembaga tersebut sebagai beban karena kurang maksimalnya 

kinerja dari para pengurusnya. Ketidak sesuaian kinerja pengurus LMDH dalam 

menjalankan tugasnya memaksa masyarakat desa hutan untuk melakukan 

pergantian pengurus LMDH dan mendesak pengurus baru LMDH untuk 

melakukan perubahan-perubahan pada aturan main atau kelembagaan LMDH 

sesuai kebutuhan masyarakat desa hutan dan kebijakan dari Perhutani. Dalam 

penelitian ini peneliti menggali informasi mengenai praktik yang dilakukan oleh 

pesanggem selaku anggota dan pengurus baru LMDH dalam upayanya melakukan 

penguatan kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari dengan menggunakan terori 

Strukturasi dari Anthony Giddens. Dengan latar belakang yang demikian peneliti 

membuat judul penelitian “Praktik Sosial Penguatan Kelembagaan LMDH Wono 

Agung Lestari”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana praktik sosial masyarakat desa hutan dan LMDH Wono Agung 

Lestari dalam upaya penguatan kelembagaan LMDH di Desa Nglebeng 

Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan praktik sosial masyarakat 

desa hutan dan LMDH Wono Agung Lestari dalam penguatan kelembagaan 

LMDH, sehingga mampu menjadi pembelajaran bagi masyarakat mengenai 

pentingnya kinerja LMDH yang baik bagi masyarakat desa hutan di Desa 

Nglebeng Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Dari sisi akademis penelitian diharapkan bisa memberikan informasi dan 

pengetahuan mengenai praktik penguatan kelembagaan LMDH, terutama bagi 

penelitian yang berhubungan dengan praktik sosial masyarakat desa hutan dan 

LMDH dalam upaya penguatan kelembagaan LMDH. Penelitian ini membahas 

persoalan-persoalan terkait dengan proses penguatan kelembagaan LMDH karena 

permasalahan-permasalahan yang muncul dari lemahnya kelembagaan LMDH 

akan berakibat kepada masyarakat desa hutan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat 

desa hutan, lembaga kehutanan termasuk LMDH dan Perum Perhutani sebagai 

lembaga yang bertanggung jawab atas kelestarian hutan sekaligus kesejahteraan 

masyarakat desa hutan, agar lebih memperhatikan penegakan aturan dalam 
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kelembagaan LMDH agar tercipta LMDH yang efektif dan efisien untuk seluruh 

pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya hutan di Desa Nglebeng. 
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 BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai 

perbandingan dan meletakkan posisi penelitian yang akan dilaksanakan oleh 

penliti diantara penelitian terdahulu sekaligus memaparkan perbedaan-perbedaan 

antara penelitian yang telah dilaksanakan dan penelitian yang akan dilaksanakan 

oleh peneliti. Ada dua peneltian yang relevan dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti. Penelitian yang akan dilakukan sebagai sumbangan 

pengetahuan baru diluar penelitian mengenai LMDH yang pernah dilakukan 

sebelumnya. 

Penelitian pertama yang digunakan sebagai penelitian terdahulu dalam 

penelitian ini diambil dari penelitian keilmuan yang dilakukan oleh Darmanto dan 

Sri Weningsih dari Universitas Terbuka. Penelitian tersebut berjudul Penguatan 

Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) (Studi Kasus pada 

LMDH Argomulyo, Desa Tambi, Kecamatan Kejajar, Kabupaten 

Wonosobo) pada tahun 2014. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh 

Darmanto dan Sri Weningsih yaitu untuk mengukur kinerja kelembagaan LMDH 

Argomulyo, mengukur efektivitas sistem PHBM melalui kelembagaan pada 

LMDH Argomulyo yang berkaitan denganpeningkatan taraf hidup anggota 

masyarakat LMDH Argomulyo dan merumuskan program-program yang 

berhubungan dengan penguatan kapasitas kelembagaan LMDH Argomulyo. 

Darmanto dan Sri Weningsih melihat penguatan kelembagaan LMDH dari 

sudut padang pengembanagan kapasitas kelembagaan (institusional capacity 
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building) yang melihat bentuk pengutan kelembagaan berdasarkan hubungan 

suatu lembaga dengan berbagai aspek yang memiliki pengaruh dalam 

meningkatkan kualitas dan kemampuan dari lembaga itu sendiri. Pengembangan 

kapasitas organisasi yang dipaparkan dalam penelitian tersebut menunjukan ada 4 

aspek yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dari LMDH Argomulyo 

yaitu relevansi program LMDH Argomulyo dengan kebutuhan anggotanya, 

efektivitas LMDH dalam menjalankan programnya, efisiensi LMDH dalam 

mengelola sumberdaya yang dimiliki dan kemampuan keuangan LMDH dalam 

mengatur kebutuhan jangka pendek maupun kebutuhan jangka panjang. 

Sehingga dapat diketahui dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Darmanto dan Sri Weningsih jika relevansi program LMDH Argomulyo belum 

dapat memenuhi kebutuhan anggotanya karena anggota LMDH kurang aktif dan 

kurang termotivasi dalam menjalankan program-program dari LMDH Argomulyo. 

Dari segi efektifitas, LMDH Argomulyo sudah cukup efektif dalam menjalankan 

programnya hal tersebut ditunjukan dengan pernyataan dari Ketua LMDH 

Argomulyo yang menyatakan keberhasilan LMDH dalam melaksanakan kegiatan 

hutan mencapai 80% tingkat keberhasilan. Namun dari tingkat efisiensi, kinerja 

LMDH Argomulyo masih belum cukup efisien karena pengaruh dari tingkat 

pendidikan anggota LMDH yang rata-rata masih lulusan SLTP sehingga 

menghambat LMDH tersebut dalam mengelola keuangan, pemanfaatan teknologi, 

informasi,dll. Begitu juga dengan kemampuan dalam mengelola keuangan atau 

kemampuan keuangan LMDH Argomulyo masih belum memadai. Hal tersebut 

dikerenakan kurangnya bentuan dari Perhutani tertutama yang bersangkutan 
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dengan bantuan finansial dan jumlah dana LMDH yang terbilang kecil sehingga 

menghambat LMDH dalam mengembangkan organisasinya (Darmanto & 

Weningsih, 2014). 

Pada dasarnya penelitian yang dilaksanakan oleh penilti dengan penelitian 

Darmanto dan Sri Weningsih sama-sama meneliti tentang penguatan kelembagaan 

LMDH. Darmanto dan Sri Weningsih memfokuskan penelitian mereka pada 

tingkat kemampuan LMDH Argomulyo dalam mencapai aspek-aspek penguatan 

kelembagaan berdasarkan pengembangan kapasitas LMDH tersebut. Sedangkan 

penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti menekankan penguatan kelembagaan 

LMDH berdasarkan praktik sosial yang dilakukan oleh para agen melalui 

hubungan dualitas antara agen dengan struktur yang menjadi sumber daya dan 

sarana berlangsung praktik sosial yang dilakukan oleh para expert agen dalam 

upayanya menguatkan kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari.  

Penelitian berikutnya yang masih bersangkutan dengan penelitian yang 

akan dilaksanakan oleh peneliti mengenai LMDH yaitu penelitian dengan judul 

Optimalisasi Peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Bangun 

Dalam Meningkatkan Partisipasi Petani Di Desa Donorejo oleh Astin 

Noviyati, Eva Banowati dan Ariyani Indrayati (2014) Jurusan Geografi, 

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Penelitian tersebut 

dilakukan untuk mengetahui peran LMDH Bangun dalam meningkatkan 

partisipasi anggotanya, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala 

LMDH dalam menjalankan peran dan fungsi kelembagaannya, mengetahui upaya 

yang dilakukan lembaga dalam mengatasi kendala yang dialami LMDH. 
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Penelitian ini menjadi perlu dilaksankan karena pihak pengurus LMDH bangun 

merasa belum dapat menjalankan fungsi kelembagaan dengan baik terutama 

dalam proses pembelajaran. Sehingga koordinasi antar anggota menjadi lemah 

dan partisipasi petani kurang. 

Penelitian Astin Noviyati dan kawan-kawan merupakan penelitian 

kualitatif dengan pendekatan Participatory Research Appraisal (PRA) yang 

menuntut peran aktif masyarakat sebagai sasaran penelitian dan dalam 

pengambilan data peneliti harus terlibat langsung dengan masyarakat maupun 

informan-informan yang dianggap mampu memberikan informasi sesuai dengan 

kebutuhan. Analisis data yang dilakukan oleh Noviati dan kawan-kawan yaitu 

analisis data sebelum dilapangan data diperloleh dari hasi observasi awal serta 

hasil wawancara kemudian ketika dilapangan  didapat dari reduksi data 

dilapangan samapai pada penarikan kesimpulan mengenai partisipasi masyarakat. 

Untuk dapat mengetahui tingkat partisipasi petani disetiap padukuhan, Novianti 

dan kawan-kawan menggunkan teori Eight Rungs On Citizen Participation dari 

Arnstein yang membahas soal pembagian partisipasi masyarakat dalam delapan 

tingkatan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Astin Noviyati dan kawan-kawan 

menunjukan peningkatan partisipasi anggota LMDH belum dilakukan secara 

maksimal. Hal tersebut terjadi karena kurangnya keterbukaan dan sikap pasif para 

pengurus sehingga memunculkan kecurigaan dan ketidakpercayaan dari 

anggotanya. Pasalnya dari tujuh perdukuhan yang disebutkan hanya ada dua 

dukuh yang memiliki partisipasi tertinggi di LMDH Bangun.  
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Rendahnya partisipasi yang terjadi dikarenakan kurangnya perhatian dari 

pengurus LMDH kepada angota-anggotanya. Permasalahan tersebut juga 

disebabkan karena kurangnya pemahaman anggota terhadap hak dan kewajiban 

yang harus dipenuhi sehingga menyebabkan ketidakberdayaan dalam menghadapi 

setiap permasalahan yang mereka hadapi. Sehingga selalu tergantung pada 

pengurus yang dianggap lebih memahami mengenai persolaan yang mereka 

hadapi. Noviyanti dan kawan-kawan menyarankan untuk menyelesaian 

permasalahan tersebut dengan reorientasi dan pemahaman paradigma baru 

mengenai LMDH agar setiap masyarakat yang termasuk anggota LMDH 

memahami bahwa setiap anggota memiliki peran penting dalam eksistensi lemaga 

yang berpengaruh kepada keberhasilan pembangunan daerah mereka. 

Penelitian partisipasi masyarakat dalam LMDH yang telah diungkapan 

oleh Astin Noviyati dan kawan-kawan sudah membahas persoalan partisipasi 

masyarakat dengan baik. Termasuk memberikan solusi untuk mengatasi 

permasalahan yang dihadapi LMDH Bangun salah satunya berupa restrukturasi 

kelembagaan dengan mereorganisasi kepengurusan LMDH sehingga bisa 

menciptakan pengurus-pengurus baru yang dianggap kopenten dalam 

kepengurusan LMDH (Noviyati, Banowati, & Indrayati, 2014)Namun dalam 

penelitian tersebut tidak diungkapakan bagaimana kondisi kepengurusan LMDH 

setelah direstrukturasi terkait dengan kinerja dari pengurus-pengurus baru. Oleh 

karena itu peneliti akan mengkaji lebih mendalam mengenai pengutan 

kelembagaan pada LMDH terkait dengan peningkatan kinerja pengurus LMDH di 

Desa Nglebeng. 
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Penelitian ini masih berhubungan dengan penelitian Astin Noviyati dan 

kawan-kawan terkait dengan LMDH. Penelitian ini dapat dikatakan sebagai 

lanjutan dari penelitian mengenai partisipasi masyarakat karena di Desa Nglebeng 

partisipasi masyarakat dalam kepengurusan LMDH sudah terlaksanakan dengan 

reorganisasi kepengurusan LMDH yang terakhir.  Dalam proses reorganisasi tidak 

bisa terlepas dari praktik-praktik sosial yang dilakukan oleh masyarakat desa 

hutan serta melibatkan skemata struktur (signifikasi-dominasi-legitimasi) selama 

terjadinya praktik sosial tersebut. 
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2.2 Definisi Konseptual 

2.2.1 Kelembagaan 

Dalam penelitian ini kelembagaan yang dimaksudkan adalah aturan main 

(rules of the game) dalam masyarakat sebagaimana kelembagaan yang 

diungkapkan oleh Yeager (1999) dalam Yustika. Rules of the game dalam 

masyarakat mencakup serangkaian regulasi yang memapankan masyarakat untuk 

berinteraksi. Menurut Pejovich (1995) dengan membuat pola perilaku yang dibuat 

dalam kelembagaan mampu mengurangi ketidakpastian yang inheren dalam 

interaksi manusia (Yustika, 2013, hal. 26). 

 Yustika menjelaskan sesuai dengan rentetan sejarah dalam kelembagaan, 

kelembagaan mampu mampu meminimalisasi penyimpangan yang terjadi akibat 

perilaku manusia dan mampu membuat ketertiban serta mengurangi ketidak 

pastian dalam pertukaran (exchange). Pada bagian ini kelembagaan memiliki tiga 

komponen penting yaitu yang peratama, aturan formal (formal institution) yang 

meliputi hukum, konstitusi, statua dan hal-hal yang menyangkut persoalan 

regulasi pemerintah. Selain itu, aturan formal dalam kelembagaan juga 

membentuk sistem politik (hak-hak individu, struktur pemerintahan), sistem 

keamanan (polisi, peradilan), dan sistem ekonomi yang di dalamnya termasuk hak 

kepemilikan dalam kondisi kelangkaan sumber daya dan kontrak. Kedua, aturan 

informal (informal institution), menurut Pejovich (1999) aturan ini meliputi 

pengalaman nilai-nilai trandisional, agama, dan semua faktor yang mampu 

mempengaruhi presepsi subyektif individu tentang dunia yang mereka tempati. 

Ketiga dan yang terakhir yaitu mekanisme penegakan (enforcement mechanism), 
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tanpa dan mekanisme penegakan pada sebuah kelembagaan maka kelembagaan 

tersebut tidak akan efektif (Yustika, 2013, hal. 26). 

 Kelembagaan dalam istilah sosiologi berdekatan dengan konsep pranata 

sosial. Pranata sosial juga dapat diartikan sebagai sistem yang menjadi wahana 

bagi masyarakat untuk melakukan interkasi sesuai dengan pola-pola (pola resmi 

dan pola tidak resmi) yang sudah terstruktur dalam masyarakat. Koentjaraningrat 

menjelaskan bahwa pranata sosial merupakan sistem tata kelakuan dan hubungan 

yang berpusat pada ativitas-aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dalam 

kehidupan masyarakat. Dimana dalam definisi tersebut penekanan terhadap 

pranata sosial ada pada aturan atau norma-norma untuk memenuhi kebutuhan 

(Setiadi & Kolip, 2011, hal. 285-286). 

 Horton dan Hunt (1987) dalam Narwoko, mendefinisikan pranata sosial 

atau istilah mereka lembaga sosial adalah sistem norma yang digunakan untuk 

mencapai suatu tujuan yang dianggap penting oleh masyarakat. Berarti pranata 

sosial merupakan sistem hubungan sosial yang terorganisir yang mengedepankan 

nilai-nilai serta prosedur umum yang mengatur dan memenuhi kegiatan 

masyarakat (Narwoko & Suyanto, 2004, hal. 216). 

 Melalui beberapa pemaparan diatas, dapat artikan bahwa kelembagaan 

yang dalam istilah sosiologi dikenal dengan istilah pranata sosial juga memiliki 

peran yang mampu mengatur perilaku manusia untuk meminimalisir terjadinya  

penyimpangan dalam suatu interaksi melalui penegakan aturan formal maupun 

informal. Dalam konteks kelembagaan pada pengurus dan anggota LMDH Wono 

Agung Lestari di kawasan Desa Nglebeng. Kelembagaan yang berarti aturan main 
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dalam kepengurusan LMDH merupakan seperangkat aturan baik tertulis maupun 

tidak tertulis yang telah disepakati bersama, untuk mengatur interaksi yang 

sepaham dalam menjalankan peran dari pengurus maupun anggota LMDH 

sehingga bisa meminimalisir atau menghindari interkasi-interkasi yang bisa saling 

merugikan. 

Karena dalam menjalankan rangkain aturan dan program-program yang 

direncanakan tidak hanya melibatkan pengurus dan anggota saja. Ada pihak lain 

yang disebut dengan steakholder atau pihak-pihak terkait seperti Perum Perhutani, 

pemerintah desa sampai kabupaten dan beberapa institusi pemerintahan terkait 

yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan dan menjaga kelestarian hutan. 

2.2.2 Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) 

 Dalam Keputusan Direksi Perum Perhutani No : 268/KTPS/DIR/2007 

Tentang Pedoman Pengelolaan Sumber daya Hutan Bersama Masyarakat Plus 

(PHBM Plus) merupakan hasil revisi dari aturan sebelumnya mengenai 

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pada tahun 2001 menjelaskan 

bahwa  

“Pengelolaan Sumber daya Hutan Bersama Masyarakat Plus 

(PHBM Plus) adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya hutan 

dengan pola kolaborasi yang bersibnergi antara Perum Perhutani 

dan masyarakat desa hutan atau pihak yang berkepentingan dalam 

upaya mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya 

hutan yang optimal dan peningkatan Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) yang bersifat fleksibel, partisipatif, dan 

akomodatif”.  

  

PHBM maupun PHBM Plus pada dasarnya sama-sama mengandung 

aturan mengenai pelaksanaan pengelolaan hutan bersama masyarakat. Karena 



19 

 

selama 6 (enam) tahun PHBM berjalan terdapat beberapa kendala seperti 

permasalahan sinergitas dengan Pemerintah Daerah dan Steakholder yang belum 

maksimal, masih berbasis pada kegiatan kehutanan, kurang fleksibel, perilaku 

belum sebagai fasilitator, kebutuhan dasar Masyarakat Desa Hutan (MDH) belum 

terprogram dengan baik, tuntutan ketahanan pangan belum dikoordinir dan 

tuntutan kenaikan IPM sebagai parameter dari 66,72 menjadi 76,1 sebgaimana 

tertulis dalam Keputusan Direksi Perum Perhutani No : 268/KTPS/DIR/2007, 

mengharuskan PBHM untuk lebih disempurnakan lagi menjadi PHBM Plus. 

 PHBM sendiri merupakan sistem yang dibuat oleh Perum Perhutani pada 

tahun 2001 untuk melibatkan dan memberi kesempatan pada masyarakat desa 

hutan untuk terlibat aktif dalam pengelolaan hutan. Dalam pelaksanaannya 

keterlibatan aktif tersebut diwujudkan dengan kerjasama yang baik antara 

perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Selain itu PHBM 

juga melakukan proses pemberdayaan kepada masyarakat desa hutan sehingga 

mencapai pengelolaan hutan yang selain memperhatikan kelestarian hutan juga 

mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Keterlibatan 

masyarakat desa hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi diharapkan mampu memberi 

makna yang dalam bagi masyarakat desa hutan. Sehingga bisa memunculkan 

motivasi dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan hutan yang diharapkan 

muncul pada saat proses yang dilalui dalam menjalankan program-program 

pemberdayaan masyarakat (Awang, et al., 2008, hal. 1). 
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2.2.3 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) 

Menurut Awang Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah satu 

lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa hutan untuk dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya melalui interaksi terhadap hutan baik dalam konteks sosial, 

ekonomi, politik dan budaya (Awang, et al., 2008, hal. 13). Dalam Keputusan 

Direksi Perum Perhutani No : 436/KTSP/DIR/2011 pasal 1 ayat 13,  

“Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah lembaga 

masyarakat desa yang berkepentingan dalam kerjasama pengelolaan 

sumber daya hutan bersama masyarakat, yang anggotanya berasal dari 

unsur lembaga desa dan atau unsur masyarakat yang ada di desa 

tersebut yang mempunyai kepedulian terhadap sumber daya hutan”. 

 

LMDH memiliki peran penting dalam pelaksanaan PHBM selain 

mengkordinir dan memiliki peran dalam mengatasi keamanan hutan, LMDH juga 

merupakan penghubung antara masyarakat desa hutan dengan Perum Perhutani. 

Dalam pelaksanaannya LMDH juga menganut jiwa PHBM yaitu mengelola 

sumber daya hutan secara bersama, bedaya dan berbagi dengan semua pihak yang 

berkepentingan sebagaimana telah diatur dalam keputusan direksi Perum 

Perhutani. Pembentukan LMDH juga dapat dikatakan sebagai perwujudan 

pelaksanaan PHBM. 

 Karena LMDH merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam 

pelaksanaan PHBM adapun peran dan fungsi dari LMDH juga menganut prinsip-

prisip pelaksanaan PHBM dan sejalan dengan Perum Perhutani dalam membagi 

peran, hak dan tanggung jawab dengan masyarakat desa hutan melalui 

pengelolaan sumber daya hutan. Sesuai yang dipaparkan Salam dalam Noviyati 

ada tiga fungsi utama dari LMDH yaitu pembelajaran, produksi dan kerjasama 
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(Noviyati, Banowati, & Indrayati, 2014). Adapun peran dan fungsi dari LMDH 

berdasarkan data sekunder yang diperoleh peneliti berupa AD/ART LMDH Wono 

Agung Lestari menjelaskan bahwa LMDH memiliki peran dalam meningkatkan 

potensi masyarakat desa hutan dalam mempertahankan kelesatrian hutan, 

mendukung dan mewujudkan berjalannya sistem PHBM dari Perum Perhutani, 

melakukan koordinasi dan kerjasama anatara LMDH dengan Peremu Perhutani 

dan steakholder dan memperjuangkan masyarakat desa hutan untuk mendapatkan 

hak hidup yang lebih layak. 

 Sedangkan fungsi dari LMDH yaitu sebagai pengayom dan pelindung bagi 

semua masyarakat desa hutan terkait dengan persoalan pengelolaan sumber daya 

hutan. Selain itu LMDH merupakan lembaga resmi berbadan hukum yang 

menjadi mitra kerja Perum Perhutani yang kondusif, efektif dan efisien. Tidak 

hanya pelindung dan pengayom masyarakat desahutan saja LMDH juga dapat 

digungsikan sebagai penampung danpenyalur aspirasi masyarakat desa hutan 

sekaligus menjadi pelopor dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dan 

kesejahteraan masyarakat desa hutan. 

2.2.4 Teori Strukturasi Anthony Giddens 

Anthony Giddens, merupakan salah satu dari sekian banyak teoritisi sosial 

yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu sosial di dunia. Lahir 

pada tanggal 18 Januari 1938 di kota Edmonton, London Utara. Giddens pernah 

belajar di Universitas Hull, London School of Economics, dan Universitas 

London. Pada tahun 1961 Giddens diangkat menjadi dosen di Universitas 

Leicester. Karena sering melakukan pekerjaan lintas budaya membuat karya 
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pertama Giddens, The Class Structure of Advanced Societies (1975) mendapatan 

pengakuan secara international. Didalam karya-karyanya Giddens mulai 

membentuk perspektif teoritisnya sendiri, yang sekarang dikenal dengan teori 

strukturasi. Sehingga pada tahun 1984 Giddens  The Constitution of Society: 

Outline of the Theory of Structuration sebagai bentuk pernyataan atas prespektif 

teoritisnya (Ritzer & J.G, 2008, hal. 607).  

Sama dengan pemikir-pemikir lainnya Giddens memulai pemikirannya 

dengan telaah kritis terhadap pemikiran besar mengenai ilmu sosial yang sudah 

ada. Sebelum merefleksikan pada pemikiran yang sudah terkenal akhir-akhir ini  

seperti teori fungsionalisme Talcott Parsons, interksionalisme simbolis Erving 

Goffman, strukturalisme Ferdinand de Saussure dan Levi-Strauss dan sebagainya. 

Terlebih dahulu telaah kritis Giddens dimulai dari pemikiran besar seperti Karl 

Marx, Emile Durkheim dan Max Weber (Priyono, 2016, hal. 5). Dari sini 

kemudian Giddens memusatkan perhatiannya pada permasalahan dualisme yang 

telah mengakar dalam perkembangan ilmu sosial. 

Persoalan dualisme dalam ilmu sosial yang dimaksudkan berupa 

ketegangan antara subjektivisme dan objektivisme, voluntarisme dan 

determinisme. Dimana subjektivisme dan volutarisme merupakan cara pandang 

yang lebih menekankan pada pengelaman individu diatas kesepakatan bersama 

(struktur), sedangkan objektivisme dan determinisme lebih mendahulukan 

kesepakan bersama daripada pengalaman individu. Maka demikian Giddens 

berusaha mengajukan hubungan teoritis yang bisa menjawab permasalahan 

dualisme tersebut (Priyono, 2016, hal. 6). 
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Dualisme juga terjadi pada isu mikro makro dan agensi-struktur yang 

sempat menjadi minat yang begitu intens bagi teoritis sosiologi di Amerika. Pada 

umumnya agensi selalu dikaitkan dengan level mikro yang menenkankan pada 

perilaku manusia sebagai individu. Meskipun disisi lain ada pula tahapan bahwa 

individu juga bisa merujuk pada kolektivitas yang betindak yang berarti pada 

level makro. Seperti yang dicontohkan Burns dalam Ritzer bahwa manuisa selain 

menjadi individu juga termasuk kedalam kelompok organisasi dan bangsa (Ritzer 

& J.G, 2008, hal. 568). Kemudian jika struktur selalu dianggap fenomena dalam 

level makro, lalu bagaimana dengan mereka yang terlibat dalam interkasi manusia 

dalam suatu struktur. Dari sini kemudian struktur juga bisa berada dalam tahap 

mikro. Dengan demikian, agensi-struktur bisa saja merujuk pada level mikro 

maupun makro. Jadi dalam konteks Giddens kita tidak bisa memisahkan agensi 

dan struktur dalam suatu persoalan. Jika kita berada dalam satu sisi “agensi” 

misalnya dan mengabaikan “sturktur” atau sebaliknya, maka kita akan 

terperangkap dalam persoalan dualisme tersebut. 

Menjawab persoalan dualisme tersebut, dapat dijawab dengan teori 

strukturasi dari Anthony Giddens. Oleh karenanya Giddens menjelaskan bahwa 

dalam melihat kajian ilmu sosial, tidak bisa kita melihat objek ilmu sosial sebagai 

peran sosial atau fungsionalisme Parsons maupun seperti strukturalisme Levi-

Strauss bukan juga seperti interaksionalisme-simbolis Goffman. Akan tetapi objek 

ilmu sosial menurut Giddens adalah titik temu antara agen dan struktur yaitu yang 

disebut sebagai praktik sosial yang berulang serta memiliki pola dalam lintas 

ruang dan waktu (Priyono, 2016, hal. 6). Jadi, dalam teori strukturasi Giddens 
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pusat pemikirannya ada pada praktik sosial yang dilakukan secara berulang-ulang 

dalam ruang dan waktu. Kemudian Giddens manganggap bahwa agen dan struktur 

adalah sebagai dualitas dan bukan dualisme. Ada hubungan yang selalu berkaitan 

antara agen dan struktur yang terjadi secara periodik (berulang-ulang dan 

melintasi ruang dan waktu) kemudian atas sandarnya tersebut Giddens 

membangun sebuah teori yaitu teori strukturasi. 

 Strukturasi merupakan sebuah teori yang berupaya menghentikan 

permasalahan dualisme (pertentangan) yang terjadi dalam perkembangan ilmu 

sosial. Seperti yang terjadi pada pertentangan antara fungsionalisme dan 

strukturalisme, Anthony Giddens sebagai seorang tokoh yang terkenal dalam 

pemaparan teori strukturasi ingin mengemukakan hubungan anatara keduanya. 

Giddens tidak bisa sependapat dengan fungsionalisme karena menurutnya 

fungsionalisme telah terjebak dalam pandangan naturalistik yang 

mengesampingkan posisi aktor atas struktur. Sedangkan strukturalisme dipandang 

Giddens hanya akan berakhir pada imperialisme subjek. Oleh karena itu Giddens 

ingin mempertemukan keduanya melalui teori strukturasi. 

 Giddens memaparkan bahwa strukturasi menunjukan pada 

keberlangsungan proses terbentuknya struktur sebagaimana setiap akhiran 

“is(asi)” seperti halnya modernisasi yang berarti proses menjadi modern (Priyono, 

2016, hal. 19). Strukturasi dapat diartikan sebagai proses terbentuknya struktur 

sosial dalam masyarakat. Sehingga posisi ruang dan waktu menjadi sentral dalam 

pembentukan suatu struktur.  Misalnya Karl Marx mengajukan bahwa perbedaan 

bentuk-bentuk masyarakat terletak pada cara produksi yang berbeda, namun 
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berbeda dengan Giddens yang beranggapan perbedaan yang ada, terjadi karena 

cara yang dipakai setiap masyarakat dalam mengorganisir ruang dan waktu 

berbeda. 

 Terdapat hal penting yang terkait dengan teori strukturasi yaitu perihal 

hubungan antara agen/pelaku (tindakan) dan struktur bukan hubungan dualisme 

melaikan dualitas. Dualitas tersebut muncul dari hubungan dialektis antara agensi 

dan struktur dalam praktik sosial yang dilakukan secara terpola dan berulang-

ulang dalam ruang dan waktu. Sekaligus menjadi kunci dari pendekatan Giddens 

yang melihat agen dan struktur merupakan kesatuan yang saling terhubung.  

Baik agen/pelaku (tindakan) maupun struktur sebenarnya merupakan 

kesatuan yang selalu terhubung. Dalam Priyono, pelaku yang dimaksudkan oleh 

Giddens yaitu orang-orang yang kongkret dalam “arus kontinu tindakan dan 

peristiwa di dunia”. Sedangkan struktur merupakan aturan (rules) dan sumber 

daya (rosources) yang lahir dari praktik sosial yang dilakukan secara berulang-

ulang dan aturan serta sumber daya juga merupakan faktor yang membentuk 

praktik sosial yang berulang tersebut (Priyono, 2016, hal. 18).Kebutuhan teori 

strukturasi dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan agen terlibat dalam 

praktik penguatan kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari yang tidak bisa 

dijelaskan dengan teori kelembagaan seperti keterangan mengenai agen yang juga 

mencangkup kesadaran agen. 

a. Agen dan agensi 

Agen dalam konteks ini adalah manusia dengan tindakan yang disengaja 

atau. Memiliki kebebasan dalam menentukan setiap tindakan atas aktivtas-
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aktivitasnya dan mampu menjelaskan alasan dari aktivitas-aktivitas tersebut 

bahkan jika diminta, agen harus mampu mengelaborasi secara diskursif alasan-

alasan tersebut. Dalam konteks ini agen diposisikan menjadi expert agen atau 

agen yang memilki keterlibatan secara aktif dalam mempengaruhi kelompok 

masyarakat dan lay agen atau agen yang cenderung pasif bahkan bisa terpengaruh 

oleh expert agen. Sedangkan aktor adalah pelaku yang menciptakan aktivitas-

aktivitas (tidak dihadirkan secara langsung) melalui pengungkapan diri sebagai 

aktor, kemudian pada saat aktor melakukan aktivitas dalam mengungkapkan diri 

sebagai aktor, agen memproduksi kondisi-kondisi yang memungkinkan aktivitas-

aktivitas tersebut (Giddens, 2010, hal. 3). Untuk membedakan agen dan aktor 

yaitu terletak pada kuasa si agen atas aktor: 

“Konsekuensi-konsekuensi dari perbuatan para aktor sengaja 

maupun tidak disengaja, adalah kejadian-kejadian yang tidak akan 

pernah terjadi andai si aktor bersangkutan bertindak berbeda, dan 

tidak berada dalam lingkup kuasa si agen untuk melakukannya (tidak 

soal apa maksud si agen itu)” (Giddens, 2010, hal. 17). 

 

 Kendati demikian bukan berarti aktor tidak punya kuasa atas dirinya karena 

dalam kondisi tertentu aktor juga mampu menjelaskan aktivitas-aktivitas yang 

mereka lakukan jika diminta. Dalam hal ini daya pengetahuan (knowledge ability) 

agen memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan setiap praktik-praktik 

yang berlangsung secara berulang-ulang. Daya pengetahuan direfleksikan dalam 

bentuk praktik-praktik yang bersifat kontinu yang benar-benar sama disepanjang 

ruang dan waktu. Reflektivitas yang dimaksudkan bukan hanya dipahami sebagai 

kesadaran diri akan tetapi juga sebagai sifat kendali sosial yang tidak pernah 

berhenti (Giddens, 2010, hal. 4).  
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Terdapat  bahasan mengenai praktik sosial yang ada dalam teori 

strukturasi juga menghubungkan antara agensi dan struktur. Agensi yang 

dimaksudkan Giddens lebih mengacu pada pengertian tentang kemampuan 

seseorang melakukan sesuatu. Oleh karenanya agensi mengandung kuasa. Istilah 

agensi lebih mengarah pada perbuatan, dapat dikatakan bahwa agen yang 

dijelaskan diatas adalah si pelaku agensi. Istilah agensi juga menjelaskan tentang 

kejadian-kejadian yang melibatkan individu sebagai pelaku yang bertindak 

berbeda dalam setiap urutan tindakan tertentu (Giddens, 2010, hal. 14).  

b. Kesadaran 

Pada saat dualitas antara struktur dan pelaku dimana struktur merupakan 

hasil dan sekaligus menjadi sarana dari praktik sosial. Pelaku yang terlibat dalam 

praktik sosial mengetahui akan tindakan mereka, namun Giddens tidak selalu 

menganggap tahu diartikan sebagai sadar (conscius), yang berarti pelaku belum 

tentu bisa menjelaskan kesadaran atas tindakan mereka secara rinci, sistematis dan 

gamblang. Untuk dapat menjelaskan perihal kesadaran dalam tindakan pelaku 

Giddens membagi tiga dimensi internal pelaku, yaitu motivasi tak sadar 

(unconcius motives),kesadaran diskursif (discursive consciouness), dan kesadaran 

praktis (practical consciousness) (Priyono, 2016, hal. 28). 

 Motivasi tak sadar, dalam hal ini tindakan yang dilakukan berhubungan 

dengan kebutuhan atau keinginan yang mengarahkan pelaku pada suatu tindakan, 

tapi bukan tindakan itu sendiri. Kemudian kesadaran diskursif, kesadaran ini 

berada pada saat pelaku mampu memberikan penjelasan secara eksplisit dan rinci 

mengenai tindakan yang dilakukannya. Sedangkan kesadaran praktis yaitu 
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merujuk pada pengetahuan praktis pelaku, dan melakukan tindakan berdasarkan 

pengetahuan praktis meskipun tidak selalu bisa mengurai pengetahuan praktis 

tersebut. Serta melalui kesadaran praktis inilah pelaku melakukan tindakan tanpa 

harus mempertanyakan mengapa tindakan tersebut harus dilakukan. Melalui 

tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang akan membentuk tindakan sosial 

yang lama-lama menjadi struktur karena perulangan (Priyono, 2016, hal. 28-29). 

Melalui tiga dimensi kesadaran yang ditawarkan oleh Giddens para pelaku 

melakukan tindakan sosial yang dilakukan secara berulang dan membentuk 

struktur yang bersifat mengkang sekaligus menjadikan pelaku lebih memantapkan 

tindakan mereka. Selain struktur terbentuk dari tindakan yang dilakukan melalui 

kesadaran-kesadan tersebut, struktur juga yang menjadi sarana atas tindakan 

pelaku. Pada bagian kesadaran praktis memungkin pengetahuan praktis pelaku 

yang akan membuat pelaku berada dalam struktur 

c. Struktur 

 Struktur yang dimaksudkan Giddens sebagaimana telah disinggung 

sebelumnya yaitu sebagai aturan dan sumber daya yang membentuk sekaligus 

terbentuk dari perulanagan praktik sosial. Bagi Giddens konsep struktur tidak 

selalu mengarah pada aturan yang selalu terlibat dalam produksi dan reproduksi 

sistem sosial akan tetapi struktur juga terlibat dalam produksi sumber daya. Dalam 

teori strukturasi dualitas pada struktur terjadi ketika aturan-aturan dan sumber 

daya-sumber daya yang terlibat dalam produksi dan reproduksi tindakan sosial 

sekaligus menjadi sarana-sarana reproduksi sistem sosial (Giddens, 2010, hal. 30). 
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Untuk menjelaksan konsep struktur, sistem dan strukturasi Giddens 

menformulasikannya sebagai berikut: 

Tabel 1. Konseptualisasi Struktur, Sistem, dan Strukturasi 

Struktur Sistem Strukturasi 

Aturan dan sumber daya, 

atau seperangkat relasi 

transformasi, 

terorganisasi sebagai 

kelengkapan-

kelengkapan sistem-

sistem sosial 

Relasi-relasi yang 

direproduksi dianatara 

para aktor atau 

kolektivitas, 

terorganisasi sebagai 

praktik-praktik sosial 

reguler 

Kondisi-kondisi yang 

mengatur keterulangan 

atau transformasi 

struktur-struktur, dan 

karenaya reproduksi 

sistem-sitem sosial itu 

sendiri 

(Giddens, 2010, hal. 40) 

 Giddens menjelaskan bahwa stuktur (perangkat aturan dan sumber daya) 

yang terorganisasi secara rutin hanya tersimpan dalam koordinasi tersebur dan 

instasinya berupa jejak-jejak ingatan mengenai aturan dan sumber daya tersebut, 

dan ditantadai dengan “ketidakhadiran si subjek”. Namu sebaliknya, sistem-sistem 

sosial justru secara rutin melibatkan struktur yang terdiri dari aktivitas tertentu 

para agen dan direproduksi disepanjang ruang dan waktu. Menganalisis 

strukturasi dari sistem-sistem sosial berarti mempelajari bagaiamana sistem-

sistem seperti itu tertanam dalam aktivitas-aktivitas aktor tertentu yang berpegang 

pada aturan-aturan dan sumber daya, sumber daya dalam artian berbagai jenis 

tindakan yang diproduksi dan direproduksi oleh interaksi (Giddens, 2010, hal. 40). 

d. Ruang dan waktu 

Ruang dan waktu yang dimaksudkan oleh Giddens yaitu unsur konsitutif 

tindakan dan pengorganisasian masyarakat. Oleh karena itu Giddens menolak jika 
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ruang dan waktu diasumsikan sebagai arena ataupun panggung tindakan. Tidak 

akan ada tindakan jika tidak ada ruang dan waktu. Hal tersebut sekaligus 

memberanikan Giddens untuk memaparkan bahwa ruang dan waktu harus 

menjadi unsur integral dalam teori ilmu-ilmu sosial (Priyono, 2016, hal. 19). 

2.2.5  Agensi dan Kekuasaan 

Menjadi seorang agen berarti melakukan agensi, sebagaimana pada 

penjelasan sebelumnya bahwa agensi lebih mengarah pada tidakan yang 

melibatkan individu sebagai pelaku. Dalam setiap tindakan yang akan diambil 

akan bergantung pada kemampuan individu dalam mempengaruhi suatu keadaan 

atau peristiwa-peristiwa yang telah telah terjadi. Oleh karena itu Giddens 

memaparkan bahwa menjadi seorang agen harus mampu menggunakan sederet 

kuasaan kasual secara terus menerus dalam kehidupan sehari-hari, termasuk 

mempengaruhi kekuasaan yang sedang dijalankan orang lain (Giddens, 2010, hal. 

23). Menjadi seorang agen berarti diharuskan bisa menggunakan serangkaian 

kekuasaan jika tidak mau kehilangan peran sebagai agen. 

 Kekuasaan yang dimaksudkan Giddens bukanlah konsepsi mengenai 

kekuasaan yang selalu mecerminkan dualisme subjek-objek dalam ilmu-ilmu 

sosial. Sehingga membuat kekuasan sering dimaknai sebagai kemampuan untuk 

mencapai hasil yang diinginkan. Bukan juga kekuasaan seperti apa yang 

maksudkan dengan Parsons dan Foucault yang memahami kekuasaan sebagai 

sebuah kepemilikan masyarakat. Akan tetapi Giddens lebih mendekatkan konsep 

mengenai kekuasan, lebih mengarah pada proses dualitas struktur. 
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 Ada tiga gugus besar menurut pandangan Giddens dalam melihat struktur 

yaitu, signifikasi (signification) atau penandaan tentunya yang terkait dengan 

skemata simbolik, pemaknaan, penyebutan, dan wacana. Kedua, dominasi 

(domination) atau struktur penguasaan yang mencakup skemata penguasaan 

(politik) dan barang (ekonomi). Ketiga, struktur pembenaran atau legitimasi 

(legitimation) termasuk skemata peraturan normatif, yang terungkap dalam tata-

hukum (Priyono, 2016, hal. 24). 

 Ketiga prinsip struktural sebagaimana dijelaskan diatas memilki hubungan 

denga praktik sosial. Berikut pola hubungan antara keduanya : 

Skema 1. Dimensi Dualitas Struktur  

STRUKTUR  =   

  

(sarana-antara)  = 

 

 INTERAKSI  = 

(Priyono, 2016, hal. 25) 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam teori strukturasi 

hubungan antara pelaku (tindakan) dan struktur merupakan relasi dualitas bukan 

dualisme. Dulitas nampak pada anggapan bahwa struktur mirip dengan pedoman 

yang menjadi prinsip-prinsip dari tindakan diberbagai ruang dan waktu juga 

merupakan hasil dari perulangan tindakan. Disisi lain hal tersebut juga dapat 

menunjukan skemata struktur yang mirip “aturan”  juga merupakan sarana untuk 

berlangsungnya praktik sosial yang juga bersifat memberdayakan (enabling).  

komunikasi 

bingkai 

interpretasi 

sanksi kekuasaan 

fasilitas norma 

signifikasi legitimasi dominasi 
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Giddens menjelaskan apa yang dimaksud stuktur adalah sarana dan 

sumber daya yang terpusat melalui signifikasi dan legitimasi, merupakan 

kelengkapan-kelengkapan yang sudah terstruktur dalam sistem sosial. Hal tersebut 

merupakan hasil dari produksi dan reproduksi agen pintar selama interaksi terjadi. 

Ketika semua itu terjadi, kekuasaan tidak terlibat secara intrisik dengan 

kepentingan-kepentingan tertentu, yang berarti kekuasaan tidak hanya berlaku 

dalam tindakan-tindakan tertentu melainkan mencakup seluruh tindakan. 

Kekuasaan juga bukan sumber daya, tapi sumber daya merupakan sarana untuk 

menggunakan kekuasaan sebagai unsur rutin dalam instanisasi perilaku dam 

reproduksi sosial. Begitupula dengan struktur dominasi yang tidak bisa dimaknai 

sebagai sesuatu yang melekat dalam institusi-institusi sosial sebagai suatu yang 

seolah-olah bertindak secara mekanis untuk memerintah agar yang lain patuh, 

seperti dalam pandangan objektivis. Dalam institusi-institusi sosial yang 

melibatkan kekuasaan dalam rutinitas disempanjang ruang dan waktu, 

mengandaikan rutinisasi merupakan relasi kemandiriran dan ketergantungan aktor 

atau kelompok dalam konteks interaksi sosial. Namun demikian bentuk 

ketergantungan tersebut memberikan sumber daya yang mampu membuat 

bawahan memepngaruhi tindakan yang dilakukan atasan. Itulah yang disebut 

Giddens sebagai dialektika kendali (dialectic of control) dalam sistem-sistem 

sosial (Giddens, 2010, hal. 24-25). 
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2.3 Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir dalam penelitian ini dimulai dari permasalahan pada 

LMDH Wono Agung Lestrai karena lemahnya kelembagaan pada LMDH terkait 

penegakan aturan formal dan informal yang seharusnya mampu untuk 

metertibakan dan menciptakan keselarasan antara pengurus dan anggota LMDH 

dalam mengelola sumber daya hutan di Desa Nglebeng. Dari segi aturan formal 

LMDH Wono Agung Lestari terdapat AD/ART LMDH, Perjanjian Kerja Sama 

(PKS) dan aturan Perum Perhutani No : 682/KTPS/DIR/2009 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), seharusnya aturan 

tersebut bisa menciptakan keteraturan dalam pelaksanaan PHBM di kawasan 

hutan Desa Nglebeng. Namun pada kenyataannya anggota LMDH tidak 

mengetahui aturan-aturan tersebut hanya menyadari jika aturan tersebut ada, 

sehingga pelaksanaan PHBM di Desa Nglebeng kurang memperhatikan aturan 

tersebut namun lebih menekankan pada kebijakan dari pengurus LMDH. 

Sedangkan permasalahan aturan informal yaitu mencakup nilai dan norma 

masyarakat desa hutan di Desa Nglebeng. Sikap arogan petugas sharing dan 

sebagian pengurus LMDH yang bukan merupakan masyarakat desa hutan tidak 

cukup untuk meneggakan aturan informal LMDH sehingga perlu penguatan 

kelembagaan. 

Masyarakat desa hutan selaku anggota LMDH Wono Agung Lestari 

menuntut reorganisasi sebagai jalan keluar untuk memperkuat kelembagaan 

LMDH Wono Agung Lestari. Reorganisasi dimualai dari regenerasi seluruh 

pengurus LMDH dari pengurus lama menjadi pengurus baru sampai pada 

perubahan aturan main pada LMDH Wono Agung Lestari. Perubahan aturan main 



34 

 

yang dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu terkait transparasi pengelolaan 

keuangan LMDH. Pengurus baru LMDH menyerahkan pengelolaan keuangan 

LMDH termasuk pengelolaan hasil sharing kepada masyarakat desa hutan melalui 

Ketua Pokja di masing-masing wilayah. Selain itu pengurus baru LMDH 

berupaya untuk membangun hubungan yang baik dengan para pesanggem, upaya 

tersebut berjalan dengan baik karena pngurus baru LMDH merupakan bagian dari 

pesanggem. 

Penguatan kelembagaan pada LMDH Wono Agung Lestari tidak cukup 

hanya dengan penegakan aturan LMDH sebagaimana penjelasan Yustika Erani 

mengenai kelembagaan, akan tetapi keterlibatan agen juga memerlukan perhatian 

khusus sehingga dalam penelitian ini diperlukan teori Anthony Giddens yaitu teori 

strukturasi untuk mendiskripsikan penguatan kelembagaan LMDH Wono Agung 

Lesati. Praktik sosial yang muncul dari hubungan dualitas antara agen sebagai 

pelaku praktik penguatan kelembagaan dan struktur yang merupakan sarana 

sekaligus sumber daya terjadinya praktik penguatan kelembagaan seperti yang 

dijelaskan oleh Anthony Giddens dalam teori strukturasinya. Dalam melakukan 

praktik sosial kesadaran agen yang terdiri dari kesadaran diskursif, praktis dan 

motif tak sadar memiliki pengaruh yang begitu nyata terhadap praktik sosial 

penguatan kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari. Diluar itu kesadaaran agen 

saja tidak cukup untuk memenuhi terjadi praktik penguatan kelembagaan LMDH 

Wono Agung Lestari namun keberadaan struktur sebagai sarana dan sumber daya 

praktik sosial seperti struktur signifikasi, dominasi dan legitimasi maka praktik 

penguatan kelembagaan tidak akan pernah terjadi. 
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Skema 2. Kerangka Berfikir 
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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki maksud untuk 

memahami fenomena tetang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Bodgan dan 

Taylor (1975) dalam Moleong mendefinisikan metode penelitian kualitatif 

merupakan prosedur penelitian dengan hasil data deskriptif dalam bentuk kata-

kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sehingga 

mampu mendiskripsikan segala perilaku, presepsi, motvasi, tindakan, dan 

sebagainya secara holistik (utuh) dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu 

konteks khusus dan memanfaatkan berbagai metode yang ilmiah (Meleong, 2011, 

hal. 4-6). Metode ini dipilih karena sifatnya yang bisa lebih mendalam dalam 

mengkaji suatu  fenomena serta mampu menentukan kriteria informan yang lebih 

spesifik.Sedangkan  metode deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang 

menggambarkan seluruh data atau kondisi subyek/obyek penelitian sesuai dengan 

kondisi yang sebenarnya kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan kondisi 

yang sedang berlangsung (Widi, 2010, hal. 84) .  

Peneliti akan mengkaji proses penguatan kelembagaan pada Lembaga 

Masyarakat Desa Hutan di Desa Nglebeng dan akan memaparkan hasil penelitian 

sesuai dengan realita dan kondisi yang sebenarnya. Jadi diperlukan data-data yang 

lebih mendalam seseuai dengan  kondisi sebenarnya yang data-data tersebut tidak 

bisa didapatkan melalui penelitian dengan metode kuantitatif.  
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Dengan menggunkan metode kualitatif data yang diperoleh merupakan 

hasil dari hubungan yang dekat antara peneliti dengan informan dan peneliti akan 

lebih mengabiskan banyak waktu dilapangan untuk menggali data, sehingga data-

data yang didapatkan peneliti akan lebih akurat dan alamiah. Selain itu penelitian 

kualitatif juga dikenal memiliki alur berfikir induktif yang berarti data lapangan 

akan lebih diprioritaskan untuk membangun sebuah hasil penenelitian. 

3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

 Penelitian mengenai penguatan kelembagaan pada LMDH ini nantinya  

dilaksanakan di Desa Nglebeng, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. 

Peneliti memilih lokasi teresebut karena LMDH Wono Agung Lestari yang ada 

diwilayah tersebut sedang melakukan penguatan kelembagaan pada LMDH yang 

memiliki peran penting dalam mengatur sekaligus mengayomi masyarakat 

setempat dalam mengelola hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

yang bertempat tinggal di wilayah sekitar hutan. Penguatan kelembagaan 

dilakukan karena LMDH yang sebelumnya diurus oleh pihak-pihak yang 

dianggap tidak memiliki integritas dalam kepengurusan LMDH sehingga 

berdampak pada kurangnya efektifitas dari LMDH itu sendiri sehingga membuat 

masyarakat perlu untuk melakukan penguatan  kelembagaan pada LMDH dengan 

harapan bisa mengembalikan peran dan fungsi LMDH sebagaimana mestinya. 

3.3 Fokus Penelitian 

 Perlunya memfokuskan suatu penelitian untuk menghindari terjadinya 

pelebaran pembahasan dalam membahas permasalahan yang sedang diteliti. 

Sekaligus bermaksud utuk mengarahkan penelitian agar tidak meluas dari apa 



39 

 

 

yang dibahas sekaligus bisa relevan dengan objek penelitian sehingga bisa 

mencapai hasil yang sesuai dengan harapan. 

 Penelitian mengenai penguatan kelembagaan LMDH Wono Agung 

Lestarai ini akan berfokus pada persoalan praktik penguatan kelembagaan LMDH 

Wono Agung Lestari sebagai upaya perbaikan pada kelembagaan LMDH di Desa 

Nglebeng melalui prespektif Anthony Giddens. Dari sini peneliti akan mengetahui 

bagaimana hubungan atara agen dan struktur sebagaimana teori strukturasi dalam 

konteks upaya masyarakat desa hutan di Desa Nglebeng yang mengupayakan 

penguatan kelembagaan pada LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) melaui 

tahap-tahap penyadaran dan pemanfaatan sumber daya dan struktur (dualitas). 

3.4  Teknik Penentuan Informan 

 Dalam penelitian kualitatif penentuan informan lebih menekankan pada 

kualitas dari pada kuantitas informannya, begitu juga dngan penelitian ini yang 

menggunakan teknik penentuan informan purposive atau sampel yang bertujuan. 

Pemilihan informan dilakukan secara sengaja oleh peneliti berdasarkan kriteria 

yang telah ditentukan sebelumnya yang sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam 

menggali data. Purposive merupakan teknik penentuan informan yang 

mengaharuskan peneliti untuk memilih sampel berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penenlitian. (Silaen & 

Widiyono, 2013, hal. 103) . 

 Kriteria-kriteria informan dalam penelitian ini peneliti membagi menjadi 

tiga jenis informan berdasarkan kebutuhan peneliti yang disesuaikan dengan 
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tujuan penelitian mengenai proses penguatan kelembagaan LMDH Wono Agung 

Lestari di Desa Nglebeng. : 

1. Informan Utama, pihak-pihak terkait seperti pihak Perhutani, pengurus 

LMDH dan masyarakat desa hutan/pesanggem yang terlibat dalam 

mengusulkan perubahan dan penguatan kelembagaan LMDH. Informan ini 

akan menjawab bagaimana proses penguatan kelembagaan terjadi 

termasuk hal-hal yang menghambat dan yang mendorong proses 

penguatan kelembagaan.  Dalam penetlitian penguatan kelembagaan 

LMDH Wono Agung Lestrai yang menjadi informan utama anatara lain; 

a. Bapak Rodin selaku Polisi Teritorial Perhutani yang bertanggung 

jawab atas aktivitas pengelolaan sumber daya hutan di Desa 

Nglebeng. 

b. Bapak Guritno, Bapak Sugiono Efendi dan Bapak M. Kuriniawan 

Haris selaku pengurus baru LMDH yang mengetahui tindakan 

LMDH Wono Agung Lestari dalam melakukan penguatan 

kelembagaan LMDH tersebut. 

c. Bapak Wasni dan Bapak Saeko selaku pesanggem yang ditokohkan 

oleh masyarakat desa hutan yang secara aktif terlibat dan 

bertanggung jawab atas tindakan masyarakat desa hutan dalam 

meregenerasi kepengurusan LMDH. Regenerasi LMDH merupakan 

bentuk dari penguatan kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari. 

2. Informan Tambahan, masyarakat desa hutan di Desa Nglebeng termasuk 

pesanggem yang juga berstatus sebagai Ketua Pokja (Kelompok Kerja) 
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LMDH Wono Agung Lestari yang mengetahui mengenai permasalahan 

kepengursan LMDH sehingga perlu dilakukan penguatan pada 

kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari. Informan ini akan menjawab 

bagaimana sejarah dan kinerja LMDH sebelum dilakukan penguatan 

kelembagaan dan apa hasil dari perubahan LMDH Wono Agung Lestari 

yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa hutan. Dalam penelitian ini 

yang menjadi informan tambahan yaitu  

a. Bapak Sanggar dan Bapak Marjuni selaku ketua Pokja yang 

mengetahui sejarah pembentukan LMDH dan kinerja pengurus 

lama LMDH. 

b. Bapak Katiran selaku pesanggem yang merasakan kinerja pengurus 

lama yang menunjukan ketidak harmonisan anatara pengurus 

dengan anggota LMDH sehingga perlu dilakukan regenerasi pada 

kepengurusan LMDH. 

3.5 Sumber Data 

3.5.1 Sumber Data Primer 

Sumber data primer atau data primer merupakan data yang berasal dari 

hasil yang telah berhasil dikumpulkan maupun diperoleh dari lapangan yang 

dilakukan oleh peneliti. Data primer dapat dikatakan sebagai data asli maupun 

data baru (Silaen & Widiyono, 2013, hal. 145). Data primer dalam penelitian 

inidiperoleh dari hasil pengambilan dat pada saat observasi dan penelitian melalui 

wawancara secara langsung dengan informan-informan yang telah ditentukan. 
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3.5.2 Sumber Data Sekunder 

Data sekunder, data sekunder yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu 

data yang diperoleh dari hasil penelitian pihak lain yang mampu menunjang 

sekaligus memperkuat data-data primer. Data primer dalam penelitian ini 

diperoleh dari arsip, dokumen dan data baik dari pihak kelurahan Desa Nglebeng 

berupa data profil desa mapun dari pihak LMDH Wono Agung Lestari berupa 

AD/ART serta gambar-gambar dari beberpa informan yang memiliki gambar 

proses regenerasi kepengurusan LMDH. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1 Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang bersangkutan 

dengan pemusatan perhatian terhadap suatu objek penelitian dengan 

menggunakan seluruh indra. Dalam kegiatan ini peneliti melakukan pencatatan 

secara sitematis terhadap unsur-unsur yang nampak yang dapat dirasakan indra 

mengenai gejala-gejala yang muncul pada objek penelitian (Silaen & Widiyono, 

2013, hal. 155). Dalam penelitian ini observasi akan dilaksanakan oleh peneliti 

dengan turun langsung ke lokasi penelitian di Desa Nglebeng serta melakukan 

pengamatan terhadap kinerja dari LMDH Wono Agung Lestari sekaligus 

mengamati kegiatan masyarakat desa hutan yang berhubungan dengan kegiatan 

kelembagan termasuk pengelolaan hutan. Dari hasil observasi yang telah 

dilakukan, dapat diketahui mengenai lemahnya kelembagaan pada LMDH Wono 

Agung Lestari sehingga memunculkan upaya yang dilakukan oleh masyarakat 

desa hutan untuk melakukan penguatan kelembagaan pada LMDH Wono Agung 

Lestari di Desa Nglebeng, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. 
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3.6.2 Wawancara  

Wawancara dapat dikatakan sebagai percakapan yang memiliki tujuan 

tertentu yang dilakukan oleh pewawancara (peneliti) sebagai pemberi dan pengaju 

pertanyaan dan yang diwawancarai (informan) sebagai penjawab atas pertanyaan 

yang diajukan (Basrowi & Suwandi, 2008, hal. 127). Dalam penelitian ini 

wawancara dilakukan menggunkan rangkain pertanyaan yang sudah disusun oleh 

peneliti berdasarkan penelitian dan menemui informan-informan secara 

perseorangan untuk menjaga keaslian data serta kegiatan wawancara dilaksanakan 

dengan lebih terbuka namun tetap terkontrol dan sistematis. 

3.6.3 Dokumentasi 

Dokumentasi, metode dokumentasi digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Dalam 

penelitian sosial, data dokumentasi berfungsi sebagai data pendukung dan 

pelengkap data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara 

mendalam (Basrowi & Suwandi, 2008, hal. 158). Dalam penelitian ini 

dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data tambahan. Data tersebut 

meliputi foto yang diperoleh dari informan, data AD/ ART dan data profil Desa 

Nglebeng yang berhubungan dengan praktik penguatan kelembagaan LMDH 

Wono Agung Lestari di Desa Nglebeng, Kecamatan Panggul, Kabupaten 

Trenggalek. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian kulaitatif menurut Bodgan dan 

Biklen (1982) dalam Moleong merupakan suatu upaya yang dilaksanakan dengan 

cara bekerja dengan data mulai dari mengorganisasikan data, memilah dan 
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memilih sampai menjadi suatu kesatuan yang dapat dikelola, 

mensinsetesiskannya, mencari dan menemukan pola, sesuatu yang penting dan 

apa yang dapat dipelajari sampai pada memutuskan apa yang dapat dipublikasikan 

sebagai hasil penelitian (Meleong, 2011, hal. 248). 

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara (Meleong, 2011, 

hal. 288-289) : 

1. Kondensasi Data 

a. Indentifikasi satuan, mengidentifikasi satuan data yang 

memilki makna bila dihubungkan dengan fokus dan 

masalah penelitian. 

b. Setelah satuan diperoleh, peneliti membuat koding pada 

setiap satunya dan memberikan kode pada setiap satuanya 

supaya data dapat ditelusuri berdasarkan sumber data. 

2. Kategorisasi 

a. Menyusun kategori, pada tahap ini peneliti melakukan 

kategorisasi data-data ke dalam bagian-bagian  yang 

memilki kesamaan 

b. Setiap kategori diberikan nama atau disebut dengan label. 

3. Sintesisasi 

a. Melakukan sintesisasi atau menghubungkan antara kategori 

satu dengan kategori lainnya. 

b. Hubungan antara satu kategori dengan kategori lain 

kemudian diberikan label lagi. 
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3.8 Teknik Keabsahan Data 

 Dalam penelitian ini teknik keabsahan data yang digunakan adalah 

teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data 

dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Diantaranya dengan: 

 Melakukan pengecekan terkait dengan keabsahan data dengan 

mencocokan data diluar data dari lapangan seperti dokumen mengenai 

AD/ART LMDH Wono Agung Lestari dan Perjanjian Kerja Sama 

Perhutani dan LMDH Wono Agung Lestari.  

 Mengecek kembali data temuan di lapangan dengan cara membandingkan 

dengan berbagai sumber, metode maupun teori. Ada beberapa cara yang 

dilakukan peneliti untuk melaksanakan triangulasi, yaitu dengan jalan  

mengajukan pertanyaan dengan berbagai macam variasi terkait 

kelembagaan, prakti sosial, agen dan struktur dalam penguatan 

kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari, setelah mengeceknya dengan 

berbgai sumber data seperti jurnal dan buku.(Meleong, 2011).  

 Proses triangulasi data pada penelitian ini dilakukan deangan cara 

triangulasi dengan sumber, peneliti akan membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan informasi yang telah diperoleh melalui waktu 

dan berbagai alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif seperti dengan 

hasil observasi dan hasil penelitian (Meleong, 2011, hal. 330-332). 
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 BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

4.1 Kondisi Georafis Desa Nglebeng 

Lokasi penelitian ini berada di Desa Nglebeng, Kecamatan Panggul, 

Kabupaten Trenggalek. Desa Nglebeng berada di koordinat 111,452984 BT dan 

8,279558 LU. Jarak antara Desa Nglebeng dengan ibu kota Kecamata Panggul ± 1 

Km kemudian jarak Desa Nglebeng dengan ibu Kota Kabupaten Trenggalek ± 52 

Km dan jarak Desa Nglebeng dengan ibu kota Kabupaten ± 282 Km. Desa 

Nglebeng merupakan desa yang berada paling ujung dalam wilayah adaministrasi 

Kecamatan Panggul sehingga bagian selatan Desa Nglebeng berbatasan langsung 

dengan lautan Indonesia. Bagian Utara Desa Nglebeng beratasan dengan Desa 

Panggul dan Desa Ngrencak, sebelah Timur Desa Nglebeng berbatasan dengan 

Desa Banjar dan Desa Ngrencak sedangkan bagian Barat Desa Nglebeng 

Berbatasan Langsung dengan Desa Wonocoyo. 

Lokasi Desa Nglebeng yang berbatasan langsung dengan lautan Indonesia 

serta jauh dari ibu Kota Kabupaten membuat karakteristik Desa Nglebeng sangat 

sesuai dengan  kawasan pedesaan. Sebagai kawasan pedesaan, Desa Nglebeng 

merupakan desa yang memiliki kekayaan alam berupa kawasan hutan dan pantai 

sebagai sumber mata pencaharian penduduknya. Pembagian wilayah di Desa 

Nglebeng dibagi menjadi 5 dusun yaitu, Dusun Slorok, Dusun Nglebeng, Dusun 

Sukorejo, Dusun Joketro dan Dusun Nglumpang. Dari pengamatan yang telah 

dilakukan oleh peneliti ada sekitar 4 wilayah yang masuk dalam kawasan hutan 

yaitu Dusun Nglumpang, Dusun Joketro, Dukuh Mbulu yang masih termasuk 

wilayah Dusun Joketro hanya saja letak wilayah Dukuh Mbulu dengan Dusun 
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Joketro terpisah oleh kawasan hutan setelah itu ada  Dukuh Salam Nggarutan 

yang masuk Dusun Slorok yang juga termasuk kawasan hutan. Dari beberapa 

wilayah tersebut penduduknya sangat bergantung dengan kondisi hutan sebagai 

mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Sedangkan untuk 

Dusun Slorok, Dusun Sukorejo dan Dusun Nglebeng berada diwilayah dataran 

rendah. 

Lokasi Dusun Nglumpang dan Dusun Joketro menjadi satu dibagian 

wilayah selatan Desa Nglebeng yang dihubungkan oleh akses jalan desa dan itu 

menjadi satu-satunya akses jalan untuk keluar dari masing-masing wilayah dusun. 

Terkecuali Dukuh Salam Nggarutan, meskipun wilayah tersebut termasuk wilayah 

hutan, tapi letaknya ada diwilayah bagian utara desa. Sehingga untuk dapat saling 

bertemu dan berinteraksi dengan penduduk di bagian selatan yang juga 

meruapakan penduduk yang sama-sama tinggal dikawasan hutan, harus 

menunggu moment-moment tertentu seperti jika ada urusan pribadi, rapat 

keanggotaan LMDH, maupun saat rapat di kantor Balai Desa.  

Hal tersebut menunjukkan adanya relasi yang kuat antara penduduk yang 

berada diwilayah selatan desa, karena intesitas iteraksi penduduknya yang sering. 

Sedangkan intesitas interaksi anatara penduduk Dukuh Salam Nggarutan dengan 

dusun-dusun wilayah hutan yang berada di Selatan desa masih lemah karena 

faktor wilayah yang terpisah. Selain itu ada beberapa penduduk yang bertempat 

tinggal dikawasan Dusun Nglumpang dan Joketro termasuk Dukuh Mbulu yang 

masih mempunyai hubungan kekeluargaan, sehingga jika salah satu penduduk di 

wilayah tersebut memiliki hajatan atau acara keadatan mereka akan saling 
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mengundang. Hal tersebut yang kemudian memungkinkan penduduk di wilayah 

Selatan desa masih memiliki solidaritas yang kuat antar penduduknya. Selain itu 

hampir seluruh masyarakatnya terlibat dalam pengelolaan sumberdaya hutan di 

wilayah tersebut dan memiliki lahan pengelolaan yang bersebelahan. Sangat 

memungkin untuk penduduk di dua dusun tersebut untuk saling bertemu setiap 

hari. 

Dari gambaran unum mengenai kondisi geografis Desa Nglebeng 

menunjukan  terdapat dua wilayah dengan kondisi geografis berbeda di Desa 

Nglebeng yaitu wilayah perbukitan dengan sebagian besar wilayah hutan dan 

wilayah dengan dataran rendah. Sesuai dengan karakteristik masyarakat pedesaan, 

kehidupan penduduk di Desa Nglebeng sangat bergantung dengan kondisi alam di 

wilayah tersebut sebagai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.   

4.1.1 Penggunaan Lahan di Desa Nglebeng 

Desa Nglebeng memiliki luas 2.221,775 Ha sedangkan yang 1.424,6 Ha 

adalah wilayah hutan yang berstatus milik Perhutani. Hampir dari separuh 

wilayah Desa Nglebeng merupakan kawasan hutan. Namun jika dilihat dari luas 

wilayah hutan yang memiliki luas 1.424,6 Ha berarti sebagian wilayah Desa 

Nglebeng merupakan kawasan hutan yang berada di pegunungan sekitar pantai. 

Kawasan hutan yang dimaksudkan yaitu kawasan hutan wilayah kerja KPH Kediri 

dan dikelola oleh masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Masyrakat Desa 

Hutan (LMDH). Luasnya kawasan hutan di Desa Nglebeng berpotensi untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui sistem pengelolaan 

sumber daya hutan yang efektif dan efisien. 
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Penggunaan lahan di Desa Nglebeng dibagi menjadi 231 Ha tanah sawah, 

566,175 Ha tanah kering yang digunakan untuk ladang, pemukiman dan 

pekarangan, 40,807 Ha digunakan untuk fasilitas umum dan 1.424,6 Ha 

merupakan tanah hutan yang bersetatus milik Perhutani. Jika digambarkan dalam 

sebuah diagram seperti berikut penggunaan lahan di Desa Nglebeng: 

Gambar 1. Diagram Penggunaan Lahan Desa 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

Dari diagram tersebut menunjukan penggunaan lahan hutan lebih dominan 

dengan angka 63% dari luas wilayah Desa Nglebeng. Pemanfaatan lahan hutan di 

Desa Nglebeng dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan atau dikenal dengan 

masyarakat desa hutan sebagai lahan pertanian. Karena pemanfaatan hutan 

merupakan yang paling banyak dari pemanfaatan lahan di Desa Nglebeng maka 

diperlukan legelitas bagi petani hutan untuk mendapatkan ijin yang sah untuk 
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mengelola kawasan hutan milik Perhutani. Petani yang berkempentingan 

mengelola kawasan hutan di Desa Nglebeng dihimpun dalam sebuah kelompok 

khusus bernama LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Wono Agung Lestari 

yang dibentuk oleh Perhutani sebagai bentuk pelaksanaan sistem PHBM 

(Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) di kawasan hutan Desa Nglebeng yang 

termasuk wilayah kerja KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) Kediri, BKPH (Bagian 

Kesatuan Pemangku Hutan) Dongko, KRPH (Kesatuan Resort Pemangku Hutan) 

Banjar. 

Pemanfaatan lahan hutan di Desa Nglebeng, digunakan petani hutan untuk 

sawah dan perkebunan. Diatara tanaman yang ditanam oleh petani adalah kelapa, 

cengkeh, durian dan kopi. Sedangkan tanaman yang menjadi program Perhutani 

yaitu pohon pinus dan beberapa jenis kayu yang terdapat di hutan lindung. 

Tanaman cengkeh menjadi tanaman prioritas dikawasan hutan Desa Nglebeng. 

Seperti diungkapkan oleh salah satu informan berikut yang sekaligus menjadi 

ketua LMDH di Desa Nglebeng: 

“Heeh cengkeh , yang paling besar tu HPD kene adalah tamanan 

tu cengkeh( Iya cerngkeh, yang paling besar itu HPD(Hutan 

Panngkuan Desa) disini adalah tanaman cengkeh). (Bapak 

Guritno, 21 September 2017). 

 

Meskipun tidak hanya tanaman cengkeh yang mampu dihasilkan oleh 

masyarakat namun cengkeh tetap menjadi prioritas selama bertahun-tahun kerena 

nilai jual cengkeh yang begitu tinggi. Jika cengkeh dijual dalam kondisi kering 

pada tahun 2016-2017 bisa mencapai harga Rp. 95.000,00/Kg sampai 

Rp.120.000,00/Kg. Selain menjadi jenis tanaman dengan nilai jual tertinggi di 
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Desa Nglebeng cengkeh juga merupakan jenis tanaman dengan jumlah bagi hasil 

tertinggi antara Perhutani dan petani hutan di Desa Nglebeng. 

Tanaman cengkeh tidak hanya bisa  diambil cengkehnya saja .Alasan 

masyarakat menjadikan cengkeh sebagai tanaman prioritas karena daunnya juga 

memilki nilai jual yang cukup tinggi yaitu sekitar Rp.3.500,00/Kg. Daun cengkeh 

tersebut dijual kepada pengepul “bakul godong cengkeh”untuk diolah menjadi 

minyak daun cengkeh. Biasanya yang menjadi pengepul daun cengkeh juga 

memiliki tempat penyulingan daun cengkeh sehingga masyarakat mengantarkan 

daun cengkehnya langsung ke tempat penyulingan. Di Desa Nglebeng sendiri ada 

kurang lebih 2 tempat penyulingan daun cengkeh yang berada di wilayah Mbulu 

Dusun Joketro dan satu lagi berada di Dusun Nglumpang. Fakta bahwa cengkeh 

menajdi prioritas masyarakat di Desa Nglebeng juga dibenarkan oleh salah satu 

penduduk yang juga menjadi Ketua Pokja (kelompok kerja) wilayah Salam 

Nggarutan: 

“Iyo cengkeh,petani hutan sing diutamano cengkeh  tapi cengkeh 

daerah kene yo adoh lek dibedakne karo daerah kidul yo bedo. 

lek dilihat perbandingan siji banding 3. Maksute coro pomo ke 

lek kene oleh 1 kg. kono 3 kg”.(Iya cengkeh, petani hutan yang 

diutamakan cengkeh tapi cengkeh di daerah sini berbeda dengan 

cengkeh di daerah selatan (Dusun Joketro dan Dusun Nglumpang) 

jika dilihat dari perbandingannya satu banding tiga. Maksudnya 

misalkan disini dapat 1kg disana 3 kg). (Bapak Marjuni, 25-09-

2017). 

 

Dari penejelasan hasil wawancara diatas menunjukan jika untuk tanaman 

cengkeh dikawasan Dusun Nglumpang dan Dusun Joketro lebih banyak. Hal 

tersebut dikarenakan hampir seluruh kawasan hutan diwilayah tersebut terdapat 

tanaman cengkehnya seperti gambar berikut. 
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Gambar 2. Perkebunan Cengkeh 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

 

Pemanfaatan lahan hutan di Desa Nglebeng tidak hanya untuk pertanian 

namun juga digunakan sebagai wilayah pemukiman bagi masyarakat.Masyarakat 

Desa Ngelebeng yang berempat tinggal dikawasan hutan dapat dikatakan sebagai 

masyarakat desa hutan karena mereka berinteraksi secara langsung dengan hutan. 

Mulai dari tempat tinggal, sumber mata pencaharian dan keseharian mereka tidak 

akan jauh-jauh dari persoalan pengelolaan hutan. Seperti gambar di bawah ini 

merupakan foto yang diambil di wilayah Mbulu yang masuk dalam Dusun 

Joketro. 

 

Gambar 3. Pemukiman Warga di Wilayah Hutan 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 
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Selain wilayah Mbulu ada beberapa wilayah yang memiliki struktur 

pemukiman seperti di wilayah Mbulu dimana pemukiman warga berada di 

kawasan hutan yaitu seperti Dusun Nglumpang, Dusun Joketro dan wilayah 

Salam Nggarutan yang termasuk dalam Dusun Slorok.Masyarakat yang bertempat 

tinggal diwilayah hutan sudah sejak lama bahkan sebelum sistem PHBM oleh 

Perhutani diterapkan diwilayah tersebut.Sehingga jauh hari sebelum sistem 

PHBM diberlakukan masyarakat sudah mengelola hutan sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam mengelola hutan.Setelah itu 

barulah ditata oleh Perhutani dengan membentuk LMDH untuk para pengelola 

hutan.  

4.2 Gambaran Umum Penduduk Desa Nglebeng  

Dari segi kependudukan jumlah penduduk Desa Nglebeng sebanyak 7.227 

orang dengan jumlah penduduk laki-laki 3.710 orang dan jumlah penduduk 

perempuan 3.517 orang. Dari 7.227 jumlah penduduk Desa Nglebeng 3.443 orang 

pada data profil desa tahun 2016 tercatat memiliki pekerjaan pokok (Profil Desa 

Nglebeng,2016). Adapun rincian jenis pekerjaan pokok masyarakat Desa 

Nglebeng dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 2. Pekerjaan Pokok Masyarakat 

NO Jenis Pekerjaan 
Laki-laki 

(Orang) 

Perempuan 

(Orang) 

Persentase 

(L/P) 

1 Petani 1311 1304 75,95% 

2 Buruh tani 334 324 19,11% 

3 Pegawai Negri Sipil 33 20 1,53% 

4 
Pengrajin industri 

rumahtangga 
23 24 

1,36% 

5 Pedagan keliling 6 3 0,26% 
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6 Peternak 59   1,71% 

7 Pensiunan TNI/POLRI 2   0,05% 

  Total  1768 1675  

  
Total penduduk dengan 

pekerjaan pokok  
3443  

 

(Profil Desa Nglebeng, 2016) 

Kondisi geografis Desa Nglebeng yang didominasi wilayah hutan rupanya 

juga berpengaruh terhadap jenis pekerjaan pokok masyarakatnya. Sebagai 

masyarakat pedesaan yang sangat bergantung dengan kondisi alam sekitar hampir 

seluruh masyarakat di Desa Nglebeng berprofesi sebagai petani.  Bagi masyarakat 

sekitar wilayah pantai juga berprofesi sebagai nelayan ketika musim ikan tiba, 

sehingga nelayan bukan sebagai profesi utama melainkan profesi sampingan. 

Terdapat tiga wilayah yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani 

khususnya petani hutan yaitu, peduduk di Dusun Joketro, Dusun Nglumpang dan 

Dukuh Salam Nggarutan yang termasuk Dusun Slorok. 

“Oh panjang mas ceritane.kan pada waktu jaman reformasi yo, 

orang itu kayak gak terkendali. Dadi kepemiminan masyaraakat 

gak terkendali.Masyarakat butuh lahan, akhire yang ada di 

lahan perhutani iku ditanduri gitu aja. Dalam arti ora enek sing 

menggerakkan. Sing nggerakne yo masyarakat sendiri. Setelah 

lahan ditanduri masyarakat 1 per 1 akhire yo ngantek 

masyarkat banyak.Ngantek seluas kawasan Perhutani ditanduri 

kabeh.Akhire tahun demi tahun ning Perhutani dikelompokkan 

akhire berdiri lembaga kuwi, damel mewadahi masyarakat ben 

gak dewe.Ben onok perkumpulan. Intinekan yo kawasan 

Perhutani dikelola masyarakat iku kan gelem-geleme dewe. 

Sekitar tahun 85 86 awale(Oh panjang mas ceritanya. Pada 

waktu itu jaman reformasi, orang itu kayak tidak terkendali.Jadi 

kepemimpinan masyarakat tidak terkendali.Masyarakat butuh 

lahan, akhirnya yang ada di lahan Perhutani itu ditanamani gitu 

aja.Dalam arti tidak ada yang menggerakkan.Yang menggerakan 

ya masyarakat sendiri.Setalah lahan ditanami masyarakat satu 

per satu akhirnya ya samapai masyarakat banyak.Samapai seluas 

kawasan Perhutani ditanami semua. Akhirnya tahun demi tahun 

sama Perhutani dikelompokan akhirnya berdiri lembaga itu, buat 

mewadahi masyarakat biar gak sendiri. Biar ada perkumpulan. 



55 

 

Intinyakan ya kawasan Perhutani dikelola masyarakat itu kan 

semaunya sendiri. Sekitar tahun 85,86 awalnya)”.(Bapak Saeko, 

27 September 2017). 

 

Menurut keterangan dari informan tersebut, masyarakat sudah mengelola 

hutan tersebut sejak tahun 1985/1986. Pada waktu itu sistem pengelolaan kawasan 

hutan di Desa Nglebeng kurang aman sehingga masyarakat sekitar bisa 

melakukan penjarahan dengan membuka lahan milik Perhutani untuk ditanami 

tanaman cengkeh. Kurangnya pengawasan dari pihak Perhutani membuat 

masyarakat sekitar hutan semakin berani melakukan penjarahan karena 

masyarakat setempat sangat bergantung dengan kawasan hutan disekitarnya.    

4.3  Gambaran Umum Hutan di Desa Nglebeng 

Dari luas wilayah hutan 1.424,6 Ha dimanfaatkan untuk 1 Ha hutan bakau, 

1284 Ha hutan produksi dan 140,6 Ha hutan lindung (Profil Desa Nglebeng, 

2016). Dalam sistem pengelolaan hutan yang dijalankan oleh Perhutani, kawasan 

hutan dibagi berdasarkan letak petak. Kawasan hutan di Desa Nglebeng termasuk 

kedalam petak 61-70 yang termasuk kedalam wilayah kerja Perum Perhutani 

KRPH Banjar. Dari batas wilayah administrasi wilayah desa, kawasan hutan 

tersebut termasuk kedalam wilayah Desa Nglebeng. 

Berdasarkan hak pengelolaan terdapat dua jenis tanaman di wilayah hutan 

Desa Nglebeng yaitu tanaman milik pesanggem yang ditanam di kawasan hutan 

milik Perhutani sehingga memerlukan PKS (Perjanjian Kerja Sama) antara 

pesanggem yang diwakili oleh LMDH dengan Perhutani dan tanaman tegak milik 

Perhutani yang dijaga kelestariaannya untuk menjaga kelestarian hutan di Desa 

Nglebeng.  
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Selain tanaman cengkeh yang memang sudah menjadi prioritas masyarakat, 

dikawasan hutan Desa Nglebeng juga masih terdapat kawasan hutan pinus yang 

terdapat di Dukuh Salam Nggarutan dan sedikit ada di Dusun Nglumpang dan 

Dusun Joketro.Karena untuk jenis tanaman pinus di Dusun Nglumpang dan 

Dusun Joketro sudah banyak digantikan oleh tanaman cengkeh. Untuk 

pengelolaannya pohon pinus tersebut di sadap getahnya oleh petani hutan yang 

memang sudah mendap ijin dari pihak Perhutani sedang untuk hasil sadapannya 

akan dibeli oleh pihak Perhutani sendiri.  

“Pengelolahane disadap, disadap getah.Gek menke hasile dituku 

Perhutani (Pengelolaannya disadap, disadap getahnya. Terus nanti 

hasilnya dibeli Perhutani).(Bapak Marjuni, 25 September 2017). 

 

 

Gambar 4. Penyadapan Pohon Pinus 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

Pohon pinus yang ada dikawasan hutan desa Nglebeng merupakan salah 

satu tanaman yang menjadi bentuk kemitraan antara Perhutani dengan masyarakat 

desa hutan. Sebelum pohon pinus, kerjasama Perhutani dan masyarakat waktu 

awal-awal Perhutani masuk ke wilayah hutan di Desa Nglebeng yang menjadi 
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kerja sama adalah jenis tanaman kayu. Menurut salah satu informan diwilayah 

hutan di Desa Nglebeng dulunya berupa tanaman jenis kayu seperti kayu jati, 

mahoni, sengon, pernis dan lain sebagainya. 

“Yo masalah tanaman, yo pinus, mauni, kasia nek pertamane jati 

(Ya masalah tanaman, ya pinus, mahoni, akasia kalau yang 

pertama jati)”.(Bapak Sanggar, 11 Maret 2017). 

 

Dari data tersebut menunjukan jika dulu wilayah hutan di Desa Nglebeng 

merupakan hutan hasil pengelolahan Perhutani bersama masyarakat dengan kayu-

kayu yang memang bagus untuk kelestarian hutan.Namun dari tahun ketahun 

jumlah populasi kayu dikawasan hutan tersebut semakin berkurang akibat 

tindakan pencurian dan memang ada beberapa yang digunakan untuk keperluan 

Perhutani sendiri. 

“Entek, enteke ki coro istilahe di colang colongi, yo onok sing di 

nggo Perhutani dewe(Habis, habisnya itu istilahnya dicuri, ya ada 

yang digunakan Perhutani sendiri)”.(Bapak Sanggar, 11 Maret 

2017). 

 

Sebagai bentuk reboisasi dari Perhutani terhadap kawasan hutan yang 

sudah rusak dengan hilangnya sebagian besar tanaman kayu. Akhirnya diganti 

dengan tanaman pohon pinus yang kemudian untuk jenis pohon pinus yang lebih 

diprioritaskan adalah getahnya bukan lagi pohonnya seperti tanaman kayu yang 

sebelumnya. 

“Jati ne wes ora enek ditebang, ganti tanaman kui kae dadi 

tanaman pinus iku kae(Jatinya sudah tidak ada ditebang, ganti 

tanaman itu jadi tanaman pinus). (Bapak Sanggar, 11 Maret 

2017). 
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Terjadinya bentuk-bentuk tindakan penjarahan terhadap hutan di Desa 

Nglebeng terjadi karena masyarakat sekitar hutan sendiri memiliki keberanian 

dalam melakukan penjarahan terhadap hutan tersebut. Tindakan penjarahan 

tersebut dilakukan selain untuk mengambil tanaman kayunya juga dilakukan 

untuk membuka lahan dan digantikan dengan tanaman lain seperti cengkeh dan 

kelapa, sehingga lahan tersebut dapat diakui sebagai lahan kelolaan.  

“Sebetulnya neng kono piye yo ? Yo ndak oleh , ndak oleh di 

karenakan neng kono kui kan bentuknya , bentuk penjarahan 

dulunya.Penjarahan kui ora enek seng, piye yo? Ora enek seng 

iso , la wong penjarahan hutan, hutan  di jarah  terus akhirnya 

diduduki. Jarah kan tidak satu dua orang kan banyak orang. 

Dilakukan banyak orang akhirnya neng kono kui em... sesudah 

dijarah akhirnya diduduki di tanami  dengan bentuk jenis 

tanaman  tumpang sari kui. Tumpang sari kui cengkeh terus 

kelapa( Sebetulnya disitu itu gimana ya? Ya tidak boleh, tidak itu 

karena disitu itu kan bentuknya, bentuk penjarahan dulunya. 

Penjarahan itu tidak ada yang, gimana ya?Tidak ada yang bisa, 

orang itu penjarahan hutan, hutan dijarah terus akhirnya diduduki. 

Penjarahan kan tidak satu dua orang tapi banyak orang. Dilakukan 

banyak orang akhirnya akhirnya disitu sesudah dijarah diduduki 

ditanami dengan bentuk jenis tanaman tumpang sari itu. Tumpang 

sari itu cengkeh, terus kelapa)”.(Bapak Guritno, 21 September 

2017). 

 

Meskipun ada beberapa pihak yang memang sengaja mencuri kayu milik 

Perhutani untuk kepentingan pribadi. Namun tindakan penjarahan hutan yang 

dilakukan oleh masyarakat setempat dipahami masyarakat sebagai tindakan 

membuka lahan hutan untuk dikelola dengan tanaman yang bisa lebih bermanfaat  

bagi masyarakat. Oleh karena setalah tanaman disuatu lahan hutan ditebangi, 

mereka mengganti dengan tanaman yang lain seperti cengkeh dan kayu sengon. 

Masyarakat memiliki dominasi yang sangat besar terhadap pengelolan lahan hutan 

sebelum mereka memahami jika hutan yang mereka kelola merupakan hutan milik 
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negara. Sehubungan dengan penelitian mengenai penguatan kelembagaan LMDH 

pada LMDH Wono Agung Laestari, dominasi masyarakat terhadap kawasan hutan 

tersebut yang kemudian memunculkan rasa memiliki terhadap hutan sehingga 

masyarakat akan menolak pihak-pihak yang dirasa akan merusak ataupun 

menghambat aktifitas pengelolaan hutan dan tidakan-tindakan yang merugikan 

hutan beserta para pesanggem (pengelola) oleh pihak lain, termasuk pengurus 

LMDH. Karena pengurus-pengurus LMDH sebelum dilakukan reorganisasi tidak 

termasuk orang-orang yang memilki lahan kelolaan dikawasaan hutan dan bukan 

merupakan masyarakat desa hutan. 

Dampak yang terjadi akibat tindakan penjarahan hutan tersebut kemudian 

berimbas pada pembagian lahan kelola pada masyarakat yang menjadi tidak 

merata.Jadi, luas lahan pengelolaan setiap pesanggem dikawasan hutan Desa 

Nglebeng tidak sama karena pembagian lahan tidak diatur oleh pihak Perhutani. 

Selain itu kondisi tersebut juga mempengaruhi kondisi hutan yang ada di Desa 

Nglebeng dimana seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya jika ada sebagian 

kawasan hutan yang menjadi lahan persawahan. 

 “Lek pembagiannya kui wes bentuk anu ,awalnya masyarakat 

ki manggon dewe-dewe. Dadi ombo ciute nggak  wes, ora podo. 

Masalah e dulunya neng kono wes manggon, terus penataanya 

sesudah manggon. Dadi nek memang neng kono kui mau ciut yo 

dilebokne ciut , lek ombo yo dilebokne ombo. Dadi ndak enek 

seng membagi dari Perhutani maupun dari lembaga ki di bagi. 

ndak enek.”(Kalau pembagiaannya itu sudah bentuk anu, 

awalnya masyarakat itu menempati lahan semaunya sendiri. 

Jadi, luas sempitnya sudah tidak sama. Masalahnya dulu disana 

sudah menempati, terus penataannya sesudah menempati. Jadi 

kalau memang disitu sempit ya dimasukan sempit, kalau luas ya 

dimasukan luas). (Bapak Guritno, 21-09-2017). 
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Dari data hasil wawancara tersebut menunjukan jika data yang masuk 

dalam pembukuan LMDH mengenai luas lahan pengelolaan hutan oleh 

masyarakat berdasarkan luas yang diajukan oleh penggem dan bukan dari 

ketentuan dari LMDH maupun Perhutani. Hal tersebut sekaligus menjelaskan 

kondisi hutan diwilayah Desa Nglebeng ditentukan oleh pihak pesanggem karena 

dominasi pesanggem yang memang lebih dominan.Sehubungan dengan penelitian 

penguatan kelembagaan hal ini bisa menjadi saran bagi kepengurusan LMDH 

baru LMDH Wono Agung Lestari untuk memperhatikan persoalan penertiban 

lahan untuk para pesanggem sehubungan dengan perubahan aturan main dalam 

LMDH. 

4.4 Gambaran Umum LMDH Wono Agung Lestari 

Kepengurusan LMDH Wono Agung Lestari sebelum diregenerasi oleh 

masyarakat desa hutan, dipimpin oleh Pak A yang ditunjuk langsung oleh pihak 

Perhutani karena kebutuhan yang mendesak untuk disegerakannya pembentukan 

LMDH di kawasan hutan Desa Nglebeng.  

“Bien ki pomone sing gelem neng lembaga ki wes untung. Sing 

gelem jaman ndisik Pak A, Pak SL. Soale lembaga iki kan istilahe 

piye yo bayaran ae ora oleh, ora oleh jatah. Kan mbantu pekerjaane 

Perhutani lembaga khusus daerah Kediri, bagian Nggalek. Coro 

istilahe lak Perhutani mbabat ki gaji ora oleh. Jaman sakmene yo 

ora enek lembaga dibayar, ora dibayar (Dulu itu seumpama ada 

yang mau menjadi pengurus lembaga itu sudah untung. Yang 

bersedia jaman dulu Pak A, Pak SL. Soalnya lembaga itu kan 

istilahnya tidak mendapat bayaran, tidak dapat jatah. Kan membantu 

pekerjaan Perhutani lembaga khusus daerah Kediri, bagian 

Trenggalek. Istilahnya kalau Perhutani tebang itu tidak dapat gaji. 

Jaman sekarang ya tidak ada lembaga dibayar, tidak dibayar)”.( 

Bapak Sanggar, 11 Maret 2017). 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Sanggar selaku Ketua Pokja di 

Dukuh Mbulu menjelaskan, pada saat pembentukan awal LMDH Wono Agung 

Lestari untuk mendapatkan orang yang mau menjadi pengurus LMDH sangatlah 

sulit. Menjadi pengurus LMDH berarti harus memilki power untuk mengatur 

masyarakat desa hutan agar tidak lagi melakukan penjarahan terhadap hutan. Pak 

A selaku ketua LMDH Wono Agung Lestari merupakan salah satu orang yang 

memiliki power dalam mengatur masyarakat desa hutan karena statusnya sebagai 

ketua LMDH dan sebagai pengusaha menjadikan status sosial Pak A dikalangan 

masyarakat Desa Nglebeng termasuk  orang-orang yang disegani oleh masyarakat.  

Pada waktu pembentukan awal LMDH Wono Agung Lestari, hampir 

seluruh bagian kawasan hutan di Desa Nglebeng sudah dijarah oleh masyarakat 

desa hutan Desa Nglebeng mulai tahun 1980an dan berakhir di tahun 2000an. 

Penjarahan tersebut dilakukan oleh masyarakat desa hutan untuk menjadikan 

kawasan hutan Perhutani menjadi lahan perkebunan cengkeh dan berbagai jenis 

tanaman produksi lainnya. Dari rentan waktu tahun 1980-2000an penjarahan terus 

terjadi namun tidak banyak yang bisa dilakukan oleh pihak Perhutani karena 

penjarahan hutan tidak dilakukan oleh 1 atau 2 masyarakat desa hutan saja 

melainkan hampir seluruh masyarakat desa hutan di Desa Nglebeng. Puncak dari 

penjarahan hutan yaitu pada saat masa reformasi lengsernya Presiden Soeharto 

yang kemudian berdampak pada kebebasan masyarakat dalam melakukan 

penjarahan dan mengakibatkan kerusakan pada kawasan hutan di Desa Nglebeng. 

Penjarahan dalam bentuk pencurian kayu dikawasan hutan tidak hanya dilakukan 

oleh masyarakat desa hutan di Desa Nglebeng bahkan yang tidak termasuk 
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masyarakat desa hutan Desa Nglebeneg juga ikut melakukan penjarahan yang 

dampaknya juga dirasakan oleh masyarakat desa hutan. Sehingga masyarakat desa 

hutan di Desa Nglebeng membutuhkan perlindungan dan legalitas pengelolaan 

lahan kawasan hutan milik Perhutani untuk mendapatkan ijin yang sah atas hak 

pengelolaan kawasan hutan di Desa Nglebeng. 

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wono Agung Lestari adalah 

LMDH yang dibentuk oleh masyarakat Desa Nglebeng pada tanggal 08 Januari 

2006. LMDH ini didirikan untuk di jadikan wadah bagi masyarakat Desa 

Nglebeng Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek yang berdomisili di Desa 

Nglebeng dalam rangka peduli terhadap kelestarian kawasan hutan negara Perum 

Perhutani KPH Kediri yang menjadi pangkuan desa Nglebeng melalui 

inplementasi PHBM. Seperti yang diungkapkan oleh informan berikut: 

“Soalnya Peranan LMDH itu sendiri sebagai pendamping ataupun 

penampung aspirasi masyarakat tentang lahan hutan yang 

dikelolah dari  perhutani, jadi bisa dikatakan sebagai mediator, 

sebatas itu lembaganya.Tapi dari Perhutani lembaga itu sendiri 

diberi wewenang untuk mulai dari finansial terus kegiatan 

program dan lain sebagainya itu diberi wewenang penuh, bahkan 

bukan hanya pada pengola saja tapi pada lahan pun LMDH itu di 

beri wewenang penuh untuk mengelolah atau mengkordinir 

anggota, terus kemudian masalah tujuannya dari masyarakat atau 

pengola dengan perhutani itu yang menghubungkan adalah 

lembaga hanya sebatas itu sebenarnya”.(Bapak Iwan, 02 

September 2017). 

  

LMDH Wono Agung Lestari dibentuk karena kebutuhan payung hukum 

bagi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan di Desa Nglebeng. Sebelum 

dibentuknya LMDH, masyarakat mengelola hutan tanpa ada ijin yang jelas 

sehingga siapa saja merasa bebas untuk mengambil hasil dari sumber daya hutan 
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yang ada di wilayah hutan Desa Nglebeng. Selain itu dibentuknya LMDH di Desa 

Nglebeng juga diperlukan untuk menertibkan pengelolaan kawasan hutan di Desa 

Nglebeng.  

“Yo.... Manute ki krono alas wes rusak kok pas jamane demo-demo 

jaman lengsere kek Harto. Terus rusuh to masyarakat mbiabati 

kayu. Bloke kayu ng duwure karang ng cedeke sanggung kae kan 

pacak jamane demo kae kan.”(Ya... Patuh karena hutannya sudah 

dirusak pada saat kejadian demo-demo lengsernya Pak Harto.Terus 

masyarakat menebangi kayu secara masal.Mulai kayu diwilayah 

Karang di sekitar gunung Sanggung mulai ditebangi pada saat 

terjadinya demo-demotersebut).( Bapak Sanggar,11 Maret 2017). 

 

Dengan kondisi hutan yang semakin rusak dan tingkat keamanan hutan 

yang semakin melemah karena sering terjadi tindakan-tidakan penjarahan 

terhadap hutan serta lemahnya pengawasan pihak Perhutani karena keterbatasan 

personil penjaga hutan maka dibentuklah LMDH sebagai lembaga masyarakat 

yang memiliki kewajiban dalam mengkrodinasi masyarakat desa hutan untuk 

mengelola dan menjaga kelestarian hutan di wilayah Desa Nglebeng, Kecamatan 

Panggul, Kabupaten Trenggalek.  

LMDH Wono Agung Lestari beranggotakan seluruh masyarakat yang 

memiliki kepedulian terhadap kelestarian hutan, baik termasuk warga Desa 

Nglebeng selain itu warga Desa Nglebeng juga diperbolehkan menjadi anggota 

dan disebut sebagai anggota luar biasa yang harus tunduk dan patuh terhadap 

aturan-aturan yang ada pada LMDH Wono Agung Lestari. Anggota LMDH Wono 

Agung Lestrai terdiri dari: 

1. Kelompok petani penggarap lahan kawasan hutan (Pesanggem); 

2. Kelompok penyadap getah Pinus; 

3. Kelompok Mitra Kerja Perum Perhutani yang lain;Kelompok tenaga 

muda (Karang Taruna); 

4. Kelompok pedagang, pengusaha, dan Pengrajin; 
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5. Kelompok yang belum terwadahi yang memiliki kesadaran dan 

keinginan terlibat sebagai anggota. 

Sumber: Anggaran Dasar LMDH Wono Agung Lestari 

 

Dari data mengenai anggota LMDH tersebut menunjukan jika menjadi 

anggota maupun pengurus LMDH harus orang-orang yang memilki hubungan 

dengan pengelolaan hutan. Namun karena pembentukan LMDH Wono Agung 

Lestrai karena kebutuhan yang mendesak demi keamanan hutan pengurus yang 

dipilihpun tidak disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, namun disesuaikan 

dengan kebutuhan untuk mengatasi keamanan hutan sehingga pengurus LMDH 

Wono Agung Lestari pada waktu itu hanya masyarakat desa Nglebeng yang 

bersedia menjadi pengurus LMDH. 

Seperti yang sudah dijelaskan jika LMDH Wono Agung Lestari dengan 

dibentuknya LMDH Wono Agung Lestari merupakan implementasi dari 

pelaksanaan sistem PHBM di kawasan hutan Desa Nglebeng. Jadi dalam 

pelaksanaannya LMDH tersebut bertujuan untuk: 

1. Tercapaianya kesejahteraan lahir dan batin anggota; 

2. Terwujudnya pengayoman dan perlindungan bagi anggota; 

3. Penyaluran dan perjuangan aspirasi anggota; 

4. Terlaksananya pemberdayaan dan pedayagunaan potensi sumberdaya alam 

/ hutan dan sumber daya manusia yang optimal; 

5. Terbinanya persatuan dan kesatuan angggota; 

6. Tercapainya peningkatan mutu sumber daya manusia dari anggota dalam 

rangka mengemban misi luhur dalam rangka mengamanan hutan lestari; 

7. Terwujudnya keselarasan, keseimbangan dan keserasian hubungan kerja 

dan kepentingan warga desa Nglebeng, Perum Perhutani dan Pihak lain 

yang berkepentingan (stakeholder); 

8. Mempertahankan batas – batas wilayah hutan dan keberadaan (eksistensi), 

kelancaran serta kemauan lembaga. 

Sumber: Anggaran Dasar LMDH Wono Agung Lestari Tahun 2016 
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Berikut adalah struktur organisasi yang dipilih secara demokratis oleh para 

pesanggem, sekaligus pertama kalinya kepengurusan LMDH Wono Agung 

Lestari dikelola atau diurus langsung oleh masyarakat desa hutan Desa Nglebeng: 

 

Gambar 5. Struktur Organisasi LMDH Wono Agung Lestari 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

Dalam setiap bagian distruktur organisasi memilkiki tugas yang berbeda-

beda. Untuk ketua dan wakil ketua sendiri merupakan struktur tertinggi dalam 

kepengurusan LMDH yang memegang kendali penuh atas kinerja sekertaris, 

bendahara dan seksi-seksi seperti yang sudah terdapat dalam bagan struktur 

tersebut. Namun ada satu posisi lagi dalam kepengurusan LMDH yang memiliki 

peran penting dalam kinerja LMDH di lapangan yaitu posisi sebagai Ketua Pokja 

dan Anggota Pokja. Pokja merupakan kepanjangan dari Kelompok Kerja. Untuk 

pembagiannya Pokja dibagi menjadi dua bagian yaitu Ketua Pokja dan Anggota 

Pokja. LMDH Wono Agung Lestari memiliki 8 (delapan) Pokja yang tersebar 
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disetiap dusun di Desa Nglebeng. Pokja memiliki tugas mengkoordinasi setiap 

pesanggem disetiap dusun. Jadi untuk kepengurusan LMDH yang 

baru,pengelolaan keuangan LMDH diserahkan kesetiap Pokja di masing-masing 

dusun maksudnya setiap Pokja memiliki kebebasan untuk menggunakan dana 

pemasukan LMDH untuk keperluan masing-masing dusun seperti pembangunan 

infrastruktur dusun dan keperluan lainnya. Hal tersebut dilakukan oleh 

kepengurusan LMDH baru sebagai bentuk transparasi pengelolaan keuangan 

LMDH sehingga dibagian sekertaris dan bendahara hanya akan menerima 

pelaporan dari penggunaan dana oleh setiap Pokja. 

4.5 Deskripsi Informan 

Dalam penelitian ini informan ditentukan berdasarkan kriteria yang 

mempunyai hubungan dengan rumusan masalah penelitian. Sehingga terpilihan 

beberapa subjek informasn seperti Ketua LMDH Wono Agung Lestari, Sekertaris 

LMDH, Ketua Kelompok Kerja (Pokja), pengelola hutan (pesanggem) yang 

terlibat dalam proses penguatan kelembagaan LMDH: 

1. Bapak Rodin 

Bapak Rodin merupakan salah satu anggota Perhutani yang menjabat 

sebagai Polisi Teritorial. Sebagai salah satu personil dari Perhutani, Pak Rodin 

sering mengadakan pertemuan dengan pengurus baru LMDH dalam pelaksanaan 

pengelolaan sumber daya hutan di Desa Nglebeng. Karena rutinitas yang 

dilakukan oleh Pak Rodin selaku personil Perhutani, peneliti menentukan Pak 

Rodin Sebagai informan yang mampu memberikan informasi mengenani bentuk 
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penguatan yang dilakukan oleh Perhutani dan LMDH Wono Agung lestari dalam 

praktik penguatan kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari. 

2. Bapak Guritno 

Bapak Guritno merupakan Ketua LMDH Wono Agung Lestari yang mulai 

menjabat pada tahun 2016. Sebelum menjadi Ketua LMDH Bapak Guritno 

merupakan pensiunan dari Perhutani selaku Kepala Resort Polisi Hutan. Informan 

ini termasuk informan utama dalam penelitian karena selain sebagai Ketua LMDH 

Wono Agung Lestari beliau juga sebagai pesanggem di Desa Nglebeng. Sehingga 

informan ini mampu menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan perubahan 

aturan main dalam LMDH Wono Agung Lestari. 

3. Bapak Sanggar 

Bapak Sanggar merupakan Ketua Pokja di kawasan Dukuh Mbulu. Beliau 

sudah menjadi Ketua Pokja sejak pertama kali LMDH Wono Agung Lestari 

dibentuk. Alasan peneliti memilih Bapak Sanggar sebagai informaan utama 

karena beliau memahami betul sejarah pengelolaan kawasan hutan di Desa 

Nglebeng dan mngetahui mengenai kinerja dari pengurus lama LMDH karena 

pada saat kepengurusan lama beliau juga terlibat sebagai Ketua Pokja.  

4. Bapak Wasni 

Bapak Wasni merupakan salah satu tokoh agama di Dusun Nglumpang. 

Statusnya sebagai tokoh agama yang secara informal juga merupakan tokoh 

masyarakat menuntut tanggung jawab yang besar bagi Pak Wasni. Pak Wasni 

bersama tokoh masyarakat (informal) lainya merupakan penggagas perlunya 

reorganisasi pada LMDH Wono Agung Lestari. Alasan peneliti melibatkan Pak 
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Wasni dalam penelitian yaitu untuk menjawab dan memberikan data persoalan 

praktik sosial yang dilakukan oleh masyarakat desa hutan dalam keterlbatannya 

melakukan penguatan pada kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari. 

5. Bapak Saeko 

Sama halnya dengan Bapak Wasni, Pak Saeko juga merupakan salah satu 

pesanggem penggagas perlunya regenerasi pada LMDH Wono Agung Lestari Di 

kalangan masyarakat desa hutan di Dukuh Mbulu Bapak Saeko merupakan salah 

satu tokoh masyarakat yang aktif dalam kegiatan masyarakat dan selalu dilibatkan 

dalam penyelesaian masalah yang terjadi dikawasan Dukuh Mbulu, hal tersebut 

menunjukan posisi Bapak Saeko sebagai tokoh masyarakat. Informan ini 

memahami betul tindakan apa saja yang diupayakan oleh para pesanggem dalam 

praktik penguatan kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari. 

6. Bapak Katiran 

Bapak Katiran selaku pesanggem di Desa Nglebeng dan merupakan salah 

satu pesanggem yang juga terlibat dalam upaya reorganisasi LMDH Wono Agung 

Lestari. Selama proses reorganisasi Bapak Katiran bertugas mengelola keuangan 

yang terkumpul dari pesanggem yang terlibat. Bapak Katiran juga pernah 

merasakan sikap semena-mena yang dilakukan oleh petugas sharing pada saat 

musim panen cengkeh di tahun 2015. Alasan peneliti melibatkan Bapak Katiran 

sebagai informan utama yaitu karena Bapak Katiran mengetahui bagaiman kinerja 

petugas sharing pada saat melakukan penarikan sharing dan alasan-alasan 

pesanggem melakukan reorganisasi, karena Pak Katiran terlibat mulai pertama 
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kali pertemuan diadakan sampai pertemuan berakhir dan berhasil mengganti 

seluruh pengurus LMDH Wono Agung Lestari. 

7. Bapak Sugiono Effendi 

Bapak Sugiono Effendi atau sering dikenal dengan naman Pak Yono 

merupakan sekertaris baru dalam kepengurusan LMDH Wono Agung Lestari. 

Alasan peneliti menjadikan Pak Yono sebagai informan utama karena Pak Yono 

mengetahui praktik yang dilakukan oleh pengurus baru LMDH dalam upaya 

melakukan penguatan dari segi kinerja LMDH. 

8. Bapak Kurniawan 

Dalam kepengurusan baru LMDH Wono Agung Lestari satatus Bapak 

Kurniawan atau akrab dipanggil Mas Iwan yaitu sebagai bendahara. Mas Iwan 

dilibatkan sebagai informan tambahan untuk mengetahui pengelolaan keuangan 

dan kinerja dari pengurus baru LMDH Wono Agung lestari. 

9. Bapak Marjuni 

  Dalam kepengurusan baru LMDH Wono Agung Lestari Bapak Marjuni 

bersatatus sebagai Ketua Pokja di Dusun Salam Nggarutan. Sama halnya dengan 

Bapak Sanggar, Pak Marjuni juga telah menjadi Ketua Pokja sejak kepengurusan 

lama LMDH hanya saja Pak Marjuni tidak begitu memahami mengenai sejarah 

pembentukan LMDH namun Pak marjuni mengetahui bentuk-bentuk kerjasama 

Perhutani dengan masyarakat desa hutan di Desa Ngglebeng. Selain itu Pak 

Marjuni juga diperlukan untuk mendapatkan tanggapan masuyarakat mengenai 

kinerja dari pengurus lama dan pengurus baru LMDH Wono Agung lestari. 
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 BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 Kondisi Pelaksanaan PHBM di Desa Nglebeng 

Tujuan dari dibentuknya LMDH oleh Perhutani yaitu untuk 

mengkoordinasi masyarakat desa hutan yang mengelola kawasan hutan di Desa 

Nglebeng dan menjadikan status masyarakat desa hutan menjadi pesanggem. 

Pesanggem adalah sebutan bagi masyarakat desa hutan yang menjadi mitra kerja 

Perhutani dalam sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). 

Sebagai bukti keberadaan pesanggem dan pelaksanaan sistem PHBM di kawasan 

hutan Desa Nglebeng maka perlu dibentuk lembaga yang menjadi wadah dan 

fasilitator  pesanggem dalam mengelola sumber daya hutan. LMDH Wono Agung 

Lestari yang dibentuk oleh Perhutani di Desa Nglebeng pada tahun 2006. Namun 

sedikit diasayangkan, pembentukan LMDH di Desa Nglebeng tidak melibatkan 

seluruh pesanggem, melainkan hanya sebagian dari pesanggem yang terlibat dan 

menjadi Pokja di masing-masing wilayah.   

Status sebagai pengurus LMDH maupun anggota Perhutani memiliki 

kedudukan yang sama dalam menjalankan seperangkat aturan untuk ketertiban 

pengelolaan sumber daya hutan seperti pembagian hasil pengelolaan sumber daya 

hutan memlalui sharing, melarang masyarakat desa hutan menebangi pohon tanpa 

mendapatkan ijin dari pihak Perhutani, larangan memanfaatkan kawasan hutan 

lindung untuk dijadikan hutan produksi dan membuka lahan tanpa seijin pihak 

Perhutani. Menjadi pengurus LMDH juga tidak bisa dilepaskan dari tanggung 

jawab dalam menjalankan sitem PHBM dalam pengelolaan sumber daya hutan 

termasuk menghubungkan masyarakat desa hutan dengan pihak Perhutani. 
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Dalam pelaksanaannya LMDH Wono Agung Lestari memiliki aturan main 

untuk menciptakan ketertiban dalam pengelolaan sumber daya hutan di Desa 

Nglebeng. Aturan main atau dapat disebut sebagai kelembagaan yang ada dalam 

suatu lembaga diperlukan untuk menciptakan ketertiban dan mengurangi 

ketidakpastian dalam pertukaran. Dalam konteks aturan main LMDH 

WonoAgung Lestari yang dimaksudkan sebagai pertukaran atau excanghe yaitu 

hubungan timbal balik yang saling menguntungkan berbgai pihak yang terlibat 

dalam pengelolaan sumber daya hutan di Desa Nglebeng. 

Ada tiga sisi aturan dalam kelembagaan, pertama aturan formal yang dapat 

membentuk sisitem politik, sistem ekonomi, sosial dan sistem keamanan. Kedua 

aturan informal yang didalamnya berisi pengalaman tradisional, agama dan 

faktor-faktor yang mempengarhi subyektifitas individu dalam menilai dunia yang 

mereka tempati dan yang terakhir yaitu mekanisme penegakan sebagai penegak 

dari kedua aturan tersebut agar bisa berfungsi (Yustika, 2013). Perlu dibedakan 

antara kelembagaan dan lembaga, kelembagaan lebih mengarahkan pada regulasi, 

seperangkat aturan dan mekanisme penegakan dalam lembaga (organisasi). 

Kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari berarti seperangkat aturan, regulasi 

dan mekanisme penegakan dalam LMDH tersebut. Dari sisi kelembagaan LMDH 

Wono Agung Lestari secara umum dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 3. Aturan Formal dan Aturan Informal LMDH Wono Agung 

Lestari 

Aturan Formal Aturan Informal 

 (Direksi Perum Perhutani No : 

682/KTPS/DIR/2009 Tentang 

Pedoman Pengelolaan 

 Sopan santun salah satu norma 

yang berlaku pada masyarakat 

desa hutan di Desa Nglebeng 
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Sumberdaya Hutan Bersama 

Masyarakat (PHBM)) 

 AD/ART LMDH Wono Agung 

Lestari 

 Perjanjian Kerja Sama Antara 

Masyarakat Desa Hutan dan 

Perum Perhutani 

sebagai masyarakat yang 

menjunjung tinggi nilai budaya 

Jawa 

 Menghargai masyarakat desa 

hutan sebagai masyarakat lokal 

yang terlebih dahulu menempati 

kawasan hutan di Desa 

Nglebeng 

 

Aturan formal dan informal dalam kelembagaan LMDH Wono Agung 

Lestari merupakan kesatuan yang saling terhubung sebagai bentuk aturan main 

bagi LMDH Wono Agung Lestari. Untuk dapat menjalankan kedua aturan 

tersebut secara bersamaan maka diperlukan mekanisme penegakan (enforcement 

mechanism) pada kelmabgaan LMDH. Dalam kelembagaan LMDH Wono Agung 

Lestari yang kemudian menjadi permasalahan yaitu terletak pada mekanisme 

penegakan aturannya. Penegakan aturan dalam kelembagaan tidak bisa hanya 

dilakukan pada sebagian atau salah satu aturan.  Tanpa adanya mekanisme 

penegakan dalam kelembagaan maka sama saja tidak ada aturan yang bisa 

dijalankan dalam kelembagaan tersebut. Permasalahan mekanisme penegakan 

pada kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari seperti yang diungkapkan oleh 

informan berikut. 

“Lembagaki personilnya biasane datang kemasyarakat itu kalo 

ada musiman. Diluar musiaman ki gak datang. Jadi 

penyuluhan-penyuluhan ndek masyarakat kui jarang. Urung 

enek di adakan, moro-moro lek musiam itu datang. Kui gek 

masyarakate kurang biso menerimo (Lembaga itu personilnya 

biasanya datang ke masyarakat itu kalau ada musiman. Di luar 

musiman tidak datang. Jadi penyuluhan-penyuluhan di 

masyarakat itu jarang. Belum pernah diadakan, tiba-tiba kalau 

musiman itu datang. Terus masyarakat kurang bisa menerima)”. 

(Bapak Saeko, 27 September 2017). 
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“Koyok mbien ora patek lek bien, ora patek terjun nang 

masyarakat lembaga sing ndisik (Kaya dulu tidak terlalu kalau 

dulu, tidak terlalu terjun kemasyarakat lembaga yang 

dulu)”.(Bapak Sanggar, 11 Maret 2017). 

 

 Dari penjelasan Pak Saeko menunjukan jika pihak LMDH Wono Agung 

Lestari datang ke masyarakat hanya pada saat musim panen. Musim panen yang 

dimaksudkan yaitu musim panen cengkeh. Karena pada saat musim panen 

cengkeh pengurus LMDH harus mengatur sharing dari hasil panen cengkeh. 

Pengurus LMDH juga jarang terjun ke masyarakat untuk melakukan penyuluhan-

penyuluhan terkait pengelolaan sumberdaya hutan di Desa Nglebeng. Pernyataan 

Pak Saeko mengenai kurangnya pengurus LMDH terjun ke masyarakat juga 

dibenarkan oleh Pak Sanggar yang juga sebagai ketua Pokja di wilayah Dukuh 

Mbulu.  

Tindakan dari pengurus LMDH Wono Agung Lestari tidak sesuai dengan 

aturan PHBM tahun 2009 BAB IX Pasal 10 ayat 1  yang berbunyi. 

“Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat 

dilaksanakan dengan jiwa bersama, berdaya dan berbagi yang 

meliputi pemanfaatan lahan dan atau ruang, pemanfaatan waktu, 

pemanfaatan hasil dalam pengelolaan sumber daya hutan dengan 

prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling 

mendukung serta kesadaran akan tanggung jawab sosial (Social 

Responsibillity). Dalam setiap pengelolaan hutan disusun 

program yang dapat dikerjasamakan dengan MDH, antara lain: 

Bidang Perencanaan, Pembinaan SDH, Produksi, Pemasaran dan 

Industri, Keamanan Hutan, Keuangan dan SDM”. (Keputusan 

Direksi Perum Perhutani Tahun 2009).  

  

Dalam kutipan aturan mengenai PHBM diatas ada beberapa tahap yang 

harus dilakukan, diantaranya : perencanaan, pembinaan, pemasaran, keamanan 

dan keuangan. Dari setiap tahap seharusnya dilaksanakan dengan melibatkan 
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masyarakat desa hutan. Namun bentuk-bentuk penyuluhan yang seharusnya 

termasuk dalam tahap pengelolaan hutan besama masyarakat justru tidak 

dilakukan oleh pengurus LMDH. Pada bagian sistem politik dalam kelembagaan 

LMDH Wono Agung Lestari yang didalamnya menyangkut persoalan hak-hak 

individu termasuk struktur pemerintahan dalam LMDH jelas belum tercapai. 

Masyarakat yang seharunya mendapat hak penyuluhan justru tidak mendapatkan 

haknya. 

Penegakan aturan pada aturan main pengurus lama LMDH Wono Agung 

Lestari tidak cukup untuk menciptakan ketertiban dalam sistem pengelolaan 

sumber daya hutan di Desa Nglebeng. Sehingga terjadi permasalahan baik 

masalah internal maupun masalah eksternal dalam LMDH Wono Agung Lestari. 

Masalah internal dalam LMDH Wono Agung Lestari berupa kurangnya 

transparasi pengelolaan keuangan LMDH, adanya hubungan yang kurang 

harmonis antara pengurus dan anggota LMDH akibat sikap arogan salah satu 

pengurus LMDH serta kurang aktifnya pengurus LMDH dalam memaksimalkan 

fungsi dari LMDH sebagai wadah bagi masyarakat desa hutan dalam mengelola 

sumber daya hutan. Sedangkan masalah eksternal atau masalah yang muncul 

dalam LMDH Wono Agung Lestari yaitu berupa kurangnya perhatian dari pihak 

Perhutani dan ketiadaan kerjasama dengan LSM maupun lembaga-lembaga lain 

yang seharusnya mampu menjadi mitra kerja Perhutani. 

 Masalah transparasi keuangan LMDH yaitu terkait pengelolaan sharing 

cengkeh di Desa Nglebeng. Menurut keterangan salah satu Ketua Pokja dari hasil 

observasi peneliti kepengurusan LMDH yang lama menetapkan pembagian hasil 
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sharing 45% untuk LMDH dan 55% untuk masyarakat desa hutan. Hal tersebut 

juga dibenarkan oleh pihak Perhutani seperti yang terdapat pada hasil wawancara 

dibawah ini. 

“Pejanjian kerja sama antara Perhutani dan LMDH , PKS itu nanti 

memunculkan bentuk-bentuk sharing. Pembagian sharing”. (Bapak 

Rodin, 4 Maret 2018). 

 

Pembagian sharing seperti yang diketahui dari hasil observasi merupakan 

bentuk dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara LMDH Wono Agung Lestari 

dengan pihak Perhutani. Seharunya jumlah tersebut tidak hanya diketahui oleh 

pengurus LMDH dan Perhutani saja. Namun pada kenyataannya masyarakat desa 

hutan tidak tahu mengenai jumlah presentase pembagian sharing tersebut karena 

belum pernah ada pemberitahuan dari pengurus LMDH mengenai presentase 

pembagian hasil sharing sehingga pada pelaksanaanya penentuan hasil sharing 

masih harus melalui tahap negosiasi antara pesanggem dengan petugas sharing.  

Awalnya masyarakat desa hutan di Desa Nglebeng tidak mengalami 

permasalahan dengan pengurus LMDH yang dibentuk oleh Perhutani dan 

kebijakan yang diterapkan oleh para pengurus LMDH, karena masyarakat sudah 

menyadari jika LMDH merupakan mitra kerja dari Perhutani dan menyadari 

mengenai pembagian hasil pengelolaan sumber daya hutan dilahan milik 

Perhutani tersebut. Dengan terbentuknya LMDH di kawasan hutan Desa 

Nglebeng berhasil memberikan legalitas secara hukum bagi para pesanggem 

untuk mengelola kawasan hutan milik Perhutani melali sistem PHBM. Namun 

setelah kepengurusan LMDH memasuki tahun ke-7 atau tepatnya pada tahun 2013 

masyarakat mulai merasa tidak cocok dengan sikap arogan yang ditunjukan oleh 
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salah satu pengurus yang bertugas menentukan sharing yang harus dibayarkan 

oleh pesanggem atau masyarakat desa hutan yang memiliki hak kelola kawasan 

hutan dari Perhutani. Sikap arogan tersebut kemudian menurunkan daya tawar 

pesanggem ketika  penentuan sharing seperti penjelasan infroman berikut. 

“Sisi arogansine,contohne kalo anu,personil lembaga yang dulu 

kalau memberitahu kemasyarakat kui contohne dengan kata-kata 

yang kasar, dengan kata-kata yang  saklek sesuai karo peraturan, 

kurang luwes ngene lo. Wong lak garap alas kui kabeh biayane 

sing nanggung yo petani. Jalukekan sing luwes masyarakat iku 

(Sisi arogansinya, contohnya kalau anu, personil lembaga yang 

dulu kalau memberitahu ke masyarakat itu contohnya dengan 

kata-kata kasar, dengan kata-kata yang paten sesuai dengan 

peraturan, kurang luwes gitu lo. Mengelola hutan itu seluruh 

biayanya ditanggung oleh petani. Mintanya masyarakat itu yang 

luwes masyarakat itu)”. (Bapak Saeko, 27 September 2017). 

 

“Iyo, hasil sharing kan kudu ditentukan iyo dalam nang alas kui 

podo eneke yo tawar menawar, tapi lek de’e kan ora kenek di 

tawar, sakmene yo kudu sakmene(Iya, hasil sharing kan harus 

ditentukan ya didalam hutan itu apa adanya tawar menawar, tapi 

kalau dia kan tidak bisa ditawar, segini ya harus segini)”. (Bapak 

Katiran,19 Juli 2017). 

 

Berdasarkan penjelasan dari Pak Saeko dan Pak Katiran selaku pesanggem 

di kawasan hutan Desa Nglebeng, dapat diketahui jika cara (usage) yang 

digunakan petugas sharing saat menentukan jumlah sharing kurang bisa diterima 

masyarakat lantaran tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini juga 

menunjukan adanya ketidaksesuaian antara cara yang digunakan oleh pentugas 

sharing dengan kebiasaan masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat desa 

hutan kurang menerima sikap dari petugas sharing yang merupakan pengurus 

LMDH.  
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Masyarakat mengharapkan sikap yang luwes dalam artian penentuan 

jumlah sharing tidak harus ditentukan secara sepihak karena dalam pengelolaan 

sumber daya hutan khususnya untuk biaya perawatan tanaman dan produksi 

seluruhnya ditanggung oleh pesanggem. Petugas sharing yang bertugas 

mengambil sharing dari pesanggem tidak pasti, terkadang dilakukan oleh Ketua 

Pokja dimasing-masing wilayah Pokja terkadang juga dilakukan langsung oleh 

pengurus LMDH bagian sharing. Pada LMDH Wono Agung Lestari yang 

bertugas sebagai petugas sharing adalah Pak S. Namun Pak S dikenal para 

pesnggem sebagai petugas sharing yang tidak mengenal negosiasi dan arogan. 

Sehingga para pesanggem memiliki rencana untuk menghentikan Pak S dari 

kepengurusan LMDH. Seperti yang diuangkapkan oleh Bapak Katiran selaku 

pesanggem berikut ini. 

“Asal mulanekan bar panen cengkeh terjadi kui opo pemungutan 

taksasi sing sifate arogan. Dadi yo nariki tidak mengenal 

musyawarah ngene-ngene. S keras, dadi keras narike, di nyangki 

ora oleh. Dadi semisal lha iki sak mene nang kono oleh sak 

mono? Yolek ora sak mene yo gowoen rono alasmu, ngene kan 

sifate arogan to. Bien kan asal mulane yo sing direhiki hanya 

perorangan Cuman karna Pak A kui mempertahankan jikalau 

leren sitok kudu leren kabeh. Lek Pak A kan bilamana sitok leren 

anggotane kan ora oleh, berarti sitok kerjo liane kabeh kerjo. Lek 

hanya diberhentikan satu atau dua orang. Intine kan 

memperjuangno S iku, karna S iki wong sing berperan penting 

bagi lembaga kui neng lapangan ngono lo, yo ngono iku maeng 

sing iso mengeluarkan taksasi mergone sifate arogan. Untuk yang 

lain bagian sharing jelasekan banyak toleransi, lek S iki tidak 

mengenal toleransi dadi sifate arogan. Lek jaluk sak mene yo 

kudu sakmene (Asal mulanya sehabis panen cengkeh terjadi 

pemungutan taksasi (sharing) yang sifatnya arogan. Jadi ya narik 

itu tidak mengenal musyawarah. S keras, jadi keras nariknya, 

ditawar itu tidak boleh. Jadi semisal  “lha disini segini disana 

boleh segitu? Yakalau tidak segini bawa kesana aja hutanmu”, 

begini kan sifatnya arogan. Dulu asal mulanya yang ingin 

diberhentikan itu cuma perorangan Cuma karena Pak A itu 
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mempertahankan jika istirahat satu harus diistirahatkan semua. 

Kalau Pak A kan bilamana satu istirahat anggotanya kan tidak 

boleh, berarti satu kerja lainya semua kerja. Kalau hanya 

diberhentikan satu atau dua orang. Intinya kan memperjuangkan S 

itu, karena S ini orang yang berperan penting bagi lembaga 

dilapangan, ya karena itu tadi yang bisa mengeluarkan taksasi 

karena sifatnya arogan. Untuk yang lain bagian sharing jelaskan 

banyak toleransi, kalau S tidak mengenal toleransi jadi sifatnya 

arogan. Kalau minta segini ya harus segini).(Bapak Katiran, 19 

Juli 2017). 

 

Adanya pergerakan dari pesanggem untuk melakukan perbaikan pada 

kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari karena sikap arogan dari pengurus 

LMDH juga dibenarkan oleh Bapak Wasni dalam hasil wawancara berikut ini. 

“Awal pertemuan termasuk nang kono kuwi nang alas yo 

rembukan mek umek-umek enek kelembagaan kui corone ki terlalu 

arogan sampek rame karo masyarakat hutan corone kui ku 

anggota lembaga termasuk maslah pengelolahan hasile hutan 

(Awal pertemuan termasuk di kawasan hutan ya membicarakan 

mengenai kelembagaan LMDH itu caranya terlalu arogan sampai 

ribut dengan masyarakat hutan sebagai anggota LMDH termasuk 

permasalahan hasil pengelolaan hutan). (Bapak Wasni, 22 

September 2017). 

 

Dari penjelasan diatas dapat diketahui jika dalam praktik pengelolaan 

sumber daya hutan di Desa Nglebeng selain memonitor aktivitas mereka, 

pesanggem  sebagai aktor juga memonitor aspek-aspek lain seperti kehidupan 

sosial dalam pengelolaan sumber daya hutan yang melibatkan LMDH dan 

Perhutani seperti, kinerja dari LMDH selama 10 tahun dan aturan-aturan dalam 

pengelolaan sumber daya hutan sesuai pengetahuan masing-masing aktor. 

Sehingga pesanggem bisa mendefinisikan jika kinerja LMDH tidak sesuai dengan 

peran dan fungsinya. Berdasarkan teori strukturasi tindakan seperti itu disebut 

sebagai monitoring refleksi dalam tindakan. Giddens menyebut Monitoring 
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aktivitas oleh pesanggem dapat dijelaskan dengan cara stratifikasi (stratification 

model) dari Anthony Giddens seperti skema berikut ini. 

 

 

 

 

Skema 1. Cara Stratifikasi 

Sumber: (Giddens, 2010) 

Rasionalisasi tindakan merupakan kemampuan aktor dalam 

mempertahankan suatu landasan teoritis mengenai tindakan yang mereka lakukan 

secara terus menerus seperti pemahaman pesanggem mengenai perlunya 

perubahan pada kepengurusan LMDH dengan cara melakukan reorganisasi . Oleh 

karena itu Giddens menjelaskan dengan kemampuan rasionalisasi tindakan, aktor  

akan mampu menjelaskan tindakan mereka jika memang diminta. Dalam praktik 

penguatan kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari pesanggem memahami 

betul mengenai aktivitas yang mereka lakukan setiap hari dalam mengelola 

sumber daya hutan dibawah naungan LMDH dan Perhutani, oleh karena itu ketika 

pemahaman pesanggem secara teoritis tidak sesuai dengan tindakan yang 

dimunculkan oleh pengurus LMDH, mereka menuntut adanya perubahan. Dalam 

konteks praktik penguatan kelembagaan, reorganisasi merupakan motivasi dari 

praktik penguatan kelembagaan. Melalui spirit reorganisasi tersebut mampu 

memberikan rencana-rencana pada tindakan pesanggem yang mengarahkan pada 

Kondisi tindakan 
tak dikenali 

 

Kosekuensi-konsekuensi 

tindakan tak dikehendaki 

Monitoring refleksif 

tindakan terhadap 

tindakan 

Rasionalisasi 

tindakan 

Motivasi tindakan 
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praktik penguatan kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari. Motivasi tindakan 

tidak selalu dibatasi oleh kesinambungan tindakan yang selalu dilakukan oleh 

agen atau pelaku, berbeda dengan rasionalisasi tindakan dan monitoring refleksif 

yang bersifat sebaliknya (Giddens, 2010).  

Dari hasil rasionalisasi tindakan yang dilakukan oleh pesanggem 

kemudian memunculkan konsekuensi tindakan-tindakan tak di kehendaki 

yaitu seperti tindakan beberapa pesanggem dalam melakukan musyawarah untuk 

memperhentikan Pak S dari kepengurusan LMDH adalah tindakan yang sengaja, 

karena Pak A selaku ketua LMDH menolak jika salah satu anggotanya 

diberhentikan maka pesanggem berniat mengganti seluruh kepengurusan LMDH 

lama menjadi kepengurusan LMDH baru sehingga perlu untuk dilakukan 

regenerasi pada kepengurusan LMDH. Regenerasi kepengurusan LMDH sebagai 

salah satu upaya penguatan pada kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari 

bukanlah suatu tindakan yang dikehendaki dan memberikan umpan balik secara 

sitematis pada kondisi tindakan tak dikenali pada tindakan-tindakan berikutnya, 

seperti tindakan yang akan dilakukan oleh pengurus baru dalam melakukan 

pembenahan terhadap kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari .  

Regenerasi perlu dilakukan pada LMDH Wono Agung Lestari karena 

selain sikap salah satu pengurus yang tidak sesuai dengan cara hidup pesanggem, 

pengurus lama LMDH Wono Agung Lestrai juga belum melakukan regenerasi 

kepengurusan selama 2 periode atau 10 tahun seperti yang diungkapkan oleh 

Bapak Rodin selaku personil dari pihak Perhutani yang menangani pengelolaan 

sumber daya hutan di Desa Nglebeng berikut ini. 
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“Kalau lembaga itu kan sebetulnya kan untuk masa baktinya itu kan 

ada, 5 tahun. Terus yang dulu itu sudah 10 tahun.  Jadi sebetulnya 

sudah waktunya regenarasi”. (Bapak Rodin, 4 Maret 2018). 

 

Selain permasalahan mengenai masa bakti, regenerasi harus segera 

dilakukan karena pengurus lama LMDH kurang transparan terkait dengan 

pengelolaan sharing dalam pengelolaan sumber daya hutan di kawasan hutan 

Desa Nglebeng. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Wasni berikut ini.   

“Alasane sepisan, kinerjane lembaga sing ndisek ki umpomo ono 

pemungutan hasil taksasi iki ndak terbuka, bahkan sampai pokja-

pokjane sing dikon nyambut gawe ning alas. Ikike lek wes ngumpul 

hasil ngumpule, pokja-pokja ki ndak ngerti. Lha sak wese iku mek di 

wehi amplopi dek kene, dadi iku engko jumlahe sak deso barang wes 

kudune kelembagaan, wong sing nyambut gawe iki wong kene iki yo 

pokja iki coro ate digunakne opo-opo kan mesti ne kuwiki coro 

pembagiane karo wong perhutani iki piye pokja-pokjane kan kudune 

dikumpulne. Mergo pokja iki salah satu ujung tombak masyarakat 

sing berhadapan langsung ning masyarakat umpomo nang koono 

piye-piye sing ditakoni dikek kan panggah pokjane karo masyarakat 

lha lek wes coro ngono kan pokjane ora ngerti. (Alasannya pertama, 

kinerjanya lembaga yang dulu itu seumpama ada pemungutan hasil 

taksasi (sharing) itu tidak terbuka, bahkan sampai pokja-pokjanya 

yang disuruh bekerja di hutan. Kalau sudah terkumpul hasil 

pengumpulannya, pokja tidak tau. Setelah itu cuma dikasih amplop, 

jadi itu nanti jumlahnya satu desa harusnya kan kelembagaan, orang 

yang bekerja ini orang sini ini ya pokja ini misalkan mau digunakan 

apa-apa kan harusnya itu dikumpulkan. Karena pokja ini salah satu 

ujung tombak masyarakat yang berhadapan langsung ning 

masyarakat seumpama disitu gimana-gimana yang ditanya dulu kan 

tetap pokja sama masyarakat lha kalau suda cara seperti itu kan 

pokjanya tidak tau.). (Bapak Wasni, 22 September 2017). 

 

Menurut penjelasan Pak Wasni kepengurusan LMDH lama tidak terbuka 

dalam  pengelolaan hasil sharing. Mulai dari hasil sampai pengelolaan sharing 

menurut Pak Wasni seharusnya diberitahukan kepada Pokja selaku kordinator dan 

wakil para pesanggem dalam kepengurusan LMDH Wono Agung Lestari, namun 
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hal tersebut tidak dilakukan oleh kepengurusan LMDH lama.  Sehingga kinerja 

pengurus LMDH lama terkesan kurang transparan dengan pengelolaan 

keuangannya. 

5.2 Perubahan Kelembagaan  LMDH Wono Agung Lestari 

Terbentunya LMDH Wono Agung Lestari di Desa Nglebeng merupakan 

upaya Perhutani untuk mewadahi masyarakat desa hutan dalam mengelola sumber 

daya hutan sesuai dengan sistem PHBM di Desa Nglebeng. Hal tersebut terkait 

dengan penggunaan lahan hutan milik Perhutani yang dikelola oleh masyarakat 

desa hutan sebagai tempat untuk mencari mata pecaharian masyarakat desa hutan 

di Desa Nglebeng. Selain itu dalam mengelola kawasan desa hutan milik 

Perhutani tidak bisa dilakukan secara bebas dalam artian harus sesuai dengan 

aturan dan ketentuan dari pihak Perhutani sebagai perusahaan umum milik negara 

yang bertanggung jawab atas kawasan hutan di Desa Nglebeng. 

Namun pada kenyataannya keberadaan LMDH Wono Agung Lestari justru 

memunculkan berbagai keresahan dikalangan pesanggem terkait kinerja dari 

pengurus LMDH. Keresahan dari para pesanggem mengenai buruknya kinerja 

LMDH Wono Agung Lestari sebagai wadah bagi masyarakat desa hutan 

kemudian menggerakan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungan 

masyarakat desa hutan untuk melakukan musyawarah guna membahas persoalan 

pembenahan pada LMDH Wono Agung Lestari untuk mengembalikan peran dan 

fungsi LMDH sebagai lembaga milik masyarakat desa hutan. Seperti penjelasan 

Bapak Saeko baerikut ini. 

“Anu terutama yang memicu itu banyak kalimat-kalimat dari 

masyarakat mengenai ketidak cocokan dengan pengurus LMDH. 
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Akhire dari beberapa tokoh seperti kula, Pak Wasni, terus Pak 

Tupani, Pak Bakri ngonten niku ngewuwuhne setunggale pemikiran 

piye-piye umpomo lek penguruse lembaga kui diadakan reorganisasi 

mergane selama iki kan wes 2 periode, wes 10 tahun kok belum ada 

reorganisasi dadi ayo reorganisasi biar ada perubahan. Dalam arti 

perubahan biar gak panggah ae, gak monoton dan ada perubahan 

(Anu terutama yang memicu itu banyak kalimat-kalimat dari 

masyarakat. Akhirnya dari beberapa tokoh seperti saya, Pak Wasni, 

terus Pak Tupani, Pak Bakri seperti itu menyatukan pemikiran 

gimana seumpama kepengurusan lembaga itu diadakan reorganisasi 

karena selama ini kan sudah 2 periode, sudah 10 tahun kok belum 

ada reorganisasi jadi ayo reorganisasi biar ada perubahan. Dalam arti 

perubahan itu biar tidak seperti itu saja, tidak monoton dan ada 

perubahan)”. (Bapak Saeko, 27 September 2017). 

 

Atas dasar tuntutan dari para pesanggem dan ijin dari Kepala Desa 

Nglebeng, pada tanggal 24 September 2016 LMDH Wono Agung Lestari secara 

resmi melakukan regenerasi kepengurusan dimana ketua LMDH baru Bapak 

Guritno terpilih sebagai ketua LMDH pilihan masyarakat desa hutan. Seiring 

dengan pergantian pengurus LMDH, pengurus baru LMDH mulai mengadakan 

perbaikan-perbaikan pada sistem pengelolaan LMDH dengan cara melakukan 

penguatan pada kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari untuk menertibkan 

LMDH di Desa Nglebeng agar sesuai dengan harapan para pesanggem dan aturan 

dari pihak Perhutani. 

“Iya ada, ada ketua pokja anak pokja. Kui dulunya ora sampek 

terbentuk seperti kui, akhirnya nek kunu terbentuklah sak wise 

diadakan reorganisasi. Permintaanya ning kunu diadakan ketua 

maupun anak pokja. Bahkan hasilpun hasil, hasil sharing itu harus 

ditinggal di masing-masing pokja”. (Bapak Guritno, 21-09-2017). 

 

Penguatan kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari dilakukan dengan 

cara menegakan aturan formal dan aturan informal pada LMDH tersebut. Sebagai 

bentuk penegakan aturan formal, pengurus baru LMDH mencoba untuk lebih 
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transparan dalam pengelolaan keuangan LMDH dengan cara menyerahkan hasil 

sharing kepada Ketua Pokja selaku kordinator pesanggem dimasing-masing 

dusun. Penegakan aturan dalam LMDH untuk mengatasi permasalahan transparasi 

juga dibenarkan oleh sekertaris LMDH berikut ini. 

“Pokoknya ada program dari perhutani terus perhutani 

meluncurkan apa saja nanti diberikan kepada lembaga. Koyok 

pengurus lembaga langsung ngoling karo ketua pokja nanti ketua 

pokja langsung menghubungi anggotanya masing-masing 

prosesnya seperti itu (Pokoknya ada program dari perhutani terus 

Perhutani memberi tahu pihak lembaga. Pengurus lembaga 

langsung menghubungi Ketua Pokja nanti Ketua pokja langsung 

menghubungi anggotanya)”. (Bapak Sugiono Efendi, 26 September 

2017). 

 

Tidak hanya persoalan keuangan pada LMDH saja, pengurus baru LMDH 

Wono Agung Lestari terkait dengan persoalan transparasi pada organisasinya juga 

semaksimal mungkin memberikan kabar-kabar terbaru dari pihak Perhutani terkait 

pengelolaan sumber daya hutan di Desa Nglebeng. Penegakan aturan formal pada 

kinerja LMDH Wono Agung Lestari berhubungan dengan penertiban pengelolaan 

sumber daya hutan di Desa Nglebeng sesuai dengan sistem PHBM. Untuk 

pelaksanaan sistem PHBM pengurus baru LMDH belum bisa bertindak lebih jauh 

karena dengan dilakukanya regenerasi pada pengurus LMDH, mengahruskan 

pengurus baru LMDH memulai menegakan aturan PHBM secara formal mulai 

dari pendataan yang berhubungan dengan penggunaan lahan Perhutani oleh 

pesanggem di Desa Nglebeng. Pentingnya pendataan para pesanggem terkait 

dengan pengelolaan lahan milik Perhutani selain untuk keperluan administrasi 

pada LMDH juga diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan 
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kawasan hutan lindung dan pembukaan lahan diluar kawasan yang sudah 

dilegalkan oleh Perhutani.   

“Jadi kalo misalkan antarane pengurus lembaga dengan pokja 

wi wes dekat dan antara pokja dan pesanggem lebih baik lagi 

pendekatane. Yo nanti ke pahamane  antarane pesanggem karo 

lembaga iku saling berkaitan, saling membutuhkan kalau sudah 

ada keterikatan nanti hubungane antarane pengurus lembaga 

karo Perhutani nanti lebih mudah. ( Jadi, kalau misalkan antara 

pesanggem dengan  Pokja lebih baik lagi pendekataanya. Ya 

nanti pemahaman antara pesanggem dengan LMDH itu saling 

berkaitan, saling membutuhkan kalau sudah ada keterkaitan 

nanti hubungan antara lembaga dengan Perhutani juga lebih 

mudah)”. (Bapak Sugiono Effendi, 26 Sepetember 2017). 

 

Dari segi informal pengurus baru LMDH, seperti yang dijelaskan oleh 

Bapak Sugiono lebih menekankan pada upaya-upaya menjalin komunikasi yang 

baik dengan para pesanggem dengan melibatkan peran Pokja untuk lebih aktif 

dalam kegiatan LMDH. Memaksimalkan peran Pokja menjadi cara yang cukup 

efektif dalam menjalin hubungan dengan para pesanggem, karena posisi Pokja 

dalam kepengurusan LMDH merupakan penghubung langsung antara anggota 

dengan para pengurus LMDH.  

Dalam kelembagaan LMDH seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Erani 

(2013) untuk membuat aturan dalam kelembagaan bisa efektif yaitu dengan cara 

melakukan mekanisme penegakan aturan formal dan informal. Tanpa adanya 

mekanisme penegekan sama saja kelembagaan dalam suatu lembaga itu tidak ada. 

Jika dihubungkan dengan konteks kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari 

mekanisme penegakan aturan tersebut terjadi dalam proses penguatan 

kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari yang terjadi karena adanya hubungan 
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dualitas antara agen dan struktur dalam melakukan praktik penguatan 

kelembagaan LMDH tersebut. 

Upaya yang dilakukan dalam praktik penguatan kelembagaan LMDH 

Wono Agung Lestari dilakukan dengan cara melakukan perbaikan pada aturan 

main LMDH supaya kinerja lembaga tersebut bisa sesuai dengan ketentuan dalam 

sistem PHBM yang mengintepretasikan sebagai suatu lembaga yang mewadahi 

masyarakat desa hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan bersama 

masyarakat. Kepengurusan LMDH sebelum dilakukan regenerasi cenderung 

kurang aktif dan tidak sesuai dengan aturan formal maupun informal dalam 

pengelolaan sumber daya hutan.  

Setidaknya ada dua klasifikasi mengenai praktik penguatan kelembagaan. 

Pertama, praktik penguatan kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari meliputi 

perbaikan pada aturan main yang berkaitan dengan proses kelembagaan sehingga 

lebih merujuk pada usaha untuk mendesain pola interaksi antar pelaku 

pengelolaan hutan. Kedua, praktik penguatan kelembagaan berdasakan tujuan, 

yang mengacu pada konsentrasi dalam menciptakan efisiensi ekonomi LMDH 

berdasarkan struktur sosial, politik dan ekonomi antar pelaku dalam pengelolaan 

sumber daya hutan di Desa Nglebeng (Yustika, 2013, hal. 26). 

“Iyo dadi pokoe kudu dipahamkan dulu bahwa lembaga itu adalah 

wadah bagi pesanggem untuk mitra kerja dengan perhutani, Nah 

semua kebutuhan pesanggem semua keinginan pesanggem bisa 

ditampung di lembaga. Nanti di lembaga akan dikelolah dan kita 

langsung akan menyampaikan ke Perhutani. Dadi seperti itu 

prosesnya, kalau misalkan awake dewe ndak punya pendekatan 

dengan pesanggem dan kita di anggap sebagai momok yang 

menjadi permasalahan di pesanggem nanti untuk berjalannya 

kedepan malah ndak karu-karuan nanti (Jadi, harus dipahamkan 

terlebih dahulu bahwa LMDH itu adalah wadah bagi pesanggem 
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untuk mitra kerja dengan Perhutani. Semua kebutuhan pesanggem, 

semua keinginan pesanggem bisa ditampung di LMDH. Nanti di 

LMDH akan dikelola dan kita langsung menyampaikan ke 

Perhutani. Jadi, seperti itu prosesnya. Kalau misalkan kita tidak 

punya pendekatan dengan pesanggem nanti untuk berjalannya 

kedepan malah susah)”. (Bapak Sugiono Effendi, 26 Sepetember 

2017). 

 

Dalam mendesain interaksi antar pelaku dalam kelembagaan LMDH 

Wono Agung Lestari, pengurus baru LMDH berusaha memberikan pemahaman 

kepada para pesanggem mengenai peran dan fungsi dari LMDH. Dimana perhal 

seperti itu belum pernah dilakukan oleh pengurus lama LMDH sehingga membuat 

hubungan antara pesanggem dengan pengurus LMDH menjadi kurang harmonis. 

Selain itu pentingnya membangun hubungan yang baik dengan pesanggem juga 

untuk mempermudah dalam menghubunkan pihak Perhutani dan pesanggem 

sebagai mitra kerja sehingga fungsi LMDH sebagai wadah untuk menampung 

aspirasi masyarakat desa hutan bisa terealisasikan. Untuk menciptakan efisiensi 

dalam pengelolaan LMDH Wono Agung Lestari, kinerja LMDH baru mencoba 

untuk lebih transparan dalam pembagian tugas dan wewenang di setiap kegiatan. 

Hal tersebut dilakukan supaya penyelesaian masalah yang berhubungan dengan 

kelembagaan bisa diselesaikan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. 

Sebagai bentuk legalitas berdirinya LMDH Wono Agung Lestari selama 

proses penguatan kelembagaan pengurus baru LMDH sudah bisa memnghasilkan 

AD/ART dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang seharunya sudah ada 

sejak kepengurusan lama LMDH. Namun pada kenyataannya berkas-berkas 

seperti itu tidak ada dalam kepengurusan LMDH yang sebelumnya. Kepengurusan 

baru LMDH Wono Agun Lestari juga sudah mendapatkan legalitas dari 



88 

 

Kementrian Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa 

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

AHU-0010950.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum 

Perkumpulan Masyarakat Desa Hutan Wono Agung Lestari, seperti pada gambar 

dibawah ini. 

 

Gambar 1. Dokumen Pengesahan Pendirian LMDH Wono Agung Lestari 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

Dengan adanya surat pengesahan pendirian LMDH tersebut, LMDH 

Wono Agung Lestari memiliki legalitas secara hukum yang diakui oleh Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga setiap tindakan dan keputusan LMDH 

harus benar-benar bisa diterima oleh seluruh pihak yang terlibat dalam 

pengelolaan sumberdaya hutan di Desa Nglebeng. Surat pengesahan sekaligus 

menjadi payung hukum LMDH Wono Agung Lestari dan kontrol bagi seluruh 

pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Desa Nglebeng agar 
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kedepannya tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan yang bisa saling 

merugikan.  

5.3 Praktik Penguatan Kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari 

Dalam pengelolaan sumber daya hutan di Desa Nglebeng terdapat praktik 

sosial yang melibatkan hubungan dualitas antara pelaku dengan struktur. 

Hubungan dualitas tersebut berupa hubungan antara expert agent seperti LMDH 

Wono Agung Lestari, Perum Perhutani dan lay agent seperti posisi pesanggem di 

Desa Nglebeng yang mengikuti aturan main expert agent dengan struktur yang 

berupa aturan formal, aturan informal dan mekanisme penegakan sebagai aturan 

dan sumber daya praktik pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat. 

Selama praktik tersebut pesanggem selaku aktor melakukan monitoring refleksif 

sehingga menemukan beberapa ketidaksesuaian dari kinerja LMDH sehingga 

perlu dilakukan perubuhan pada LMDH Wono Agung Lestari untuk merestruktur 

sistem pengelolaan sumber daya hutan di Desa Nglebeng berupa praktik 

penguatan kelembagaan LMDH. 

Selama proses penguatan kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari 

terdapat praktik-praktik sosial yang dilakukan oleh agen yang terus memproduksi 

suatu kondisi untuk memungkinkan terjadinya suatu aktivitas yang mengarahkan 

pada penguatan kelembagaan LMDH. Praktik sosial tersebut bisa berupa aktivitas 

pesanggem dalam melakukan musyawarah untuk melakukan perubahan pada 

kepengurusan LMDH, tindakan pengurus LMDH baru dalam melakukan 

perubahan pada aturan main LMDH dan tindakan Perhutani dalam mengatur 

pengelolaan sumber daya hutan di Desa Nglebeng. Akitivitas-aktivitas yang 
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dilakukan secara berulang dan terpola dalam rangka penegakan aturan pada 

kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari, merupakan bentuk dari praktik sosial 

penguatan kelembagaan LMDH yang terjadi akibat hubungan dualitas agen 

sebagai pelaku dan struktur sebagai aturan dan sumber daya berlangsungnya 

praktik penguatan kelembagaan di sepanjang ruang dan waktu (Giddens, 2010). 

Untuk memudahkan mengetahui siapa agen dalam praktik penguatan 

kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari, agen dibagi menjadi 2 yaitu expert 

agent dan lay agent. Expert agent merupakan agen yang memiliki dominasi 

sehingga memunculkan tindakan, dalam praktik penguatan kelembagaan LMDH 

Wono Agung Lestari expert agent adalah pesanggem yang menjadi penggerak 

pesanggem lainnya untuk melakukan musyawarah seperti Pak Wasni dan Pak 

Saeko.  

“Ning kelembagaan niki kui termasuk ora tercantum nang 

pengurusan, tapi iki opo jenenge iki. Opo lek dituekne neng kono kui 

ki termasuk tokoh masyarakat, yo wes tokoh itu tadi di gae 

pertimbangan masyarakat lan antarane digae pertimbangan 

lembaga sing saiki (Di kelembagaan ini itu tidak termasuk dalam 

kepengurusan, tapi ini apa namanya. Apa kalau dituakan disitu itu 

termasuk tokoh masyarakat, ya tokoh itu tadi dijadikan pertimbangan 

masyarakat dan antara dijadikan pertimbangan LMDH yang saat 

ini)”. (Bapak Wasni, 22 September 2017).  

  

Keterlibatan Pak Wasni dan Pak Saeko sebagai expert agent  sebagai salah 

satu orang yang ditokohkan di kalangan masyarakat desa hutan. Selain itu kedua 

agen tersebut merupakan expert agent yang mewacanakan untuk segera 

melakukan pembenahan pada kepengurusan LMDH karena sering mendengar 

keluh-kesah dari para pesanggem terkait dengan ketidak cocokan pesanggem 

dengan pengurus lama LMDH Wono Agung Lestari. Status sebagai tokoh 
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masyarakat tidak didapatkan melalui sturktru politik pemerintahan seperti ketua 

RT atau ketua RW. Status tersebut didapatkan karena sering terlibat dan berperan 

penting dalam penyelesaian masalah di lingkungan wilayah dusun.    

Expert agent lain seperti Kepala Desa, pengurus baru LMDH dan 

Perhutani selaku pemegang kendali kegiatan kelembagaan LMDH Wono Agung 

Lestari dalam menegakan aturan lembaganya sebagai bentuk penguatan 

kelembagaan. Lay agent merupakan pelaku dalam praktik penguatan kelembagaan 

LMDH Wono Agung Lestari yang bertindak sebagai pendukung expert agent, lay 

agent yang dimaksud adalah para pesanggem atau masyarakat desa hutan di Desa 

Nglebeng yang mengikuti alur tindakan dari praktik pengutan LMDH Wono 

Agung Lestari. 

Berdasakan teori strukturasi, aktivitas yang dilakukan oleh para agen 

disepanjang ruang dan waktu terus berkembang dan saling berhubungan antara 

yang satu dengan yang lain seperti halnya benda-benda alam yang terus 

berkembang biak dan saling terkait (Giddens, 2010). Dalam praktik penguatan 

kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari aktivitas yang dilakukan masing-

masing agen disepanjang ruang dan waktu saling terhubung satu sama lain. 

Praktik penguatan kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari diawali dari 

aktivitas pesanggem pada tahun 2015 dengan melakukan musyawarah untuk 

melakukan perubahan struktur organisasi LMDH. Sesuai dengan penjelasan 

Giddens mengenai pekembangan aktivitas yang dilakukan oleh agen, musyawarah 

awalnya terjadi antar beberapa pesanggem namun sampai pada akhirnya aktivitas 

musyawarah tersebut harus melibatkan beberapa pihak seperti Perhutani dan 
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Kepala Desa karena berhubungan dengan regulasi dalam pelaksanaan regenerasi 

pada LMDH Wono Agung Lestari. Seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 2. Musyawarah dengan Perhutani 

(Sumber: Dokumentasi Informan) 

 

“Pelaksanaan pertemuan ki sampek nggak genah itungan, ndak 

genah, pertemuan mulai awal sampek coro neng kono kui sukses 

tujuane (Pelaksanaan pertemuan itu sampek ngga jelas hitungannya, 

nggak jelas segitu itu pertemuan mulai awal sampai disitu itu sukses 

tujuannya)”. (Bapak Wasni, 22 September 2017). 

 

Dari penjelasan Bapak Wasni dapat diketahui jika terdapat suatu rutinitas 

yang dilakukan oleh pesanggem untuk dapat melakukan regenerasi pada 

kepengurusan LMDH. Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Pak Saeko 

berikut ini. 

“Anu kita sering mengadakan pertemuan antar tokoh masyarakat 

dan Perhutani ada beberapa kali. Kalau antar masyarakat bahkan 

puluhan kali bagaimana klo kita adakan yang begini. Bagaimana 

kalau kita adakan pilihan secara langsung begini, bagaimana kalau 

kita pilhan secara demokrasi. Akhirnya terjadi suatu keputusan 

kedua belah pihak terjadi pemilihan pengurus secara demokrasi di 

balai Desa Ngelebeng, sepakat kedua belah pihak masyarakat dan 

pengurus lembaga lama”. (Pak Saeko, 27 September 2017). 
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Dari penjelasan informan diatas menunjukan ada perjumpaan-perjumpaan 

yang dilakukan oleh agen untuk menegakan aturan dalam LMDH Wono Agung 

Lestari. Perjumpaan tersebut merupakan praktik sosial para agen dalam 

keterlibatannya pada penguatan kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari. hasil 

keputusan pesanggem selaku anggota LMDH untuk mengadakan regenerasi telah 

dimufakadkan dikalangan pesanggem, mendapat persetujuan dan kesepakatan dari 

berbagai pihak seperi pengurus lama LMDH,  Kepala Desa dan Perhutani melalui 

hasil perjumpaan yang dilakukan oleh Pak Saeko dan Pak Wasni selaku expert 

agent.  

Setelah pembentukan pengurus baru pada tahun 2016, perjumpaan juga 

terjadi antara Perhutani, pengurus baru LMDH dan pesanggem dalam upaya 

perbaikan pada kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari termasuk dalam 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan LMDH dalam pengelolaan sumber daya hutan di 

Desa Nglebeng. Setelah terpilihnya pengurus baru LMDH, ternyata tidak ada 

peninggalan baik berupa aset maupun rencana program-program yang bisa 

mendukung kegiatan pengurus baru untuk selanjutanya, sehingga pengurus baru 

LMDH harus melakukan penataan ulang pada lembagaanya. Penataan ulang pada 

LMDH Wono Agung Lestari dimulai dari pembentukan AD/ART, pendataan 

pesanggem dan permohonan ijin pendirian LMDH. 

“Ya setau saya kalau lembaga yang dulu ki aset ataupun 

peninggalan itu ndak ada sama sekali emang dari 0 jadi ndak tau 

sama sekali .jadi pada waktu pembentukan lembaga yang baru 

memang tidak ada peninggalan aset sama sekali buku secuilpun 

ndak ada. jadi memang harus mencari kesana kemari untuk 

menjalankan program atau AD/ART terus mulai dari NPWP itu 

memang semuanya mencari sendiri jadi harus belajar-belajar dan 
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terus belajar dadi mulai memahami itu dengan kita membaca dari 

lembaga yang lain terus kita kembangkan jadi pengalaman itu 

memang ya informasi itu ada.  Dari pendamping antara Perhutani 

dan lembaga itu memang ada, nah informasi seperti itu yang kita 

lakukan petunjuk-petunjuknya pendamping itu.  Jadi kita ikuti aja 

arus yang uda ada. Kalau masalah peninggalan-peninggalan aset 

yang dulu itu ndak diberikan sama sekali jadi melakunya memang 

dari 0.”(Bapak Sugiono Efendi, 26 September 2017). 

 

Praktik pengutan kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari dilakukan 

mulai dari awal sebagaimana suatu lembaga mulai dibentuk. Pergerakan pengurus 

baru LMDH dalam melakukan pengutan kelembagaan masih tergantung dengan 

petunjuk dari Perhutani.  Sehingga pengurus LMDH perlu melakukan perjumpaan 

dengan berbagai pihak seperti Perhutani untuk menyesuaikan kegiatan LMDH 

dengan tujuan Perhutani dalam penertiban pengelolaan sumber daya hutan di Desa 

Nglebeng. Salah satu kegiatan yang mengarahkan pada penertiban kegiatan 

pengelolaan sumber daya hutan di Desa Nglebeng yaitu dengan melakukan 

pendataan  pesanggem yang memiliki hak kelola lahan di kawasan hutan Desa 

Nglebeng. 

Perjumapaan dilakukan oleh pengurus baru LMDH dengan pesanggem 

melalui pertemuan dengan Ketua Pokja bertujuan untuk memberikan sosialisasi 

terkait kegiatan-kegiatan dan bentuk  aturan main LMDH Wono Agung Lestari 

kepada para pesanggem melalui Ketua Pokja dimasing-masing wilayah. 

Penyampaian informasi lebih mudah melalui Ketua Pokja dibanding 

mengumpulkan seluruh anggota LMDH dalam sebuah pertemuan. Hal tersebut 

dilakukan oleh pengurus baru LMDH Wono Agung Lestari dengan alasan untuk 

menghemat biaya dan waktu sehingga koordinasi antara pengurus dengan anggota 

lebih efektif. Praktik penguatan kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari 
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merupakan keterhubungan dari rutinitas yang dilakukan secara berulang oleh para 

agen sehingga memunculkan interaksi sosial dalam perlintasan ruang dan praktik 

itu terjadi.  

Praktik penguatan kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari berupa 

perjumpaan yang dilakukan oleh para agen secara berulang melalui interkasi yang 

dilakukan secra terus menerus dengan tujuan untuk melakukan pengutan 

kelembagaan pada LMDH Wono Agung Lestari. Pertemuan yang dilakukan 

secara berulang antar agen menjadi sangat penting untuk menjadikan aturan-

aturan yang ada dalam pada LMDH Wono Agung Letari, baik aturan formal 

maupun informal bisa menjadi suatu unsur integral praktik sosial yang 

dimunculkan dalam LMDH maupun pengelolaan sumber daya hutan di Desa 

Nglebeng.  

Praktik penguatan kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari tidak bisa 

terlepas dari keterlibataan agen baik expert agent maupun lay agent. Dari setiap 

agen yang terlibat dalam praktik penguatan kelembagaan memiliki kesdaran 

masing-masing dalam melakukan tindakan. Menurut Giddens praktik sosial yang 

dilakukan setiap agen tidak bisa terlepas dari kesadaran pelaku dalam melakukan 

tindakannya. Giddens membagi 3 jenis kesadaran yaitu motivasi tak sadar 

(unconscious motives), kesadaaran praktis (practicial consciousness) dan 

kesadaran diskursif (discursive consciousness) (Priyono, 2016). 

Motivasi tak sadar dalam praktik penguatan kelembagaan LMDH Wono 

Agung Lestari diantranya adalah tindakan yang dilakukan oleh pesanggem 

sebagai expert agent, dengan statusnya sebgai anggota menuntut ketua LMDH 
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untuk menghentikan salah satu pengurus LMDH yang dianggap arogan kepada 

pesanggem, samapai pada akhirnya ketua menolak dan terjadilah regenerasi 

kepengurusan. Awalnya expert agent tersebut tidak menyadari apa yang akan 

didapatkan dengan menghentikan salah satu pengurus LMDH. Seiring dengan 

peralihan dan berjalannya ruang waktu yang dilalui agen merubah kesadaran 

expert agent tersebut.  

Kesadaran diskursif agen lebih mengarah pada kemampuan agen dalam 

merefleksikan serta memberi penjelasan mengenai tindakan yang mereka lakukan 

(Priyono, 2016). Sperti yang dijelaskan oleh salah satu expert agent berikut terkait 

dengan penjelasan atas tindakannya. 

“Ya kami kan penduduk asli sini. Saya kan penduduk asli sini ya 

harus mengikuti apa karna kita dianggap sebagai tokoh masyarakat 

harus memperjuangkan apa sing jadi aspirasinya masyarakat. Kalau 

masyarakat kepinginya bagini ya dituruti lek kita kaji itu benar ya 

kita laksanakan. Kalau salah ya kita adakan penelitian dulu. 

Omong-omongan dulu sama temen-temen yang bener bagaiamana 

dan ternyata benar perlu diadakan perubahan pada lembaga”. 

(Bapak Saeko, 27 September 2017). 

 

Dalam kesadaran diskursif agen, expert agent mampu menjelaskan 

keputusannya untuk terlibat dalam penguatan kelembagaan LMDH. Seperti 

penjelasan Pak Saeko jika keterlibatannya dalam praktik penguatan kelembagaan 

LMDH Wono Agung lestari karena ingin memperjuangkan apa yang telah 

menjadi keputusan dari pesanggem lainnya. Selain itu keputusan untuk 

meregenerasi kepngurusan LMDH sudah menjadi keputusan yang tepat, karena 

dari hasil monitoring yang dilakukan oleh agen permasalahan LMDH terjadi 

karena oknum dalam kepengurusan LMDH tersebut. 
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Kemudian pada tahap kesadaran praktis agen yaitu kesadaran yang 

mengarah pada pengetahuan praktis agen dalam melakukan tindakan. 

Dalampraktik pengutan kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari perlunya 

untuk meregenerasi dan memperbaiki aturan main LMDH karena expert agent 

mengetahaui aturan-aturan mengenai LMDH setelah terjadi pertemuan antar agen 

yang melibatkan dalam perlintasan ruang dan waktu. Perlunya regenerasi LMDH 

karena sesuai dengan aturan LMDH seharusnya regenerasi dilakukan setiap lima 

tahun sekali sedangkan kepengurusan LMDH sudah berjalan selama sepuluh 

tahun dan banyak tindakan yang dlikakun pengurus lama yang tidak sesuai 

dengan aturan main LMDH seperti kurangnya transparasi pada pengelolaan 

lembaga tersebut.  

Kesadaran juga dimiliki oleh expert agent lain seperti pengurus baru 

LMDH dalam melakukan perjumpaan dengan pesanggem dan pihak Perhutani 

sehubungan penguatan kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari. Awalnya 

pengurus baru LMDH melakukan tindakan karena mendapat amanah dari 

pesanggem untuk mengelola LMDH supaya bisa kondusif. Dengan perentangan 

ruang dan waktu aktivitas pengurus baru dalam kelembagaan LMDH membentuk 

sebuah sitem sosial yang mengatur interaksi antara pengurus LMDH, pesanggem 

dan Perhutani. Sebagai lay agent, pesanggem juga terlibat dalam praktik 

penguatan kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari dengan ketersidaaanya 

mengikuti aturan dan prosedur dari pengurus baru LMDH serta Perhutani 

sehingga kegiatan LMDH seperti melakukan pendataan dan pengelolaan hasil 

sharing bisa terlaksanakan dengan kondusif. Bentuk pelaksanaan pertemuan antra 
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pesanggem, pengurus LMDH dan pihak Perhutani serta pelaksanaan perjanjian 

Kerja Sama (PKS) anatara LMDH dengan Perhutani berupa kesepakatan dalam 

pengelolaan sumber daya hutan merupakan kesdaaran praktis dalam menegakan 

aturan yang dilakukan secara berulang sehingga para agen tidak lagi tanpa 

pertanyaan kenapa aktivitas tersebut harus dilakukan. 

Giddens mengukuhkan argumennya  dalam teori strukturasi mengenai 

hubungan dualitas antara agen dengan struktur dalam teori strukturasi. Dualitas 

tersebut merupakan hubungan yang saling mengandaikan antara pelaku (tindakan) 

dengan struktur. Struktur dipahami sebagai pedoman yang menjadi prinsip praktik 

di berbagai tempat dan waktu sekaligus hasil dari perulangan praktik tersebut. 

Oleh karena itu struktur tidak hanya mengekang tapi juga memberdayakan 

(enabling). Dalam praktik penguatan kelembagaan Wono Agung Lestari struktur 

merupakan serangkain aturan dan sumberdaya yang membentuk dan terbentuk 

dari rutinitas yang dilakukan para agen secara berulang-ulang. Terjadinya 

penegakan aturan dalam kelembagaan LMDH sehingga merubah aturan main 

lembaga karena aturan yang memang secara formal sudah disusun untuk 

mengoptimlakan fungsi LMDH namun juga karena aturan informal yang muncul 

karena yang dilakukan oleh pelaku seperti kertekaitan aktivtas para agen yang 

membentuk suatu praktik penguatan kelembagaan. Terdapat tiga gugus besar 

struktur dalam teori strukturasi yaitu struktur signifikasi (signification) atau 

struktur penandaaan, struktur dominasi (domination) atau strukturkur penguasaan 

dan struktur pembenaran (legitimation). Berjalannya ketikag prisip struktural 

tersebut saling berkaitan satu sama lain, dengan kondisi tertentu pola struktur 
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signifikasi-dominasi-legitimasi (S-D-L) bisa saja berubah karena teori strukturasi 

bersifat dinamis (Priyono, 2016). 

Struktur dominasi mencakup persoalan penguasan atas orang (otorisasi) 

maupun barang (alokasi). Agen yang mampu menjalankan struktur dominasi 

dalam praktik penguatan kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari adalah expert 

agent yaitu kepala desa, pesanggem sebagai tokoh masyarakat, pihak Perhutani 

dan pengurus baru LMDH. Masing-masing expert agent memiliki struktur 

dominasi yang berbeda sesuai dengan posisi agen dalam praktik penguatan 

kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari. 

“Karena disini lahan sudah dikuasai masyarakat, mayarakat sudah 

mendominasi hutan. Mendapat penghasilan utama dari hutan”. 

(Bapak Rodin, 4 Maret 2018). 

 

Dari hasil wawancara dengan Pak Rodin yang merupakan salah satu 

personil Perhutani menunjukan jika pesanggem selaku anggota LMDH memiliki 

dominasi alokasi terhadap kawasan hutan di Desa Nglebeng. Sejarah pengelolaan 

kawasan hutan di Desa Nglebeng dimulai dari tindakan penjarahan hutan oleh 

masyarakat desa hutan sehingga tanaman milik pesanggem lebih dominan 

dibanding tanaman milik Perhutani. Melalui struktur dominasi pesanggem, Pak 

Saeko dan Pak Wasni selaku tokoh  pesanggem di Desa Nglebeng mampu untuk 

mendominasi menggerakan pesanggem sebagai lay agent. Pak Saeko dan Pak 

Wasni memiliki pengaruh yang kuat pada awal dimulainya praktik penguatan 

kelembagaan LMDH, wewenang Pak Saeko dan Pak Wasni untuk meminta 

LMDH segera melakukan regenerasi karena mendapat persetujan dari pesanggem 

dan Kepala Desa untuk melakukan perubahan pada kepengurusan LMDH Wono 
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Agung Lestari yang selama ini dianggap sebagai akar permasalahan lemahnya 

kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari. 

Expert agent berikutnya yaitu kepala desa selaku pemegang jabatan 

tertinggi di Desa Nglebeng memiliki pengaruh yang besar terhadap orang-orang 

dengan jabatan dibawahnya termasuk pesanggem dan Perhutani di Desa 

Nglebeng. Posisi kepala desa dalam praktik penguatan kelembagaan LMDH 

Wono Agung Lestari yaitu sebagai pemberi izin atas aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan oleh masyarakat dan Perhutani. Meskipun masyarakat terlihat memiliki 

kebebasan atas tindakan yang mereka lakukan, namun pada kenyataannya segala 

bentuk perizinan termasuk pengadaan pemilihan ketua baru LMDH Wono Agung 

Lestari tidak akan terjadi tanpa ada persetujuan dari kepala desa. Seperti 

penjelasan Pak Wasni berikut. 

“di dukung karo kepala desa, soale nek kono ki dukung ki yaopo 

kerono masyarakat duwene hak, akhire yowes di kono kan yo tetep 

dukung ( Didukung sama kepala desa, karena masyarakat memiliki 

hak, akhirnya kan tetep didukung)”. (Bapak Wasni, 22 September 

2017). 

  

Sedangkan Perhutani selaku pemangku kawasan hutan di Desa Nglebeng 

memiliki dominasi atas kawasan hutan (alokasi) sekaligus sebagai penentu aturan-

aturan dan batasan dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Pihak Perhutani berhak 

menentukan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat desa hutan dalam 

mengelola sumberdaya hutan di Desa Nglebeng. Selain itu LMDH Wono Agung 

Lestari yang statusnya sebagai mitra kerja Perhutani juga harus siap melaksanakan 

program-program terkait pengelolaan sumberdaya hutan seperti yang disampaikan 

oleh Bapak M. Haris Kurniawan berikut ini. 
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“Yo program dari perhutani mas sementara, lek program dewe 

durung duwe , marai sek tahap belajar juga (Ya program dari 

Perhutani mas sementara, kalau program sendri belum punya, 

karena masih tahap belajar)”. (Bapak M.Haris Kurniawan, 2 

September 2017). 

 

Dari data hasil wawancara dengan bendahara LMDH tersebut menunjukan 

jika program-program dari Perhutani menjadi penting karena pada saat pengurus 

LMDH Wono Agung Lestari masih dalam tahap mempelajari mengenai LMDH 

dan pengeloaan LMDH, tindakan yang diambil salah satunya adalah keputusan 

program-program atau perintah dari pihak Perhutani. Sedangkan pengurus LMDH 

memiliki kemampuan dalam mendominasi pesanggem untuk mengikuti aturan 

dan kegiatan-kegiatan yang sudah disusun oleh LMDH berdasakan instruksi dari 

Perhutani untuk menertibkan pengelolaan LMDH dan pengelolaan sumber daya 

hutan di Desa Nglebeng. 

Pengurus baru LMDH yang memahami kondisi kelembagaan LMDH di 

Desa Nglebeng mempunyai pengetahuan untuk disalurkan kepada pesanggem jika 

LMDH perlu melakukan penguatan kelembagaan untuk penegakan aturan dalam 

LMDH agar lebih baik. Skemata dominasi praktik penguatan kelembagaan 

LMDH dapat terealisasikan melalui ketersediaan pesanggem dalam mentaati 

perubahan aturan main yang diambil oleh expert agent, serta keterlibatan 

pesanggem memberian kesepaktan untuk melakukan perubahan pada 

kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari. 

Struktur signifikasi merupakan salah satu bagian dari tiga gugus besar struktur 

yang melibatkan skemata simbolik, penyebutan, pemaknaan dan wacana yang 

mengarahkan kepada signifikasi agen dalam terjadinya praktik sosial. Pesanggem 



102 

 

sebagai expert agent dalam praktik penguatan kelembagaan memliki posisi 

sebagai anggota LMDH Wono Agung Lestari yang memiliki hak dan wewenang 

dalam mengkritisi kinerja pengurus LMDH. Pesanggem sebagai expert agent 

memiliki kemampuan menegakan aturan dalam kelembagaan LMDH Wono 

Agung Lestari dengan cara segera dilakukan regenerasi kepengurusannya. Dalam 

praktik sosial penguatan kelembagaan LMDH Wono Agung struktur signifikasi 

muncul dari rutinintas masyarakat desa hutan yang setiap hari pergi ke kawasan 

hutan untuk memenuhi kebutuhan setiap hari. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak 

Saeko selaku pesanggem sebagai expert agent. 

“Kan kami setiap hari berpapasan langsung dengan para 

masyarakat langsung. Dalam arti neng nggene kawasan hutan 

yang dikelola masyarakat kuwi karo pihak Perhutani iku ka n 

masyarakat berbunyi kok ngene, kok ngunu. Ayo diadakan 

perubahan jadi kan kita sering ada kumpul yo di tempat tokoh 

masyarakat, di alas kan kita sering bertemu dengan masyarakat. 

Jadi direspon dari masyarakat kita menggali. Menggali dari semua 

sumber itu akhirnya sepakat diadakan perubahan. Terutama 

regenerasi kuwi (Kan kami setiap hari bertemu langsung dengan 

masyarakat. Dalam arti di dalam kawasan hutan yang dikelola 

masyarakat dengan Perhutani itu masyrakat berbunyi kok gini, kok 

gitu. Ayo diadakan perubahan jadi kan kita sering ada kumpul di 

tempat tokoh masyarakat, di hutan kita sering kumpul dengan 

masyarakat. Jadi direspon dari masyarakat kita menggali. Menggali 

dari semua sumber itu akhirnya sepakat diadakan perubahan. 

Terutama regenerasi itu)”.(Bapak Saeko, 27 September 2017) 

  

Dari  hasil wawancara tersebut menunjukan adanya praktik sosial yang 

dilakukan oleh pesanggem berupa perjumpaan yang terjadi secara berulang-ulang 

dalam beraktivas di kawasan hutan. Setiap kali perjumpaan yang terjadi diantara 

pesanggem selalu membicarakan persoalan mengenai ketidaksesuaian kinerja dari 

pengurus LMDH sehingga membuat pesanggem selaku expert agent yang 
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memiliki kesadaran atas status dan posisinya ditengah kehidupan masyarakat 

sebagai orang yang ditokohkan, melakukan musyawarah untuk membahas 

persoalan tersebut. Dalam musyawarah yang diadakan oleh pesanggem munculah 

wacana mengenai perubahan untuk kepegurusan LMDH yang lebih baik melalui 

dengan cara melakukan regenerasi kepengurusan LMDH. Perubahan pada 

kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari pertama kali diwacanakan oleh Pak 

Saeko dan Pak Wasni selaku expert agen melalui perjumpaan yang dilakukan 

secara berulang dengan pesanggem.  Perubahan LMDH yang dimaksudkan oleh 

pesanggem termasuk dalam penguatan kelembagaan karena terdapat penegakan 

aturan didalamnya seperti aturan mengenai regenerasiyang harusnya dilakukan 

setiap lima tahun sekali,  merupakan struktur penandaan dalam praktik penguatan 

kelembagaan LMDH yang menjadi tujuan dari tindakan para agen (pelaku). 

Expert agent lainya yaitu Kepala Desa selaku pemegang jabatan tertinggi 

di Desa Nglebeng membenarkan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat 

dengan memberikan dukungan dan terlibat dalam musyawarah tersebut. 

Perjumpaan dalambentuk musyawarah yang dilakukan oleh pesanggem 

merupakan bentuk dari pengandaian dari struktur signifikasi penguatan 

kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari. Keterlibatan kepala desa dalam 

musyawarah merupakan pembenaran mengenai apa yang telah diwacanakan oleh 

pesanggem di Desa Nglebeng. Kelapa desa merupakan expert agent yang mampu 

mengendelaikan tindakan masyarakat di Desa Nglebeng. 
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Gamabar 8.Musyawarah Regenerasi Kepengurusan LMDH 

(Sumber: Dokumentasi informan) 

 

Gambar diatas menunjukan gambar Kepala Desa Nglebeng Bapak 

Suparno dengan baju kotak-kotak hitam sedang terlibat dalam musyawarah 

bersama masyarakat. Keterlibatan kepala desa dalam musyawarah regenerasi 

kepengurusan LMDH menjadi sangat penting karena kepala desa merupakan 

pelindung dari aktivitas-aktivitas masyarakat. Dengan kehadiran kepala desa 

dalam musyawarah tersebut membuat masyarakat yang awalnya kurang berani 

untuk terlibat dalam musyawarah tersebut menjadi berani. Pemaknaan wacana 

mengenai penguatan kelembagaanpun berbeda berdasarkan kemampuan 

pengetahuan setiap agen. Jika penguatan kelembagaan dimaknai pesanggem 

dengan pergantian pengurus LMDH namun wacana penguatan kelmbagaan 

dimaknai berbeda oleh pengurus baru LMDH. 

Dalam praktik penguatan kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari 

wacana yang muncul dimaknai berbeda sesuai dengan pengetahuan agen dalam 
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keterlibatanya melakukan praktik sosial. Jajaran pengurus baru LMDH bergerak 

memberikan pengetahuan kepada pesanggem mengenai peran dan fungsi dari 

LMDH melalui perjumpaan yang yang dilakukan oleh pengurus baru dengan 

pesanggem dalam kegiatan pendataan ulang. Disela-sela perjumpaan antar agen 

wacana terus berkemabang seiring dengan perubahan ruang dan waktu selama 

berlangsung praktik sosial. Ketua Pokja selaku agen dalam penguatan 

kelembagaan memiliki peran menyebarkan informasi kepada pesanggem 

mengenai kegiatan LMDH yang perlu kontribusi dari anggotanya. Seperti gambar 

di bawah ini. 

 

Gambar 3. Pendataan Pesanggem oleh Sekertaris LMDH dan Ketua Pokja 

Joketro 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

Struktur legitimasi atau struktur pembenaran merupakan bagian dari 

skemata struktur yang ditawarkan oleh Anthony Giddens. Struktur legitimasi 

menyangkut peraturan normatif, dalam tata-hukum yang membenarkan tindakan 

dalam praktik penguatan kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari. Praktik 

penguatan kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari merupakan upaya untuk 

kembali menegakkan aturan main dalam pengelolaan lembaga tersebut sebagai 
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lembaga resmi yang berwenang mewadahi masyarakat desa hutan dalam 

melakukan aktivitas pengelolaan sumber daya hutan di Desa Nglebeng, perlunya 

dilakukan penguatan kelembagaan karena selama LMDH tersebut dibentuk aturan 

main dalam kelembagaan tersebut tidak jelas sehingga LMDH Wono Agung 

Lestari tidak bisa berperan secara maksimal dalam mewadahi masyarakat desa 

hutan di Desa Nglebeng. 

LMDH Wono Agung Lestari merupakan lembaga yang bertanggung jawab 

atas kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat desa hutan di 

Desa Nglebeng sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Republik Indonesia No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 

Tentang Perhutanan Sosial. Peraturan tersebut merupakan bentuk legitimasi 

pemerintah agar masyarakat terkait dapat meningkatkan kesejahteraan mereka 

melalui kegiatan pengelolaan sumber daya hutan. Perlunya aturan bagi 

masyarakat desa hutan dalam melakukan aktivitas pengelolaan sumber daya hutan 

untuk menghindari bentuk-bentuk kegiatan yang bisa merusak lingkungan dan 

kelestarian hutan. Peraturan tersebut merupakan landasan bagi Perhutani dan 

pengurus baru LMDH di Desa Nglebeng dalam praktik penguatan kelembagaan 

LMDH Wono Agung Lestari, seperti yang dijelaskan oleh informan berikut. 

“Sementara ini penertiban P 83, Peraturan pemerintah nomer 83. 

Pendataan-pendataan lahan dan pesanggem sejak tahun 2016. Itu 

kan hutan itu untuk mensejahterakan masyarakat”. (Bapak Rodin, 4 

Maret 2018). 

 

Dari hasil wawancara dengan salah satu personil Perhutani yang terlibat 

dalam prakti penguatan kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari menunjukan 

jika penguatan kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari salah satunya dengan 
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melakukan pendataan lahan dan pesanggem sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah No. P.83. Selain itu sebagai bentuk struktur pembenaran aktivitas 

LMDH di Desa Nglebeng juga sudah mendapatkan ijin pendirian LMDh berupa 

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

AHU-0010950.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum 

Perkumpulan Masyarakat Desa Hutan Wono Agung Lestari, keputusan tersebut 

merupakan payung hukum dari LMDH Wono Agung Lestari. 

Sebagai bentuk legitimasi pihak Perhutani selaku pihak yang berwenang 

dalam pengelolaan kawasan hutan di pulau Jawa dan Madura khususnya kawasan 

hutan di Desa Nglebeng, mengatur bentuk kerjasamanya dengan masyarakat desa 

hutan di kawasan tersebut Perhutani menggunakan Direksi Perum Perhutani No : 

682/KTPS/DIR/2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama 

Masyarakat (PHBM) sebagai bentuk aturan yang dibuat Perhutani untuk mengatur 

tata cara pengelolaan kawasan hutan yang melibatkan kerjasama antara Perhutani 

dan masyarakat desa hutan. Terjadinya praktik penguatan kelembagaan LMDH 

Wono Agung Lestari yang dilakukan oleh pesanggem selaku anggota LMDH 

karena terdapat kejanggalan pada kinerja pengurus lama LMDH yang membuat 

pengelolaan LMDH menjadi kurang transparan dan kurang aktif dalam 

melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya hutan.  Sebagai lembaga yang 

berada dibawah pengawasan Perhutani sudah menjadi kewajiban LMDH Wono 

Agung Lestari untuk bertindak sesuai aturan tersebut. 

Dalam menyikapi permasalahan tersebut anggota LMDH berusaha 

membenahi organisasinya dengan melakukan regenerasi kepengurusan sebagai 
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bentuk perubahan dalam pengelolaan LMDH Wono Agung Lestari. Struktur 

legitimasi pesanggem dalam melakukan tindakan tersebut disesuaikan dengan 

AD/ART LMDH Wono Agung Lestari yang mengharuskan adanya regenerasi 

kepengurusan setiap enam tahun sekali. Dengan adanya tindakan yang dilakukan 

oleh pesanggem (anggota LMDH) menunjukan adanya bentuk penegakan aturan 

yang dilakukan anggota LMDH. 

Skemata struktur dominasi-signifikasi-legitimasi merupakan sarana 

berlangsungnya praktik sosial yang dilakukan oleh agen dalam praktik penguatan 

kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari. Ketiga dimensi struktur tersebut 

memiliki keterhubungan antara satu sama lain. Pengetahuan para expert agent 

mengenai kondisi LMDH sehingga mampu memunculkan wacana dalam praktik 

berupa perjumpaan antar agen untuk melakukan perubahan pada kelembagaan 

LMDH yang menjadi struktur sigifikasi praktik sosial. Setelah itu bentuk-bentuk 

penguasan dan penggunaan sumber daya berupa kawasan hutan serta kendali pada 

pesanggem sebagai lay agent untuk terlibat dalam praktik penguatan kelembagaan 

seperti yang dilakukan oleh pengurus baru LMDH kepada pesanggem merupakan 

struktur signifikasi dalam praktik penguatan kelembagaan LMDH. Serta struktur 

legitimasi dalam penertiban pengelolaan kawasan hutan berdasarkan aturan yang 

berlaku seperti AD/ART LMDH yang juga memuat konsekuensi sanksi jika 

anggota LMDH tidak mampu memenuhi aturan tersebut maka terpaksa 

dikeluarkan dari keanggotaan LMDH dan tidak berhak mengelola lahan hutan. 

Keterhubungan dari ketiga gugus struktur tersebut dapat dilihat pada skema 

berikut ini.   
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Skema 2. Aplikasi Dimensi-dimensi Dualitas Struktur pada Praktik 

Penguatan Kelembagaan LMDH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam teori strukturasi Anthony Giddens terjadinya praktik sosial juga 

tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan ruang dan waktu. Giddens menyatakan 

jika ruang dan waktu merupakan unsur konstitutif tindakan dan pegorganisasian 

masyarakat. Oleh karena itu dalam teori strukturasi Giddens menanamkan jika 

teori tersebut merujuk pada suatu proses (Priyono, 2016). Dalam praktik 

Fasilitas  

Dukungan pada 

keputusan penguatan 

kelembagaan serta 

partisipasi para agen 

dalam kegiatan yang 

diadakan oleh LMDH 

dan Perhutani  

Norma  

Aturan-aturan yang 

berlaku pada LMDH 

Wono Agung Lestari 

sebagai lembaga yang 

menaungi pesanggem di 

Desa Nglebeng sesuai 

aturan dari Perhutani. 

Komunikasi  

Expert agent dan lay 

agent melakukan 

pertemuan berupa 

musyawarah, diskusi 

sosialisasi mengenai 

penguatan kelembagaan 

LMDH dan kegiatan-

kegiatan terkait dengan 

penataan kembali LMDH 

Wono Agung Lestari. 

Kekuasaan  

Mengubah arah 

kebijakan LMDH 

dengan 
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perbaikan dan 

pengelolaan 

LMDH. 

Sanksi  

Sanksi pencabutan 

hak kelola kawasan 

hutan dan 

dikeluarkan dari 

keanggotaan LMDH. 

Dominasi  

Kemampuan expert 

agent untuk melakukan 

penguatan kelembagaan 

LMDH serta kuasa 

pengurus baru dalam 

menentukan kebijakan 

LMDH sesuai 

pengetahuannya 

mengenai sistem PHBM.  

Legitimasi  

Pendisiplinan peran dan 

fungsi LMDH dalam 

penegakan aturan formal 

dan informal LMDH 

serta legalitas yang 

diperoleh dalam 

pemebentukan LMDH 

tahun 2016. 

Signifikasi  

Pengetahuan expert 

agent mengenai kondisi 

peran dan fungsi LMDH 
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PHBM sehingga penting 
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sebagai upaya 
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LMDH. 
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Pengetahuan agen 
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LMDH    

Struktur 

Modalitas 

Interaksi 
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penguatan kelembagaan LMDH ruang dan waktu terlihat dalam proses penguatan 

kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari yang terjadi selama perentanan waktu 

para agen melakukan suatu tindakan dalam ruang-ruang tertentu seperti kegiatan 

musyawarah yang dilakukan mulai tahun 2015 sampai tahun 2016 yang kemudian 

dilanjutkan dengan pertemuan antara pengurus baru LMDH dengan pesanggem 

dan pihak Perhutani dalam suatu tempat yang menjadi ruang praktik penguatan 

kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari. Praktik sosial penguatan kelembagaan 

terus dilakukan oleh para agen namun seiring dengan perubahan ruang dan waktu 

peran beberapa agen menjadi berubah, seperti peran Pak Saeko dan Pak Wasni 

ketika kebijakan baru sudah dibuat oleh pengurus baru LMDH maka kedua expert 

agent tersebut akan mengikuti aturan yang telah diberlakukan. Sehingga, praktik 

penguatan kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari tetap terjaga melalui 

perjumpaan antar agen dalam kegiatan pengelolaan sumber daya hutan di kawasan 

hutan Desa Nglebeng. 
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 BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penguatan kelembagaan 

LMDH Wono Agung Lestari dimulai dari permasalahan penegakan aturan formal 

oleh pengurus LMDH lama yang kurang tegas dalam menegakan aturan Direksi 

Perum Perhutani No : 682/KTPS/DIR/2009 Tentang Pedoman Pengelolaan 

Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan AD/ART LMDH Wono 

Agung Lesatari. Dampak dari lemahnya penegakan aturan pada aturan fromal 

berkaibat pada kinerja LMDH Wono Agung Lestari yang tidak transparan dan 

kurang aktif dalam kegiatan pengelolaan sumber daya hutan. Selain itu dari segi 

aturan informal, LMDH Wono Agung Lestari tidak mampu untuk menciptakan 

suasana yang harmonis antara pengurus dengan anggota LMDH  karena cara 

(usage) dari kinerja pengurus LMDH dianggap tidak sesuai dengan nilai dan 

norma yang berlaku dikalangan anggota LMDH. 

Dalam praktik penguatan kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari 

skemata struktur yang dijalankan dimulai dengan pembentukan wacana perlunya 

perubahan pada kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari yang disebarkan 

melalui perjumpaan antar agen melaui musyawarah dan kegiatan pengelolaan 

sumber daya hutan dapat disebut disebut sebagai struktur signifikasi 

(signification). Setelah itu para agen melakukan penguasan kepada pesanggem 

untuk terlibat dalam proses tersebut dengan mengikuti setiap kegiatan yang 

dilakukan untuk melakukan penegakan aturan pada LMDH Wono Agung Lestari 

atau menjalankan struktur dominasi (domination). Sebagai bentuk pembenaran 
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atas tindakan yang diambil oleh para agen, praktik sosial penguatan kelembagaan 

LMDH Wono Agung Lestari juga menggunakan struktur legitimasi (legitimation) 

berupa aturan formal yang terdapat pada kelembagaan LMDH sebagai skemta 

terakhir yang terdapat pada praktik sosial tersebut. 

 Perbaikan pada kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari dimulai 

dengan regenerasi kepengurusan sebagi bentuk perubahan aturan main pada 

LMDH Wono Agung Lestari. Dengan terpilihnya pengurus baru LMDH, mulai 

melakukan penegakan aturan dalam pengelolaan LMDH Wono Agung Lestari 

dengan merubah aturan main dalam LMDH. Beberapa bentuk dari perubahan 

aturan main tersebut yaitu dengan mengoptimalkan peran dari Pokja dalam 

pengelolaan keuangan LMDH. Upaya tersebut dilakukan oleh pengurus baru 

LMDH sebagai upaya untuk menciptakan kinerja LMDH yang lebih transparan. 

Selain itu pengurus baru LMDH juga melakukan kegiatan pendataan identitas 

pesanggem untuk penertiban pengelolaan sumber daya hutan di Desa Nglebeng 

sesuai dengan perintah dari Perhutani. 

6.2 Saran 

6.2.1 Saran Praktis 

1. Saran bagi pesanggem di Desa Nglebeng 

Penguatan kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari merupakan harapan 

dari sebagian besar anggota LMDH untuk melakukan perubahan pada aturan main 

LMDH Wono Agung Lestari. Setelah terbentuknya pengurus LMDH yang baru 

dengan legalitas yang sah dan diakui secara hukum oleh negara hendaknya para 

pesanggem terus mengikuti aturan dan prosedur yang dianjurkan oleh pengurus 
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LMDH Wono Agung Lestari dalam sistem pengelolaan hutan bersama 

masyarakat yang dijalankan di Desa Nglebeng demi tercapinya tujuan semua 

pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya hutan di Desa Nglebeng. 

2. Saran bagi Perhutani 

Dengan terjadinya praktik penguatan kelembagaan LMDH di Desa 

Nglebeng yang dipelopori oleh pesanggem selaku anggota LMDH, harap pihak 

Perhutani untuk lebih giat lagi dalam melakukan pengawasan dan pengarahan 

untuk pengelolaan LMDH di desa-desa lain terutama di Desa Nglebeng. 

Pentingnya pengawasan dan pengarahan dari pihak Perhutani karena sedikit dari 

masyarakat desa hutan yang benar-benar memahami sistem pengelolaan sumber 

daya hutan yang efektif dan efisien guna menjaga kelestarian kawasan hutan dan 

mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. 

6.2.2 Saran Akademis 

Bagi akademisi, penelitian ini membahas praktik sosial yang dilakukan 

oleh masyarakat desa hutan di Desa Nglebeng dalam upaya penguatan 

kelembagaan LMDH Wono Agung Lestari yang dilakukan oleh para agen dengan 

menggunakan pola signifikasi-dominasi-legitimasi. Dalam penelitian ini 

menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens yang memfokuskan kajian ilmu 

sosial pada praktik sosial yang terjadi karena hubungan dualitas antara agen 

dengan struktur. Sehingga penelitian berikutnya diharapkan dapat menggunakan 

penelitian ini sebagai dasar untuk melakukan penelitian khususnya yang 

berhubungan dengan kelembagaan LMDH. Dengan demikian mampu melengkapi 

beberapa kekurang baik secara teoritis, praktis dan sistematika penulisan dalam 
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penelitian ini. Bagi peneliti berikutnya bisa meneniliti aspek lain diluar persoalan 

mengenai praktik penguatan kelembagaan misalnya perubahan sosial yang terjadi 

pada masyarakat desa hutan yang tergabung dalam LMDH karena perubahan yang 

terjadi pada kelembagaan LMDH.  
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