
BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pemberdayaan Masyarakat  

2.1.1 Definisi 

Konsep pemberdayaan mengacu kepada kemampuan masyarakat untuk 

mendapat akses dan kontrol atas sumber-sumber hidup yang penting. 

Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah empowerment berkembang di Eropa 

mulai abad pertengahan, hingga akhir 70-an, 80-an, dan awal 90-an. Konsep 

pemberdayaan pada dasarnya dibangun dari ide yang menempatkan manusia 

sebagai subyek dari dunianya sendiri. Terdapat dua kecenderungan proses 

pemberdayaan yaitu pertama adalah proses pemberdayaan yang menekankan ke 

proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau 

kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini 

dilengkapi dengan upaya membangun asset material guna mendukung 

pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kecenderungan yang kedua 

adalah lebih menekankan melalui proses dialog. Kecenderungan ini terkait dengan 

kemampuan individu untuk mengontrol lingkungannya (Kartasasmita, 1996) 

Pemberdayaan dapat juga diartikan sebagai proses di mana individu atau 

kelompok mampu meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka untuk 

memahami, menafsirkan masalah yang mereka hadapi dan kemudian mampu 

menentukan kebutuhan serta menerjemahkannya ke dalam tindakan dengan 

berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan. Komponen utama pemberdayaan 

dalam hal ini adalah kemampuan individu untuk mendapatkan kontrol atau kendali 

dalam menentukan kehidupan mereka seperti yang mereka inginkan (Samah dan 

Aref, 2009).  

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah masyarakat tidak 

dijadikan obyek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dari 

upaya pembangunannya sendiri. Subejo dan Narimo (2004) dalam Mardikanto dan 

Soebiato (2015) mengartikan proses pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang 
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disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, 

memutuskan, dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui collective 

dan networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan 

kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial.  

Kusumahadi (2007) dalam Sutawa (2012) menyatakan bahwa program 

pembangunan dapat dikategorikan sebagai proses pemberdayaan jika terdiri dari 

unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Peningkatan kapasitas masyarakat yang bertujuan untuk memberikan akses yang 

lebih baik ke sumber-sumber daya, terpenuhinya kebutuhan dalam rangka 

peningkatan kesejahteraan, dan memiliki kemampuan untuk melakukan kontrol 

sosial terhadap aspek lingkungan,  

2. Pengembangan kapasitas masyarakat yang bertujuan untuk mengelola organisasi 

lokal (self-management). 

3. Pengembangan pemikiran kritis masyarakat agar mereka memiliki pemikiran 

yang lebih kritis terhadap diri dan lingkungannya. 

Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata konsep ekonomi, 

namun sering kali ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk 

mendorong dan meningkatkan semua potensi yang dimiliki masyarakat agar 

mampu melawan serta melepaskan diri dari jeratan kemiskinan (Mardikanto dan 

Soebiato, 2015; Anwas, 2014). Pemberdayaan memiliki makna kesetaraan, adil, 

dan demokratis tanpa adanya tekanan atau dominasi oleh salah satu atau beberapa 

pihak dalam suatu komunitas masyarakat. Dengan demikian maka pemberdayaan 

memiliki makna sebagai suatu proses untuk meningkatkan kemampuan individu 

atau masyarakat yang dilakukan secara demokratis agar mampu membangun diri 

dan lingkungannya sehingga mampu hidup secara mandiri dan sejahtera.  

Dalam pengelolaan sumber daya alam, pemberdayaan dimaksudkan agar 

setiap individu memiliki kesadaran, kemampuan, dan kepedulian untuk 

mengamankan dan melestarikan sumber daya tersebut. Pengelolaan sumber daya 

alam secara berkelanjutan diperlukan untuk menjaga agar manfaat dari sumber daya 

alam tersebut dapat dirasakan secara terus menerus pada generasi yang akan datang 
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untuk memperbaiki mutu atau kualitas hidup manusia (Mardikanto dan Soebiato, 

2015). Beberapa manfaat pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber 

daya alam antara lain membantu mengurangi kemiskinan, perbaikan kualitas 

lingkungan, dan mengatasi konflik pengelolaan sumber daya di antara para pihak 

yang berkepentingan (Kullenberg ,2010).  

Pemberdayaan juga memiliki peranan penting dalam pengelolaan 

lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Pemberdayaan 

masyarakat merupakan suatu prasyarat utama yang akan membawa masyarakat 

menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis 

(Supriyanto, 2005). Beberapa prinsip atau norma yang relevan dengan proses 

pemberdayaan dalam pembangunan berkelanjutan (Kullenberg, 2010) sesuai 

dengan Prinsip Rio yaitu : 

1. Prinsip tanggung jawab, yaitu pengunaan sumber daya yang berkelanjutan 

secara ekologi, efisien secara ekonomi dan adil secara sosial. 

2. Pengambilan keputusan pada tingkat yang sesuai untuk meningkatkan partisipasi 

yang demokratis, dan desentralisasi. 

3. Prinsip kehati-hatian, yaitu dengan menyediakan pendidikan dan asuransi. 

4. Manajemen adaptif, yaitu ketika keputusan harus dibuat dalam kondisi 

ketidakpastian diperlukan adanya informasi mengenai ekologi, sosial dan 

ekonomi yang terintegrasi serta digunakan secara terus menerus. 

5. Prinsip partisipasi, yaitu dalam prosesnya melibatkan semua kepentingan dan 

para pihak terkait (stakeholders) dengan hubungan horizontal dan vertikal. 

Mardikanto dan Soebiato (2015) berpendapat bahwa dalam upaya 

memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu pertama, menciptakan 

iklim atau suasana yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat 

(enabling). Setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan sehingga 

upaya pemberdayaan ditujukan untuk mendorong dan membangkitkan kesadaran 

masyarakat akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk 

mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat 

melalui langkah-langkah nyata dan lebih positif seperti upaya peningkatan taraf 

pendidikan dan derajat kesehatan serta pembukaan akses ke dalam berbagai 
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peluang (opportunity)yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Ketiga, 

memberdayakan mengandung pula arti melindungi yang berarti dalam proses 

pemberdayaan harus dicegah pihak yang lemah menjadi bertambah lemah. 

Perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam 

konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk 

mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi terhadap 

pihak yang lemah oleh pihak yang kuat.  

Dalam kegiatan pembangunan di bidang kehutanan, berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana 

Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan pemberdayaan masyarakat setempat 

dilakukan untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil 

melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan 

kesejahteraannya. Bentuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam 

tersebut yaitu melalui hutan desa, hutan kemasyarakatan, atau kemitraan.  

Pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan 

yang lestari merupakan hal yang mendasar dan positif di mana kesadaran kritis 

masyarakat dibangun dan dikembangkan sehingga masyarakat dapat menjadi 

sutradara bagi dirinya sendiri dan dapat melakukan kontrol sepenuhnya terhadap 

pengelolaan sumber daya hutan. Melalui pemberdayaan diharapkan masyarakat 

mampu secara mandiri meningkatkan taraf hidupnya dengan tetap mengedepankan 

kelestarian hutan (Suprayitno, 2008). Pendekatan melalui pemberdayaan 

merupakan solusi atas permasalahan sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan yang 

berdampak pada meningkatnya gangguan terhadap kawasan hutan (Arifudin et al, 

2013).   

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka secara umum pemberdayaan 

dalam pengelolaan lingkungan dapat diartikan sebagai upaya untuk mewujudkan 

kemandirian masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupannya 

berdasarkan potensi yang dimilikinya dengan tetap mengedepankan prinsip 

keberlanjutan secara ekologi, ekonomi, dan sosial di dalam pemanfaatan atau 

pengelolaan sumber daya alam. Pendelegasian kewenangan, peningkatan kapasitas 
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SDM, peningkatan rasa percaya diri, transparansi, dan keadilan sosial adalah 

beberapa prinsip yang terdapat dalam proses pemberdayaan tersebut.  

2.1.2 Tahapan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 

Mardikanto dan Soebiato (2015) membagi tahapan kegiatan pemberdayaan 

menjadi beberapa tahapan yaitu :  

1. Penetapan dan pengenalan wilayah kerja. 

Sebelum melakukan kegiatan, harus ada kesepekatan antara stakeholder terkait 

seperti perwakilan masyarakat setempat, aparat pemerintah, akademisi, LSM, 

dll mengenai penetapan wilayah kerja. Hal itu penting dilakukan untuk  

mencegah terjadinya konflik kepentingan dan membangun sinergi dengan 

seluruh stakeholder yang ada demi keberhasilan program dan kegiatan yang 

akan dilakukan.  

2. Sosialisasi kegiatan. 

Merupakan upaya mengkomunikasikan rencana kegiatan pemberdayaan yang 

akan dilakukan di wilayah tersebut. Dalam sosialisasi kegiatan juga 

dikemukakan tentang pihak-pihak terkait yang akan diminta partisipasinya, 

pembagian peran yang diharapkan, pendekatan dan strategi yang akan 

dilakukan. Proses sosialisasi ini menjadi sangat penting karena akan 

menentukan ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program 

pemberdayaan yang akan dijalankan.  

3. Penyadaran masyarakat. 

Tahapan kegiatan ini dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang 

keberadaannya baik sebagai individu dan anggota masyarakat maupun kondisi 

lingkungannya yang menyangkut lingkungan fisik/teknis, sosial-budaya, 

ekonomi dan politik. Termasuk juga di dalamnya upaya menunjukkan adanya 

masalah yang berkaitan dengan keadaan sumber daya dan lingkungan mereka. 

Selain itu juga dilakukan analisis bersama menyangkut potensi, faktor 

penyebab terjadinya masalah terutama kelemahan internal dan ancaman 

eksternal untuk selanjutnya merumuskan alternatif pemecahan terbaik yang 
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dapat dilakukan. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah menunjukkan 

pentingnya perubahan untuk memperbaiki keadaan. 

4. Pengorganisasian masyarakat. 

Pengorganisasian masyarakat ini penting dilakukan karena untuk 

melaksanakan perubahan guna memecahkan masalah seringkali tidak dapat 

dilakukan secara indvidual, tetapi memerlukan pengorganisasian masyarakat. 

Termasuk dalam tahapan ini adalah pemilihan pemimpin, pembentukan 

kelompok tugas, pembagian peran, dan pengembangan jaringan kemitraan.  

5. Pelaksanaan kegiatan. 

Tahapan ini terdiri dari berbagai kegiatan pelatihan untuk menambah atau 

memperbaiki pengetahuan dan kemampuan teknis, ketrampilan manajerial, 

dan perubahan sikap/wawasan. Pengembangan kegiatan terutama yang 

berkaitan dengan peningkatan pendapatan penting untuk membangun 

kemandirian dan menumbuhkan keyakinan masyarakat bahwa pemberdayaan 

yang dilakukan mampu memperbaiki kehidupan mereka. 

6. Advokasi kebijakan. 

Kegiatan advokasi ini diperlukan guna memperoleh dukungan politik melalui 

kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan juga legitimasi dari 

elit masyarakat. 

7. Politisasi. 

Politisasi mengandung arti upaya terus menerus memelihara dan meningkatkan 

posisi tawar melalui kegiatan politik praktis untuk memperoleh legitimasi. 

Berdasarkan beberapa tahapan pemberdayaan yang dikemukakan di atas, 

maka dapat ditarik kesimpulan mengenai tahapan penting yang harus dilewati 

dalam kegiatan pemberdayaan yaitu : (1) identifikasi wilayah kerja termasuk 

karakteristik masyarakat dan tokoh-tokoh penting yang berpengaruh di dalamnya;  

(2) sosialisasi mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan; (3) penyadaran 

mengenai permasalahan yang terjadi termasuk analisa faktor penyebabnya, potensi 

yang dimiliki oleh masyarakat, pentingnya perubahan dan menumbuhkan 

kepercayaan diri; (4) perumusan pemecahan masalah atau program kegiatan; (5) 

pengorganisasian masyarakat; dan (7) pemberdayaan dalam bentuk penguatan 
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kapasitas melalui pelatihan maupun pendampingan dan pemberian kesempatan 

untuk dapat berpartisipasi secara aktif hingga pada akhirnya masyarakat mampu 

melanjutkan kegiatan atau menyelesaikan permasalahannya secara mandiri.  

2.2 Persepsi  

Persepsi merupakan cara bagaimana seseorang melihat dan menaksirkan suatu 

obyek atau kejadian. Seseorang akan melakukan tindakan sesuai persepsinya, sehingga 

persepsi memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi perilaku 

seseorang (Chartrand & Bargh 1999). Adapun Myers (2012) mengatakan bahwa 

persepsi merupakan sebuah arahan seseorang untuk berperilaku. Persepsi dapat 

menjadi panduan atas tindakan berdasarkan makna yang diberikan pada stimulus yang 

dirasakan. Pengertian ini didasarkan pada saat terdapat suatu stimulus yang menarik 

perhatiannya, maka yang akan terjadi adalah suatu proses perceiving dan meaning. 

Selain itu terdapat pula interpretasi terhadap simbol-simbol yang ada pda stimulus 

tersebut. Proses persepsi tersebut dipengaruhi oleh konteks di mana individu tersebut 

berada.  

Seseorang yang mengalami suatu persepsi selalu melalui suatu proses tertentu. 

Proses tersebut dimulai saat diterimanya rangsangan melalui alat penerima, kemudian 

diteruskan ke otak. Dalam otak terjadi proses psikologis yang menyebabkan seseorang 

sadar tentang apa yang dialaminya. Sehingga menurut Swanky (2006), suatu proses 

psikologis merupakan suatu persepsi jika terdapat karakteristik berikut, yaitu adanya 

obyek yang dipersepsikan, alat indra (reseptor) dan perhatian. Selama proses 

mempersepsi suatu obyek, individu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang ada dalam diri individu, seperti 

pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir, kerangka acuan, dan motivasi serta 

tujuan. Adapun faktor eksternal yaitu berupa rangsangan itu sendiri dan faktor 

lingkungan di mana persepsi itu berlangsung. Sehingga dengan demikian pada suatu 

objek yang sama, setiap individu dapat memiliki persepsi yang berbeda satu sama 

lainnya. 

Adapun proses terjadinya persepsi menurut Niven (2002) yaitu dimulai dari: 

(a) Tahap penerimaan rangsangan yang ditentukan oleh faktor dari dalam dan faktor 

dari luar manusia itu sendiri yang meliputi : (1) Faktor lingkungan yaitu sosial, 
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politik, dan ekonomi, (2) Faktor konsepsi yaitu pendapat dari teori seseorang 

tentang manusia dengan segala tindakannya, (3) Faktor yang berkaitan dengan 

dorongan dan tujuan seseorang untuk menafsirkan suatu rangsangan, (4) Faktor 

pengalaman masa lalu atau latar belakang kehidupan yang akan menentukan 

kepribadian seseorang; (b) Proses seleksi dilakukan karena keterbatasan manusia 

dalam menerima rangsangan; dan (c) Proses penutupan di mana proses ini terjadi 

karena keterbatasan tingkat kemampuan seseorang dalam menerima rangsangan 

dan kemudian kekurangan informasi ditutupi dengan pengalaman sendiri.  

Berbagai bentuk peran serta masyarakat pada dasarnya sangat dipengaruhi 

antara lain oleh persepsi masyarakat terhadap lingkungannya yaitu bagaimana 

masyarakat tersebut memandang lingkungannya. Pemahaman terhadap lingkungan 

ini diperoleh melalui proses mengamati dengan panca indera yang kemudian 

diinterpretasikan menjadi suatu pengertian/pengetahuan. Penafsiran yang muncul 

tersebut dapat pula diperoleh dengan cara membandingkan keadaan sebelumnya 

dengan keadaan saat ini. Pemahaman yang terbentuk inilah yang akan 

mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat dalam berperan serta terhadap suatu 

bentuk aktivitas di lingkungannya (Santoso, 2003).  

Pengelolaan lingkungan menurut Soemarwoto (2008) merupakan usaha 

secara sadar untuk memelihara dan atau memperbaiki mutu lingkungan agar 

kebutuhan dasar dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan lingkungan 

harus bersifat lentur dikarenakan persepsi yang tidak sama untuk semua golongan 

masyarakat tentang kebutuhan dasar, terutama untuk kelangsungan hidup dan terus 

berubah dari waktu ke waktu. Para pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan 

termasuk masyarakat di dalamnya sebagaimana yang dinyatakan oleh Musselwhite 

& Herath (2004) dan Ngakan dkk (2006) memiliki persepsi dan sikap yang sesuai 

dengan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Respon pemangku kepentingan 

dapat berubah dari waktu ke waktu dipengaruhi oleh dinamisnya kondisi 

lingkungan. Adapun Yuwono (2006), dan Suryaningsih dkk (2012) menyimpulkan 

bahwa persepsi masyarakat dipengaruhi oleh karakteristik individu diantaranya 

umur, pendidikan, pendapatan, pekerjaan, pengalaman usaha tani, kekosmopolitan, 

penyuluhan dan pemahaman program.  
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Merujuk beberapa pengertian mengenai persepsi di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa persepsi masyarakat memberi dampak pada sikap dan perilaku 

seseorang terhadap permasalahan yang ada. Kaitannya dengan pengelolaan 

lingkungan, persepsi yang negatif terhadap lingkungan kemungkinan akan 

menyebabkan timbulnya perilaku yang negatif juga dan begitu pula sebaliknya. 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang antara lain 

karakteristik individu seperti umur, latar belakang pendidikan, pengalaman, 

pekerjaan, pendapatan, penyuluhan dan pemahaman program.  

2.3 Partisipasi  

Pemberdayaan tidak semata-mata menekankan pada hasil (output) namun 

juga menekankan pada proses. Oleh karena itu ukuran keberhasilan pemberdayaan 

adalah seberapa besar tingkat partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan oleh 

masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam proses tesebut, maka 

semakin berhasil kegiatan pemberdayaan tersebut. Keberdayaan dalam konteks 

masyarakat merupakan kemampuan individu untuk berpartisipasi aktif dalam 

masyarakat. Tingkat partisipasi ini meliputi partisipasi secara fisik, mental, dan juga 

manfaat yang diperoleh oleh individu yang bersangkutan (Anwas, 2014).  

Partisipasi secara umum dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang 

atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan (Theresia dkk, 2014).. 

Partisipasi dapat pula didefinisikan sebagai proses di mana individu, kelompok, 

ataupun organisasi secara sukarela memilih untuk terlibat aktif di dalam 

keseluruhan proses kegiatan yang berdampak pada kehidupan mereka mulai dari 

tahap pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian 

(pemantauan, evaluasi, pengawasan), pemanfaatan hasil dari kegiatan yang 

dilakukan, serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak terkait (Reed, 2008; 

Anwas, 2014; Mardikanto dan Soebiato, 2015).  

Theresia dkk (2014) menyebutkan bahwa dalam kegiatan pembangunan, 

partisipasi masyarakat merupakan perwujudan kesadaran dan kepedulian serta 

tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan 

untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Dengan kata lain, melalui partisipasi maka 
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masyarakat menyadari sepenuhnya bahwa kegiatan pembangunan bukan hanya 

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat pemerintahan sendiri, namun juga 

menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki kualitas hidupnya. 

Berdasarkan tingkatan atau tahapan partisipasi, Wilcox (1998) dalam 

Theresia dkk (2014) membagi partisipasi dalam lima tingkatan yaitu :  

1. Memberikan informasi (Information). 

2. Konsultasi (Consultation) yaitu menawarkan pendapat, tetapi tidak terlibat 

dalam implementasi ide dan gagasan tersebut. 

3. Pengambilan keputusan bersama (Deciding together), dalam arti tidak hanya 

sekedar memberikan pendapat namun terlibat secara aktif dalam proses 

pengambilan keputusan seperti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, 

pilihan, serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan 

keputusan.  

4. Bertindak bersama (Acting together), dalam arti tidak sekedar ikut dalam 

pengambilan keputusan tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam 

pelaksanaan kegiatannya. 

5. Memberikan dukungan (Supporting independent community interest) di mana 

kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk 

mengembangkan agenda kegiatan. 

Pretty (1995) sebagaimana yang dikutip oleh Iqbal (2007) membedakan 

partisipasi dalam tujuh tipologi yaitu : 

1. Passive participation yaitu masyarakat berpartisipasi berdasarkan informasi 

yang mereka terima dari pihak luar tentang apa yang sedang atau telah terjadi. 

2. Participation in information giving yaitu masyarakat berpartisipasi dengan 

menjawab pertanyaan penelitian dari pihak luar (seperti kuesioner), di mana 

akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat dan masyarakat tidak 

diberi kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi di dalam prosesnya.  

3. Participation by concultation yaitu masyarakat berpartisipasi melalui konsultasi 

dengan pihak luar di mana pihak luar tersebut mengidentifikasi, menganalisis, 

sekaligus mencari solusinya. Dalam partisipasi ini masih tidak ada peluang 

untuk pembuatan keputusan bersama. 
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4. Participation for material incentive yaitu masyarakat berpartisipasi dengan 

menyediakan sumber daya yang dimilikinya atas pertimbangan insentif. 

Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran dan andil atau 

partisipasi masyarakat akan terhenti seiring dengan berakhirnya pemberian 

insentif tersebut. 

5. Functional participation yaitu masyarakat berpartisipasi dalam bentuk 

kelompok yang berkaitan dengan tujuan proyek. Keterlibatan pihak luar dan 

pembentukan kelompok biasanya setelah ada keputusan utama yang disepakati. 

6. Interactive participation yaitu masyarakat berpartisipasi melakukan analisis 

kolektif dalam perumusan kegiatan aksi melalui metode interdisplin yang 

mencari keragaman perspektif dalam proses pembelajaran yang terstruktur dan 

sistemik. Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atau mengawasi atas 

pelaksanaan keputusan mereka dan berkepentingan untuk menjaganya sekaligus 

memperbaiki struktur dan kegiatan yang dilakukan. 

7. Self-mobilization yaitu masyarakat berpartisipasi dengan cara mengambil 

inisiatif sendiri secara bebas dengan tidak dipengaruhi oleh pihak luar untuk 

mengubah sistem atau nilai yang mereka miliki. Pihak luar hanya diminta 

bantuan (teknis dan sumber daya) sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan 

masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumber daya yang ada.  

Sementara itu dari berbagai definisi atau konsep mengenai partisipasi, 

Samah dan Aref (2011) mencoba merangkum dan membagi partisipasi menjadi dua 

tipologi yaitu partisipasi sebagai alat atau cara dan partisipasi sebagai tujuan akhir.  

Sebagai alat, partisipasi dianggap sebagai medium atau instrumen untuk mencapai 

tujuan/sasaran yang telah ditentukan sebelumnya yang mungkin tidak sesuai 

dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sebenarnya. Dalam situasi ini, 

tujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya baik oleh 

pemerintah ataupun lembaga lainnya lebih penting dibandingkan dengan tindakan 

partisipasi itu sendiri. Masyarakat sebagai partisipan tidak diberikan kesempatan 

untuk dapat menentukan atau mempengaruhi pengambilan keputusan. Partisipasi 

masyarakat hanya dalam bentuk pemberian informasi sebagai input dalam program 

yang direncanakan.  
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Bentuk lainnya dari partisipasi sebagai alat yakni memobilisasi masyarakat 

untuk menyelesaikan suatu pekerjaan/program berdasarkan tujuan pembangunan 

yang diarahkan oleh pemerintah atau pihak eksternal lainnya (pendekatan top-

bottom). Dalam fenomena tersebut partisipasi berubah menjadi suatu keadaan yang 

pasif dan statis yang kemudian dapat menjadi partisipasi yang diinduksi atau 

bahkan dipaksakan, atau partisipasi yang bersifat manipulatif.  

Adapun sebagai tujuan, partisipasi berfokus sebagai proses di mana 

masyarakat dilibatkan secara langsung di dalam merumuskan, memutuskan dan 

mengambil bagian dalam proses pembangunan. Hal ini merupakan bentuk 

partisipasi yang aktif dan permanen di mana keterlibatan langsung masyarakat tidak 

hanya untuk membantu mempertahankan atau menjaga kelangsungan dari suatu 

proyek, namun memperluas keterlibatan individu masyarakat di dalamnya. Ciri dari 

partisipasi sebagai proses adalah masyarakat diberi kesempatan untuk dapat 

merumuskan program pengembangan atau pembangunan mereka sendiri atau 

memiliki pengaruh di dalam proses pengambilan keputusan suatu proyek yang 

dilakukan untuk mereka. Dalam hal ini, partisipasi sebagai sebuah proses dapat 

membantu masyarakat untuk mengembangkan kapasitas atau kemampuannya, 

mengenali dan meningkatkan potensi yang ada pada diri mereka, dan menyediakan 

kesempatan bagi mereka untuk dapat memiliki pengaruh dan kendali atas 

kehidupan mereka sendiri.  

Pada dasarnya keinginan individu atau masyarakat untuk terlibat dalam 

suatu kegiatan tertentu didorong oleh persepsi mereka terhadap manfaat yang akan 

mereka peroleh. Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat turut 

dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap manfaat yang akan diterimanya dari 

proyek yang dijalankan (Hedge dan Bull ,2011; Yanto, 2013; Bennett dan Dearden, 

2014). Selain itu juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman mereka terhadap makna 

yang terkandung dalam kegiatan tersebut seperti apa yang menjadi tujuan serta 

proses yang berlangsung dalam setiap tahapan kegiatannya. Oleh karena itu setiap 

aktivitas pemberdayaan perlu didasarkan pada adanya manfaat yang akan dirasakan 

oleh masyarakat dan kejelasan dalam setiap tahapan kegiatannya (Anwas, 2014). 

Selain manfaat langsung yang dirasakan, menurut Winarto (2003) sebagaimana 
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dikutip oleh Pujiastuti (2011) masyarakat akan tergerak untuk berpartisipasi apabila 

partisipasi dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di 

tengah masyarakat yang bersangkutan, manfaat yang diperoleh dapat memenuhi 

kepentingan masyarakat setempat, dan dalam proses partisipasi terdapat jaminan 

kontrol oleh masyarakat.  

Beberapa faktor yang turut mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat 

dalam kegiatan pengelolaan hutan antara lain tingkat pendidikan, umur, jumlah 

anggota keluarga, pendapatan, dan persepsi masyarakat terhadap program yang 

ditawarkan (Dipokusumo, 2011; Predo, 2003). Kebiasaan-kebiasaan lama yang ada 

di dalam masyarakat setempat juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan 

seperti pengaruh yang diimiliki oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, atau pemuka 

adat. Keberadaan mereka merupakan komponen yang turut berpengaruh di dalam 

menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi pada suatu kegiatan. Pemimpin 

yang bergaya karismatik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat di sekitarnya. 

Sebaliknya pemimpin yang bergaya otoriter dan manipulatif tidak banyak diikuti 

karena sifatnya yang tidak transparan dan cenderung mengambil keputusan sendiri 

sehingga menghambat partisipasi masyarakat (Sinha dan Suar, 2005).  

Slamet (2003) menyebutkan bahwa terdapat tiga unsur pokok yang sangat 

menentukan tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan yaitu :1) adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat 

untuk berpartisipasi; 2) adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi; dan 3) 

adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Sejalan dengan pernyataan 

tesebut, Suprayitno dkk (2011) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa 

motivasi dan tingkat kemampuan memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi 

petani sekitar hutan dalam pengelolaan hutan. Motivasi untuk meningkatkan 

pendapatan merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap tingkat 

partisipasi sedangkan untuk faktor kemampuan terdiri dari 3 aspek yang memiliki 

pengaruh terhadap tingkat partisipasi yaitu kemampuan teknis, kemampuan sosial 

dan kemampuan manajerial.   
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2.4 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 

KPH dibentuk berlandaskan beberapa peraturan perundangan yaitu :  

 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 

 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. 

 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 

2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta 

Pemanfaatan Hutan. 

 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara 

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 

 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah. 

 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan 

Wilayah KPH. 

 Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 6/Menhut-II/2010 tentang Norma, 

Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan Putan pada KPH 

Lindung (KPHL) dan KPH Produksi (KPHP). 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan 

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.  

Dalam Undang-undang No. 41 tentang Kehutanan disebutkan bahwa 

perencanaan kehutanan meliputi inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, 

penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan dan 

peyusunan rencana kehutanan. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilakukan 

pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota serta pada tingkat unit pengelolaan. Yang 

dimaksud dengan unit pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil 

sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan 

lestari. Unit pengelolaan hutan tersebut terdiri dari Kesatuan Pengelolaan Hutan 

Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Kesatuan 

Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).  
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Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata 

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan jo 

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008, yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri 

Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan 

Kriteria Pengelolaan Hutan Pada KPHL dan KPHP,  organisasi KPH mempunyai 

tugas dan fungsi sebagai berikut : 

a.  Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi : 

1.  Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan 

2.  Pemanfaatan hutan 

3.  Penggunaan kawasan hutan 

4.  Rehabilitasi hutan dan reklamasi 

5.  Perlindungan hutan dan konservasi alam. 

b.  Menjabarkan kebijakan kehutanan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota 

bidang kehutanan untuk diimplementasikan. 

c.  Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta 

pengendalian. 

d.  Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan hutan di wilayahnya. 

e.  Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan 

hutan. 

Sebelum adanya KPH, seluruh tugas pokok dan fungsi tersebut di atas 

sebagian dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta 

sebagian di antaranya dilaksanakan oleh para pemegang ijin. Pengelolaan hutan 

pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah. 

Mengingat berbagai kekhasan daerah serta kondisi sosial dan lilngkungan yang 

sangat berkait dengan kelestarian hutan dan kepentingan masyarakat luas yang 

membutuhkan kemampuan pengelolaan secara khusus, maka pelaksanaan 

pengelolaan hutan di wilayah tertentu dapat dilimpahkan kepada BUMN yang 

bergerak di bidang kehutanan baik berbentuk perusahaan umum, perusahaan 
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jawatan, maupun perusahaan perseroan yang pembinaannya berada di bawah 

Menteri.  

Pada setiap unit pengelolaan hutan dibentuk institusi pengelola yang 

bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi 

perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan, dan 

pengendalian serta pengawasan. Menteri menetapkan organisasi KPHK, sedangkan 

untuk KPHL dan KPHP ditetapkan berdasarkan Permendagri No. 61 Tahun 2010.  

2.5 Pengelolaan Hutan Lestari (Sustainable Forest Management/SFM) 

Perubahan nilai-nilai sosial, sikap manusia dan kebijakan struktural global 

secara signifikan telah mempengaruhi tujuan, pendekatan dan proses pengambilan 

keputusan dalam pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan lestari (SFM) muncul 

sebagai pendekatan baru dalam sektor kehutanan yang menuntut praktek 

pengelolaan hutan yang ramah lingkungan, diterima secara sosial, dan efisien 

secara ekonomi. Tujuannya adalah untuk menciptakan eksistensi dari ekosistem 

hutan yang sehat dan keharmonisan di dalam komunitas masyarakat (Wang, 2004).  

Kelestarian hutan mengandung makna kelestarian dalam hal keberadaan 

wujud biofisik hutan, produktivitas hutan, dan fungsi-fungsi ekosistem hutan yang 

terbentuk akibat terjadinya interaksi antar komponen ekosistem hutan dengan 

komponen lingkungannya. Dari ketiga dimensi kelestarian hutan tersebut, 

kelestarian wujud biofisik hutan merupakan prasyarat untuk diperolehnya 

kelestarian produktivitas dan fungsi ekosistem hutan. Mempertahankan kelestarian 

wujud biofisik hutan bukan berarti seluruh hutan harus dibiarkan utuh alami, tidak 

boleh dimanfaatkan sama sekali, namun dalam memanfaatkan sumber daya hutan 

harus dilakukan secara optimal dengan mempertahankan kelestarian daya 

dukungnya yang dapat menopang secara berkelanjutan pertumbuhan dan 

perkembangan pembangunan (Suhendang, 2004). 

Pengelolaan Hutan Lestari atau SFM yang semula difokuskan untuk 

menghasilkan kayu dan produksi hasil hutan lainnya kini juga ditujukan untuk 

mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, meningkatkan mutu lingkungan, 

mencegah kerusakan lingkungan, dan rehabilitasi lingkungan yang rusak baik 
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karena faktor internal maupun eksternal (Iskandar, 1999). Prinsip utama dalam 

pengelolaan hutan lestari adalah dicapainya manfaat yang bersifat optimal dari 

fungsi-fungsi ekonomis, ekologis, dan sosial budaya hutan untuk generasi sekarang 

dan generasi yang akan datang (Suhendang, 2004).  

Pembangunan berkelanjutan di sektor kehutanan sebagaimana yang dikutip 

oleh Salam dan Noguchi (2006) dari Gow (1988) bertujuan meningkatkan potensi 

masyarakat setempat untuk mempengaruhi dan mengontrol masa depan mereka 

secara jangka panjang, di mana hal itu dapat dicapai dengan penguatan kapasitas, 

kesetaraan dan pemberdayaan. Lebih lanjut Salam dan Noguchi (2006) 

menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas atau pemberdayaan masyarakat sebagai 

salah satu stakeholder utama dalam pengelolaan hutan dibutuhkan untuk 

mendukung pengelolaan yang berkelanjutan dan meningkatnya kesejahteraan 

masyarakat.  

Upton dan Bass (1995) dalam Sardjono (2004) mengemukakan bahwa 

prinsip-prinsip umum kelestarian yang diterapkan dalam pengelolaan hutan adalah: 

1. Kelestarian Lingkungan (Environmental Sustainability), yang menunjukkan 

bahwa ekosistem mampu mendukung kehidupan organisme secara sehat, di 

samping pada waktu yang bersamaan mampu memelihara produktivitas, 

adaptabillitas, serta kapabilitas untuk memperbaharui diri (renew). Hal ini 

mengisyaratkan pengelolaan hutan yang menghormati dan dibangun atas dasar 

proses-proses alami. 

2. Kelestarian Sosial (Social Sustainability), yang merefleksikan hubungan antara 

pembangunan dan norma-norma sosial. Suatu kegiatan akan lestari secara 

sosial bila memiliki kesesuaian dengan norma-norma sosial atau tidak melebihi 

kapasitas masyarakat untuk suatu perubahan.  

3. Kelestarian Ekonomi (Economic Sustainability), yang menuntut bahwa 

keuntungan bagi suatu atau beberapa kelompok tidak melebihi biaya yang 

diperlukan dan kapital yang setara dapat diwariskan dari satu generasi ke 

generasi berikutnya.  

Balana et al (2010) menjelaskan beberapa indikator penting dalam penilaian 

pengelolaan hutan yang lestari meliputi 3 aspek yaitu : (1) secara ekologi berupa 
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adanya peningkatan regenerasi alami tanaman asli, pengurangan erosi dan berbagai 

bentuk degradasi tanah lainnya, peningkatan keanekaragaman hayati, peningkatan 

kapasitas rentesi air pada tanah, perlindungan daerah hilir dari banjir; (2) secara 

ekonomi berupa adanya peningkatan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan 

mekanisme yang adil dalam distribusi manfaat; dan (3) secara sosial yakni adanya 

pemahaman dan kesadaran akan manfaat hutan (baik dari fungsi ekologi, sosial, 

dan ekonomi), partisipasi masyarakat di berbagai tingkatan pengelolaan hutan, 

batas hutan yang jelas dan diakui oleh para pihak.  

2.6 Analisis SWOT 

Analisis SWOT merupakan suatu bentuk analisis dengan cara melakukan 

identifikasi terhadap berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi 

yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan 

peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan 

(weaknesses) dan ancaman (threats) (Rangkuti, 2015). Dalam SWOT terdapat 

istilah analisis lingkungan yaitu proses pengamatan terhadap suatu organisasi untuk 

mengidentifikasi berbagai peluang dan ancaman yang mempunyai arti penting bagi 

organisasi di masa yang akan datang, serta meliputi upaya penentuan kekuatan dan 

kelemahan organisasi pada waktu sekarang (Amirullah , 2015). Analisis lingkungan 

ini terbagi menjadi dua yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. 

Lingkungan internal merupakan lingkungan yang berada di dalam organisasi dan 

secara formal memiliki implikasi langsung dan khusus terhadap perusahaan. 

Variabel dari lingkungan internal yaitu kekuatan dan kelemahan. Lingkungan 

eksternal merupakan variabel-variabel di luar organisasi yang dapat berupa tekanan 

umum dan tren di dalam lingkungan sosial atau faktor-faktor spesifik yang 

beroperasi di dalam lingkungan kerja organisasi. Variabel dari lingkungan eksternal 

ini terdiri dari ancaman dan peluang (David, 2011). 

Sesuai dengan namanya, analisa SWOT merupakan singkatan dari 4 

komponen yang terdiri dari : 

a. Strength (S) yaitu analisis terhadap situasi ataupun kondisi yang merupakan 

kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Yang perlu di 
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lakukan di dalam analisis ini adalah setiap perusahaan atau organisasi perlu 

menilai kekuatan atau keunggulan yang dimilikinya untuk dapat digunakan 

dalam pengembangan organisasi atau perusahaan. 

b. Weakness (W) yaitu analisis terhadap situasi ataupun kondisi yang 

merupakan kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini 

yang dapat menjadi kendala serius dalam kemajuan suatu perusahaan atau 

organisasi. 

c. Opportunity (O) yaitu analisis terhadap situasi atau kondisi yang merupakan 

peluang diluar suatu organisasi atau perusahaan yang memungkinkan suatu 

organisasi ataupun perusahaan dapat berkembang di masa yang akan 

datang. 

d. Threat (T) yaitu analisis terhadap situasi atau kondisi yang merupakan 

ancaman dari luar suatu organisasi ataupun perusahaan yang menjadi 

penghalang dan dapat menyebabkan kemunduran bagi organisasi atau 

perusahaan yang bersangkutan. 

Penggunaan SWOT dalam penyusunan strategi menurut Fahmi (2011) 

memiliki beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut : 

1. Mampu memberikan gambaran dari 4 (empat) dimensi: kekuatan (strengths), 

peluang (opportunities), kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats) 

sehingga pengambilan keputusan bisa melihat dari empat dimensi tersebut 

secara lebih komprehensif. 

2. Dapat dijadikan sebagai rujukan pembuatan rencana jangka panjang. 

3. Mampu memberikan pemahaman kepada para stakeholder dalam satu ikatan 

komunikasi dan kerjasama. 

4. Dapat dijadikan penilaian secara rutin dalam melihat progress report dari setiap 

keputusan yang telah dibuat. 

 

 


