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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

3.1  Data Informan 

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pihak dari Perhutani yakni  KPH 

Kedu Utara selaku pihak yang mengelola hutan di wilayah Kedu Utara dengan 

narasumber staf bidang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Selain itu informan 

selanjutnya adalah pihak dari  LMDH ( Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Wana Hijau 

Lestari selaku pihak pelaksana yang melaksanakan kegiatan PHBM di Desa Sambak 

dengan narasumber Kepala LMDH Wana Hijau Lestari dan Sekretaris LMDH Wana 

Hijau lestari serta warga anggota LMDH Wana Hijau lestari. Informan lainnya dalam 

penelitian ini adalah Kepala Desa Sambak selaku kepala Pemerintahan di wilayah Desa 

Sambak sekaligus penanggumgjawab LMDH Wana Hijau Lestari. Data penelitian pada 

penelitian ini diperoleh dengan metode wawancara. Pertanyaan dalam wawancara 

dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan susunan panduan wawancara atau 

interview guide.   

Tabel 3.1 

Data Informan 

No Nama Sebagai Keterangan 

1 Pak Sutikno Narasumber 1 Ketua LMDH Wana Hijau 

Lestari 
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2 Pak Danu Narasumber 2 Sekretaris LMDH Wana 

Hijau Lestari 

3 Ibu Rosma Narasumber 3 Staff Bidang Pengelolaan 

Hutan Bersama 

Masyarakat Perhutani 

Kedu Utara 

4 Pak Dahlan Narasumber 4 Kepala Desa Sambak 

Kabupaten Magelang 

5. Pak Ismaun Narasumber 5 Petani Kopi 

6. Pak Jumi Narasumber 6 Petani Kopi 

 

Narasumber pertama sampai narasumber keempat pada tabel 3.1 diatas dipilih 

dengan metode purposive sampling karena dari narasumber pertama sampai 

narasumber keempat merupakan narasumber yang terlibat dalam pelaksanaan PHBM 

di Desa Sambak. Sedangkan narasumber yang kelima dan keenam didapatkan melalui 

metode incidental sampling. Informasi yang didapatkan dari narasumber kelima 

dianggap mampu membantu menjelasakn mengenai pelaksanaan pengelolaan hutan 

bersama masyarakat di Desa Sambak. 

3.2 Implementasi program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa 

Sambak Kabupaten Magelang. 

Pada bagian ini peneliti akan mendeskripsikan pelaksanaan program Pengelolaan 

Hutan Bersama Masyarakat di Desa Sambak Kabupaten Magelang. Dimana untuk 

dapat mendeskripsikan pelaksanaan di lapangan program PHBM Desa Sambak 



90 
 

 
 
 

Kabupaten Magelang peneliti akan menggunakan fenomena penelitian. Fenomena 

penelitian pada penelitian menggunakan pendekatan yuridis. Dimana penulis akan 

melakukan penelitian mengenai  implementasi PHBM di Desa Sambak menggunakan 

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.24 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan 

Hutan Bersama Masyarakat. Pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.24 

Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Pada bab IV pasal 5 

disebutkan implementasi kegiatan PHBM terdiri dari 2 lingkup yakni kegiatan PHBM 

dalam kawasan hutan dan kegiatan PHBM luar kawasan hutan. Ruang lingkup kegiatan 

PHBM dalam kawasan hutan meliputi : 

a) Pengembangan agroforestri dengan pola bisnis. 

b) Pengamanan hutan melalui berbagi hak, kewajiban, dan tanggung 

jawab. 

c) Tambang galian. 

d) Wisata. 

e) Pengembangan flora dan fauna. 

f) Pemanfaatan sumber air. 

Sedangkan ruang lingkup kegiatan PHBM luar kawasan hutan meliputi : 

a. Pembinaan Masyarakat Desa Hutan : 

1.      Pemberdayaan kelembagaan Kelompok Tani Hutan  

2.      Kelembagaan desa 

3.      Pengembangan ekonomi kerakyatan 
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b. Perbaikan Biofisik Desa Hutan : 

1. Pengembangan hutan rakyat 

2. Bantuan sarana prasaranan desa hutan. 

Berdasarkan hal tersebut fenomena penelitian yang akan diteliti penulis dalam 

kegiatan PHBM di Desa Sambak mengacu pada ruang lingkup dalam kawasan hutan 

dan luar kawasan hutan yang diwujudkan melalui program kerja LMDH Wana Hijau 

Lestari Tahun 2016-2020 yakni : 

13. Pelestarian lingkungan hidup baik di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan 

hutan. 

14. Peningkatan dan pemeliharaan HHBK di bawah tegakan. 

15. Pemeliharaan dan pengolahan pasca panen kopi robusta. 

16. Menjadikan produk kopi robusta sebagai unggulan desa-desa hutan. 

17. Mewujudkan Agro Wana Wisata dengan produk kopi robusta. 

18. Peningkatan SDM warga desa hutan dengan pendidikan non formal informal. 

19. Melaksanakan pelatihan peningkatan ekonomi berdasar potensi lokal. 

20. Memanfaatkan potensi sumber mata air untuk perikanan air tawar. 

21. Meningkatkan pengelolaan peternakan kambing dan sapi. 

22.  Meningkatkan prestasi lembaga dengan mengikuti berbagai macam perlombaan. 

23. Meningkatkan dan menjaga hubungan baik dengan instansi/ SKPD terkait. 

24. Menuju LMDH yang Mandiri dan Berprestasi. 
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Beberapa poin diatas merupakan fenomena yang akan diteliti guna mengkaji 

implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Sedangkan untuk 

mengkaji faktor yang mempengaruhi implementasi PHBM di Desa Sambak akan digali 

berdasarkan penemuan di lapangan. 

3.2.1 Pelaksanaan PHBM di Desa Sambak dalam Ruang Lingkup Dalam 

Kawasan Hutan 

Pelaksanaan PHBM di Desa Sambak ini dilakukan dalam kawasan hutan lindung hutan 

potorono dengan luas 94,6 hektar. Pada SK Gubernur Jawa Tengah bab IV pasal 5 poin 

(1) disebutkan ruang lingkup kegiatan  PHBM dalam kawasan hutan mencakup : 

a. Pengembangan agroforestri dengan pola bisnis. 

b. Pengamanan hutan melalui berbagi hak, kewajiban, dan tanggung 

jawab. 

c. Tambang galian. 

d. Wisata. 

e. Pengembangan flora dan fauna. 

f. Pemanfaatan sumber air. 

Dari beberapa poin diatas tidak semuanya bisa diterapkan pada suatu daerah 

karena perbedaan geografis. Pada pelaksanaan PHBM di Desa Sambak sendiri dari 6 

poin diatas hanya satu yang tidak sesuai dengan kondisi geografis Hutan Potorono 

yakni Hutan Potorono tidak mempunyai potensi dalam hal tambang galian.  
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3.2.1.1 Pengembangan Agroforestri dengan Pola Bisnis 

Pelaksanaan dalam pengembangan agroforestri dengan pola bisnis pada PHBM di Desa 

Sambak pelaksaanaannya diwujudkan dengan kegiatan penanaman kopi. Dalam 

program kerja sendiri, hal ini masuk kedalam 2 poin dalan program kerja LMDH Wana 

Hijau Lestari  tahun 2016-2020 poin ke 3 dan 4 yakni : 

- Pemeliharaan dan Pengolahan pasca panen kopi robusta 

- Menjadikan kopi robusta sebagai unggulan desa hutan 

Pengembangan agroforestri penanaman kopi di desa Sambak sendiri dimulai 

pada tahun 2011 dimana pada tahun tersebut kegiatannya baru sebatas sosialisasi 

mengenai penanaman kopi kepada masyarakat desa hutan. Ketika tahun 2015 baru 

dilaksanakan penanaman kopi.  

“ Kita di awal 5 tahun kedua tahun 2011 itu baru melaksanakan pengembangan 

kopi mas, kegiatannya itu sosialisasi dan pembelajaran kopi. Di lima tahun itu kita 

masih proses belajarlah mengenai proses penanaman kopi sampai pemasaranya” 

Sekretaris LMDH Wana Hijau Lestari. 

 

Konsep penanaman kopi ini juga tidak terlepas dari peran pemerintahan desa 

dimana inisiasi penanaman kopi ini berasal dari perpaduan Pemerintah Desa dan 

LMDH Wana Hijau Lestari.  

 

“ Awal tahun saya menjadi kepala desa itu saya bingung masyarakat saya itu mau 

dibawa kemana. Karena kebetulan daerah asal saya temanggung saya berinisiatif 

untuk datang ke Dinas Perkebunan dan Kehutanan untuk menanyakan apakah 

daerah Desa Sambak ini cocok untuk ditanami kopi. Tanggapan dari dinas “ Pak 
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panjenenngan bawa saja surat yang isisnya mengundang pihak dinas untuk 

melakukan sosialisai nanti saya kesana untuk menjelaskan mengenai kopi di desa 

bapak”. Awal prosesnya mengapa ditanam kopi ya itu dulu pas juga program pak 

sutikno adalah keterampilan masyarakat. Dari situ kita padukan dari sosialisasi 

penanaman sampai budidaya dan pemasaran kopi dalam program kopinisasi 

masyarakat ini. “ Kepala Desa Sambak 

 

Konsep agroforestri kopi di Desa Sambak sendiri menggunakan teknik 

sambung pada pucuk. Dimana tanaman kopi berada  di bawah tegakan. Dengan bibit 

awal pada waktu pelatihan yang berasal dari temanggung masyarakat disini belajar 

mengolah. Kemudian untuk sekarang ini masyarakat tinggal sambung menyambung 

yang berasal dari potongan batang pohon kopi yang lain.   

 

“Kopi disini berada dibawah tegakan sehingga kopi disisni tingginya setinggi 

orang yang menanam kalo orang yang yang menanam itu pendek mas ya tinggi 

tanamannya juga pendek. Pemeliharaannya disini menggunakan sambung di pucuk 

sehingga dengan mencari entres yang diyakini memiliki kualitas baik diharapkan 

membuahkan kopi yang bagus. “ Kepala Desa Sambak 

Pernyataan dari petani kopi : 

“ niki ndamel sambung pucuk mas, saking cukur cukurane niki trus disambung. Lha 

seng alit alit niki tasik setunggal tahun, seng gede gede niku pun 3 atau 4 tahun 

mas. Kadang lek sampun gadah wit ageng iku cepet mas kari nyambung nyambung. 

Niki bibit e digantos mas, seng dangu niko biji biji ne alit, lha niki pun digantos 

saking temanggung dadine ageng ageng.” Pak Ismaun  

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Teknik Sambung 
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Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Dalam pelaksananaan penanaman kopi sendiri masyarakat desa Sambak terbagi 

dalam 3 kelompok petani yakni Kelompok Sedahan, Kelompok Kebonlegi dan 

Kelompok Sigaung. Selain kopi sebenarnya ada tumbuhan lain yang dapat 

dimanfaatkan yang terdapat pada konsep kawasan dalam hutan yakni tumbuhan rumput 

liar. Dimana rumput-rumput liar tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk 

keperluan HMT (Hijauan Makanan Ternak). 

“ Dulu itu mas sebelum ada kopi masyarakat sini memanfaatkan lahan hutan untuk 

diambil rumput-rumput liar untuk makanan ternak-ternak mereka. Sampai 

sekarang pun masih ada masyarakat yang mengambil rumput liar itu untuk pakan” 

Ketua LMDH Wana Hijau Lestari. 

“ Kulo nggih bendinten niku teng alas mas, ngarit niku ndamel pakan ternak, saking 

ngarit niku nggih kadang ngurusi kopi ne. Kulo niku termasuk mboten rajin 

mbendinten ngrawat kopi. Kadang sepisan sepisan.” Pak Ismaun 

 

Gambar 3.2 

Hijauan Makanan Ternak 
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Sumber : Dokumentasi Pribadi 

PHBM dengan penanaman kopi disini diawal kemunculannya terdapat pro 

kontra dikalangan masyarakat desa hutan, tidak sedikit petani yang tidak mau 

mengikuti kegiatan penanaman kopi. Apalagi masyarakat Desa Sambak pada 

umumnya ini memiliki latar belakang pekerjaan yang beragam dari mulai pedagang, 

petani, peternak, serabutan, bengkel, tukang bangunan dan sebagainya sehingga 

mereka beranggapan bahwa kopi itu kurang produktif dalam meningkatkan 

perekonomian mereka. Ditambah lagi proses penanaman kopi sampai masa panen 

dibutuhkan waktu yang cukup lama.  

“ Dulu awal-awal kami itu banyak cibiran dari masyarakat mereka beranggapan 

bahwa kopi itu tidak produktif. Tapi kita dari LMDH tetep kekeh penenaman kopi itu 

harus dilaksanakan dan yakin bahwa kopi itu merupakan potensi desa ini “ Sekretaris 

LMDH Wana Hijau Lestari 

Terkait kesadaran masyarakat untuk menanam kopi sampai sekarang sudah 

ada peningkatan walaupun dalam pelaksanaannya para pengurus LMDH memakai 

sistem paksaan. Dimana kalau tidak mau menanam kopi ijin lahan ( Lahan hutan 

Negara) akan dicabut dan diserahkan ke petani lain. Dengan sistem tersebut masyarakat 
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hutan yang memiliki ijin lahan diharuskan menanam kopi. Namun sistem tersebut juga 

menimbulkan permasalahan lain yakni petani yang sudah mau menanam akan tetapi 

tidak mau merawat tumbuhan kopi tersebut dengan benar. Hal itu menjadikan kualitas 

kopi menjadi kurang baik atau malah tidak panen. Kejadian tersebut masih ditemukan 

pada pelaksanaan  PHBM di Desa Sambak. 

“ Dulu itu masyarakat menganggap kopi itu tidak menghasilkan, alhamdulillah berkat 

kerja keras . Masyarakat disini mulai terbuka dan mau menanam kopi. Sampai dulu 

itu ada yang samapi ke rumah saya bilang matursuwun matur suwun pak sampun 

diajari nanem kopi “ Kepala Desa Sambak 

“ Saya dalam memberi arahan ke petani harus tegel. Saya gak peduli dibenci petani 

atau tidak, tanggungjawab saya sebagai ketua disini untuk menghimbau ke petani iki 

lho wis dikasih lahan tinggal menanam kopi saja mereka masih tidak mau. Satu 

satunya cara menghadapi yang seperti itu ya dengan paksaan. Petani gakpapa menilai 

saya buruk toh disini saya tidak pengen keliahatan bagus oleh petani saya juga tidak 

akan dadi lurah” Ketua LMDH Wana Hijau Lestari. 

Masyarakat desa hutan yang tidak mau menanam kopi biasanya mereka sudah 

mempunyai pekerjaan lain atau mereka yang kurang memliki kasabaran dalam 

memperoleh hasil panen dari menanam kopi. Karena dalam penanaman kopi disini 

waktu yang dibutuhkan  cukup lama sehingga perlu ketelatenan. Dalam permasalahan 

panen terkadang petani tergesa-gesa dalam memanen kopi atau mereka sehingga 

mereka melakukan panen petik hijau bukan petik merah. Padahal secara harga petik 

hijau lebih rendah daripada petik merah.  

‘’ Kadang petani dalam panen itu tergesa-gesa sehingga panen yang dihasilkan masih 

ijo atau petik hijau. Padahal kalo mau bersabar beberapa bulan mereka bisa petik 

merah. Petik hijau itu harganya 3000 kalo petik merah 6000 per kilonya. Tapi kadang 
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kalo jual ke saya karena kasihan saya kasih 3300 untuk petik hijau.” Kepala Desa 

Sambak. 

Gambar 3.3 

Kebun Kopi PHBM Desa Sambak 

 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Dalam pemasaran sendiri hasil dari petani kopi biasanya dijual ke LMDH 

dengan harga 3000/kg untuk petik hijau dan 6000/kg. Namun pelaksaan pemasaran 

hasil panen tidak semua petani menjual hasil ke LMDH, terkadang petani menjual ke 

tengkulak-tengkulak di luar. Hal ini lah yang belum bisa diawasi oleh LMDH. 

Sehingga untuk harga kopi sendiri LMDH dan petani mengikuti harga pasaran para 

tengkulak-tengkulak di luar. Akibatnya terkadang para tengkulak memainkan harga, 

jadi tinggi rendahnya harga biasanya tergantung harga para tengkulaknya yang 

disesuaikan dengan kualitas biji kopinya. 

“ Saiki wis gak ngoyak ngoyak petani lagi karena mereka sudah ada yang mencapai 

hasil. Saiki yo mumet eneh, petani tiu sebagai obyek jadinya melu tengkulak kalo panen 

terus tengkulak mau beli dengan harga segini kalo gak gelem segini yo gak tak tuku. 

Petani ya mau tidak mau menjual dengan harga tersebut to mas” Kepala Desa Sambak 
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Dalam pemasaran biji kopi di Desa Sambak masih dalam taraf borongan ke 

sebuah tengkulak atau perusahaan diatasnya. Sebenarnya untuk kopi yang sudah 

kemasan juga sudah diproduksi secara pribadi oleh Kepala Desa Sambak dengan brand 

“Potorono Coffee” akan tetapi untuk dalam kemasan tersebut terkadang hanya 

dibutuhkan untuk pameran atau kalau ada permintaan sehingga pemasaran biji kopi 

dalam kemasan ini sifatnya masih terbatas di media sosial seperti Instagram, facebook, 

dan sebagainya dan didistribusikan pribadi ke swalayan di Magelang. 

Gambar 3.4 

Biji Kopi Brand Potorono Coffe 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Jadi dalam pelaksanaan PHBM di Desa Sambak terkait pengembangan 

agroforestri dengan pola bisnis yang diwujudkan dengan program pemeliharaan dan 

pengolahan pasca panen serta menjadikan kopi robusta sebagai produk unggulan masih 

terdapat permasalahan. Dimana dari segi pemeliharaan kopi masih terdapat masyarakat 
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yang kurang memiliki kesadaran dalam penanaman kopi sehingga terkadang masih ada 

petani yang tidak mau menanam kopi sehingga lahannya kosong atau masyarakat yang 

sudah menanam kopi namun tidak telaten dalam perawatannya sehingga hasil 

tanamannya belum dapat panen dengan baik. Selain itu terkait pasca panen, masih ada 

petani yang melakukan petik hijau karena petani cenderung kurang sabar dan ingin 

segera mendapatkan hasil padahal secara kualitas dan harga kopi petik hijau itu 

tergolong masih rendah. Selain itu dalam pemasaran kopi petani di Desa Sambak belum 

terintegrasi sehingga terkadang masih terpecah dalam pemasarannya ke tengkulak luar. 

Akibatnya harga pasaran kopi ditentukan oleh tengkulak dari luar.     

3.2.1.2 Pengamanan Hutan melalui Berbagi Hak, Kewajiban dan 

Tanggungjawab. 

Pengamanan hutan melalui berbagai hak, kewajiban dan tanggungjawab dalam 

pelaksanaan PHBM di Desa Sambak sudah diatur dalam Keputusan Direksi Perum 

Perhutani Nomor 682/Kpts/Dir/2009 Tentang pedoman pengelolaan Sumberdaya 

Hutan bersama Masyarakat. Dimana pada bab IX dijelaskan hak dan kewenangan 

masyarakat desa hutan dan Perum Perhutani.  

“ Jadi dek dulu itu awal mulanya pengelolaan hutan ini berasal dari pendekatan 

pengamanan security approach, namun pada saat itu kok masih terdapat penjarahan 

atas hutan pada tahun sembilan delapan dan sembilan sembilan. Maka dari itu 

diubahlah paradigma dari security approach ke paradigma pendekatan yang 

mengedapankan pemberdayaan masyarakatnya. Jadi disitu masyarakat dilibatkan 

dalam hal pengelolaan hutan sekaligus pengamanan hutan.” Bu Rosma (PERHUTANI 

KEDU Utara) 
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Awalnya terkait dengan pengamanan hutan, perhutani selaku pengelola hutan 

negara menggunakan paradigma security aprroach namun dikarenakan pada saat itu 

masih banyak terjadi kegiatan penjarahan terhadap hutan maka paradigma tersebut 

diubah ke dalam paradigma pendekatan yang mengedepankan pemberdayaan 

masyarakat. Dimana masyarakat juga ikut serta dalam mengelola dan mengamankan 

hutan. Dalam konteks pelaksanaan PHBM sendiri, pengamanan hutan melalui hak 

diatur dalam Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/Kpts/Dir/2009 pada bab 

IX disebutkan 

Pasal 12 

(1) Masyarakat Desa Hutan dalam pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama 

Masyarakat , berhak : 

a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, melakukan monitoring dan 

evaluasi bersama Perum Perhutani. 

b. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi 

faktor produksi yang dikontribusikannya.\ 

c. Memperoleh fasilitas dari perhutani dan atau pihak yang berkepntingan 

untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian. 

(2) Masyarakat Desa Hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama 

Masyarakat berkewajiban : 

a. Menjaga dan melindungi sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan 

manfaatnya bersama Perum Perhutani. 
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b. Memberikan kontribusi faktor produksi. 

c. Mempersiapkan kelompok untuk mengoptimalkan fasilitas yang diberikan 

oleh Perum Perhutani dan atau pihak yang berkepentingan. 

d. Mengamankan sumberdaya hutan dan proses pemanenan hasil hutan. 

Dalam pelaksanaan pengamanan hutan PHBM di Desa Sambak, LMDH Wana 

Hijau Lestari selaku lembaga yang menaungi PHBM Desa Sambak juga sudah 

diaktanotariskan tahun 2003 lewat Akta Notaris No.7 Tahun 2003 untuk dibuat 

AD/ART Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat . Setelah itu pada tahun 2004 antara 

masyarakat dan Perhutani membuat akta perjanjian kerja sama yakni Akta Perjanjian 

PHBM Nomor 1 tahun 2004. Adapun hak dan kewajiban masyarakat lokal tertuang 

dalam Akta Perjanjian PHBM Nomor 01 Tahun 2004 yang meliputi:  

1) Hak untuk menyusun rencana, melaksanakan pemantauan dan menilai 

pelaksanaan PHBM  

2) Hak untuk memperoleh manfaat dan hasil dari kegiatan sesuai nilai dan proporsi 

serta faktor produksi yang dikontribusikan 

3) Masyarakat lokal berkewajiban untuk melindungi dan melestarikan kelestarian 

dan manfaat sumber daya hutan; dan  

4) Masyarakat lokal memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi faktor 

produksi sesuai rencana yang telah disepakati. 
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Gambar 3.5 

Sekretariat LMDH Wana Hijau Lestari 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

“ Sejarahnya itu tahun 2000 , ada program PHBM tahun 2000 ya yang dicetuskan oleh 

perhutani. Perhutani pada masa itu membentuk lmdh dan pada tahun 2003 Lmdh 

tersebut sudag di akta notariskan, Akta notarisnya berisi kewenangan, tujuan dari 

pembentukan LMDH, dan pedoman AD/ART dari LMDH. Untuk AD/ART tiap tahun 

tidak ganti, yang ganti itu adalah progra kerja dari LMDH yaitu 5 tahun sekali ganti. 

Untuk dulu sih tahun 2003 mulai, tapi dulu kan belum tertata. Baru saya masuk tahun 

2010.Sudah mulai jelas program kerjanya. Saya pada pembuatan ad art itu belum 

begabung pada LMDH. Kalo untuk kewenangan- kewenangan itu sudah ada aturanya 

antara masyarakat dan perhutani, yang  intinya masyarakat dan perhutani itu 

kerjasama untuk melestarikan hutan.  LMDH  Wana Hijau Lestari sendiri juga sudah 

di aktanotariskan pada tahun 2003. Dan  pada tahun 2004 juga ada akata perjanjian 

dengan perhutani” Sekretaris LMDH Wana Hijau Lestari            

Dalam rangka pelaksanaan PHBM pelibatan masyarakat dengan diberikannya 

hak mengelola hutan juga dibarengi juga kewajiban masyarakat untuk memberikan 

sebagiam hasil produksi kepada perhutani dengan jumlah persen yang sudah disepakati 

oleh kedua belah pihak. Pada pelaksaan PHBM sendiri hal tersebut dinamakan dengan 

istilah sistem bagi hasil. Namun pada pelaksanaan PHBM di Desa Sambak dari dulu 



104 
 

 
 
 

sampai sekarang sistem bagi hasil belum dilaksanakan sehingga sampai saat ini 

masyarakat belum pernah menyetorkan sebagian hasil produksinya ke perhutani. 

“ Timbal balik ke perhutaninya untuk saat ini belum ada mas, tapi ini masih 

dimusyawarahkan dari  pengurus sama perhutani untuk nanti sistem bagi hasilnya 

entah nanti tujuh puluh persen tigapuluh persen atau tujuh lima persen dua lima persen 

tergantung nanti” Sekretaris LMDH  Wana Hijau Lestari  

Hal tersebut didukung oleh pernyataan Bapak Sutikno Ketua LMDH Wana 

Hijau Lestari 

“ Sistem bagi hasil sudah mulai dibicarakan mas, mengapa baru sekarang karena dulu 

itu kopi itungannya masih baru mas sehingga hasilnya belum terlihat untuk sekarang 

ini kan sudah terlihat jadinya sistem bagi hasil akan dibicarakan sama perhutani 

pembagiannya bagaimana nantinya “ Ketua LMDH Wana Hijau Lestari 

Keterangan dari pihak perhutani mengenai sistem bagi hasil sebagai berikut 

“ Untuk kopi itu mulai tahun 2017 pembagiannya sharingnya itu 45 % perhutani, 45% 

petani, 10% pengurus dengan bibit dari perhutani . Kopi potorono sendiri itu belum 

melaksanakan sharing kemaren masih dibicarakan sama kepala desanya untuk 

sharingnya. Kopi potorono sendiri itu masuk ke dalam kawasan hutan perhutani.” Ibu 

Rosma (PERHUTANI Kedu Utara) 

Pernyataan dari petani kopi : 

“ Lha kulo wonten sharing niku nggih mboten nopo-nopo, kan niki hutannya milik 

perhutani mas, tapi nggih seumpami wonten sharing mbok nunggu taeman e roto niki 

kan tasih kathah tanaman baru dadini nggih dereng hasil. Mengko wedine tanaman 

dereng hasil sampun ditariki hasil yo semangat e turun mas petani ne “ Pak Ismaun 

Bagi masyarakat sendiri adanya bagi hasil nantinya tidak ada masalah, mereka 

tidak keberatan dalam sistem  bagi hasil ini.  Masyarakat mengikuti saja aturannya 

nanti seperti apa, tapi masyarakat berharap sistem bagi hasil ini nanti terlaksana ketika 
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tanaman sudah berkembang sehingga ada kesesuaian hasil yang diperoleh petani dan 

yang dibagikan ke perhutani karena untuk sekarang masih banyak tanaman baru yang 

belum produktif. Masih banyak tanaman baru yang belum produktif dikarenakan 

kesadaran petani untuk menanam kopi baru muncul beberapa tahun ini. Pada waktu 

dulu mereka cenderung menunggu hasil petani kopi lain yang sudah menanam apakah 

berhasil atau tidak. Dan ketika petani kopi lain berhasil mereka baru ada kesadaran 

untuk menanam. Apalagi proses dari menanam sampai produktif itu memerlukan 

waktu yang tidak singkat sehingga perlu proses waktu.   

“ Seperti itu kesalahan petani dari dulu sudah disuruh untuk menanam kopi mereka 

enggak gelem, sekarang ketika sudah ada yang berhasil mereka baru menanam dan 

akan ada aturan bagi hasil” Kepala Desa Sambak 

Dalam pengamanan hutan melalui hak dan kewajiban, PHBM Desa sambak 

terletak di kawasan dalam hutan perhutani dengan sistem tanaman dibawah tegakan. 

Dimana pada kawasan tersebut sejatinya sudah terdapat pohon mahoni dan pinus yang 

di sela selanya di tanami tanaman kopi sebagai bentuk kegiatan dari PHBM itu sendiri.  

Jadi dapat disimpulkan mengenai pengamanan hutan melalui hak dan kewajiban pada 

program PHBM Desa Sambak sudah dilaksanakan. Hal tersebut dibuktikan dengan 

sudah diaktanotariskan kelembagaan LMDH pada 2003 dan sudah terdapat Akta 

Perjanjian Kerjasama antara LMDH dan Perhutani sehingga antara kewenangan dan 

kewajiban masyarakat desa hutan, LMDH dan Perhutani sudah jelas, namun mengenai 

kewajiban sistem bagi hasil belum dapat dilaksanakan dan baru akan dirumuskan 

tentang porsi pembagiannya oleh LMDH Wana Hijau Lestari dan Perhutani. 
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3.2.1.3 Wisata 

Pelaksanaan pengadaan wisata dalam program Pengelolaan Hutan Bersama 

Masyarakat Desa Sambak ini tertuang pada program kerja LMDH Wana Hijau Lestari 

Tahun 2016-2020 yakni Mewujudkan Agro Wana Wisata dengan produk kopi robusta.  

“ Agro wana wisata disini itu wisata pendidikan dari disitulah mereka akan mengenal 

bagaimana proses pengelolaan hutan dibawah tegakan baik itu kopi, empon-empon, 

juga buah-buah. Dari situ mereka belajar bersama dari mulai pembibitan sampai 

produksi nya. Yang kesini itu biasanya pelajar-pelajar atau instansi.” Ketua LMDH 

Wana Hijau Lestari 

Pernyataan mengenai wisata tersebut juga didukung oleh Kepala Desa Sambak, 

“ Disini bisa juga untuk belajar kopi mas, tempatnya ya dirumah saya ini, mulai dari 

pembibitan sampai roasting. Dosen siswa atau instansi mana biasanya yang kesini. 

Study banding kalo istilahnya.” Kepala Desa Sambak 

Berdasarkan keterangan diatas program wisata PHBM Desa Sambak 

dilaksanakan dengan sistem edukasi atau pendidikan dimana dengan produksi kopi 

yang menjadi andalan dari program PHBM Desa Sambak hal tersebut dimanfaatkan 

untuk menarik pengunjung yang ingin belajar kopi dari mulai pembibitan sampai 

proses akhir. Pada agro wana wisata ini target pengunjung berasal dari latar belakang 

beragam biasanya dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan dosen yang sedang 

melakukan studi banding untuk belajar kopi. Untuk harganya, per kunjungan 

disesuaikan dengan jumlah peserta kunjungan pada hari tersebut. 
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“ Untuk tarif kita menyesuaikan dengan peserta nya mas, soalnya kita juga nyediakan 

makan, biasanya untuk biaya makan itu 25.000 per orang. Untuk jumlah 

keseluruhannya tergantung dengan jumlah pesertanya.” Ketua LMDH 

Gambar 3.6 

Wisata Edukasi Kopi 

       

    

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Untuk pelaksanaan agro wana wisata ini masih dilakukan sepenuhnya oleh 

beberapa pengurus LMDH Wana Hijau Lestari. Dimana karena wisata ini masih 

terbilang baru, edukasi dalam pelaksaanan wisata belajar kopi sendiri ini bersifat home 

industry yang dilakukan di rumah Kepala Desa sebagai homebrand Potorono Coffee. 

Jadi untuk pengunjung biasanya rombongan berskala kecil karena tempatnya juga 

masih terbatas. 
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Pelaksanaan kedepannya untuk wisata kopi ini akan disatukan dengan wisata 

alam yakni wisata embung Sambak karena di Desa Sambak sendiri ada embung hasil 

dari BUMDes Sambak. Namun untuk saat ini karena pengelolaannya yang tidak 

berjalan baik dan adanya kebocoran dalam penampungan air, wisata embung menjadi 

mangkrak atau terhambat pelaksaannya. Padahal jika benar benar dikelola dengan baik 

bukan tidak mungkin embung tersebut juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat 

Desa Sambak. 

“  Kedepannya nanti disatukan ada wisata edukasi kopi dan wisata alam ada embung, 

tapi untuk sekarang ini embung itu masih belum berjalan dengan baik karena kemarri  

itu ada kebocoran air dan sekarang ini paling Cuma digunakan untuk pacaran-

pacaran anak muda itu.” Ketua LMDH Wana Hijau Lestari. 

Gambar 3.7 

Embung Sambak 
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Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan mengenai pelaksanaan 

wisata program PHBM Desa Sambak diwujudkan dengan program Agro Wana Wisata 

atau wisata edukasi tentang kopi. Namun pelaksanaanya belum maksimal karena 

program ini masih baru dan masih bersifat home industry sehingga untuk fasilitas 

kegiatannya pun masih berada di rumah Kepala Desa dan hanya memuat untuk 

rombongan berskala kecil. 

3.2.1.4 Pengembangan Flora dan Fauna 

Dalam pengembangan flora dan fauna di PHBM Desa Sambak pelaksanaannya 

dituangkan dalam program kerja LMDH Wana Hijau Lestari tahun 2016-2020 yakni: 

- Pelestarian lingklungan hidup baik didalam kawasan hutan dan di luar kawasan 

hutan. 
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- Peningkatan dan pemeliharaan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) di bawah 

tegakan. 

- Meningkatkan pengelolaan peternakan kambing dan sapi. 

Pengembangan flora dan fauna alam kawasan hutan hanya terbatas pada flora 

saja dikarenakan kawasan hutan potorono sendiri tidak ada satwa yang bertempat 

tinggal didalamnya. Namun untuk kawasan di luar hutan pada PHBM Desa Sambak 

terdapat pengembangan Ternak kambing dan sapi dimana memanfaatkan rumput yang 

berada di dalam kawasan hutan sebagai makanan atau biasa disebut HMT (Hijauan 

Makanan Ternak). Untuk flora sendiri dalam Hutan Potorono tidak terdapat flora 

endemik akan tetapi terdapat flora atau tumbuhan yang sengaja ditanam untuk 

kepentingan perhutani atau kepentingan PHBM. Dalam kawasan hutan potorono 

terdapat pohon pinus dan pohon mahoni milik perhutani yang dibawahnya terdapat 

tanaman kopi yang masuk dalam program PHBM. Selain kopi ada beberapa tanaman 

buah dan cengkeh. Akan tetapi untuk saat ini tanaman kopi menjadi fokus dari LMDH 

Wana Hijau Lestari. 

Berikut pernyataan mengenai hal diatas :  

“ Jadi untuk pelestarian itu sudah berjalan, kayu kayu milik perhutani itu sampai saat 

ini masih terpelihara dengan baik. Masyarakat disini lewat PHBM ikut serta dalam 

memeliharanya. Kayunya itu pun sudah umur 50 tahun dan sampai saat ini belum 

dipotong. Kalopun dipotong dua puluh lima persen dari potong kayu itu milik 

masyarakat sisanya milik perhutani karena masyarakat juga turut menjaga dan 

memelihara. Untuk hasil hutan bukan kayu pengembangan andalannya disini adalah 

kopi. Namun kendalanya masyarakat disini tidak mau menanam, hanya mau rumput 
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awalnya. Tapi untuk saat ini masyarakat sudah mau untuk menanam kopi. Ada juga 

tanaman kapulaga dan bauh buahan tapi tidak banyak.” Ketua LMDH Wana Hijau 

Lestari 

“ Untuk peternakan itu dulu ada kandang komunal tapi sekarang ini menurun. 

Kandang komunal itu kandang bersama atau kandang kelompok. Kenapa sekarang 

menurun karena pada pelaksanannya masyarakat bentrok ( perselisihan paham) saling 

ejek sehingga mempengaruhi peternakan itu. Untuk sekarang akhirnya ada yang 

keluar dari kandaag komunal dan buat kandang di pinggir pinggir rumahnya itu. “ 

Ketua LMDH Wana Hijau Lestari 

Pernyataan dari pihak perhutani : 

“Iya dek untuk di Sambak sendiri ada kampung ternak, masuknya komunal apa dia 

memanfaatkan HMT yang ada di hutan digunakan sebagai makanan ternaknya dengan 

dulu modal awal dari perhutani lewat sistem pinjaman bunga lunak.” Bu Rosma 

(Perhutani Kedu Utara) 

Pernyataan dari peternak : 

“ dulu dikasih kandang bersama dengan sistem satu kandang. Tapi ya ngoten lah mas 

perselisihan  warga dadine sak niki pun pecah piyambak-piyambak. Kadang wonten 

niku warga sg ngarit rumput ndamel pakan tapi wonten warga seng males dadine yo 

podo sambat mas, akhir e sak niki pun mboten wonten kandang bersama niku.” Pak 

Jumi 

Terkait fauna, dalam pelaksanaan PHBM Desa Sambak memanfaatkan 

tanaman rumput dalam hutan potorono untuk pengembangan  ternak kambing dan sapi. 

Pada awalnya modal yang digunakan oleh LMDH ini berasal dari perhutani yang 

diperoleh dengan sistem pinjaman bunga lunak dengan bunga 0,06 % per bulan dalam 

3 tahun. Modal awal yang diberikan dulu senilai dengan Rp 32.250.000 untuk 43 ekor 

kambing. Kambing yang dikembangkan di Desa Sambak sendiri merupakan jenis 

kambing Jawa Randu. Pengelolaannya untuk peternakan kambing dan sapi ini bersifat 
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kandang komunal atau kandang kelompok atau kandang bersama. Untuk 

pemasarannya sendiri biasanya waktu Idul Adha karena bertepatan dengan hari raya 

kurban sehingga ada peningkatan selain itu pemasarannya bersifat kondisional sehari-

hari kalau ada permintaan.  

Pemanfaatan HMT sendiri masyarakat memiliki keuntungan dimana pada 

daerah lain pengambilan HMT dalam kawasan hutan oleh perhutani dikenakan biaya 

namun untuk PHBM di Desa Sambak tidak dikenakan biaya atau gratis.Akan tetapi 

untuk saat ini mengenai peternakan kambing atau sapi dengan landang komunal sudah 

tidak berjalan. Hal itu disebabkan oleh adanya gesekan atau perselisihan paham oleh 

para peternak contohnya saat terdapat kandang komunal banyak peternak saling iri satu 

sama lain dikarenakan ketika ada peternak yang mencari rumput, ada peternak lain 

yang tidak mencari rumput yang justru mengambil pakan peternak lain. Sehingga 

peternak yang mencari pakan atau rumput itu merasa dirugikan yang mengakibatkan 

perselisihan satu sama lain. Dampak dari hal tersebut kandang yang dulunya komunal 

atau kelompok sekarang mernjadi terpecah sehingga para peternak mendirikan 

kandang sendiri di pinggiran rumahnya. Sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan 

peternakan ini menjadi kurang pengawasan oleh LMDH. 

Pernyataan dari Ketua LMDH : 

“ Masyarakat dikita untuk HMT itu bisa dikatakan diuntungkan mas karena dalam 

pengambilan HMT nya tidak dikenakan biaya dari perhutani. Maka dari situ mereka 

mau nya PHBM itu cuma rumput saja.” Pak Sutikno ketua LMDH Wana Hijau Lestari 
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Pernyataan dari Sekretaris LMDH : 

“ Kalo daerah lain HMT itu bayar mas ada harganya, setiap bongkot  itu bisa 5000 

rupiah, namun disini free gratis tanpa dipungut biaya. Itu juga salah satu keuntungan 

yang diperoleh masyarakat sini “ Pak Danu Sekretaris LMDH Wana Hijau Lestari 

Jadi pada pelaksanaan pengembangan flora dan fauna PHBM Desa Sambak 

dari tiga poin program kerja sudah terlaksana. Dimana pada pelaksanaannya 

pengembangan flora meliputi tanaman kopi, kapulaga, buah, dan HMT. Namun 

tanaman kopi menjadi fokus utama dalam skema tanaman dibawah tegakan. Dalam 

pengembangan fauna sendiri, pada PHBM Desa Sambak terdapat kampung ternak 

kambing dimana dalam pelaksanaannya memanfaatkan HMT ( Hijauan Makanan 

Ternak ) sebagai makanan ternak kambing yang mana dulu modal awalnya berasal dari 

perhutani melalui sistem pinjaman bunga lunak. Untuk pemasarannya ternak sendiri 

terbatas pada waktu Hari Raya Idul Adha atau kurban selain itu pemasaraannya bersifat 

kondisional saja pada kebutuhan sehari-hari. 

3.2.1.5 Pemanfaatan Sumber Air 

Pelaksanaan PHBM Desa Sambak mengenai pemanfaatan sumber air dilakukan 

melalui pelaksanaan program kerja LMDH Wana Hijau Lestari yakni memanfaatkan 

potensi sumber mata air untuk perikanan air tawar. 

“ Hanya memanfaatkan sumber mata air yang ada di hutan. Termasuk di embung itu 

selain wisata alam juga ada pengelolaan  perikanan air tawarnya. Selain embung itu 

juga ada yang lainnya di kolam-kolam , tapi untuk sekarang belum banyak. Dan 

sekarang masih ada ikannya mas tapi yang mancing itu malah wong njobo mas. Lha 

ini kurangnya kepedulian masyarakt sisni. Mereka itu untuk bisa peduli itu susah. 
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Harusnya kalau ada orang luar seng mancing itu ada aturan atau bayuar atau apa. 

Tapi disini tidak, mereka yang mancing dari luar itu gratis. Harusnya kan masyarakat 

disini mengelola itu akan tetapi disini dibiarkan saja. Padahal ada aturan tetapi karena 

hal itu jadi pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik. Lha itu wong njobo ae gelem 

tapi masyarakat disini gak gelem mengelola. “ Ketua LMDH Wana Hijau Lestari 

Pernyataan dari perhutani 

“ Itu mungkin pemanfaatan sumber mata ait dengan melihara ikan di kolam-kolam 

pribadi. Jadi ikan ikannyadi kelola sendiri-sendiri oleh masyarakt disitu “ Bu Rosma 

Perhutani Kedu Utara 

Pelaksanaan peningkatan potensi sumber mata air dengan perikanan air tawar 

di PHBM Desa Sambak dilakukan pada embung desa dan kolam-kolam. Embung 

sendiri sebagai salah satu wisata alam juga dimanfaatkan untuk perikanan air tawar. 

Namun pada pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik sehingga kondisi embung saat 

ini menjadi mangkrak. Padahal dengan kondisi geografis embung yang cukup luas 

seharuisnya dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai tempat kolam perikanan air tawar 

atau pun untuk tempat wisata. 
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Gambar 3.8 

Embung Sambak 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

   Masyarakat sekitar kurang peduli terhadap pelaksanaan pengelolaan 

program air tawar tersebut sehingga ikan yang ada di embung tersebut tidak ada 

perawatan dan ikan-ikannya diambil atau dipancing oleh masyarakat luar. Padahal 

sebenarnya ada aturan mengenai pengelolaan ikan air tawar tersebut namun karena 

kesadaran masyarakat akan pengelolaan ikan tersebut tidak ada jadinya ikan tersebut 

dibiarkan saja, bahkan pemancing dari luar pun tidak dikenakan biaya pada saat 

memancing di embung tersebut. Begitu pula kolam-kolam pribadi masyarakat, dimana 

mereka mengelola secara mandiri dalam pemasarannya mereka juga mandiri. Namun 

untuk kolam yang dimiliki pribadi ini jumlahnya sangat sedikit. Jadi dapat disimpulkan 

dalam pengelolaan perikanan air tawar pada PHBM Desa Sambak ini tidak berjalan 

dengan baik karena kurangnya kepedulian dari masyarakat dan kurangnya pengawasan 

dari LMDH dalam pelaksanaan pengelolaan perikanan air tawar Desa Sambak. 
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3.2.2 Pelaksanaan PHBM di Desa Sambak dalam Ruang Lingkup Luar Hawasan 

Hutan 

Pelaksanaan PHBM di Desa Sambak yang dilakukan pada ruang lingkup luar kawasan 

hutan mengacu pada SK Gubernur Jawa Tengah bab IV pasal 5 poin (2) disebutkan 

ruang lingkup kegiatan  PHBM luar kawasan hutan mencakup : 

a. Pembinaan Masyarakat Desa Hutan : 

1. Pemberdayaan kelembagaan Kelompok Tani Hutan. 

2. Kelembagan Desa. 

3. Pengembangan ekonomi kerakyatan. 

b. Perbaikan biofisik Desa Hutan 

1. Pengembanmgan Hutan Rakyat 

2. Bantuan sarana prasarana desa hutan 

Ruang lingkup luar kawasan diatas dalam penelitian implementasi PHBM di 

Desa Sambak akan diturunkan ke dalam program kerja LMDH Wana Hijau Lestari 

agar nantinya akan diketahui bagaimana keberjalanan impelementasi PHBM di Desa 

Sambak. 

3.2.2.1 Pembinaan Masyarakat Desa Hutan 

Pembinaan masyarakat desa hutan dalam ruang lingkup kawasan luar hutan 

pelaksanaan PHBM ini mempunyai tiga aspek utama yakni pemberdayaan 

kelembagaan, kelembagaan desa, dan ekonomi pengembangan kerakyatan. 
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a. Pemberdayaan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan. 

Pelaksanaan pemberdauyaan kelembagaan daya hutan Dilaksanakan dengan 

pembagian kelompok tani hutan. Dimana pada desa Sambak sendiri terbagi atas 3 

kelompok berdasarkan dusun yakni : 

- Kelompok Tani Sugaung 

- Kelompok Tani Kebonlegi 

- Kelompok Tani Sedahan 

Pembentukan kelompok tersebut selain berdasarkan dengan dusun juga 

berdasarkan dengan akses ke hutannya.  

“ Yang ini itu akses dari kebonlegi mas,untuk akses sigaung sama sedahan iku bedo 

tapi kadang juga ada yang lewat sini seng sigaung kalih sedahan. Akses sini yang buat 

masyarakt gotong royong ambil batu dari sungai mas trus dipecah jadi jalan. Biasanya 

sampai malam mas rame rame  sampe jam 2” Pak Jumi 

 

Pernyataan dari Sekretaris LMDH 

“  Luas hutan potorono sendiri kan luas kan mas, jadinya terbagilah kelompok 

kelompok tersebut guna memudahkan. Selain itu ya kalo mau kumpul kumpul juga 

mudah dalam koordinasinya” Sekretaris LMDH Wana Hijau Lestari 

 

Hutan potorono memiliki luas 94,6 hektar dengan jumlah pangkuan petani di 

PHBM Desa Sambak berjumlah 225 orang sehingga sangat diperlukan pembentukan 

kelompok tani di Desa Sambak.  Adanya pemberdayaan masyarakat dengan kelompok 

tani hutan pelaksanaannya bertujuan untuk memudahkan koordinasi dan akses 

informasi dalam setiap kegiatan PHBM Desa Sambak. Sebagai contohnya kegiatan 

penyuluhan mengenai kopi dan kegiatan gotong royong akses jalan ke hutan.  Selain 
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itu terkait pengurus LMDH Wana hijau Lestari, pengambilan SDM nya juga berasal 

dari tiga kelompok tani tersebut agar dalam pelaksanaan PHBM merata pada setiap 

kelompok tani agar tidak menimbulkan kecemburuan. 

Jadi kesimpulannya dalam pemberdayaan kelembagaan Kelompok Tani Hutan 

sudah berjalan dengan terbentuknya tiga kelompok tani hutan yakni sigaung, kebonlegi 

dan sedahan. Dimana dengan adanya kelompok tersebut mempermudah dalam 

koordinasi ketika adanya penyuluhan, kegiatan warga atau dalam akses informasi 

masyarakat 

b. Kelembagaan Desa 

Terkait kelembagaan Desa, LMDH Wana Hijau Lestari meiliki program kerja 2016-

2020 yakni : 

- Meningkatkan prestasi Lembaga dengan mengikuti berbagai macam perlombaan. 

- Meningkatkan dan menjaga hubungan baik dengan instansi terkait. 

- Menuju LMDH yang Mandiri dan Berprestasi. 

  Pelaksanaan kelembagaan Desa pada PHBM di Desa Sambak dilaksanakan 

dengan pembentukan LMDH Wana Hijau Lestari. LMDH Wana Hijau Sendiri 

dibentuk pada tahun 2000. Pada tahun 2003 LMDH Wana Hijau Lestari 

diaktanotariskan dengan akta notaris No. 7 tanggal 25 Agustus 2003. Dimana pada akta 

notaris tersebut berisi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) 

mengenai kewenangan-kewenangan masyarakat dan Perhutani. 

“Sejarahnya itu tahun 2000 , ada program PHBM tahun 2000 ya yang dicetuskan oleh 

perhutani. Perhutani pada masa itu membentuk lmdh dan pada tahun 2003 Lmdh 
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tersebut sudah di akta notariskan, Akta notarisnya berisi kewenangan, tujuan dari 

pembentukan LMDH, dan pedoman AD/ART dari LMDH. Untuk AD/ART tiap tahun 

tidak ganti, yang ganti itu adalah progra kerja dari LMDH yaitu 5 tahun sekali ganti. 

Untuk dulu sih tahun 2003 mulai, tapi dulu kan belum tertata. Baru saya masuk tahun 

2010. Sudah mulai jelas program kerjanya. Saya pada pembuatan ad art itu belum 

begasbung pada LMDH. Terkait pengorganisasian apalagi SDM ya nyuwun sewu di 

pengurus kami masih banyak yang tidak aktif jangn disamakan dengan orang kota. “ 

Sekretaris LMDH Wana Hijau Lestari 

 

Namun dalam keberjalannya LMDH pada beberapa tahun awal sejak berdiri 

belum terlalu baik penataannya sehingga PHBM di Desa Sambak hanya berkutat pada 

kegiatan mencari rumput di hutan. Mulai pada tahun 2008 LMDH Wana Hijau Lestari 

memiliki penataan yang jelas dari mulai struktur organisasi sampai program sudah 

memiliki arah yang jelas. Namun saat ini hal ini pengorganisasian LMDH dalam  

keberjalananya juga tidak lepas dari adanya permasalahan atau kendala yakni dimana 

SDM pada LMDH Wana Hijau Lestari masih banyak tidak aktif dikarenakan pada 

dasarnya mereka juga ada kegiatan mata pencahariaan utama sehingga tugasnya pada 

LMDH ini hanya sebagai sampingan. 

“ 5 tahun pertama itu pelaksanaannya pembagian petak pangkuan itu pada 225 orang 

dfengan  setiasp orangnya dapat seperasmpat hektar. Luas lahan 94.6 hektar. Dulu 

tugasnya yang pentiong urip yg penting terjaga kelestarian hutannya. Kegiatannya 

dulu masyarakat hanya ditanami rumput saja saja se[erti daun ketela rata rata 

ditanamai rumput daun ketela. Dan dulu pembagian hasil itu belum ada walaupun 

rumput kalo dijual itu sebenarnya bisa. Masyarakat diberi kebebasab menanami 

rumpur dan mengambil setiaap hari untuk makanan ternak tanpa ada pembagian 

hasil.Berarti lima tahun pertama itu hanya rumput tok pak ? iys mas. 5 tahun kedua 

itu baru itu mulai penataan. Kita mulai bekerja sama dengan pemerintah desa itu 

mulai tahun 2008. Tahun itu sudah mulai mengenai rencana penanaman kopi. Dan 

pada periode ini masih dilakukan sosialisasi. Pada periode ini hutan potorono ini 

masih masuk ke dalam hutan tebang namun pada tahun 2006 diubah ke kawasan hutan 
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linding. Pada tahun inio muncul SPK Surat Perintah Kehutanan untuk penataan 

tebang tapi masyarakat sendiri menolak hal tersebut karena pada saat itu mata air 

sulit.“ Sekretaris LMDH Wana Hijau Lestari.  

“ Ya untuk pengurus itu ya ada yang tidak tanggap, ada yang pinter nanging cuek kan 

banyak , nek ora ditabuh ora gelem masuk. Yo karena ekonomi lek ora disondol ora 

mlaku “ Ketua LMDH Wana Hijau Lestari 

Hubungan LMDH Wana Hijau Lestari dengan masyarakat terkadang juga 

memiliki gap.  Anggapan masyarakat terhadap LMDH memiliki perbedaan yaitu 

sebagian masyarakat menganggap menjadi pengurus LMDH ini memiliki keuntungan 

sehingga ada masyarakat yang ingin menjadi pengurus. Padahal kenyatannya pengurus 

LMDH ini malah mengeluarkan biaya dalam berbagai kegiatan diikuti. Hal ini lah 

terkadang yang menjadikan gap tersebut sehingga masyarakat kesannya seperti iri 

dengan pengurus LMDH. 

“Kadang itu anggapan masyarakat terhadap kita itu masyarakat menganggap kalo 

kita itu jadi pengurus itu untung mas ada duit padahal kenyatannya sebenarnya malah 

kita yang nombok kadang kita ada kumpul di mana gitu purwokerta atau dimana 

dengan LMDH se Jateng misalnya, malah kita yang pakai biaya sendiri makan sendiri, 

kadang juga saya yang kasih makan mas” Ketua LMDH Wana Hijau Lestari. 

 

Terkait kelembagaan desa pelaksanaan PHBM disini melalui LMDH Wana 

Hijau Lestari memiliki visi misi yakni : 

- Visi 

Aktif dalam pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa dan pelestarian 

sumber daya hutan dengan semangat kebersamaan yang mandiri 
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- Misi 

1. Mendorong meningkatnya sumber daya manusia msyarakat desa hutan 

2. Mendorong terciptanya pembangunan desa secara merata 

3. Mendorong terciptanya semangat kebersamaan dalam melestarikan hutan 

4. Mendorong terwujudnya LMDH Wana Hijau Lestari yang mandiri 

 

Perwujudan poin poin visi misi pada LMDH Wana Hijau Lestari diwujudkan 

melalui program kerja. Adanya program kerja pada LMDH dimulai pada tahun 2008 

dimana pada tahun tersebut LMDH mulai memiliki penataan yang baik daripada 

sebelumnya. 

Gambar 3.9 

Program Kerja LMDH Wana Hijau Lestari 
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Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Terkait program kerja, beberapa program kerja LMDH memiliki kerja sama 

dengan instansi pemerintah salah satunya seperti pelatihan buta aksara. Program 

pelatihan buta aksara merupakan program kerja bersama antara LMDH Wana Hijau 

Lestari  dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang. Dimana pada program 

tersebut masyarakat diberikan pelajaran menganai keaksaraan dari mengenal huruf  

sampai membaca sebuah buku. Program tersebut dilaksanakan pada tahun 2010. Hasil 

dari program tersebut adalah sebagian masyarakat sudah mampu mengenali aksara 

namun banyak juga yang belum mampu mengenail aksara. Pada periode selanjutnya 

program buta aksara tidak masuk ke dalam program kerja lagi karena dianggap 

sebagian masyarakat sudah mampu mengenal aksara dan karena program dari Dinas 

Pendidkan sudah terselesaikan. Program kerjasama ini seperti ini yang sebenarnya 

rawan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan masyarakat desa hutan. Dimana mereka 

membuat program yang hanya bersifat simbolis bukan berkelanjutan. 

“ Ya kita itu pengennya pemerintah kalo mau buat ke kita itu ya terus menerus mas, 

tidak diawal aja. Masyarakat itu butuh programnya. Kadang yang mereka butuhkan 

cuma SPJnya aja setelah itu dibiarkan” Ketua LMDH Wana Hijau Lestari 

 

“ Sebagian disini sudah bisa baca tulis mas, tapi ya namanya juga orang tua juga pasti  

banyak yang bingung ngerti tulisan” Sekretaris LMDH Wana Hijau Lestari 

 

Selain itu ada program terkait perikanan, dimana Dinas Peternakan dan 

Perikanan Kabupaten Magelang melakukan program sebar benih ikan di embung dan 

sungai. Namun program tersebut hanya berjalan beberapa waktu saja karena kelanjutan 
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dari program tersebut dan penataannya kurang apalagi ditambah embung yang 

sekarang ini mangkrak menjadikan program kerja LMDH Wana Hijau Lestari 

mengenai budidaya perikanan air tawar tidak maksimal. Banyak program kerja LMDH 

yang merupakan proyek berbagai dinas di Kabupaten Magelang namun dalam 

pelaksanannya lebih ke gencar diawal terus lemah diakhir sehingga keberlanjutan 

program tersebut menjadi tidak ada. 

“ Dulu itu ada program sebar benih ikan mas disini tapi ya sekarang aja opo embung 

aja tidak ada yang mengurusi ya ikan ikannya dipancingi sama warga warga luar. 

Dulu itu dari pendidikan ada, perkebunan , kehutanan ada, sampai ada kebun bibit 

rakyat tapi setelah itu program selesai masyarakat tidak nyambung eneh ya sudah, 

Dulu kebun bibit raya rongewu wolu tapi sekarang sudah dijuali semua ya habis semua 

to  “ Ketua LMDH Wana Hijau Lestari 

 

Terkait prestasi lembaga, LMDH Wana Hijau Lestari memiliki prestasi yang 

patut dibanggakan dimana pada tahun 2006 meraih prestasi Pekan Konservasi Alam 

mendapat juara II dan pada tahun 2016 meraih kalpataru provinsi Jawa Tengah. 

“ Tahun 2006 dapet juara dua pada pekan konservasi Alam, nah yang baru baru ini 

kemaren dapet kalpataru tapi tingkat provinsi tahun 2016 dek”  Bu Rosma Perhuitani  

 

“ Iya benar dulu itu ada penghargaan prestasi PKA 2006 juara II dan tahun 2016 

kemaren LMDH dapat kalpataru, tapi ya itu uang atas penghargaan itu entah 

dibanding sama kita kumpul kumpul ya malah nombok kitanya dan dari tiu seng oleh 

jeneng yo nduwuran”. Ketua LMDH Wana Hijau Lestari. 

 

Namun penghargaan yang didapatkan oleh LMDH Wana Hijau Lestari tidak 

dibarengi dengan peningkatan pendapatan atas penghargaan tersebut  dimana  uang 

atas penghargaan kalpataru tahun 2016 tidak mampu menutup biaya persiapan lomba. 
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Sehingga terkadang dari LMDH Wana Hijau Lestari bekerja keras mencari dana untuk 

biaya operasional persiapan lomba 

Kelembagaan LMDH Wana hijau Lestari dalam hal anggaran juga memiliki 

permasalahan dimana tidak adanya uang kas lembaga sehingga dalam melaksanakan 

perkumpulan atau kegiatan hanya mengandalkan bantuan atau memakai uang pribadi 

pengurus.  

“ Kita mengadakan studi banding dengan biaya sendiri masyarakat tidak ditarik. 

Belum ada kas, dari saya sendiri. Pakai mobil saya, makan minum saya. Kadang ada 

yang dari pemerintah desa juga lewat ADD. Ke magelang saja 50 ribu kalau mobil 

100 ribu  untuk bensinnya.” Ketua LMDH Wana Hijau Lestari 

 

Kegiatan seperti studi banding pada PHBM Desa Sambak masih menggunakan 

dana pribadi atau ADD Desa Sambak. Dana pribadi berasal dari dana pengurus LMDH 

Wana Hijau Lestari. Dana ADD berasal dari dana pemerintah desa dimana sebagian 

pengurus desa juga merupakan pengurus LMDH. Jadi dapat disimpulkan kelambagaan 

LMDH dalam penataannya masih belum berjalan dengan baik walaupun sudah pernah 

mendapatkan prestasi penghargaan, dimana pengorganisasian  masih terdapat pengurus 

yang belum tanggap, selain itu dari segi anggaran juga masih belum memiliki kas 

lembaga. 

c. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan 

Pengembangan ekonomi kerakyatan pada pelaksanaan PHBM di Desa Sambak 

diwujudkan melalui program kerja LMDH Wana Hijau Lestari 2016-2020 yakni : 

“ Melaksanakan peningkatan ekonomi berdasar potensi lokal”  
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Pelaksanaan dari program kerja tersebut berupa pengembangan keterampilan 

petani melalui penanaman tanaman kopi robusta.  Pengembangan keterampilan 

tersebut berupa pelatihan, studi banding atau penyuluhan. Pelatihan budidaya kopi 

dilaksanakan dengan pembelajaran pengetahuan tentang bagaimana tumbuhan kopi 

tersebut dapat berkembang secara baik. Pelatihan yang dilakukan oleh LMDH Wana 

Hijau Lestari terhadap petani cukup dilakukan dengan sering, biasanya bersifat formal 

ada juga yang informal berdasar kelompok petani. 

“  Salah satunya lewat keaksaraam Usaha Mandiri mas dari Dinas Pendidikan. 

Pendidikan dari buta aksara trud ke profesi mereka dilanjutkan ke usaha mandiri. 

Pelatihannya sesuai dengan kebutuhan yang kopi ya kopi yang ternak ya ternak. Disini 

berulang kali nek itu sudah menyangkut kawasan saya menggunakan itu usaha 

mandiri. Tinggal sambungnya saja untuk waktunya,  kalau ada program dari 

pemerintahan ya kita mengakses mau. Tapi ya nek sekarang saya tidak begitu seneng, 

masyarakat disini melihatnya hanya duitnya saja. Malah terkadang ada penyuluhan 

tapi ya sekedar teori, masyarakat tidak butuh teori butuhnya praktek. Kadang 

penyuluhnya  itu pindahan dinas mana begitu sehingga kadang ora mnguasai materine 

mas “ Ketua LMDH Wana Hijau Lestari 

 

“ Ya dulu dapat dari temanggung belajar kopi mas, piye carane nanem kopi. Saya juga 

buat gilingan kopi sendiri di rumah itu saya lihat petani kopi di temanggung terus saya 

buat sendiri di rumah “ Pak Jumi 

 

Pelatihan yang dilakukan dalam peningkatan ekonomi ini berupa kegiatan 

sambungan dari hasil kegiatan Keaksaraan Usaha Mandiri dari Dinas Pendidikan. 

Dimana pada kegiatan ini dilakukan pelatihan keterampilan sesuai dengan bidang 

profesi mereka seperti budidaya kopi atau peternakan. Selain itu pelatihan juga dapat 

berbentuk studi banding ke daerah lain agar masyarakat mengerti dan belajar ke daerah 
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lain menegani keterampilan dari daerah tersebut seperti halnya ke Temanggung untuk 

pelatihan budidaya kopi. Namun untuk sekarang ini LMDH membatasi adanya 

pelatihan dikarenakan antusiasme masyarakat mengikuti itu berdasarkan uang yang 

didapatkan bukan ilmu yang didapatkan dari pelatihan. Selain kegiatan pelatihan, 

dilaksanakan juga kegiatan program penyuluhan  dari instansi pemerintahan. Akan 

tetapi kegiatan ini cenderung tidak efektif dikarenakan terkadang penyuluhan hanya 

bersifat teoritis bukan praktek sehingga masyarakat kurang bisa menyerap apa yang 

disampaikan dari penyuluhan. 

Sumber dana pelatihan dan studi banding seperti ini bersumber dari bantuan 

pemerintah dan swadaya mandiri. Mendapatkan dana dari pemerintah apabila bekerja 

sama dengan instansi pemerintah seperti halnya Dinas Pendidikan. Akan tetapi kalau 

tidak bekerja sama dana yang dikeluarkan berasal dari dana pribadi pengurus LMDH 

Wana Hijau Lestari atau terkadang mendapat dana dari Desa Sambak. 

“ Untuk sumber dana ya kita dapat teko dinas-dinas itu mas contoh dinas pendidikan, 

tapi kadang kita juga dibantu desa digolekne dana dari desa dfari pak lurah ngotak 

ngatik anggran desa, Kadang juga pakai dana pribadi saya sendiri. Kita mengadakan 

studi banding dengan biaya sendiri masyarakat tidak ditarik. Belum ada kas, dari saya 

sendiri. Pakai mobil saya, makan minum saya. Kadang ada yang dari pemerintah desa 

juga lewat ADD. Ke magelang saja 50 ribu kalau mobil 100 ribu  untuk bensinnya.” 

Ketua LMDH Wana Hijau Lestari 

 

Dalam PHBM Desa Sambak sendiri sekarang ini petaninya fokus pada 

budidaya kopi pra dan pasca panen setelah pemetikan. Setelah itu petani mempunyai 

kebebasan untuk menjual ke Kepala Desa atau menjual ke tengkulak. Karena pada 

pemasaran ini LMDH belum mempunyai sistem yang terintegrasi sehingga petani 
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memiliki kebebasan dalam pemasaran. Kepala Desa disini juga berperan sebagai 

tengkulak sendiri tanpa ada hubungan dengan LMDH, yang berarti keuntungan dari 

biji kopi itu sebagai keuntungan pribadi. Brand “Potorono Coffe” sendiri itu juga 

merupakan brand pribadi kepala desa yang nantinya dipasarkan sendiri ke beberapa 

swalayan di magelang. Jadi Brand “Potorono Coffe”  tersebut merupakan brand kepala 

desa bukan brand dari LMDH Wana Hijau Lestari. Dampak dari belum adanya sistem 

pemasaran yang terintegrasi tersebut adalah banyak petani yang melakukan 

penimbunan biji kopi dikarenakan para petani menunggu harga pasaran kopi tinggi 

baru nanti setelah itu dijual, akan tetapi ada juga petani yang setelah petik langsung 

dijual dikarenakan memerlukan biaya secara mendesak. Hal ini seharusnya menjadi 

perhatian LMDH, adanya koperasi sangat dibutuhkan oleh petani untuk 

keberlangsungan hidup. 

“   Ya kalo pemasaran itu pribadi mas dari saya dan rekan-rekan. Tapi tujuan saya itu 

memajukan kopi sambak ini dengan brand Potorono Coffee. Pemasarannya ya media 

sosial dan ke swalayan swalayan magelang yang masarin itu ya pak danu itu lho, 

kemaren saja dapat pesanan 80 bungkus biji kopi. Itungannya ya seperti pak danu itu 

beli disaya terus dijual ke swalayan. “ Kepala Desa Sambak 

 

“ Maunya ya seperti itu mas ada koperasi dadi lek ono petani yang butuh duit dulu 

bisa pinjam nanti setelah panen petik merah baru dibalekne. Kan enak lek ngunu mas. 

“ Pak Jumi petani kopi 

 

“ Ya itu untuk koperasi sebenarnya dulu ada tapi ya gak berjalan mas sekarang ini 

karena modalnya kan akeh mas untuk koperasi kui. Koperasi sini itu karya wana usaha 

namanya dulu. “ Ketua LMDH Wana Hijau Lestari 
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Padahal jika terdapat koperasi pada PHBM Desa Sambak nantinya kan 

memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat desa hutan. Dimana 

masyarakat tidak perlu menimbun biji kopi untuk mendapatkan hasil dan untuk 

mengurangi produktivitas petani yang memanen petik hijau dikarenakan rata-rata 

petani yang menjual petik hijau itu petani yang membutuhkan biaya mendesak. Selain 

itu hasil dari koperasi tersebut juga dapat membantu keuangan kas LMDH Wana Hijau 

Lestari. Apalagi kondisi sekarang ini belum terdapat sistem integrasi pasca panen budi 

daya kopi pada LMDH Wana Hijau Lestari. 

“ Saya mengakui mas sebenarnya perkembangan PHBM disini sedikit lebih lambat 

dibanding daerah lain, daerah lain yang dulu belajar kekita terus sekarang malah 

lebih baik ada mas. Ya hal tersebut karena faktor SDM masyarakatnya sini masih 

tradisional. Masyarakatnya harus didorong lebih untuk berkembang. Ya contohnya 

saja kemarin desa sambak ditunjuk untuk lomba mewakili kecamatan kajoran tapi apa 

lomba kurang seminggu baru mau persiapan mas. Saya atadi nyeneni atau menasehati 

pengurus desa. Ya beginilah kondisi masyarakatnya DesaSsambak” Kepala Desa 

Sambak  

 

Kondisi perkembangan PHBM Desa Sambak cenderung lebih lambat 

dibanding dengan daerah lain ketika daerah lain yang dulu pernah belajar ke Desa 

Sambak malah sekarang kondisinya sudah jauh mandiri daripada PHBM Desa Sambak. 

Hal tersebut menurut Kepala Desa Sambak dikarenakan faktor SDM Desa Sambak 

yang memiliki kesadaran kurang sehingga harus didorong untuk bisa mandiri. Jadi 

dapat disimpulkan mengenai peningkatan ekonomi kerakyatan pada PHBM di Desa 

Sambak ini dilakukan dengan pelatihan, studi banding, dan penyuluhan kepada para 

masyarakat desa hutan yang sumber dananya bersal dari kerjasama dengan instansi 
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pemerintah dan swadaya pribadi. Adanya sumber dana swadaya pribadi dikarenakan 

LMDH Wana Hijau Lestari belum memiliki kas lembaga sehingga hanya 

mengandalkan dua sumber dana tersebut. Terkait perekonomian sejatinya masyarakat 

desa hutan memerlukan sistem poemasaran yang terintegrasi dari LMDH dan 

memerlukan koperasi hal itu dikarenakan pemasaran kopi di Desa Sambak masih 

bersifat tertata atau bebas artinya petani memiliki kebebasan dalam menjual hasil 

panennya ke tengkulak mana sehingga terkadang ada petani yang menimbun kopi 

untuk dijual ketika harga tinggi ke tengkulak, selain itu masih banyak petani yang 

menjual kopi dengan petik hijau dikarenakan keadaan ekonominya yang memerlukan 

biaya secara mendesak. 

3.2.2.2 Perbaikan Biofisik Desa Hutan 

Pelaksanaan perbaikan biofisik desa hutan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa 

Tengah No. 24 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat bab IV 

pasal 5 mencakup 2 aspek yakni : 

1. Pengembangan Hutan Rakyat. 

2. Bantuan sarana dan pra sarana Desa Hutan. 

Pengembangan hutan rakyat pada PHBM Desa Sambak dilaksanakan sama 

dengan pengembangan hutan negara yakni tanaman kopi. Justru dulu pada awalnya 

hutan rakyat lah yang menjadi percobaan budidaya kopi sebelum dilakukan di hutan 

negara. Hutan rakyat menjadi uji coba apakah lahan pada hutan potorono cocok untuk 

budidaya kopi robusta. Untuk saat ini rata-rata pengembangan jenis tanaman pada 
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hutan rakyat masih ditanami kopi dikarenakan kopi-kopi yang ditanam di hutan rakyat 

sudah mulai produktif  dikarenakan dulu pada waktu penanaman pada masa awal-awal 

sosialisasi budi daya kopi. 

“ Kalo niki hutan rakyat mas, malah daripada hutan negara niku dhisik hutan rakyat 

kopine, hutanh rakyat mbiyen dijadikan uji coba cocok nopo mboten.malah cocok” 

Pak Jumi  

 

“ Saya uji coba kopi niku lewat hutan rakyat dulu mas cocok apa enggak karena kan 

tiap daerah kan beda-beda, ndelalah cocok dan sampe saat ini “ Kepala Desa Sambak 

 

“ Saya berharap nanti kedepannya bukan hanya kopi mas yang ada di hutan rakyat 

atau hutan negara tetapi ada buah buahan kapulogo cengkeh dan sebagainya ben 

beragam “ Ketua LMDH Wana Hijau Lestari 

  

 

Pada kedepannya nanti diharapkan oleh ketua LMDH Wana hijau Lestari 

melalui hutan rakyat juga ini nantinya selain kopi ada jenis tanaman lainnya seperti 

buah buahan, tanaman kapulaga, dan cengkeh. Yang mana nanti juga menjadikan hutan 

rakyat sebagai uji coba dulu apakah cocok atau tidak untuk tanaman lainnya. 

Sementara mengenai bantuan sarana dan prasarana Desa Hutan pelaksnaannya masih 

belum maksimal. Untuk akses masuk ke dalam hutan saja akses jalannya belum layak 

dimana hanya jalan setapak dan sebagian besar masih tanah berlumpur belum 

bebatuan. Hal ini cukup beresiko untuk petani kopi, apalagi jika keadaan sehabis 

terkena hujan sehingga jalan berair dan licin yang dapat mengakibatkan jatuh atau 

cidera. 

“ Yo ngene iki mas dalan e neng alas, licin dadine kudu ati-ati. Ini sebagian jalannya 

sudah berbatu kemarin ada bantuan ngecor jalan bantuan teko partai, kalo senga batu 
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ini warga gotong royong sendiri cari batu dikali, kadang sampe malem jam 2” Pak 

Jumi  

 

 

Gambar 3.10 

Akses Jalan Hutan Potorono 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 Sarana prasarana akses jalan di Desa Sambak untuk ke hutan memiliki 3 jalur 

akses yakni jalur sigaung, jalur sedahan dan jalur kebonlegi. Dari 3 jalur tersebut,  jalur 

kebonlegi yang merupakan jalur yang paling baik dibanding jalur lain , namun 

disamping itu juga memiliki tingkat resiko yang masih cukup tinggi dikarenakan 
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sebagian besar jalannya masih tanah berlumpur sehingga ketika motor petani melewati 

jalur tersebut dapat beresiko jatuh apalagi nanti waktu panen dimana ketika panen para 

petani membawa muatan berat biji kopi. Banyaknya resiko keselamatan seperti ini 

yang dirasakan petani ketika masuk ke dalam hutan. Jadi dapat disimpulan sarana 

prasana yang berada dalam PHBM Desa Sambak belum memadai dikarenakan akses 

jalan ke hutan masih memiliki resiko yang cukup tinggi untuk petani dimana akses 

jalannya yang setapak, berlumpur dan belum bebatuan yang menjadikan tantangan 

sendiri untuk petani ketika pergi ke hutan untuk merawat tanamannya. 

3.3 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pengelolaan Hutan Bersama 

Masyarakat di Desa Sambak Kabupaten Magelang 

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Pengelolaan Hutan Bersama 

Masyarakat di Desa Sambak Kabupaten Magelang didapatkan melalui wawancara 

secara mendalam dengan beberapa informan terkait. 

Dalam proses pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa 

Sambak Kabupaten Magelang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. 24 Tahun 

2001 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat yang diwujudkan dengan 

program kerja LMDH Wana Hijau Lestari tahun 2016-2020 ditemukan beberapa  hal 

yang mempengaruhi pelaksanaan PHBM di Desa Sambak yang kemudian dirumuskan 

menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi yakni faktor Sumber Daya Manusia, faktor 

koordinasi, faktor lingkungan masyarakat, dan faktor anggaran. 

3.3.1 Sumber Daya Manusia  
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Faktor Sumber Daya Manusia atau SDM menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan PHBM di Desa Sambak. Dimana pada faktor SDM disini berkaitan 

dengan masyarakat sebagai anggota LMDH dan pengurus LMDH yang mempengaruhi 

keberjalanannya PHBM Desa Sambak. 

“ Kesulitan disini itu dari 2 faktor mas dari dalam dan dari luar. Dari dalam itu, 

masyarakatnya dan pengurus. Masyarakat disini sulit untuk diajak berkembang njaluk 

kepenake dewe. Kalau dari pengurus, Ya untuk pengurus itu ya ada yang tidak 

tanggap, ada yang pinter nanging cuek kan banyak , nek ora ditabuh ora gelem masuk. 

Yo karena ekonomi lek ora disondol ora mlaku” Ketua LMDH Wana Hijau Lestari 

 

“ Saya mengakui mas sebenarnya perkembangan PHBM disini sedikit lebih lambat 

dibanding daerah lain, daerah lain yang dulu belajar kekita terus sekarang malah 

lebih baik ada mas. Ya hal tersebut karena faktor SDM masyarakatnya sini masih 

tradisional. Masyarakatnya harus didorong lebih untuk berkembang. Ya contohnya 

saja kemarin desa sambak ditunjuk untuk lomba mewakili kecamatan kajoran tapi apa 

lomba kurang seminggu baru mau persiapan mas. Saya atadi nyeneni atau menasehati 

pengurus desa. Ya beginilah kondisi masyarakatnya DesaSsambak” Kepala Desa 

Sambak 

 

Terkait masyarakat sebagai obyek, faktor SDM di Desa Sambak masih 

cenderung bersifat tertutup sehingga ketika mereka dituntut untuk berkembang mereka 

akan lambat perkembangannya. Salah satunya ketika sosialisasi tanaman kopi. Hanya 

sedikit dari petani kopi yang mau menanam kopi dikarenakan sebagian besar masih 

takut akan rugi jika menanam kopi. Masyarakat cenderung takut mencoba hal baru 

sehingga perkembangan tanaman kopi dalam PHBM menjadi terhambat. Hal tersebut 

juga dipengaruhi karena masyarakat disini sudah terlalu nyaman dengan pelaksanaan 

HMT yang dirasa bagi mereka itu mudah. Untuk keadaan saat ini jumlah petani kopi 

pada PHBM Desa Sambak mengalami peningkatan dimana hal sebagian petani kopi 
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sudah memperoleh hasil dari budidaya kopi sehingga masyarakat lainnya yang 

sebelumnya belum memiliki kesadaran akan budidaya kopi menjadi ikut dalam 

pelaksanaan budidaya kopi. 

Selain itu terkait pengurus LMDH, pengurus LMDH Wana Hijau Lestari 

cenderung kurang tanggap sehingga dalam suatu situasi dimana membutuhkan SDM 

pengurus LMDH mereka harus didorong terlebih dahulu untuk partipasinya. Karena 

disini menjadi pengurus LMDH bukan merupakan pekerjaan yang utama melainkan 

bersifat sukarela sehingga tidak terdapat penghasilan atau gaji didalamnya. Hal itu 

berarti pengurus LMDH mempunyai pekerjaan utama diluar pekerjaan menjadi 

pengurus LMDH. Dalam pelaksanaan PHBM Desa Sambak adanya pengurus LMDH 

Wana Hijau Lestari yang kurang tanggap secara tidak langsung mempengaruhi pelaksa 

onaan kegiatan PHBM sehingga memungkinkan terdapat personil yang kurang pada 

suatu kegiatan PHBM yang diadakan oleh LMDH Wana Hijau Lestari.   

3.3.2 Koordinasi 

Faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan PHBM di Desa Sambak yang 

selanjutnya adalah faktor koordinasi. Koordinasi dalam hal ini melibatkan beberapa 

pihak yang mempunyai kepentingan dalam PHBM yakni masyarakat, LMDH, instansi 

pemerintah, serta perhutani. Koordinasi yang terjadi antar pihak dalam PHBM Sambak 

terkadang belum berjalan baik. Hal tersebut dapat dilihat pada beberapa pelaksanaan 

program kegiatan instansi pemerintah yang dimasukkan ke rangkaian kegiatan PHBM  
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hanya bersifat sekali tanpa berkelanjutan padahal masyarakat Desa Sambak 

membutuhkan program yang bersifat berkelanjutan. 

“  Salah satunya lewat keaksaraam Usaha Mandiri mas dari Dinas Pendidikan. 

Pendidikan dari buta aksara trus ke profesi mereka dilanjutkan ke usaha mandiri. 

Pelatihannya sesuai dengan kebutuhan yang kopi ya kopi yang ternak ya ternak. Disini 

berulang kali nek itu sudah menyangkut kawasan saya menggunakan itu usaha 

mandiri. Tinggal sambungnya saja untuk waktunya,  kalau ada program dari 

pemerintahan ya kita mengakses mau. Tapi ya nek sekarang saya tidak begitu seneng, 

masyarakat disini melihatnya hanya duitnya saja. Malah terkadang ada penyuluhan 

tapi ya sekedar teori, masyarakat tidak butuh teori butuhnya praktek. Kadang 

penyuluhnya  itu pindahan dinas mana begitu sehingga kadang ora mnguasai materine 

mas “ Ketua LMDH Wana Hijau Lestari 

 

Ya kita itu pengennya pemerintah kalo mau buat ke kita itu ya terus menerus mas, tidak 

diawal aja. Masyarakat itu butuh programnya. Kadang yang mereka butuhkan cuma 

SPJnya aja setelah itu dibiarkan” Ketua LMDH Wana Hijau Lestari  

 

“ Dulu itu ada program sebar benih ikan mas disini tapi ya sekarang aja opo embung 

aja tidak ada yang mengurusi ya ikan ikannya dipancingi sama warga warga luar. Dulu 

itu dari pendidikan ada, perkebunan , kehutanan ada, sampai ada kebun bibit rakyat 

tapi setelah itu program selesai masyarakat tidak nyambung eneh ya sudah, Dulu kebun 

bibit raya rongewu wolu tapi sekarang sudah dijuali semua ya habis semua to  “ Ketua 

LMDH Wana Hijau Lestari 

 

Koordinasi yang dimaksudkan berdasarkan keterangan diatas adalah koordinasi 

yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan LMDH Wana Hijau Lestari. Pada 

pelaksanaannya koordinasi yang terjalin antar dua pihak tersebut kurang berjalan baik 

dimana pada pelaksanaan kegiatan PHBM terdapat kegiatan yang berjalan hanya 

sebatas diawal saja. Setelah pelaksanaan kegiatan berjalan, pihak instansi seakan tidak 

melakukan komunikasi, koordinasi dan pengawasan yang intens terhadap kegiatan 

tersebut sehingga output yang menjadi tujuan kegiatan menjadi tidak tercapai. Selain 
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itu, terdapat juga program kegiatan penyuluhan PHBM Desa Sambak dimana kegiatan 

itu melibatkan pihak LMDH Wana Hijau Lestari yang bekerjasama dengan instansi 

pemerintah sebagai penyedia penyuluh. Namun dalam pelaksanaan kegiatan 

penyuluhan kurang berjalan dengan efektif, hal tersebut disebabkan pihak penyuluh 

hanya memberikan teori saja tidak dalam hal praktek sehingga apa yang disampaikan 

pada penyuluhan tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.  

Selain koordinasi yang terjadi di atas, koordinasi pada PHBM juga terjadi 

melibatkan pihak Perhutani dengan LMDH Wana Hijau Lestari. Terkait hal tersebut, 

koordinasi yang terjalin antar keduanya cukup dilakukan secara rutin. LMDH Wana 

Hijau Lestari masih memiliki kewajiban pinjaman kepada Perhutani sehinggga 

intensitas Ketua LMDH Wana Hijau Lestari berkunjung ke Perhutani Kedu Utara 

dilakukan cukup sering sembari koordinasi terkait perkembangan PHBM Desa 

Sambak. Selain itu terdapat agenda evaluasi juga yang dilakukan perhutani terhadap 

PHBM sebagai bentuk pertanggungjawaban LMDH kepada Perhutani. 

“Ya untuk pengawasan kepada LMDH sendiri kita setiap tahuinnya terdapat 

evaluasi untuk tahu bagaimana perkembangan PHBMnya. Pak sutikno juga sering 

kesini curhat mas disana seperti apa jadi koordinasinya juga berjalan“ Ibu Rosma 

Perhutani Kedu Utara 

 

 “Kalau sama perhutani saya cukup sering kesana mas, saya kan juga ngurusin 

yang lingkup magelang juga jadinya perkembangan disini kadang yo cerito cerito 

mas“ Ketua LMDH Wana Hijau Lestari 

  

Selain itu koordinasi juga melibatkan LMDH Wana Hijau Lestari dengan 

masyarakat. Salah satu bentuk koordinasi yang terjadi antar keduanya pada PHBM 
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Desa Sambak ini adalah pemanfaatan keberadaan kelompok tani hutan sebagai alur 

penyampaian akses informasi. Apalagi pembentukan kelompok tani hutan pada PHBM 

Desa Sambak ini berdasarkan dusun sehingga memudahkan LMDH dalam 

menyebarkan informasi kepada masyarakat desa hutan terkait kegiatan PHBM. Selain 

itu koordinasi antara LMDH Wana Hijau Lestari dengan masyarakat juga berkaitan 

penggunaan lahan, dimana pada penggunaan lahan ini koordinasi yang terjadi bersifat 

paksaan antara LMDH Wana Hijau Lestari kepada masyarakat. Sistem koordinasi yang 

memaksa tersebut dipilih agar masyarakat Desa Sambak yang memiliki ijin 

pengelolaan ini bersedia mengelola lahannya. Apabila mereka tidak mengelola maka 

ijin pengelolaanuya akan dicabut dan diserahkan ke masyarakat lain yang mau 

mengelola lahan tersebut. Hal tersebut dilakukan agar mengurangi lahan yang tidak 

produktif dalam pelaksanaan PHBM Desa Sambak.  

“ Saya dalam memberi arahan ke petani harus tegel. Saya gak peduli dibenci petani 

atau tidak, tanggungjawab saya sebagai ketua disini untuk menghimbau ke petani iki 

lho wis dikasih lahan tinggal menanam kopi saja mereka masih tidak mau. Satu 

satunya cara menghadapi yang seperti itu ya dengan paksaan. Petani gakpapa menilai 

saya buruk toh disini saya tidak pengen keliahatan bagus oleh petani saya juga tidak 

akan dadi lurah” Ketua LMDH Wana Hijau Lestari. 

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas faktor komunikasi menjadi sangat 

penting dikarenakan faktor komunikasi ini berhubungan dengan beberapa pihak seperti 

masyarakat, LMDH, perhutani, dan instansi pemerintah terkait. Ketika koordinasi tidak 

tercapai diantara salah satu pihak maka suatu kegiatan menjadi tidak berhasil atau tidak 

mencapai tujuan yang diinginkan.  
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3.3.3 Faktor Anggaran 

Faktor Anggaran menjadi salah satu faktor dalam pelaksanaan program PHBM di Desa 

Sambak dikarenakan faktor ini merupakan salah faktor yang mempengaruhi di segala 

kegiatan PHBM Desa Sambak. Anggaran menjadi salah satu kesulitan  dalam 

pelaksanaan PHBM. Dimana dalam hal ini setiap kegiatan pelaksanaan PHBM 

memiliki sumber anggaran terbatas melalui bantuan instansi pemerintah atau swadaya 

pribadi. 

“ Untuk anggaran sumber dana ya kita dapat teko dinas-dinas itu mas contoh dinas 

pendidikan, tapi kadang kita juga dibantu desa digolekne dana dari desa dari pak lurah 

ngotak ngatik anggran desa, Kadang juga pakai dana pribadi saya sendiri. Kita 

mengadakan studi banding dengan biaya sendiri masyarakat tidak ditarik. Belum ada 

kas, dari saya sendiri. Pakai mobil saya, makan minum saya. Kadang ada yang dari 

pemerintah desa juga lewat ADD. Ke magelang saja 50 ribu kalau mobil 100 ribu  

untuk bensinnya.” Ketua LMDH Wana Hijau Lestari 

 

Sumber dana untuk pelaksanan PHBM Desa Sambak sekarang ini hanya 

didapatkan dari bantuan pihak lain seperti instansi pemerintah ketika ada program yang 

sesuai dengan instansi yang berkaitan. Selain itu sumber lainnya berasal dari ADD 

Pemerintah Desa Sambak jika ada program yang pelaksanaannya bekerjasama dengan 

pemerintah desa, apalagi sebagian pengurus LMDH Wana Hijau Lestari juga pegawai 

Pemerintah Desa Sambak. Terkadang jika pelaksanaan kegiatan berupa studi banding, 

penggunanan anggaran berasal dari dana pribadi. Hal itu dikarenakan LMDH Wana 
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Hijau Lestari belum memiliki kas lembaga. Selain itu pelaksanaan PHBM Desa 

Sambak juga belum memeberlakukan sistem bagi hasil sehingga tidak ada pemasukan 

ke LMDH.   

Selain itu LMDH dalam memenuhi kebutuhan dana juga memanfaatkan 

program simpan pinjam apalagi perhutani juga memberlakukan sistem bunga yang 

rendah. Belum adanya anggaran yang jelas ini sangat mempengaruhi perkembangan 

PHBM. Dimana perkembangan PHBM Desa Sambak menjadi terlambat karena dari 

segi anggaran hanya mengandalkan bantuan dari beberapa pihak. 

3.3.4 Lingkungan Masyarakat  

Faktor terakhir yang mempengaruhi pelaksanaan PHBM adalah faktor lingkungan 

masyarakat. Faktor ini menjadi salah satu faktor yang yang mempengaruhi PHBM 

dikarenakan karakteristik masyarakat Desa Sambak sendiri masih bersifat tertutup 

yang takut mengambil resiko. Hal tersebut terjadi ketika awal sosialisasi budidaya kopi 

pada PHBM Desa Sambak. Pada awalnya dulu masyarakat yang mau menanam kopi 

itu masih relatif sedikit dikarenakan mereka beranggapan bahwa kopi itu tidak 

produktif. Akan tetapi ketika melihat masyarakat lain memperoleh hasil dari menanam 

kopi perlahan perlahan dari mereka baru mau menanam kopi.    

“ Dulu awal-awal kami itu banyak cibiran dari masyarakat mereka beranggapan 

bahwa kopi itu tidak produktif. Tapi kita dari LMDH tetep kekeh penenaman kopi itu 

harus dilaksanakan dan yakin bahwa kopi itu merupakan potensi desa ini “ Sekretris 

LMDH Wana Hijau Lestari 

“ Dulu itu masyarakat menganggap kopi itu tidak menghasilkan, alhamdulillah berkat 

kerja keras . Masyarakat disini mulai terbuka dan mau menanam kopi. Sampai dulu 
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itu ada yang samapi ke rumah saya bilang matursuwun matur suwun pak sampun 

diajari nanem kopi “ Kepala Desa Sambak 

Selain itu kondisi masyarakat yang mempunyai latar balakang profesi beragam 

juga mempengaruhi pelaksanaan PHBM di Desa Sambak. Dimana dengan kondisi 

tersebut budaya masyarakat Desa Sambak cenderung ingin mendapatkan uang secara 

instan atau cepat. Hal itu menyebabkan dalam pelaksanaan PHBM budidaya kopi 

petani menjadi  kurang sabar seperti  menjual biji kopi yang hijau atau petik merah 

yang basah. Selain itu pada pelaksanaan penyuluhan, petani terkadang mengikuti 

penyuluhan hanya karena motif uang bukan karena ingin mendapatkan ilmu. 

‘’ Kadang petani dalam panen itru tergesa-gesa sehingga panen yang dihasilkan masih 

ijo atau petik hijau karo petik basah. Padahal kalo mau bersabar beberapa bulan 

mereka bisa petik merah. Petik hijau itu harganya 3000 kalo petik merah 6000 per 

kilonya. Tapi kadang kalo jual ke saya karena kasihan saya kasih 4000 untuk petik 

hijau.” Kepala Desa Sambak. 

“  Salah satunya lewat keaksaraam Usaha Mandiri mas dari Dinas Pendidikan. 

Pendidikan dari buta aksara trud ke profesi mereka dilanjutkan ke usaha mandiri. 

Pelatihannya sesuai dengan kebutuhan yang kopi ya kopi yang ternak ya ternak. Disini 

berulang kali nek itu sudah menyangkut kawasan saya menggunakan itu usaha 

mandiri. Tinggal sambungnya saja untuk waktunya,  kalau ada program dari 

pemerintahan ya kita mengakses mau. Tapi ya nek sekarang saya tidak begitu seneng, 

masyarakat disini melihatnya hanya duitnya saja. “ Ketua LMDH Wana Hijau Lestari 

Berdasarkan beberapa keterangan hal diatas, kondisi lingkungan masyarakat 

Desa Sambak yang memiliki karakteristik tertutup dan cenderung ingin mendapatkan 

sesuatu dengan instan dapat dikatakan sebagai faktor yang mempengaruhi keberjalanan 

pelaksanaan PHBM Desa Sambak. 

 


