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BAB III 

PEMBAHASAN 

Bagian ini akan memuat gambaran dan analisis mengenai pemberdayaan 

yang dilakukan oleh LSM swaraOwa di Hutan Sokokembang. Sejauh apa strategi 

dan perkembangan dari pemberdayaan masuk ke dalam ranah kehidupan 

masyarakat Hutan Sokokembang. Bagaimana proses-proses yang dilalui oleh 

LSM swaraOwa dalam menggalakkan konservasi primate Owa Jawa melalui 

pendekatan pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2013 hingga saat ini. Pola-pola 

yang dikembangkan oleh LSM swaraOwa untuk memunculkan motivasi 

masyarakat agar memiliki kemandirian dan keswadayaan dalam mengelola 

sumber daya hutan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. 

Selain menitikberatkan pada kajian strategi pemberdayaan, penulis akan 

memaparkan pula bagaimana dampak yang dihasilkan dari implementasi strategi-

strategi pemberdayaan. Keberhasilan dari strategi yang dijalankan oleh LSM 

swaraOwa perlu terkonfirmasi lebih dalam melalui pemaparan dampak 

pemberdayaan yang dikaji dalam kacamata Pembangunan Berkelanjutan meliputi 

tiga aspek yaitu keberlanjutan sosial budaya, keberlanjutan ekonomi serta 

keberlanjutan ekologi. 

3.1. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Hutan Sokokembang LSM 

swaraOwa. 

Pada tahap ini peneliti akan memaparkan strategi-strategi yang dilakukan 

oleh LSM swaraOwa dalam pemberdayaan di Hutan Sokokembang. Berdasarkan 

kerangka teori yang telah disusun oleh peneliti tentang strategi pemberdayaan
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maka peneliti akan menggunakan akronim strategi 4P, yaitu Pemungkinan atau 

Fasilitasi (Enabling), Penguatan (Empowering), Perlindungan (Protecting) dan 

Pendukungan (Supporting). Peneliti juga akan memaparkan sejauh mana 

ketercapaian kualitas pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM swaraOwa. 

1. Strategi Pemungkinan atau Fasilitasi (Enabling) 

Strategi ini bertujuan untuk memunculkan motivasi masyarakat agar 

memiliki motivasi yang tinggi sebagai subjek pemberdayaan. LSM swaraOwa 

sejak tahun 2013 memulai berbagai program untuk memunculkan motivasi 

masyarakat Hutan Sokokembang. Program-program yang dilakukan oleh LSM 

swaraOwa memfosukan kepada penguatan organisasi masyarakat lokal dan 

membangun unit bisnis produktif berdasarkan sumberdaya lokal (Setiawan 

dkk, 2013). Pada tahap penguatan organisasi masyarakat lokal LSM swaraOwa 

bersama dengan masyarakat melakukan berbagai macam diskusi selama bulan 

Maret 2013 yang kemudian terbentuk kelompok tani yang diberi nama “Wiji 

Mertiwi Mulyo” atau dalam bahasa Indonesia berarti Peduli Masa Depan 

Untuk Kesejahteraan. Hal tersebut terkonfirmasi dalam wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Tasuri yang menjadi salah satu anggota 

dari kelompok tani tersebut yang menyatakan bahwa pada tahap awal 

pemberdayaan LSM swaraOwa melakukan berbagai kegiatan diskusi dengan 

kelompok masyarakat untuk membentuk suatu organisasi tani yang didalamnya 

merupakan masyarakat Hutan Sokokembang. Tujuan dari pembentukan 

kelompok tani tersebut adalah agar masyarakat lokal dapat belajar secara 

praktis tentang pertanian dalam berbagai sudut pandang seperti bisnis   
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pertanian, teknik pertanian yang mengarus utamakan keberlanjutan dan melatih 

tanggung jawab masyarakat melalui pengembangan bisnis dengan modal 

kolektif (Setiawan dkk, 2013). 

Gambar 3. 1 Musyawarah Pembentukan Kelompok Tani 

Sumber: Setiawan, dkk (2013). 

Gambar 3. 2 Musyawarah Lanjutan Pembentukan Kelompok Tani 

Sumber: Setiawan, dkk (2013). 

LSM swaraOwa memberikan fasilitasi berbagai kegiatan kelompok tani 

yang berbasis kepada penggunakan bahan dan proses organik sebagai bentuk 

pertanian berkelanjutan. Adapun kegiatannya meliputi: 
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a. Mengembangkan sistem pertanian kacang tanah melalui manajemen 

pertanian organik. 

Gambar 3. 3 Pengolahan Lahan Pertanian Kacang Tanah 

Sumber: Setiawan, dkk (2013). 

b. Menciptakan pupuk organik dari kotoran ternak sapi dan kambing 

yang dipelihara oleh masyarakat Sokokembang sehingga masyarakat 

dapat mengelola limbah organik untuk sistem pertanian yang sedang 

dikembangkan. Tujuan utama dari fasilitasi penciptaan pupuk organik 

agar masyarakat memiliki sistem pertanian yang ekonomis dan 

berkelanjutan karena produk-produk pertanian dihasilkan langsung 

oleh masyarakat dan berasal dari limbah ternak (Setiawan dkk, 2013). 

Gambar 3. 4 Pembuatan Pupuk Organik. 

Sumber: Setiawan, dkk (2013). 
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c. Menciptakan sistem inovasi pemanenan kopi hutan. Sistem 

pemanenan kopi yang efisien diciptakan untuk mengurangi biaya 

produksi pemanenan yang tinggi karena pemanenan kopi liar yang 

berada di hutan sehingga cukup sulit untuk dijangkau. Melalui 

kelompok tani yang telah dibentuk kemudian merekrut beberapa orang 

untuk dipekerjakan khusus untuk memanen kopi liar yang ada di hutan 

sehingga akan mengurangi biaya pemanenan kopi (Setiawan dkk, 

2013). Pendeskripsian sistem kerja yang jelas menjadi salah satu 

bentuk efisiensi biaya kerja dalam kelompok tani. 

Selain membentuk kelompok tani yang beranggotakan laki-laki, LSM 

swaraOwa pun turut membentuk kelompok perempuan. LSM swaraOwa 

membentuk kelompok perempuan dengan metode yang sama yaitu melalui 

diskusi-diskusi kelompok perempuan di Sokokembang yang kemudian 

kelompok perempuan tersebut diberi nama kelompok “Nyi Parijoto”. 

Kelompok Nyi Parijoto dibentuk oleh LSM swaraOwa untuk meningkatkan 

nilai ekonomi dari sumberdaya lokal di Sokokembang yang melimpah salah 

satu sumberdaya lokal yang dikelola yaitu kopi. Tujuan dari pembentukan 

kelompok Nyi Parijoto tidak hanya untuk meningkatkan nilai ekonomi 

sumberdaya lokal tetapi sebagai sarana bagi kaum perempuan di Sokokembang 

untuk mempelajari dan meningkatkan teknik produksi kopi yang ada di 

Sokokembang. LSM swaraOwa melihat kaum perempuan dengan kelebihannya 

dalam melakukan proses produksi dalam tahap pengolahan menjadi alasan 

utama dibentuknya kelompok Nyi Parijoto.  
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Gambar 3. 5 Musyawarah Pembentukan Kelompok Perempuan. 

Sumber: Setiawan, dkk (2013). 

Kaum perempuan memiliki keuletan dalam proses pengolahan dan 

selama ini perempuan merupakan salah satu pihak yang minim mendapatkan 

transfer kemampuan, untuk itu LSM swaraOwa ingin meningkatkan pula 

kualitas serta kemampuan kaum perempuan di Sokokembang. 

Gambar 3. 6 Warung Kopi Nyi Parijoto 

Sumber: Setiawan, dkk (2013). 

Inisiasi pembuatan warung sebagai fungsi pemasaran produk-produk 

yang dihasilkan oleh kelompok Nyi Parijoto dilakukan oleh LSM swaraOwa 
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untuk menunjang strategi pemasaran yang akan diterapkan untuk menunjang 

pemasaran produk-produk kelompok Nyi Parijoto. Pembuatan warung 

diinisiasi sebagai unit bisnis di Sokokembang untuk menambah sektor bisnis 

berkelanjutan yang akan dikelola oleh masyarakat Sokokembang. Pembuatan 

warung secara langsung akan menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat 

Sokokembang selain menjadi petani dan peternak. Tentunya produk-produk 

yang dijual merupakan produk lokal yang dihasilkan dari masyarakat 

Sokokembang yang dalam proses produksinya menerapkan sistem produksi 

berkelanjutan. 

Gambar 3. 7 Rumah Produksi “Omah Kopi” 

Sumber: Setiawan, dkk (2014). 

Selain pembuatan warung sebagai tempat pemasaran bagi kopi hutan dan 

produk lokal lainnya, kebutuhan akan tempat produksi tidak dapat dibendung 

lagi karena sistem dan manajemen yang sudah mulai berjalan. Untuk menjaga 

ketersediaan sumberdaya LSM swaraOwa menginisiasi terbentuknya rumah 

produksi bagi kopi shadegrown (naungan) yang kemudian disebut sebagai 

”Omah Kopi”. Omah Kopi dibentuk untuk menjaga ketersediaan sumberdaya 



49 
 

  
 

yang akan diolah menjadi produk-produk lokal seperti kopi hutan dan gula 

semut. Terbentuknya Omah Kopi juga berdampak positif terhadap proses 

produksi yang terpusat sehingga masyarakat dapat mengolah sumberdaya lokal 

lebih efektif dan efisien sehingga dapat mengurangi biaya produksi (Setiawan 

dkk, 2014). 

Berbagai kegiatan yang sudah diinisiasi oleh LSM swaraOwa meliputi 

pembentukan kelompok tani “Wiji Mertiwi Mulyo”, kelompok perempuan 

“Nyi Parijoto”, pembentukan warung pemasaran produk lokal dan 

pembentukan rumah produksi “Omah Kopi” menurut Suharto (2009) 

merupakan jenis kegiatan yang berusaha menciptakan motivasi masyarakat 

yang diberdayakan. 

Arif Setiawan selaku project leader dari LSM swaraOwa dalam 

wawancaranya mengenai usaha-usaha untuk memunculkan motivasi 

masyarakat menyatakan bahwa: 

“Kita harus lihat juga masyarakat seperti apa yang menjadi 

target pengembangan kita. Ada yang memang warga itu sendiri 

ada yang bergerak untuk generasi muda dari penelitian. Melalui 

penelitian juga kita jadi tahu sisi apa yang harus ditingkatkan 

terutama dalam pengembangan komunitas. Untuk warga sekitar 

kita ajak langsung untuk belajar bersama, misalnya budidaya 

lebah itu sejauh mana masyarakat ingin melakukan itu dan 

bagaimana kemudian pengembangannya terkait budidaya tersebut. 

Kita ada data penelitian jenis-jenis lebah yang dapat dibudidaya 

ya seperti itu informasi yang memang kita peroleh untuk kemudian 

kita kembangkan bersama masyarakat”. (Dokumen Wawancara 31 

Maret 2019). 

 

Strategi yang dijalankan oleh LSM swaraOwa dalam memunculkan 

motivasi masyarakat melalui berbagai cara seperti yang dikatakan dalam 
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kutipan kalimat di atas, LSM swaraOwa tidak hanya memberikan masukan 

kepada masyarakat, akan tetapi lebih jauh dari itu LSM swaraOwa memiliki 

skema-skema yang lebih luas untuk memunculkan motivasi masyarakat. Hal 

tersebut tercermin dari bagaimana strategi yang dilakukan oleh LSM 

swaraOwa melalui diskusi kelompok masyarakat kemudian membangun 

konsensus bersama masyarakat untuk membangun sebuah sistem yang baik 

untuk menunjang manajemen sumberdaya lokal yang dimiliki oleh masyarakat 

Sokokembang. Selain itu, melalui penelitian-penelitian yang dilakukan LSM 

swaraOwa memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat untuk 

mengembangkan kegiatan-kegiatan perekonomian yang telah dilakukan oleh 

masyarakat Hutan Sokokembang seperti halnya pertanian kopi yang 

mengedepankan skema ekonomi berkelanjutan. 

Skema perekonomian berkelanjutan yang dilakukan oleh LSM swaraOwa 

dalam memunculkan motivasi masyarakat tidak dapat dilepaskan dari 

pengembangan sektor bisnis. Kegiatan-kegiatan yang telah dipaparkan 

sebelumnya sebagian besar memiliki kaitan erat dengan sektor bisnis seperti 

pembentukan kelompok tani, kelompok perempuan, pembuatan warung dan 

omah kopi yang dipersiapkan untuk dikelola oleh masyarakat sehingga bisa 

menjadi sektor bisnis kerakyatan yang ada di Hutan Sokokembang. Pernyataan 

tersebut terkonfirmasi oleh Arif Setiawan, beliau mengatakan bahwa: 

“Yang jelas kalau dengan masyarakat kita menggunakan skema 

bisnis yang kita kembangkan tentunya skema bisnis yang fair yang 

memunculkan kemauan mereka. setelah itu baru kita masukkan 

unsur konservasinya dari bisnis itu”. (Dokumen Wawancara 31 

Maret 2019). 
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LSM swaraOwa telah melakukan salah satu strategi awal dalam 

pemberdayaan yaitu Pemungkinan atau Fasilitasi (Enabling), dengan 

terciptanya konsensus dalam masyarakat Sokokembang ditandai dengan 

terciptanya berbagai fasilitas bagi masyarakat untuk melakukan proses 

produksi sumberdaya lokal yang berkelanjutan akan memunculkan motivasi 

masyarakat untuk dapat mengelola berbagai kegiatan ekonomi kolektif. Media 

produksi yang dibentuk oleh LSM swaraOwa menjadi pondasi utama bagi 

masyarakat karena salah satu kebutuhan masyarakat untuk dapat memiliki 

keberdayaan dan keswadayaan adalah fasilitas yang memadai. 

2. Strategi Penguatan (Empowering) 

Suharto (2009) menyatakan bahwa pada strategi ini pemberdayaan 

memasuki tahap untuk memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat demi 

terciptanya kemampuan dan keahlian masyarakat. Peneliti akan memaparkan 

dan menganalisis berbagai strategi yang dilakukan oleh LSM swaraOwa yang 

dapat dikategorikan sebagai strategi penguatan (empowering) dalam 

memberdayakan masyarakat Hutan Sokokembang. Melalui wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti dan kajian dokumen pemberdayaan LSM swaraOwa 

menemukan berbagai kasus kegiatan pemberdayaan di Hutan Sokokembang 

yang dilakukan oleh LSM swaraOwa sebagai kegiatan pada tahap atau strategi 

penguatan (empowering). 

Temuan lapangan melalui wawancara peneliti menemukan bahwa 

terdapat berbagai macam kegiatan pelatihan sejak tahun 2014. Hal tersebut 

juga terkonfirmasi dalam dokumen LSM swaraOwa yang berjudul Progress 
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Report Coffe and Primate Conservation. Dalam dokumen tersebut memuat 

kegiatan pelatihan-pelatihan yang telah diadakan oleh LSM swaraOwa di 

Hutan Sokokembang. 

Pertama, kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh LSM swaraOwa yaitu 

pelatihan manajemen dan teknik pengolahan kopi yang menyasar kepada 

kelompok Nyi Parijoto yang telah dibentuk pada pertengahan tahun 2013. 

Pelatihan tersebut bertujuan agar anggota kelompok Nyi Parijoto memiliki 

pemahaman mengenai teknik pengolahan kopi dan pengemasan produk yang 

baik. Pada pelatihan ini LSM swaraOwa berusaha memunculkan kemampuan 

masyarakat dalam pemecahan masalah sehingga masyarakat dapat menemukan 

solusi terbaik dari setiap permasalahan yang muncul pada proses produksi kopi 

dan produk lokal Sokokembang. 

Gambar 3. 8 Kegiatan Pelatihan Manajemen dan Teknik Pengolahan Kopi 

Sumber: Setiawan, dkk (2013). 

Kedua, pelatihan yang dilakukan oleh LSM swaraOwa adalah pelatihan 

keamanan pangan untuk industri rumah tangga. Pelatihan tersebut menyasar 

kepada kelompok yang sama yaitu kelompok Nyi Parijoto. Sasaran yang akan 

dituju oleh LSM swaraOwa dalam pelatihan tersebut yaitu untuk memenuhi 
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syarat dalam nomor registrasi izin usaha untuk produk konsumsi atau pangan 

sehingga kedepannya dapat memasarkan produk lokal ke pasar yang lebih luas 

karena sudah mendapatkan legalitas yang menjadi salah satu keuntungan dalam 

persaingan pasar. 

Gambar 3. 9 Pelatihan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga 

Sumber: Setiawan, dkk (2013). 

Ketiga, pelatihan tentang pengolahan biji kopi hutan pasca panen kepada 

kelompok tani Wiji Mertiwi Mulyo dan berbagai kelompok masyarakat yang 

ada di Hutan Sokokembang. Dalam pelatihan ini kelompok tani dan kelompok 

masyarakat seperti pemuda diajarkan mengenai proses pengolahan biji kopi 

sebelum memasuki proses produksi. Dari pelatihan tersebut masyarakat akan 

mengetahui cara pemrosesan biji kopi yang baik untuk meningkatkan kualitas 

serta harga jual pasca produksi (Setiawan dkk, 2014). 
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Gambar 3. 10 Pemrosesan Kopi Pasca Panen 

Sumber: Setiawan, dkk (2014). 

Keempat, LSM swaraOwa telah mengadakan pelatihan pengolahan gula 

semut kepada kelompok Nyi Parijoto. Melihat potensi produk hutan non kayu 

selain kopi yaitu pohon aren yang melimpah, LSM swaraOwa kemudian 

memberikan pengetahuan baru mengenai pengolahan gula aren yang dapat 

bersaing di pasaran, jenis gula semut dipilih menjadi salah satu produk yang 

akan dikembangkan di Sokokembang mengingat gula aren biasa memiliki 

harga jual yang standar (Setiawan dkk, 2014). Pelatihan produksi gula semut 

bertujuan agar penjualan gula aren memiliki nilai lebih tinggi karena kelompok 

Nyi Parijoto dapat mengolah gula aren dalam bentuk yang berbeda dan 

kemasan yang lebih menarik dari gula aren yang dijual sebelumnya. 

 

 

 

 

 



55 
 

  
 

Gambar 3. 11 Pelatihan Pembuatan Gula Semut. 

Sumber: Setiawan, dkk (2014). 

Kelima, pelatihan tentang budidaya lebah stingless dilakukan oleh LSM 

swaraOwa kepada masyarakat di Hutan Sokokembang untuk memaksilmalkan 

potensi lokal yang dimiliki oleh masyarakat Hutan Sokokembang selain 

produksi kopi hutannya. Pelatihan tersebut dilaksanakan pada bulan Januari 

2017 hingga bulan April sebagai bukti keberhasilan dengan peserta pelatihan 

yang sudah memiliki dan mengatur koloni lebah di lingkungannya. 

Serangkaian pelatihan yang dilakukan oleh LSM swaraOwa memberikan 

kesempatan kepada masyarakat untuk membentuk jaringan masyarakat yang 

fokus terhadap budidaya lebah hutan. Beberapa koloni telah dibuat dari 

serangkaian pelatihan, diantaranya terdapat 20 koloni lebah yang ada di Dusun 

Sokokembang dan 8 koloni lebah yang ada di Dusun Kayupuring (Setiawan 

dan Mujianto, 2017). 
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Gambar 3. 12 Pelatihan Budidaya Lebah. 

Sumber: Setiawan dan Mujianto (2017). 

Serangkaian pelatihan yang dilakukan oleh LSM swaraOwa tersebut 

terkonfirmasi pula pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 

Saudara Rojiin yang menjadi salah satu narasumber, yaitu: 

“Untuk dukungannya dari LSM swaraOwa ya dengan 

menciptakan produk seperti kopi, gula aren dan madu yang 

berpotensi, LSM swaraOwa memfasilitasi dan memberikan ilmu 

terkait pengolahan produk tersebut” (Dokumen wawancara 8 

Februari 2019). 

 

Begitu pula dengan Bapak Tasuri salah satu anggota kelompok tani 

menyebutkan bahwa: 

“Ya ngasih tau pembelajaran tentang lebah dan kopi lewat 

kumpul-kumpul bareng dan komunikasi langsung. Kalau untuk 

sekedar membicarakan juga nanti harus melakukan, kalau ada 

contoh dari LSM swaraOwa baru masyarakat mau, ndak sekedar 

ngomong tapi harus dikasih contoh”. (Dokumen Wawancara 6 

Februari 2019). 
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Berdasarkan data lapangan yang sudah dipaparkan, LSM swaraOwa telah 

melakukan salah satu strategi pemberdayaan masyarakat pada tahap yang lebih 

tinggi yaitu tahap penguatan (empowering). Hal tersebut diketahui dari 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh LSM swaraOwa yang dikategorikan 

sebagai kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihan bertujuan untuk memperkuat 

kapasitas masyarakat yang diberdayakan yaitu masyarakat Hutan 

Sokokembang. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan 

sumberdaya lokal Hutan Sokokembang yaitu kopi, gula semut dan budidaya 

lebah menandai bahwa pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh LSM 

swaraOwa telah merepresentasikan fungsi pendidikan kepada masyarakat. 

Dalam pengembangan kapasitas masyarakat Arif Setiawan (Project 

Leader LSM swaraOwa) mengatakan bahwa LSM swaraOwa melakukan 

berbagai strategi. 

“Kalau itu, kita lewat kegiatan kita ada pengetahuan ada hal 

baru juga yang kita masukkan kesana seperti pelatihan, 

membangun bisnis plan juga yang menjadi beberapa hal yang kita 

lakukan disana untuk memperkuat posisi masyarakat juga. Ada 

beberapa warga yang mulai menekuni hal-hal yang sebenarnya 

sudah ada dan jadi hal yang nyata untuk pendapatan ekonomi, 

misal dari kopi sendiri sudah ada beberapa unit usaha kopi di 

habitat owa Sokokembang juga budidaya lebah yang udah 

berjalan”. (Dokumen Wawancara 31 Maret 2019). 

 

LSM swaraOwa memberikan transfer pengetahuan baru kepada 

masyarakat mengenai pengolahan kopi, gula semut dan budidaya lebah yang 

kemudian masyarakat dapat mengelola sumberdaya tersebut dengan baik 

sehingga dapat meningkatkan kualitas produk yang diolah masyarakat Hutan 

Sokokembang.  
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3. Strategi Perlindungan (Protecting) 

Strategi ini akan menganalisis bagaimana upaya-upaya LSM swaraOwa 

dalam interaksi antar lembaga yang dibentuk dan upaya-upaya dalam 

memperluas jaringan masyarakat Hutan Sokokembang. Setelah dua tahap 

sebelumnya yang telah dilakukan oleh LSM swaraOwa, dibutuhkan upaya 

untuk mempertahankan hal-hal yang telah dibentuk sebagai dasar dari 

pemberdayaan masyarakat. Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh LSM 

swaraOwa dalam upaya perlindungan akan dipaparkan pada bagian ini. 

LSM swaraOwa melakukan penetrasi pasar bagi produksi kopi 

shadegrown. Produksi kopi yang telah berjalan mengharuskan LSM swaraOwa 

dan kelompok tani untuk melakukan strategi bagi pemasaran produk kopi. 

Langkah yang diambil oleh LSM swaraOwa yaitu dengan memperkenalkan 

kopi Hutan Sokokembang ke beberapa kedai kopi lokal yang ada di 

Pekalongan dan ke beberapa pasar lokal (Setiawan dkk, 2014). 

LSM swaraOwa juga menyusun strategi bagi pemasaran kopi dengan 

mengkombinasikan pemasaran kopi dan ekowisata. Konsep tersebut berusaha 

memberikan kesempatan kepada produk kopi shadegrown untuk dipasarkan 

dalam kegiatan-kegiatan ekowisata yang ada di Hutan Sokokembang seperti 

penelitian, primate watching, bird watching dan pariwisata alam yang ada di 

Hutan Sokokembang. Dengan membuka kesempatan pemasaran dalam 

kegiatan-kegiatan ekowisata yang mendatangkan wisatawan dari luar daerah 

Pekalongan juga menjadi peluang bagi produk kopi yang dikelola oleh 

masyarakat Hutan Sokokembang menjadi salah satu komoditas utama yang 
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dikenal luas. Jaringan pemasaran kopi akan lebih luas melalui produk kopi 

yang terjual kepada wisatawan dan para peneliti yang datang ke Hutan 

Sokokembang karena secara tidak langsung produk kopi yang dibawa oleh 

wisatawan dan peneliti akan dikenal di daerah asal wisatawan dan peneliti. 

Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas kopi yang dihasilkan 

oleh masyarakat Hutan Sokokembang, LSM swaraOwa melakukan kunjungan 

ke Lembaga Penelitian Kopi dan Kakao di Kabupaten Jember, Jawa Timur. 

LSM swaraOwa mempelajari cara pemerintah daerah untuk mengorganisir 

petani kopi di Kabupaten Jember serta mempelajari bagaimana proses produksi 

kopi di kebun kopi milik petani guna mengembangkan kemampuan dalam 

meningkatkan produksi kopi di Hutan Sokokembang. Memulai dari presentasi 

setiap kegiatan dan proses yang dijalankan oleh LSM swaraOwa dan 

masyarakat Hutan Sokokembang kepada pusat penelitian kopi untuk 

menemukan hal-hal baru yang harus dikembangkan bagi pertanian kopi di 

Hutan Sokokembang. 

Gambar 3. 13 Kunjungan LSM swaraOwa di Pusat Penelitian Kopi dan 

Kakao Jember 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Setiawan dan Mujianto ( 2015). 
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Berbagai kunjungan telah dilakukan oleh LSM swaraOwa termasuk 

kunjungan ke petani kopi di Gunung Argopuro, Jawa Timur. Mempelajari 

bagaimana manajemen dalam pertanian dan produksi kopi yang memiliki 

kualitas ekspor untuk menyusun strategi bagi produksi kopi di Hutan 

Sokokembang yang disiapkan untuk rencana ekspor ke luar negeri. Dalam 

meningkatkan kualitas proses dan produk kopi LSM swaraOwa turut 

mengunjungi salah satu daerah di Aceh yang terkenal dengan komoditas 

kopinya yaitu daerah Gayo. Kunjungan kepada tim Cupcake Gayo sebagai 

agenda untuk mempelajari pemrosesan kopi di Gayo yang menjadi salah satu 

tempat yang memiliki kualitas tinggi di Indonesia. Budidaya lebah tidak luput 

dari perhatian LSM swaraOwa, dengan berkunjung ke komunitas budidaya 

lebah pun turut menjadi salah satu strategi LSM swaraOwa untuk 

mengembangkan jaringan dan pengetahuan masyarakat dalam budidaya lebah 

hutan. 

Sejalan dengan pernyataan di atas, Arif Setiawan (Project Leader LSM 

swaraOwa) mengatakan mengenai upaya untuk mengembangkan kapasitas 

anggota dari LSM swaraOwa melalui berbagai kegiatan kunjungan dan 

pelatihan. 

“Peningkatan kapasitas itu jelas karena kita sendiri juga bukan 

ahli dalam kegiatan ini. Jadi kita butuh peningkatan kemampuan 

serta hal baru juga jadi kita sering kirim teman-teman ke acara 

pelatihan, training atau mencoba hal ini di tempat baru yang 

nantinya kita kembali ke sini akan membawa hal baru untuk 

masyarakat dan lingkungan”. 

 

Melalui jaringan petani kopi yang dibangun oleh LSM swaraOwa 

masyarakat Hutan Sokokembang tentunya mendapatkan hal yang positif untuk 
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meningkatkan pertanian kopi mereka yang akan berdampak pada peningkatan 

ekonomi masyarakat melalui jaringan yang dibangun oleh LSM swaraOwa. 

Pendekatan kelembagaan kepada lembaga-lembaga pemerintahan di 

daerah tidak luput dari LSM swaraOwa, untuk mendukung kegiatan pertanian 

kopi shadegrown di Hutan Sokokembang tentunya dibutuhkan dukungan dari 

pemerintah daerah setempat. Kegiatan-kegiatan pelatihan seperti pelatihan 

industri rumah tangga bagi kelompok Nyi Parijoto dimanfaatkan oleh LSM 

swaraOwa untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dengan 

mengundang dinas perindustrian sebagai narasumber sehingga pemerintah 

mengetahui kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM 

swaraOwa di Hutan Sokokembang. Melalui pendekatan tersebut pemerintah 

daerah telah memberikan bantuan kepada kelompok tani di Hutan 

Sokokembang dalam bentuk alat produksi pengolahan kopi yang digunakan 

khusus untuk kelompok tani. 

Gambar 3. 14 Media Sosial Pemasaran Kopi Owa. 

 

 

Sumber: Instagram.com (Owacoffe). 
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Dalam pengembangan pasar kopi shadegrown LSM swaraOwa juga 

memanfaatkan media online sebagai salah satu sarana pengembangan jaringan 

bagi kelompok tani. LSM swaraOwa membentuk situs web untuk pemasaran 

online bagi produk kopi yang dihasilkan oleh kelompok tani. Untuk 

mendukung kegiatan kopi berkelanjutan dibutuhkan medium pemasaran 

sebagai bentuk keterhubungan antara produsen dan konsumen. Untuk 

memudahkan pemasaran dalam jangkauan pasar yang lebih luas dan 

terbatasnya akses pasar secara langsung serta untuk menggalakkan produk kopi 

sebagai saluran konservasi di Hutan Sokokembang, media online sangat efektif 

dan tidak membutuhkan biaya yang tinggi sehingga bisa memperkecil biaya 

yang dikeluarkan. Media online yang dibuat untuk menggalakkan produk kopi 

konservasi meliputi web, twitter, instagram, whatsapp dan fanspage (Setiawan 

dan Mujianto, 2015). Semua media online yang dibuat dapat dikontrol dan 

diakses secara langsung baik oleh LSM swaraOwa maupun kelompok tani 

untuk mengetahui perkembangan pemasaran kopi yang dimuat. 

LSM swaraOwa tidak hanya memperluas jaringan pemasaran bagi 

produk kopi yang dikelola kelompok tani di Hutan Sokokembang. Lebih dari 

itu, salah satu yang terpenting untuk menjaga kesinambungan produk kopi 

yaitu adanya jaringan masyarakat atau petani kopi di sekitar kawasan Hutan 

Sokokembang. Tidak hanya memperkuat kelompok tani di Hutan 

Sokokembang, dibutuhkan jaringan lebih luas antar petani agar ketersediaan 

kopi dapat terpenuhi setiap tahunnya. Keterbatasan lahan serta pohon kopi 

yang dipanen hanya satu tahun sekali menjadi ancaman bagi kelompok tani 
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untuk menjaga ketersediaan produk. LSM swaraOwa memilih kawasan di 

dataran tinggi dieng yang masih memiliki keterkaitan erat dengan habitat owa 

jawa yang dijadikan sebagai arus utama projek kopi dan konservasi. Beberapa 

daerah telah dijadikan jaringan bagi petani kopi diantaranya yaitu Dusun 

Gondang, Desa Tlogohendro, Desa Wanayasa dan Desa Pagentan (Setiawan 

dan Mujianto, 2017). Daerah tersebut dijadikan sebagai jaringan bagi petani 

kopi karena berbagai pertimbangan karena daerah tersebut masih termasuk ke 

dalam habitat dari owa jawa yang hidup di hutan lindung milik Perum 

Perhutani. Jenis kopi yang berbeda dari kopi yang ada di Hutan Sokokembang 

pun menjadi poin penting karena untuk memasuki pasar kopi kelompok tani 

harus memiliki jenis dan produk kopi yang beragam. Petani di Dusun Gondang 

pun sebagian besar masih menanam pohon kopi dibawah naungan pohon hutan 

yang tentunya menjadi sasaran utama pemberdayaan LSM swaraOwa yang 

mengedepankan prinsip pertanian yang berkelanjutan. 

Seperti yang dikatakan oleh Yuli Andi Setiabudi Ketua Pokdarwis 

Kendalisodo, Desa Tlogohendro salah satu narasumber dalam penelitian ini,  

”Awalnya saya tau itu dari mas wawan, turun-turun kesini ke 

Tlogohendro itu tentang LSM swaraOwa yang membidangi  

tentang hutan dan pelestarian hutan dan akhirnya menyebar disini 

gitu. Awal mulanya berarti dari apa ya, pertama itu dari pencarian 

tanaman kopi, disini kan tanaman kopi banyak berkembang jadi 

dari temen-temen LSM itu mencari kopi yang sudah jadi yang asli 

dari masyarakat sini gitu. Disini kopinya yang terbesar ya arabika 

itu, penghasil kopi arabika yang paling besar ya Tlogohendro itu, 

tapi kan disini belum ada nama yang pasti untuk pelestarian kopi 

tersebut tapi ya memang penghasil terbesar di Tlogohendro ini” 

(Dokumen Wawancara 3 Februari 2019). 
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Kelompok tani Hutan Sokokembang membutuhkan mitra usaha sebagai 

salah satu penyambung jaringan antara produsen dan konsumen kopi. LSM 

swaraOwa membentuk perusahaan “Owa Coffee” untuk menjalin mitra bisnis 

dengan kelompok tani Hutan Sokokembang. Sebagai salah satu bisnis 

konservasi yang berkelanjutan melalui bisnis kopinya, LSM swaraOwa secara 

langsung membentuk jaringan dengan kelompok petani kopi. Untuk 

memasarkan kopi yang dikelola masyarakat di Yogyakarta yang menjadi 

sekretariat dari perusahaan “Owa Coffee”, LSM swaraOwa membeli biji kopi 

dari petani di Hutan Sokokembang dan beberapa desa yang telah dijadikan 

sebagai jaringan petani kopi. Dusun Sokokembang dan Desa Tlogohendro saat 

ini menjadi mitra utama untuk perusahaan “Owa Coffee” dalam memasok biji 

kopi dengan jenis robusta dan arabika untuk dipasarkan di sekitar kawasan 

Yogyakarta. Melalui perusahaan “Owa Coffee”, LSM swaraOwa berhasil 

memasarkan biji kopi yang dihasilkan oleh kelompok tani di Hutan 

Sokokembang dalam skala yang lebih luas. LSM swaraOwa mengekspor biji 

kopi ke Singapura yang bekerjasama dengan Suaka Marga Satwa Singapura 

untuk tingkat ekspor yang lebih luas lagi di pasar global yang tentunya dengan 

tujuan memperkenalkan konservasi di Hutan Sokokembang melalui kopi. 

Tidak berhenti pada perluasan jaringan bisnis kopi yang 

mengarusutamakan konservasi, LSM swaraOwa melakukan advokasi kepada 

pemerintah daerah setempat untuk turut membangun jaringan melalui lembaga 

pemerintahan. Inisiasi pertemuan diadakan oleh Bappeda Kabupaten 

Pekalongan yang menghadirkan para pemangku kepentingan di Kabupaten 
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Pekalongan seperti organisasi petani dan dinas terkait untuk membahas 

mengenai potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pekalongan pada bidang 

pertanian khususnya kopi (Setiawan dan Mujianto, 2016). 

Gambar 3. 15 Fasilitasi Pertanian oleh Bappeda Kabupaten Pekalongan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Setiawan dan Mujianto (2016).  

Proses panjang dalam perluasan jaringan masyarakat Hutan 

Sokokembang yang diberdayakan telah dilakukan oleh LSM swaraOwa. Pada 

tahap perlindungan (protecting), LSM swaraOwa melakukan dua jenis 

perlindungan. Pertama, melalui pembangunan jaringan atau network diantara 

para kelompok tani dari setiap wilayah dapat dikategorikan dalam jaringan 

internal karena didalamnya hanya terdapat kelompok tani. Terbentuknya 

jaringan antar kelompok tani tentunya menjadi sebuah progres yang positif 

untuk perkembangan pertanian kopi. Keterkaitan antar kelompok tani dapat 

memberi ruang untuk meningkatkan kerjasama. Perluasan jaringan antar 

kelompok tani pula sebagai strategi dalam meminimalisir konflik yang dapat 

terjadi di kemudian hari, persaingan antar petani kopi menjadi hal yang harus 
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dihindari. Perluasan jaringan tersebut akan memperluas pula kesempatan 

komunikasi yang dibangun dari LSM swaraOwa maupun kelompok-kelompok 

tani yang sudah menjadi mitra. Strategi tersebut juga menjadi salah satu saluran 

bagi manajemen konflik yang dilakukan oleh LSM swaraOwa, seperti yang 

dikatakan Arif Setiawan (Project Leader LSM swaraOwa) dalam 

wawancaranya, yaitu: 

“Kalau itu ya jelas terjadi, kadang satu hal baru yang kita 

lakukan jadi masalah juga disana, tapi dengan adanya komunikasi 

bisa dibicarakan ketika itu menjadi masalah. Dan memang harus 

jadi penengah karena kegiatan yang kita lakukan. Dari awal juga 

kita antisipasi setidaknya masalah-masalah tersebut dapat 

dipecahkan bersama”. (Dokumen Wawancara 31 Maret 2019). 

 

Kedua, pembangunan jaringan eksternal antara kelompok tani dengan 

stakeholders lain. Seperti halnya pertemuan dengan dinas-dinas terkait di 

Kabupaten Pekalongan termasuk dalam rangka meningkatkan kemampuan 

masyarakat melalui pelatihan. Program-program serta kegiatan yang bertujuan 

mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat serta sumberdaya di 

Hutan Sokokembang dilakukan sebagai bentuk dukungan agar produk-produk 

yang dihasilkan oleh masyarakat memiliki kesempatan untuk menembus pasar 

dan kualitasnya yang selalu ditingkatkan karena masyarakat memiliki jaringan 

yang lebih luas sehingga pengetahuan dan pengalaman yang didapatkan 

masyarakat pun membuat pola pikir masyarakat akan selalu berkembang dalam 

setiap pengelolaan sumberdaya di lingkungannya. 

LSM swaraOwa telah berupaya untuk memperkuat posisi masyarakat di 

lingkungannya sendiri dengan memperluas jaringan masyarakat yang 

diberdayakan. Setelah masyarakat Hutan Sokokembang memiliki kemampuan 
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dan keterampilan untuk mengelola lingkungannya dengan baik melalui 

pelatihan yang telah dilakukan oleh LSM swaraOwa, selanjutnya masyarakat 

akan membutuhkan network untuk menjaga kelangsungan dari apa yang telah 

diajarkan. Fasilitasi yang dilakukan oleh LSM swaraOwa untuk membangun 

jaringan tentunya menjadi tahap yang sangat penting karena pada tahap ini 

menentukan keberlanjutan dari kemandirian masyarakat yang diberdayakan. 

Bagaimana masyarakat memanfaatkan jaringan yang telah terbentuk untuk 

memaksimalkan segala sesuatu yang telah mereka dapatkan di lapangan. 

Tahap perlindungan telah dijalankan oleh LSM swaraOwa untuk 

memperkuat pondasi pembangunan masyarakat pada tahap-tahap sebelumnya. 

Kerangka kerja yang terbentuk akan membuat sebuah sistem yang potensial 

bagi perkembangan masyarakat ke arah pemikiran masyarakat yang lebih maju 

dan terbuka. 

4. Strategi Pendukungan (Supporting) 

Strategi pendukungan merupakan salah satu strategi yang dapat 

dikatakan menjadi strategi akhir dalam sebuah kasus pemberdayaan. Ketika 

ketiga strategi sebelumnya yaitu pemungkinan atau fasilitasi (enabling), 

penguatan (empowering) dan perlindungan (protecting) sudah 

diimplementasikan dan sudah muncul kemandirian serta keswadayaan dari 

masyarakat maka tugas LSM swaraOwa  menjamin agar setiap tahap tersebut 

memiliki keberlanjutan. LSM swaraOwa memiliki kewajiban untuk turut serta 

dalam setiap kegiatan masyarakat yang sudah direncanakan bersama. Sebagai 
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aktor penting dalam sebuah pemberdayaan, LSM swaraOwa harus terus 

menjaga kepercayaan diri yang sudah terbentuk oleh masyarakat. 

LSM swaraOwa bersama masyarakat Hutan Sokokembang telah 

merencanakan berbagai program yang menitikberatkan pada pemanfaatan 

kearifan lokal untuk dapat dikelola dengan baik dan berkelanjutan. 

Implementasi dari setiap program yang dirancang selama ini memiliki aspek 

kolaboratif antara LSM swaraOwa dan masyarakat Hutan Sokokembang 

sebagai subjek utama dalam pemberdayaan. 

Kolaborasi antara LSM swaraOwa dan masyarakat Hutan Sokokembang 

terwujud dalam berbagai program pelatihan dan program pertanian hutan 

berkelanjutan (sustainable agroforestry). Plot percontohan pertanian organik 

menjadi program pertama yang dikembangkan oleh LSM swaraOwa dan 

masyarakat Hutan Sokokembang melalui kelompok tani yang telah dibentuk 

bersama. LSM swaraOwa dan kelompok tani memulai pengembangan tanaman 

kacang tanah organik sebagai bentuk pertanian berkelanjutan. Serangkain 

proses dalam pengembangan pertanian organik yang meliputi pelatihan dan 

pembuatan pupuk organik dari kotoran ternak dilakukan secara kolaboratif oleh 

LSM swaraOwa dan kelompok tani. Dengan kerifan lokal masyarakat yang 

lebih memahami kondisi Hutan Sokokembang dan pengetahuan pertanian 

modern yang dimiliki oleh LSM swaraOwa akan menciptakan sebuah inovasi 

dalam sistem pertanian berkelanjutan. Sumberdaya yang dimiliki oleh 

masyarakat Hutan Sokokembang yang melimpah tentunya harus dikelola 
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dengan maksimal melalui pengetahuan pertanian yang telah berkembang saat 

ini.  

Tidak hanya satu jenis tanaman yang coba dikembangkan bersama-sama, 

pengembangan tanaman kapulaga di Hutan Sokokembang juga dilakukan. 

Potensi budidaya kapulaga di lingkungan Hutan Sokokembang dianggap oleh 

LSM swaraOwa belum dimaksimalkan dengan baik. Dengan kolaborasi antara 

LSM swaraOwa dan kelompok tani dikembangkan pula tanaman kapulaga 

yang berpotensi ditanam di lingkungan Hutan Sokokembang. 

Pada tahap perlindungan (protecting), tugas LSM swaraOwa tidak hanya 

berkontribusi langsung dalam setiap programnya, lebih dari itu LSM 

swaraOwa harus turut serta mengatur pendanaan dari kelompok swadaya yang 

telah dibentuk sebelumnya.  

Gambar 3. 16 Kegiatan Audit Keuangan Kelompok Nyi Parijoto. 

Sumber: Setiawan, dkk (2013). 
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Untuk mengetahui perkembangan kelompok tani dan kelompok 

perempuan dalam setiap kegiatan ekonomi berkelanjutan, LSM swaraOwa turut 

melakukan audit keuangan pada kelompok Nyi Parijoto. Audit keuangan 

dilakukan pada taun 2013 di awal pembentukan kelompok Nyi Parijoto, hal 

tersebut bertujuan untuk mengetahui perkembangan unit bisnis serta merancang 

strategi bisnis melalui analisis yang dilakukan dengan mengetahui kelemahan 

serta keunggulan dari unit bisnis yang telah dibangun. 

Strategi ekowisata kemudian diinisiasi oleh LSM swaraOwa melalui 

analisis sosial dan lingkungan. Analisis potensi lokal di Hutan Sokokembang 

yang dilakukan oleh LSM swaraOwa yang mendapati bahwa potensi ekonomi 

berkelanjutan tidak hanya berhenti pada taraf produk-produk konsumsi akan 

tetapi potensi ekowisata yang sangat tinggi untuk dikembangkan kedepannya. 

LSM swaraOwa menginisiasi adanya wisata alam yang berbasis konservasi di 

Hutan Sokokembang. Merangkul pemuda di Hutan Sokokembang yang 

tergabung ke dalam Pokdarwis (kelompok sadar wisata) LSM swaraOwa 

menyusun strategi ekonomi melalui kegiatan wisata primatewatching, 

birdwatching, river trekking dan coffee trip. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut 

tentunya peran serta masyarakat didalamnya sangat besar terutama pemuda. 

Kegiatan ekowisata yang termasuk ke dalam salah satu produk jasa masyarakat 

akan menambah lapangan pekerjaan di Hutan Sokokembang. 

Hal tersebut terkonfirmasi pula melalui wawancara kepada Saudara 

Muhammad Kuswoto selaku Ketua Pokdarwis Welo Asri yang berfokus 

kepada ekowisata river trekking di Hutan Sokokembang. 
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“Ya ada yang langsung desa, melakukan pertemuan dengan 

kepala desa juga  dan pokdariws juga karena pokdarwis kan yang 

mengurusi wisata jadi pokdarwis tidak hanya mengelola wisata 

alam biasa tetapi ada banyak turis juga yang datang dan secara 

langsung pokdarwis juga harus menjaga kelestarian alam karena 

turis-turis yang datang biasanya ingin melihat satwa-satwa di 

hutan dan melakukan penelitian di Hutan Sokokembang. Jadi dari 

swaraowa ini mengenalkan owa jawa karena masyarakat tidak tau 

owa jawa taunya hanya monyet, setelah adanya itu dari swaraowa 

masyarakat jadi tau berbagai jenis satwa. Ya salah satunya juga 

dari swaraowa sering mendatangkan turis kesini ketika ada 

pelatihan, itu juga salah satu promosi bagi wisata disini. 

Swaraowa juga memberikan masukan terkait wisata edukasi di 

wisata yang ada di kayupuring seperti wisata lebah klanceng dan 

kopi yang memperbanyak wisata apalagi wisata edukasi” 

(Dokumen Wawancara 26 Januari 2019). 

 

Untuk menyusun sebuah strategi pemberdayaan selain pengelolaan 

produk sumber daya lokal yaitu strategi ekowisata tentunya dibutuhkan 

kemampuan analisis sosial yang dimiliki oleh setiap anggota LSM swaraOwa 

untuk mengetahui potensi serta kesempatan yang dimiliki oleh masyarakat. 

Karena pada dasarnya  pemberdayaan tidak terhenti pada suatu tingkatan 

masyarakat yang dapat mengolah sumberdaya mereka, akan tetapi lebih dari itu 

swadaya secara pemikiran yang berarti pemberdayaan harus terus berkembang 

ke arah yang lebih kreatif lagi salah satunya dengan strategi ekowisata di 

kawasan Hutan Sokokembang. Melalui strategi ekowisata tersebut pemikiran 

masyarakat Hutan Sokokembang untuk menjaga lingkungannya akan lebih 

terbentuk karena strategi ekowisata sangat bergantung kepada lingkungan yang 

masih lestari dan hanya akan tetap berjalan ketika lingkungan itu terjaga 

dengan baik dari waktu ke waktu. Insentif ekonomi yang ditawarkan LSM 

swaraOwa melalui strategi ekowisata seperti halnya “sekali dayung dua tiga 
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pulau terlampaui” yang akan membawa ke arah perkembangan masyarakat 

yang peduli akan kondisi lingkungannya yaitu Hutan Sokokembang. 

Sementara itu, LSM swaraOwa pun tetap melakukan kegiatan 

pengembangan pertanian kopi. LSM swaraOwa bekerjasama dengan empat 

petani yang memiliki lahan di sekitar Hutan Sokokembang. Bersama dengan 

petani dan kelompok tani di Hutan Sokokembang, LSM swaraOwa 

mengembangkan sistem pertanian kopi berkelanjutan. Tanah seluas tiga hektar 

milik petani tersebut menjadi sarana pembelajaran dan pengembangan bagi 

pertanian kopi yang dijalankan oleh LSM swaraOwa dan kelompok tani. LSM 

swaraOwa turut melakukan pengembangan pertanian kopi bersama kelompok 

tani setelah LSM swaraOwa melakukan pelatihan mengenai pertanian kopi 

berkelanjutan di Hutan Sokokembang. 

Kemudian dari pada itu, kemampuan negosiasi dari LSM swaraOwa 

sangat berperan dalam penerapan kerjasama dengan petani di Hutan 

Sokokembang. Keberhasilan LSM swaraOwa dalam melakukan kerjasama 

dengan petani yang memiliki lahan akan sangat mendukung kegiatan-kegiatan 

pemberdayaan. Tahap perlindungan ini sangat erat kaitannya dengan 

pengembangan kegiatan pertanian berkelanjutan. Lahan yang dimiliki oleh 

petani dijadikan sebagai media efektif untuk pembelajaran dan percontohan 

bagi sistem pertanian hutan (agroforestry). Karakteristik masyarakat Hutan 

Sokokembang yang memang memiliki kualitas sumber daya manusia yang 

belum tinggi mengharuskan LSM swaraOwa berinovasi dalam setiap 
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kegiatannya yang salah satunya dengan bekerjasama dengan beberapa petani 

untuk memberikan sebuah contoh nyata kegiatan yang sedang dijalankan. 

“Kalau dari masyarakat ya ada, tapi kan masyarakat sini 

mayoritas pendidikannya kurang, jadi ada pembelajaran gitu kan 

lama, memakan waktu lama. Karena pemikiran itu belum 

nyambung lah. Iya, masyarakatnya harus sedikit sedikit dikasih 

taunya, nanti digali tapi ya nanti memakan waktu lama” (Dokumen 

Wawancara 19 Januari 2019).  

 

Seperti pada kalimat di atas yang diperoleh melalui wawancara kepada 

Bapak Tasbin Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Tologohendro 

yang menerangkan bahwa kondisi sumber daya manusia yang masih rendah 

sehingga LSM swaraOwa dituntut untuk selalu berinovasi dalam setiap 

kegiatan pemberdayaan. Hal serupa dikatakan oleh Bapak Tasuri yang 

mengatakan bahwa: 

”Ya motivasi kedepan bagus itu banyak sekali, itu aja 

sebenarnya orang-orang hidupnya di kampung kan SDMnya 

rendah, kalau soal mencapai hasil yang bagus itu kembali tadi, 

bukan hanya omongan tapi harus ada contoh baru kita ikut” 

(Dokumen Wawancara 6 Februari 2019). 

 

Untuk menjaga ketersediaan pohon kopi di kawasan Hutan 

Sokokembang, LSM swaraOwa turut membantu masyarakat dalam pengadaan 

bibit kopi jenis arabika. LSM swaraOwa telah membeli lahan di kawasan 

Hutan Sokokembang untuk memenuhi kebutuhan dan pengembangan pertanian 

berkelanjutan. Tahun 2018 menjadi tahun pertama dalam mengembangkan 

bibit kopi jenis arabika. Mengetahui bahwa pohon kopi yang tumbuh di 

kawasan Hutan Sokokembang merupakan pohon yang sudah berumur panjang 

dan membutuhkan regenarasi dari pohon-pohon baru, solusi ditawarkan oleh 
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LSM swaraOwa melalui pembibitan pohon kopi. Bibit kopi yang sedang 

dikembangkan merupakan bibit kopi yang akan ditanam di sebagian lahan 

milik warga dan di sekitar kawasan hutan. Untuk memberikan peluang serta 

kesempatan kepada masyarakat agar dapat mengelola pertanian kopi yang 

berkelanjutan, sehingga masyarakat akan memperoleh penghasilan tambahan 

dari bibit kopi yang disalurkan. Bibit kopi jenis arabika yang dikembangkan 

akan ditanam di Desa Tlogohendro yang menjadi salah satu desa yang menjadi 

jaringan kelompok tani Hutan Sokokembang. 

Gambar 3. 17 Kebun Bibit Kopi LSM swaraOwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Observasi Lapangan Peneliti. 

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, peneliti pun menemukan 

keterangan serupa yang terkonfirmasi ketika melakukan wawancara dengan 

Bapak Tasuri, adapun yang dikatakan oleh Bapak Tasuri yaitu: 

“Sekarang ada pembibitan juga, bukan hanya pengolahan 

karena di Petungkriyono potensi kopinya bagus tapi pemberdayaan 

kopinya belum maksimal makanya ada pembibitan supaya nanti 

pohon kopinya tetep ada dan yang saat ini kan pohon yang dari 

jaman nenek moyang sudah ada jadi kita sepakat dengan tujuan 

pembibitan udah berjalan kopinya kita yang beli dengan harga 

yang tinggi juga” (Dokumen Wawancara 6 Februari 2019). 
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Serangkain kegiatan pendukungan tersebut dikonfirmasi pula oleh Arif 

Setiawan (Project Leader LSM swaraOwa) bahwa LSM swaraOwa selalu 

berkontribusi secara langsung dalam setiap kegiatan pemberdayaan, tidak 

hanya dalam proses perencanaan saja akan tetapi implementasi dan evaluasi 

pun menjadi perhatian utama LSM swaraOwa karena bagian terpenting dalam 

sebuah pemberdayaan terdapat pada implementasi serta evaluasi untuk 

mengetahui sejauh mana efek dari perencanaan tersebut dapat dikembangkan. 

“Setidaknya kita menyumbang sejauh mana kita bisa 

berpartisipasi, kalau dari pihak lain membutuhkan pertimbangan 

ya kita akan berikan pertimbangan apa yang kita tahu. Kita akan 

berikan apapun sesuai dengan apa yang kita miliki”. (Dokumen 

Wawancara 31 Maret 2019). 

 

Upaya LSM swaraOwa dalam mengikuti setiap kegiatan pemberdayaan 

termasuk ke dalam tahap perlindungan (protecting). Namun, peneliti 

mengkategorikan beberapa kegiatan yang telah dipaparkan di atas menjadi 

upaya spesifik LSM swaraOwa dalam melakukan fungsi perlindungan kepada 

masyarakat Hutan Sokokembang yang diberdayakan. Pelaksanaan teknis 

kegiatan-kegiatan tersebut membutuhkan kemampuan analisis sosial, negosiasi 

dan analisis keuangan, dimana kegiatan aplikatif tersebut membutuhkan 

kemampuan ataupun keterampilan yang hanya dimiliki oleh pihak pemberdaya 

yang dalam hal ini merupakan LSM swaraOwa. Implementasi dari setiap 

kemampuan dan keterampilan LSM swaraOwa tersebut sudah dapat 

dikategorikan bahwa telah dilakukannya strategi atau tahap perlindungan 

(protecting) dalam pemberdayaan karena LSM swaraOwa terlibat aktif dalam 

setiap implementasi kegiatan pemberdayaan yang mengaplikasikan setiap 
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kemampuan yang dimiliki oleh LSM swaraOwa sebagai pihak pemberdaya di 

Hutan Sokokembang. 

3.2. Dampak Pemberdayaan dalam Perspektif Pembangunan 

Berkelanjutan 

Pemberdayaan merupakan suatu jalan untuk mensejahterakan masyarakat 

melalui pendekatan pembangunan manusia. Sebagai salah satu program yang 

memposisikan masyarakat sebagai subjek utama tentunya pemberdayaan 

membawa gagasan besar untuk mensejahterakan masyarakat melalui potensi yang 

justru dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan harus membawa 

perubahan positif bagi masyarakat. Pemberdayaan yang baik akan membawa 

dampak bagi masyarakat dengan bukti bahwa terciptanya kemandirian dan 

keswadayaan dalam mengelola lingkungannya sendiri. 

Pada bagian ini penulis akan memaparkan dampak-dampak yang 

dihasilkan dari pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM swaraOwa dalam 

perspektif pembangunan berkelanjutan. Sejauh apa perubahan masyarakat dalam 

usaha mengelola lingkungannya dan bagaimana kesinambungan ataupun 

peningkatan dalam aspek ekonomi, ekologi serta sosial budaya masyarakat. Tiga 

aspek utama yang akan dibahas dalam bagian ini merupakan indikator 

terselenggaranya agenda pembangunan berkelanjutan suatu negara dalam bidang 

pembangunan manusia. Pembangunan berkelanjutan mengamanatkan bahwa 

masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola sumberdaya tanpa mengurangi 

nilai dari sumberdaya tersebut untuk generasi yang akan datang. Melalui dampak 

yang dikaji dalam aspek ekonomi, ekologi dan sosial budaya akan diketahui 
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sejauh apa pemberdayaan berperan dalam agenda pembangunan berkelanjutan 

dalam studi kasus pemberdayaan masyarakat Hutan Sokokembang yang dilakukan 

oleh LSM swaraOwa. 

Tahapan strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM swaraOwa 

memberikan beberapa perubahan kondisi masyarakat yang bertingkat mulai dari 

perubahan kesadaran hingga inisiatif masyarakat yang terbentuk dari setiap 

tahapan pemberdayaan. Pada tahap pertama pemberdayaan yaitu pemungkinan 

atau fasilitasi yang memuat berbagai kegiatan LSM swaraOwa untuk 

memunculkan kesadaran masyarakat akan potensi yang ada di lingkungannya 

sendiri. Tahap pemungkinan atau fasilitasi yang dilakukan oleh LSM swaraOwa 

telah membawa perubahan kondisi masyarakat yang berupa penyadaran dan 

pembentukan perilaku masyarakat. Hal itu ditandai dengan dari terbentuknya 

kelompok tani dan kelompok perempuan di Hutan Sokokembang. Diskusi-diskusi 

panjang yang dilakukan oleh LSM swaraOwa bersama kelompok masyarakat 

yang pada akhirnya memiliki konsensus bersama membentuk sebuah kelompok 

sebagai media pembelajaran bagi masyarakat itu sendiri. Konsensus bersama 

tersebut menandai bahwa LSM swaraOwa telah berhasil melakukan penyadaran 

dan pembentukan perilaku masyarakat Hutan Sokokembang. Masyarakat Hutan 

Sokokembang memiliki keinginan untuk swadaya dan mandiri dalam mengelola 

lingkungannya sendiri. 

Perubahan kondisi masyarakat yang lebih tinggi dihasilkan pada strategi 

penguatan (empowering) dan strategi perlindungan (protecting). Kedua strategi 

tersebut merupakan strategi yang memberikan pengetahuan baru kepada 
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masyarakat serta memperluas jaringan masyarakat dalam lingkup yang lebih luas. 

Telah terjadi proses transformasi kemampuan dari setiap kegiatan pelatihan 

atau kegiatan-kegiatan yang membangun jaringan masyarakat yang dilakukan 

oleh LSM swaraOwa. Masyarakat Hutan Sokokembang mempunyai kemampuan 

dan keterampilan baru yang lebih bervariasi untuk mengelola potensi lokal yang 

mereka miliki. Kemampuan dan keterampilan masyarakat telah bertransformasi ke 

dalam bentuk yang lebih baik dan lebih memberikan ruang untuk berkembang. 

Pelatihan pertanian berkelanjutan melalui kopi shadegrown, budidaya madu dan 

jenis tanaman lain akan menghasilkan perubahan kemampuan masyarakat untuk 

dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan oleh masyarakat Hutan 

Sokokembang. Bebrapa kegiatan LSM swaraOwa dalam interaksi dengan pihak-

pihak lain juga menghubungkan masyarakat ke dalam sebuah kapasitas yang 

mampu untuk memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat yang tidak bisa 

didapatkan dari sekedar pelatihan. LSM swaraOwa pada kedua tahap 

pemberdayaan telah mampu merubah kondisi masyarakat ke tingkat yang lebih 

tinggi yaitu tingkatan transformasi kemampuan. 

Secara garis besar pada setiap strategi pemberdayaan yang dilakukan 

oleh LSM swaraOwa, peneliti mendapati perubahan kondisi masyarakat telah 

berada pada tingkat transformasi kemampuan. Masyarakat Hutan Sokokembang 

sudah dapat membuka wawasan serta pengetahuan dalam memanfaatkan sumber 

daya Hutan Sokokembang sehingga kemampuan masyarakat dalam mengelola 

sumber daya pun meningkat dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam rangka 

membangun pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Masyarakat telah mampu 
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menilai setiap kegiatan mereka dan setiap kegiatan-kegiatan yang memberi 

ancaman terhadap kelestarian lingkungan yang berasal dari luar.  

Tidak hanya perubahan kondisi masyarakat, dampak yang dihasilkan dari 

pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM swaraOwa dalam aspek ekologi, 

ekonomi dan sosial budaya tidak bisa dikesampingkan. Peneliti akan memaparkan 

dampak dalam tiga aspek tersebut pada diskursus di bawah ini. 

Pertama, Keberlanjutan Sosial Budaya. Keberlanjutan sosial budaya 

menjadi dampak yang tidak dapat diprediksi secara langsung. Akan tetapi 

keberlanjutan sosial budaya akan muncul ketika masyarakat sudah memiliki 

kemandirian dan keswadayaan dalam mengelola lingkungannya. Perilaku 

masyarakat menjadi indikasi adanya dampak sosial budaya dari kegiatan 

pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM swaraOwa di Hutan Sokokembang. 

Perubahan perilaku yang telah dijelaskan dalam diskursus sebelumnya yaitu 

mengenai masyarakat yang sudah mengetahui nilai-nilai dalam mengelola 

lingkungannya agar tetap memiliki ketersedian bagi generasi mendatang adalah 

salah satu dampak yang dapat diketahui. 

Seperti yang dikatakan oleh Roji’in dalam wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti mengenai perubahan perilaku masyarakat Hutan Sokokembang 

setelah adanya kegiatan pemberdayaan. 

“Oh ya itu masyarakat mulai sadar, terkadang masyarakat ketika ada 

swaraowa disini bilang kalau ada kerusakan hutan atau apapun di 

hutan. Dulu kan masyarakat diem aja kalau ada apa-apa di hutan entah 

itu penebangan atau perburuan. Kalau sekarang dirasakan sangat 

menjaga hutan setelah adanya swaraowa disini” (Dokumen Wawancara 

8 Februari 2019). 
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Salah seorang narasumber penelitian yaitu Bapak Eko dari Perhutani 

KPH Pekalongan Timur menyatakan hal serupa mengenai perubahan sikap dan 

perilaku masyarakat Hutan Sokokembang dalam menjaga kelestarian 

lingkungannya. Dalam kutipan wawancara, beliau mengatakan bahwa: 

“Ya untuk sekarang dari kegiatan LSM swaraOwa itu satu, 

kelestarian hutan menjadi aman karena banyak kegiatan pelestarian 

bersama masyarakat sehingga pelanggaran-pelanggaran di sektor hutan 

dapat diminimalisir”. (Wawancara pada tanggal 21 Januari 2019). 

 

Hasil wawancara diatas merupakan salah satu indikasi bahwa 

keberlanjutan sosial budaya yaitu dengan munculnya inisiatif dari masyarakat 

ketika ada ancaman yang datang yang akan merugikan lingkungan mereka sendiri. 

Dari kesadaran masyarakat yang telah terbentuk dalam mengelola lingkungannya 

sendiri tersebut masyarakat Hutan Sokokembang dapat mengambil suatu 

keputusan penting akan apa yang terjadi dalam lingkungannya. Contoh bahwa 

saat ini masyarakat sangat peduli terhadap lingkungannya seperti dalam kutipan 

wawancara diatas menunjukkan timbulnya partisipasi masyarakat karena selama 

pemberdayaan masyarakat merasa terlibat langsung dalam setiap keputusan dan 

kegiatan. Tanpa disadari perilaku masyarakat Hutan Sokokembang ketika terdapat 

pihak yang dapat merugikan lingkungannya seperti pemburu liar dan pembalak 

liar mereka secara langsung mengambil keputusan untuk melaporkan atau 

menangkap pihak-pihak tersebut. 

Keberlanjutan sosial budaya dari pemberdayaan salah satunya yaitu 

bagaimana partisipasi masyarakat dapat meningkat sesuai dengan kondisi 

lingkungannya. Melalui gambaran diatas dapat dikatakan bahwa pemberdayaan 
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yang dilakukan oleh LSM swaraOwa kepada masyarakat Hutan Sokokembang 

telah memberikan dampak sosial dalam peningkatan partisipasi masyarakat serta 

sikap masyarakat dalam pengambilan keputusan yang tepat untuk menjaga 

lingkungannya yaitu Hutan Sokokembang dari kegiatan-kegiatan yang merugikan. 

Dampak yang dikatakan sangat signifikan yaitu perubahan pola pikir masyarakat 

yang dahulu masih menganggap bahwa sumberdaya alam dimanfaatkan tanpa 

harus memikirkan efek negatifnya. Sebelum adanya pemberdayaan, sebagian 

masyarakat memiliki profesi sebagai pembalak liar dan pemburu satwa liar yang 

dilindungi. Tentunya hal itu yang difokuskan oleh LSM swaraOwa yang saat ini 

telah memberikan perubahan terhadap pola pikir masyarakat Hutan 

Sokokembang. 

Kedua, Keberlanjutan Ekologi. Arus utama yang dibawa oleh LSM 

swaraOwa yaitu konservasi satwa terutama owa jawa dan habitatnya. Tentunya 

setiap kegiatan pemberdayaan memiliki nilai-nilai yang ditujukan untuk 

keberlangsungan konservasi di Hutan Sokokembang. Peneliti menemukan bahwa 

masyarakat Hutan Sokokembang melalui kegiatan pemberdayaan sudah memiliki 

kemandirian dan keswadayaan dalam menjaga lingkungannya. Perubahan pola 

pikir masyarakat Hutan Sokokembang yang merupakan bentuk keberlanjutan 

sosial budaya yang dihasilkan dari adanya pemberdayaan tersebut akan menuntun 

kepada kondisi lingkungan di Hutan Sokokembang yang lestari dan menekan 

angka kerusakan lingkungan. Keberlanjutan sosial budaya yang muncul secara 

langsung akan memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan ekologi. Apabila 
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keberlanjutan sosial budaya bersifat positif maka dapat dikatakan akan membawa 

perubahan positif pula pada aspek ekologi di Hutan Sokokembang. 

Peneliti menyajikan data lapangan untuk memperkuat temuan penelitian 

mengenai dampak ekologi yang dihasilkan dari adanya pemberdayaan masyarakat 

yang dilakukan oleh LSM swaraOwa di Hutan Sokokembang. Data yang disajikan 

merupakan data lapangan milik Perhutani KPH Pekalongan Timur terkait jumlah 

mamalia yang ditemukan di Hutan Sokokembang dan sekitarnya yang menjadi 

wilayah dari BKPH Doro. Alasan utama peneliti menggunakan data jumlah 

mamalia karena main project dan begitupun pemberdayaan yang dilakukan oleh 

LSM swaraOwa dengan maksud untuk melestarikan Owa Jawa yang termasuk ke 

dalam jenis mamalia yang ada di Hutan Sokokembang. 

Tabel 3. 1  Data Lapangan Mamalia BPKH Doro Tahun 2014 Perhutani 

KPH Pekalongan Timur 

No. Jenis/Nama Lokal Jumlah Ditemukan 

1 Babi Hutan 18 

2 Kera Ekor Panjang 17 

3 Owa Jawa 10 

4 Lutung 12 

5 Rekrekan 2 

Sumber: Laporan Survey Biodiversity Perhutani KPH Pekalongan Timur 

Tahun 2014. 

Tabel 3. 2 Data Lapangan Mamalia BPKH Doro Tahun 2015 Perhutani KPH 

Pekalongan Timur. 

No. Jenis/Nama Lokal Jumlah Ditemukan 

1 Owa Jawa  10 
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2 Rekrekan  2 

3 Babi Hutan 18 

4 Lutung 12 

5 Kera Ekor Panjang 17 

Sumber: Laporan Survey Biodiversity Perhutani KPH Pekalongan Timur 

Tahun 2015. 

 

Tabel 3. 3 Data Lapangan Mamalia BPKH Doro Tahun 2017 Perhutani KPH 

Pekalongan Timur. 

No. Jenis/Nama Lokal Jumlah Ditemukan 

1 Babi Hutan 5 

2 Kera Ekor Panjang 42 

3 Owa Jawa 26 

4 Lutung 60 

5 Rekrekan 20 

6 Kijang 1 

7 Tupai 4 

8 Jelarang 2 

9 Musang 2 

10 Kalong 5 

11 Landak 3 

12 Trenggiling 3 

Sumber: Laporan Survey Biodiversity Perhutani KPH Pekalongan Timur 

Tahun 2017. 
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Dari data lapangan di atas, selama kurun waktu 2014 sampai dengan 

2017 terjadi tren yang positif terkait dengan jumlah mamalia yang ditemukan di 

BKPH Doro. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan jenis mamalia yang 

ditemukan selama survey biodiversitas dilakukan oleh Perhutani KPH Pekalongan 

Timur di kawasan BKPH Doro. Peningkatan jumlah mamalia yang ditemukan 

menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM swaraOwa sedikit 

banyak sudah mempengaruhi kondisi lingkungan di Hutan Sokokembang. Ekologi 

Hutan Sokokembang telah terjaga kelestariannya bahkan dapat dikatakan bahwa 

saat ini kondisi tersebut mendukung berbagai jenis flora dan fauna untuk dapat 

bertumbuh dan berkembang di kawasan Hutan Sokokembang. Pemberdayaan 

LSM swaraOwa yang mengarusutamakan konservasi nampaknya telah berhasil 

membangun kelestarian di Hutan Sokokembang melalui pendekatan 

kemasyarakatan yang mengedepankan partisipasi penuh masyarakat sebagai 

masyarakat lokal untuk turut serta menjaga lingkungannya. 

Pernyataan di atas diperkuat dengan wawancara yang dilakukan kepada 

narasumber terkait sejauh apa masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan 

di kawasan Hutan Sokokembang. Saudara Kuswoto selaku Ketua Pokdarwis 

Weloasri dalam wawancaranya mengatakan bahwa: 

“Kalau pola pikir sudah banyak yang berubah, malah saat ini ada 

LSM swaraOwa jadi tahu apa yang dilindungi jadi kalau dari luar ada 

pemburu dan perambah hutan sekarang masyarakat ngasih arahan 

terkait apa saja yang dilindungi dan tidak boleh diburu atau diambil” 

(Dokumen Wawancara 26 Januari 2019). 

 

 



85 
 

  
 

Peneliti juga melakukan perbandingan data dengan wawancara kepada 

Ibu Eva salah satu staff Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan. 

“Saya kurang paham kalau perubahan perilaku, tapi yang pasti 

perubahannya positif dan bisa dilihat sekarang masyarakat sudah tau 

ilmu pemasaran dan mulai memikirkan bagaimana agar hutan terjaga, 

dan memanfaatkan hutan tanpa mengurangi fungsi dari hutan itu sendiri, 

ya menjadi lebih kreatif masyarakat dalam mengolah prouk-produk 

hutan” (Dokumen Wawancara 29 Januari 2019). 

 

Semua narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini menyatakan 

bahwa terdapat perubahan positif terkait kelestarian Hutan Sokokembang setelah 

adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM swaraOwa di Hutan 

Sokokembang. Baik pihak masyarakat yang diberdayakan oleh LSM swaraOwa 

ataupun dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten Pekalongan yang menjadi 

narasumber dalam penelitian memberikan pernyataan yang sama. Dalam 

membandingkan data yang didapat melalui wawancara, peneliti menyimpulkan 

bahwa dampak ekologi yang dihasilkan selama pemberdayaan telah terwujud 

karena data yang didapat terkait dampak ekologi dari pemberdayaan memiliki 

kesamaan serta didukung dengan data survey biodiversitas yang dilakukan oleh 

Perhutani KPH Pekalongan Timur dalam kurun waktu 4 tahun yang membuktikan 

bahwa ada peningkatan jumlah mamalia yang hidup di Kawasan Hutan 

Sokokembang. 

Ketiga, Keberlanjutan Ekonomi. Dampak ekonomi menjadi salah satu 

dampak yang dapat dilihat secara langsung. Dilihat dari segi peningkatan harga 

dari produk kopi yang diolah oleh masyarakat serta ekstensifikasi produk melalui 

pengembangan budidaya lebah serta produksi gula semut yang menambah mata 

pencaharian dari masyarakat Hutan Sokokembang. 
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Peneliti juga melakukan wawancara serta observasi lapangan mengenai 

pendapat beberapa narasumber terkait produk kopi yang telah dikembangkan oleh 

LSM swaraOwa bersama masyarakat Hutan Sokokembang. Beberapa narasumber 

yang diwawancarai oleh peneliti menyebutkan adanya kenaikan harga dalam 

penjualan kopi serta produk hutan non kayu lainnya yang diolah oleh masyarakat. 

Salah satunya yaitu Ibu Eva salah satu staff Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Pekalongan yang mengatakan bahwa: 

“Oh ya jelas, karena terutama sekarang kopi petung dikenal luas dan 

sudah masuk media televisi nasional di kompas tv, kemudian pemasaran 

sudah meluas termasuk gula semut sudah dikenal, ya pasti itu sedikit 

banyak berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, justru itu 

tujuan utama pemberdayaan supaya masyarakat punya penghasilan dari 

tidak merusak hutan” (Dokumen Wawancara 29 Januari 2019). 

 

Begitu pula yang dikatakan oleh staff Dinas Pariwisata Kabupaten 

Pekalongan dan staaf Perhutani KPH Pekalongan Timur mengenai produk kopi di 

Hutan Sokokembang yang mengatakan bahwa: 

“Saya melihat ya beberapa tahun ini memang bagus si, masyarakat 

disana mulai berangsur-angsur mencari kegiatan ekonomi yang tidak 

merambah hutan bahkan mengelola hasil-hasil produk dari hutan yang 

non kayu, malah menanam kopi juga bisa untuk konservasi lahan hutan 

yang tidak ditanami” (Dokumen Wawancara 23 Januari 2019). 

 

Bapak Eko selaku staaf Perhutani KPH Pekalongan Timur mengatakan 

hal senada mengenai dampak ekonomi yang ditimbulkan dari adanya 

pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM swaraOwa. Dalam wawancaranya beliau 

mengatakan: 

“Ya kalau dengan LSM swaraOwa ini tadi yang disampaikan, itu ya 

membantu peningkatan ekonomi di masyarakat dengan pengelolaan kopi 

di tegakan-tegakan hutan, tentunya menjadi sektor ekonomi baru buat 

masyarakat dan dari hasil itu masyarakat mempunyai penghasilan 

tambahan” (Dokumen Wawancara 21 Januari 2019). 
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Pengembangan kopi di Hutan Sokokembang sangat dirasakan oleh 

masyarakat itu sendiri seperti yang dikatakan oleh salah satu narasumber yaitu 

Roji’in mengenai peningkatan harga kopi setelah pendampingan oleh LSM 

swaraOwa. Dikutip dalam kalimat di bawah ini yaitu: 

“Sangat meningkatkan, yang dulunya kopi lokal hanya dijual curah 

dengan harga yang murah, sekarang sudah diajari cara pengolahan 

yang baik dan pengemasannya juga sangat meningkatkan harga kopinya, 

dampaknya tidak hanya sebagai yang mengelola dan mengemas, dari 

masyarakatnya pun ada peningkatan harga biji kopi. Yang tadinya kami 

harganya 20 ribu sekarang bisa sampai 25 ribu untuk yang mentah, tapi 

dengan biji kopi yang bagus yang harganya memang meningkat yang 

tidak ada campurannya” (Dokumen Wawancara 8 Februari 2019). 

 

Hal serupa dikatakan pula oleh Bapak Tasuri pada saat peneliti 

melakukan wawancara kepada beliau. Beliau sebagai petani kopi di Hutan 

Sokokembang merasakan efek dari adanya pemberdayaan yaitu peningkatan harga 

kopi yang diolah. Dalam wawancaranya Bapak Tasuri mengatakan sebagai 

berikut: 

“Kalau perubahan ekonomi menurut saya sudah bagus, kopi yang 

asalnya 20 ribu sekarang sudah 50 ribu dan itu sudah terjadi perubahan 

ekonomi masyarakan”. (Dokumen Wawancara 6 Februari 2019). 

 

Melalui pembuatan warung sebagai media pemasaran bagi masyarakat 

Hutan Sokokembang, dampak ekonomi dapat dilihat dari adanya sektor 

penghasilan baru dari pembuatan warung. Kegiatan ekonomi masyarakat tidak 

hanya dalam bidang pertanian saja akan tetapi berkembang yang salah satunya 

yaitu penjualan produk-produk dari kelompok Nyi Parijoto di kawasan ekowisata 

yang telah dibentuk oleh LSM swaraOwa bersama dengan masyarakat. 
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250.000 

770.973 

Diagram Total Aset Warung "Nyi 
Parijoto" 

Modal Awal

Pendapatan 1 Bulan

Tabel 3. 4 Tabel Pendapatan Warung Kopi Nyi Parijoto 

Rincian Pendapatan Warung Kopi “Nyi Parijoto” September 2013 

Modal Awal 250.000   

Pendapatan 1 

Bulan 

770.973 Rata-rata 

Pendapatan Harian 

211.619 

Total Aset 1.020.973   

Sumber: Setiawan, dkk (2013). 

Gambar 3. 18 Diagram Total Aset Warung “Nyi Parijoto” 

Sumber: Setiawan, dkk (2013). 

Berdasarkan tabel dan diagram penghasilan dari warung Nyi Parijoto, 

masyarakat Hutan Sokokembang memperoleh penghasilan tambahan yang bahkan 

dalam satu bulan keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat melebihi angka 

100% karena jika dibandingkan antara modal dan pendapatan selama satu bulan 

terdapat selisih yang cukup tinggi yaitu sebesar Rp. 520.973,00. Pendapatan 

bersih yang didapatkan dari pembuatan warung dua kali lipat lebih besar dari 

modal yang dikeluarkan oleh masyarakat. 
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Tabel 3. 5 Tabel Audit Keungan Kelompok Nyi Parijoto April-September 

2013. 

Pengeluaran 

Produksi 

Rp. 1.607.000 Stok Biji Kopi 12 kg 

Produksi Kopi 

Bubuk 

21,35 kg   

Pendapatan Produksi Rp. 1.843.500   

Sumber: Setiawan, dkk (2013). 

Selain itu, audit yang dilakukan oleh LSM swaraOwa untuk kelompok 

perempuan Nyi Parijoto juga membuktikan bahwa kelompok perempuan sudah 

memiliki penghasilan sendiri diluar dari kelompok tani Wiji Mertiwi Mulyo. 

Masyarakat pedesaan yang umumnya hanya memperoleh penghasilan keluarga 

dari kaum laki-laki sekarang sudah memiliki perubahan yang cukup signifikan. 

Untuk melihat bagaimana dampak ekonomi yang diberikan dari pemberdayaan 

LSM swaraOwa kepada kelompok perempuan Nyi Parijoto dapat diketahui dari 

total pengeluaran dan total pendapatan dari produksi kopi yang dikelola. Selama 

bulan April hingga September 2013 total pengeluaran yang diaudit sebesar 

1.607.000 dan selama kurun waktu tersebut pula pendapatan yang diterima 

sebesar 1.843.500 (Setiawan dkk, 2013). Audit yang dilakukan oleh LSM 

swaraOwa membuktikan bahwa pendapatan yang diperoleh lebih besar dari 

pengeluaran yang dikeluarkan oleh kelompok Nyi Parijoto. Dibentuknya 

kelompok perempuan di Hutan Sokokembang tentunya menjadi suatu bentuk 

dukungan ekonomi secara kolektif kepada para perempuan di Hutan 

Sokokembang. 
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Kedua media ekonomi tersebut (warung dan kelompok Nyi Parijoto) 

menjadi contoh yang sangat nyata bahwa secara ekonomi pemberdayaan yang 

dilakukan oleh LSM swaraOwa kepada masyarakat Hutan Sokokembang 

memiliki dampak yang positif. Pendapatan masyarakat tidak terpaku dalam satu 

sektor akan tetapi telah terjadi ekstensifikasi sektor pendapatan masyarakat selain 

bertani. 

Selain dari adanya sektor ekonomi baru bagi masyarakat Hutan 

Sokokembang, keberlanjutan ekonomi dapat diketahui dari sarana prasarana yang 

tersedia untuk pengolahan produk hutan non kayu. Pada awal terbentuknya 

kelompok Nyi Parijoto, keterbatasan pada peralatan pengolahan menjadi salah 

satu faktor dari keterbatasan jumlah produksi yang dihasilkan yang diketahui pada 

audit pertama di tahun 2013 kelompok Nyi Parijoto memproduksi 21,35 kg kopi 

selama kurun waktu 6 bulan dan masih menyisakan 12 kg biji kopi yang belum 

diolah (Setiawan dkk, 2013). Namun, pada tahun 2016 masyarakat sudah 

memiliki alat roasting biji kopi dengan kapasitas 2 kg dalam satu kali roasting 

(Setiawan dan Mujianto, 2016). Tentunya dengan ketersediaan alat baru yang 

lebih baik menjadi indikator bahwa setiap tahun produksi kopi dari kelompok Nyi 

Parijoto selalu mengalami peningkatan seiring dengan strategi marketing yang 

dilakukan oleh LSM swaraOwa. 

 

 

 

 

 


