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Pengelolaan hutan berbasis masyarakat terus bergulir sebagai salah satu 
alternatif sistem pengelolaan hutan yang dapat meminimalkan konflik yang terjadi 
dan diharapkan dapat lebih menjamin kelestarian hutan. Perum Perhutani sebagai 
salah satu agen pembangunan kehutanan mencoba mempelopori pengusahaan 
hutan yang berbasiskan masyarakat hutan. Program Perum Perhutani ini dikenal 
dengan nama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). 

Munculnya paradigma pengelolaan hutan berbasis masyarakat 
(Conzmunity Based Forest ManagementlCBFM) diharapkan dapat berkelanjutan 
dan memberikan peluang kepada stakeholders untuk memperoleh akses dalam 
pemanfaatan hutan serta dapat secara langsung menikmati manfaat hutan bagi 
kehidupan mereka. Namun demikian, sampai saat ini masih terjadi perbedaan 
tingkat kepuasan tentang konsep Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat 
(PHBM) itu sendiri disebabkan kurangnya komunikasi dan evaluasi. 

Melihat ha1 tersebut di atas, komunikasi yang berempati dengan 
stakeholders dan Penilaian atas Program PHBM Perum Perhutani ini mutlak 
diperlukan, karena Program PHBM Perum Perhutani ini telah dikeluatkan sejak 
akhir tahun 2000, sesuai dengan SK Direksi Perum Pehutani No. 
1061/Kpts/Dir/2000, tanggal 21 November 2000 yang kemudian diperbarui 
dengan SK No. 136/Kpts/Dir/2001, tanggal 29 Maret 2001. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan stakeholders 
atas Program PHBM Perum Perhutani, mengidentifikasi faktor-faktor yang 
berhubun~an dengan sikap stakeholders terhadap Program PHBM Perum 
perhutan< menilaidan men~evaluasi hasil untuk mklihat kemajuan pelaksanaan 
Program PHBM Perum Perhutani, serta merumuskan atau merekomendasikan 
alternatif strategi pengembangan program PHBM Perum Perhutani yang sesuai 
dengan aspirasi stakeholders. 

Penelitian dilakukan di wilayah Perum Perhutani KPH Kuningan pada 
bulan April dan Mei 2004. Pengumpulan data penelitian menggunakan metode 
kuesioner (angket) dan wawancara. Kuesioner berisi kumpulan daftar pertanyaan 
yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasaan responden terhadap program 
PHBM. Penilaian stakeholders ditinjau dari persentase tingkat kepuasan seluruh 
responden dan nilai rata-rata tingkat kepuasan setiap kelompok responden, setta 
uji Kruskal-Wallis pada selang kepercayaan 95% untuk mengetahui adanya 
perbedaan tingkat kepuasan diantara responden. Cara pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling untuk responden selain petani dan cara random 
untuk responden petani. Jumlah keseluruhan responden sebanyak 62 orang, 
dimana sampel yang paling banyak diambil adalah petani (35 orang). Pada selang 
kepercayaan 95 % dan derajat bebas = k - 1, dengan jumlah responden 62 (n) 
didapat nilai chi-square tabel adalah 9,49. Dengan demikian jika nilai H hasil 



perhitungan lebih kecil dari 9,49 artinya tidak berbeda nyata, sedaiigkaii jika lebih 
hesar. malta tingltat kepuasaan .s/akeholder:s berbeda nyata. 

I'rnilaian s~okel~older-s terliadap program PHBM mencakup 2 aspek besar 
yaitu aspelt perencanaan daii aspelt pelaksanaan. Secara umum sebanyalt 78,96% 
responden menyatalcan puas dan 21,04% lainnya tidak puas atas perencanaali dan 
pelaltsanaan program PHBM. Berdasarkan uji Kruskal-Wallis diperoleh nilai H 
sebesar 21.15 atau berbeda nyata. Pihak Perhutani mempunyai nilai rata-rata 
tingltat kepuasan tertinggi yaitu (3,32), disusul Pemda (3,l l ) ,  Petani (3,06), 
Perg~~ruan Tinggi (2.83) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (2,54). 

Terliadap aspek perencanaan yatlg meliputi penetapan wilayah PHBM, 
iilentilikasi d ~ ~ l t ~ ~ h l d e s a ,  lcelompok niasyarakat yang dilibatkan dan pola 
penanganan PHBM, Iiampir seluruh responden (89,11%) menyatakan puas d a ~ i  
lianya 10.89% saja yang ~iie~lyatakan tidak puas. Berdasarkan uji Kruskal-Wallis 
diperoleh nilai H sebesar 9,23 atau tidak berbeda liyata ti~igkat kepuasa~l 
slakehol~fcr:~. 

Aspek penetapan wilayah meliputi jarak rumah ke lokasi, hubungan 
masyarakat dengan program PHBM, cara menetapkan wilayah dail tanggapan atas 
Itonllil< yang ~nuncul. I-lampir 90% responden ~iienyatakan puas dan 10% lainnya 
tidal; puss pada aspek penetapan wilayah. Berdasarltan uji Kruskal-Wullis 
diperoleh nilai H sebesar 10, l l  atau berbeda nyata. Kalangan Pemda mempunyai 
tingltat kepuasan yang paling tinggi (3,61) sedangkan Perguruan Tinggi(PT) yang 
paling rendah (2,92). Perbedaan tingkat kepuasan ini berl~ubunga~l dengan falctor 
jaralt tempat tinggal dengan lokasi PHBM dan tahun mulai interaksi. 

Aspek identifikasi dukulddesa meliputi penilaian terliadap aspek 
penentuan identifikasi dulcu/desa, cara pelibatan kelompok inasyarakat, 
pengorganisasia~~ Itelompok, pembinaan dan pendampingan kelompok serta 
tanggapan terhadap pelibatan masyarakat. Sebagian besar respo~lden (91,94%) 
menyataltan puas pada aspek identifikasi dukuhldesa dan hanya 8,06% yang 
menyatakan tidak puas. Berdasarkan uji Kruskal- Wallis diperoleh nilai H sebesar 
4.78 atau tidak berbeda nyata tingkat kepuasan diantara slakeholders. 

Aspek pelibatan keloiiipok masyarakat meliputi kelonlpok masyarakat 
yang dilibatltan, cara pelibatan, pengorganisasian, pemnbinaa~dpendainpi~~gan dan 
tallggapaa. Penilaian seluruli responden diperoleh 90% lebih yang meiiyatakan 
puns dnn lhanya 10% yang ~iienyatalta~l tidak puas. Hasil uji Kruskal-Wc11li.s 
diperoleli nilai 1-1 sebesar 15,78, lial ini menu~~jultkan bahwa ada perbedaan nyata 
tingltat Itepuasan s~ukeholder:~ pada aspek pelibatan kelolnpok masyarakat. 

Aspek pola penanganan ineliputi pola pendekatan dan peiigorga~~isasian, 
tanggapan atas peta kerja dan transparansi dalam penanganan PHBM. Tanggapan 
seluruh responden terliadap aspek ini adalal~ 82,26% nienyatakan puas dan 
17.74% lainnya menyataltan tidak puas. Berdasarkan uji Kruskal-Wallis 
dil~eroleli nilai H sebesar 15.78 atau berbeda nyata. Kalangan Perhutatii 
memp~~npai tingltat kepuasan yang paling tinggi dengall nilai rata-rata 3.40, 
sedangltan LSM m e ~ ~ ~ l ~ u n y a i  tingltat kepuasan yang paling rendali yaitu 2,15. 
Perbedaan tingltat kepuasan ilii berl~ubungan dengan faktor jarak tempat tinggal 
dengan loltasi PHBM. 

Terliadap aspek pelaksanaan yang ~ne~icakup persiapan program PHBM, 
hubungan kerjasama, pembinaan kelo~npok tali  liutanlpeserta PHBM, dan pola 
agribisnis diperoleh tanggapan 75,50% responde~l menyatalcan puas daii 24.50% 



lainnya menyataltan tidak puas. I-Iasil u.ji Kriskal-Wallis diperoleli nilai H 
sebesar 21.72 atau berbeda nyata. Kalangan Perliutani mempunyai ti~igkat 
Icepuasan yalig paling ti~iggi dengall nilai rata-rata 3,30 sedangkan LSM 
mempunyai tingkat Icepuasan yalig paling rendali dengall ~iilai rata-rata 2,46. 

Aspelt persiapan meliputi pelige~iala~i progralii dan pembentulcan 
Icelompok tani Iiutan/peserta PI-IBM. Tanggapan seluruli responden atas aspek ini 
adalali 85% menyatalian puas da~ i  15% lai~inya tidak puas. Dari uji Kruskol-W~~llis 
tlipcrc~lcli ~iilai 1-1 sebesar 8.34 atau tidak berbeda nyata. 

A~peli  Ii~~bungan ke~:jasama melil~uti perjani.jian kerjasa~iia lcemitraan 
~lsalia pola bagi hasil, pe<ja~i.jian kerjasama ~iiitra lcerja, dan perja~ijian dengan 
instansi terlcait. Tanggapan seluruh respondell terliadap aspek Iiubungan 
kerjasama adalali 67,30% menyatalta~i puas d a ~ i  32,70% lain~iya me~iyatalca~i tidalc 
puas. Berdasarkan uji Kruskcrl-W~rllis diperoleli H 18,46 atau berbeda nyata. 
Kalangan Pemda mempu~iyai tinglcat kepuasan yang paling tinggi dengan nilai 
rata-rata 3.45 sedanglean LSM mempunyai tingkat kepuasa~i yang rendali dengall 
nilni rata-rata 2.24. Faktor-falttor yang berliubungan de~igan aspek hubungan 
Ikc~:iosama cliantaranya masalali pembagian hubungan kerjasama dan tingleatan 
1. .' ,eljasama. 

Aspelc pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH)/peserta PHBM ~ n e l i p ~ ~ t i  
LSM dan ltelo~iipok bi~iaa~i  serta kegiata~i pembinaan. Tanggapan seluruh 
responden terliadap aspek pembinaan KTHIpeserta PHBM adalali 69,45% 
menyatalcan puss d a ~ i  30.55% lainnya ~ne~iyataka~i tidak puas. Berdasarlcan ~ ~ j i  
K~~~r.\~kol-I~I~c~Ili.~ diperoleli nilai H sebesar 15,18 atau berbeda nyata. Perliutani 
mcnipuliyai tinglcat liepuasan yang paling ti~iggi yaitu 3,36 sedangkan LSM 
me~npnnyai tinglcat Icepuasa~i yang paling rendah dengall nilai rata-rata 2.20. 

Aspelc pola agribis~iis ~neliputi jellis tanaman lteliutanan, tanaman 
pala\viia. jarak tanam, lcomposisi jenis, penyediaa~i bibit tanama~i, status talialiian. 
dan tanggapan terliadap moriiloring, recording d a ~ i  evaluasi. Tanggapan seluruh 
responden terliadap aspek i ~ i i  adalali 78,85% me~iyatalca~i puas dan 11,15% 
Iainnya tidak puas. Berdasarltan uji Kruskal-Wallis diperoleli nilai H sebesar 
15.81 atau berbeda nyata. Pihak Perliutani mempunyai tingkat kepuasa~i yang 
 puling ~inggi dengan nilai rata-rata 337,  seda~igka~i kala~lga~i LSM ~nempunyai 
tinglial kepuasan yang paling rendah yaitu 2,49. Faltor yalig berhubu~igan deligall 
aspeli pola agribisnis diantaranya masalah pekerjaan utalna respo~lde~i dala~ii 
pembuatan bibit. 

Sebagian besar respo~ide~i merasa puas atas program PHBM ini, baik dari 
aspeli perencanaan maupun aspek pelaksanaan, sehi~igga srategi pe~igetliba~lga~i 
Proeram I'I-IBM yang dapat diterapka~i adalal~ memperluas progralii PHBM, baik 
~nelnlui pel.luasan wilayali d a ~ i  produktivitas lahan hutall lnaupun dengan 
mcningliallian Iiubungan kerjasama dengan berbagai pihak. 

Kata I<uoci : Penilaian, Pl-IBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat), 
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ICepuasan. Uji Krzrsk~rl-Wallis, Strategi Pengembangan. 




