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Pengelolaan hutan yang bersifat komunal telah lama dilaksanakan di 

Indonesia melalui beberapa program yang telah dijalankan, namun hasilnya belum 

sesuai dengan yang diharapkan dalam menciptakan kelestarian hutan dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Digulirkannya progam PHBM melalui 

pendekatan community based forest management, diharapkan dapat memberikan 

arah dan kesempatan kepada masyarakat agar terlibat aktif didalamnya baik 

sebagai pengambil manfaat maupun sebagai fungsi kontrol kawasan hutan.  

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) itu sendiri merupakan 

suatu sistem pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan dengan pendekatan 

kesejahteraan (Prosperity approach) melalui prinsip kesejajaran dan prinsip 

berbagi yang adil dalam upaya pelestarian lingkungan dengan mengedepankan 

fungsi dan peran masyarakat yang lebih besar dalam menjaga dan mengelola 

kawasan hutan. Kehadiran fungsi dan peran masyarakat yang lebih besar diyakini 

sebagai alternatif yang paling baik untuk menyelesaikan konflik pengelolaan 

sumber daya hutan yang selama ini terjadi karena keberadaan masyarakat yang 

tidak terpisahkan dari wilayah hutan itu sendiri baik sebagai sumber mata 

pencaharian ataupun sebagai tempat tinggal. 

Permasalahan yang seringkali timbul dari pelaksanaan kegiatan yang 

bersifat social forestry adalah  pemerintah seringkali melaksanakan kebijakan 

pengelolaan hutan secara terpusat (top-down) dan banyaknya ketidakjelasan peran 

dan tumpang tindih wewenang yang berimplikasi di tataran manejemen lapangan 

yang tidak terorganisasi sehingga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan tidak 

menyentuh ke bawah bahkan masyarakat tidak merasa memiliki dan merasakan 

impact yang ditimbulkan dari program tersebut 

 Oleh karena itu untuk menggali dan mengetahui lebih mendalam proses 

pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Kabupaten 

Pekalongan, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis 

perkembangan penyelenggaraan program PHBM di Kabupaten Pekalongan, 

menganalisis strategi melalui identifikasi kondisi internal dan eksternal organisasi, 

memformulasikan strategi dan mengusulkan Action Plan program Pengelolaan 

Hutan Bersama Masyarakat. Pencapaian tujuan dari penelitian ini dilaksanakan 

dengan menggunakan metode Analisis Internal/external factor evaluation sebagai 

input stage, matrik internal-eksternal sebagai tahapan matching stage dan tahapan 

pengambilan keputusan (decision stage) untuk merancang rencana tindak (action 

plan) bagi rencana strategis organisasi dimasa yang akan datang berdasarkan 

pendapat expert dilakukan dengan Analitycal Hierarchy Process. 

 Berdasarkan perkembangan penyelenggaran program PHBM di Kabupaten 

Pekalongan sampai dengan tahun 2004 dilaksanakan di 4 (empat) Kecamatan dan 

19 desa hutan dengan penanggung jawab pendampingan terhadap masyarakat 

dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Perum Perhutani KPH 



Pekalongan Timur dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Kondisi organisasi 

berdasarkan Analisis Internal/external factor evaluation diketahui bahwa 

kekuatan organisasi terletak pada peran dan fungsi LMDH/KTH, eksistensi 

lembaga FK- PHBM, penyertaan modal pemerintah, sistem informasi lintas 

pelaku, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program, pelaksanaan 

produksi sesuai teknis budidaya, realisasi manajemen pengelolaan lahan, jaminan 

pengelolaan hutan lestari dan  ketepatan penanganan rehabilitasi hutan dan 

konservasi lahan. Kelemahan organisasi terletak pada penyertaan kredit 

UKM&Mikro, penyertaan dana Masyarakat, realisasi Penyuluhan/pembinaan oleh 

aparatur, kualitas hidup masyarakat berdasarkan pendidikan, keterampilan dan 

pendapatan, akses masyarakat terhadap informasi pasar, perencanaan produksi 

dan operasi, analisis pasar dan pelanggan, analisis keuntungan dan kontinuitas 

produk yang dihasilkan 

 Peluang yang dapat gunakan oleh organisasi dalam mencapai visi dan 

misinya adalah adanya penanganan terhadap hambatan perdagangan, keamanan 

dan kenyamanan lingkungan usaha, kelayakan usaha berdasarkan demografinya, 

kondisi Agroecozone lokasi PHBM, potensi SDA, dukungan kebijakan politik. 

kondisi sosial politik masyarakat dan peraturan legal formal. Sedangkan ancaman 

yang harus diantisipasi adalah tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, tingkat 

kesejahteraan masyarakat, pemulihan ekonomi dalam negeri, ketahanan terhadap 

force majeure, sarana dan infrastruktur yang ada, jaminan kepastian hukum, 

kondisi pelaksanaan teknologi tepat guna dan  keragaman/daya saing produk. 

 Dengan menempatkan kondisi internal dan eksternal organisasi pada matrik 

Internal-eksternal, maka posisi organisasi PHBM berada pada sel V dengan nilai   

IFE sebesar 2,10 dan nilai EFE sebesar 2.25. Nilai IFE/EFE ini menunjukan 

bahwa organisasi berada pada kondisi hold and maintaince yang cocok untuk 

melakukan penetrasi pasar dan pengembangan produk melalui tindakan yang 

bersifat mendobrak penghalang, ancaman, kelemahan dan hambatan-hambatan 

yang ada melalui beberapa strategi yang ditawarkan seperti Strategi Inti, Strategi 

Konsekuensi, Strategi Budaya, Strategi kontrol dan Strategi Pelanggan. Untuk 

selanjutnya kelima alternatif strategi tersebut dipilih untuk menentukan strategi 

yang paling cocok dilaksanakan dengan menggunakan Analisis hirarki proses. 

 Penilaian dengan menggunakan analisis hirarki proses, terhadap elemen-

elemen yang berpengaruh dimasing-masing level berdasarkan hasil pengolahan 

Global/ vertikal menunjukan bahwa Prioritas Utama Faktor  yang berpengaruh 

terhadap Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat adalah Kebijakan dan 

kepastian hukum dengan nilai (0,440) sedangkan prioritas kedua adalah 

ketersediaan dana dan infrastruktur dengan nilai (0,240) prioritas ketiga adalah 

kondisi lingkungan usaha dengan nilai (0,187), dan prioritas keempat adalah 

sinergi bagi kontinuitas program dengan nilai (0,162). Pada Level aktor, prioritas 

utama dari pelaku yang paling berperan dalam menciptakan optimalisasi 

pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat menurut pendapat 

expert adalah  Instansi/lembaga pemerintah dengan nilai (0,424), prioritas kedua 

adalah LMDH/KTH dengan nilai (0,211) prioritas ketiga adalah LSM/Ornop 

dengan nilai (0,184), dan prioritas keempat adalah Lembaga Keuangan dengan 

nilai (0,180). 

 Prioritas utama  tujuan yang ingin dicapai bagi terciptanya pelaksanaan 

program pengelolaan hutan bersama masyarakat adalah Tumbuh dan 



Berkembangnya Aktivitas Ekonomi dengan nilai (0,243), prioritas kedua adalah 

Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai (0,219), prioritas 

ketiga adalah Keadilan dan Pemerataan Pembangunan dengan nilai (0,204), 

prioritas keempat adalah kelestarian ekologis dengan nilai (0,189) dan prioritas 

kelima adalah penyelesaian konflik dengan nilai (0,145). 

 Prioritas Utama strategi yang dipilih untuk pelaksanaan Program 

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat adalah strategi kontrol dengan nilai 

(0,279), prioritas kedua adalah strategi pelanggan dengan nilai (0,227), prioritas 

ketiga adalah strategi budaya dengan nilai (0,176), strategi keempat adalah 

strategi konsekuensi dengan nilai (0,168) dan strategi kelima adalah strategi inti 

dengan nilai 0,150) 

 Berdasarkan penilaian dari strategi yang diperoleh maka rencana tindak 

dari program-program yang dapat dijalankan dengan melihat kondisi lingkungan 

organisasi yang ada diantaranya adalah sebagai berikut : (1) Program-program 

yang dapat dijalankan melalui strategi kontrol yaitu Program RHL/RLKT, 

Program Perhutanan Sosial, Program Optimalisasi pemanfaatan lahan, (2). 

Program-program yang dapat dijalankan melalui strategi pelanggan dantaranya 

adalah program penanganan pasca panen dan pemasaran hasil, Program 

pemantafan sistem perencanaan dan sistem informasi kelembagaan, Program 

Penguatan kelembagaan, Program Pengembangan sumber daya manusia. (3) 

Program-program yang dapat dijalankan melalui strategi konsekuensi diantaranya 

adalah program perluasan pasar produk dan program diversifikasi produk. 

kesimpulan yang dapat dimbil dari hasil penelitian diketahui bahwa 

berdasarkan penilaian kondisi organisasi PHBM berada pada kondisi hold and 

maintaince dimana organisasi dapat melakukan kegiatan yang bersifat penetrasi 

pasar dan pengembangan produk. Prioritas utama dari faktor yang berpengaruh 

adalah Kebijakan dan kepastian hukum, aktor yang berperan adalah Instansi 

Pemerintah, tujuan utama adalah tumbuh dan berkembangnya aktivitas ekonomi 

dan strategi yang dipilih adalah strategi kontrol. 

Agar pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dapat 

berjalan dengan optimal maka saran terpenting yang harus diperhatikan oleh 

pemerintah dan stakeholder yang terlibat dalam kegiatan ini adalah konsistensi 

dan komitmen yang jelas dalam memberdayakan potensi sumber daya hutan dan 

sumber daya masyarakat. melalui mekanisme yang terbuka dan partisipatif. Proses 

perencanaan strategik pengelolaan hutan komunal dapat dilakukan dengan 

mengurangi dan menghilangkan hambatan-hambatan dan kelemahan-kelemahan 

yang dimiliki oleh organisasi dengan menyelengggarakan program yang bersifat 

penyuluhan dan pembinaan oleh aparatur, penanganan pasca panen dan 

pemasaran hasil, program penyertaan dana bagi masyarakat, transpormasi  

informasi, peningkatan penggunaan teknologi tepat guna dan optimalisasi sistem 

produksi. 
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