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KATA PENGANTAR 

Salah satu bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat dalam 

pengelolaannya adalah melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), termasuk kawasan 

Hutan Sesaot Lombok Barat. Dalam implementasinya, terdapat dua prinsip utama sebagai 

kunci keberlanjutan, yaitu: pemberian akses kepada masyarakat dan peningkatan kapasitas. 

Akan tetapi, pada kenyataannya implemementasi keduanya tidak berjalan seimbang. 

Pemberian akses sepertinya masih menjadi ukuran utama dalam capaian program saat ini.  

Kondisi ini mengakibatkan kegiatan HKm di lapangan seolah-olah mengalami stagnasi dan 

hanya berjalan pada tataran pemberian akses saja sehingga dianggap belum dapat 

memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kemandirian serta nilai tambah ekonomi 

masyarakat secara signifikan.  

Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mengoptimalkan peningkatan kapasitas 

masyarakat dalam pengelola HKm, dibentuklah  penguatan kapasitas usaha bagi pengelola 

HKm. Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu dipandu dengan modul-modul pelatihan 

yang kurikulum serta silabusnya disesuaikan dengan permasalahan nyata dalam 

penyelenggaraan HKm. Modul-modul tersebut dikemas dalam sebuah paket Modul 

Penguatan Kapasitas Usaha.  

Berkenaan dengan penguatan kapasitas usaha bagi masyarakat pengelola HKm di 

Kawasan Hutan Sesaot Lombok Barat, maka modul-modul yang disajikan dalam buku ini 

adalah: (1) Kewirausahaan Berbasis Agribisnis HHBK, (2) Perencanaan dan Pengembangan 

Usaha HHBK, (3) Analisis Usaha dan Nilai Tambah Produk HHBK, (4) Model Pengembangan 

Bisnis Skala Kecil Berbasis HHBK, (5) Membangun Jaringan Usaha, dan (6) Pemantauan dan 

Evaluasi Perkembangan Usaha 

Penulis menyadari bahwa penyusunan modul ini dapat diselesaikan berkat ijin dan 

ridho Allah Tuhan Yan Maha Esa. Karena itu, puji dan syukur disampaikan kepada Allah SWT. 

Disamping itu, ucapkan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah 

memberikan data dan informasi serta membantu dalam penyusunan dan penyelarasan 

materi dari modul ini. 

Semoga modul ini bermanfaat untuk penguatan kapasitas usaha (khususnya 

pengelola hutan) dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dan masyarakat 

sejahtera.  

 

Mataram,  Juni 2015 

        Penyusun 

 

Dr. Ir. L. Sukardi, M.Si. 
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DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN 

ForCES : Forest Certification for Ecosystem Services 
FSC : Forest Stewardship Council 
HHBK : Hasil Hutan Bukan Kayu 
HHK : Hasil Hutan Kayu 
HKm : Hutan Kemasyarakatan 
KMPH : Kelompok Masyarakat Pengelola Hutan 
Monev : Monitoring and Evaluation 
B/C : Benefit Cost Ratio = perbandingan manfaat dengan biaya 
PES : Payment for Environmental Services 
WWF : WWF Coral Triangle Program di NTB  
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PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pengelolaan hutan yang ramah lingkungan memastikan bahwa produksi kayu, produk 

bukan kayu dan jasa ekosistem mempertahankan keanekaragaman hayati, produktivitas, dan 

proses-proses ekologis dari hutan.  

Pengelolaan hutan yang menguntungkan secara sosial membantu baik penduduk 

lokal dan masyarakat pada umumnya untuk menikmati manfaat jangka panjang dan juga 

memberikan insentif  yang kuat  bagi  penduduk  lokal untuk mempertahankan  

sumberdaya  hutan  dan mematuhi rencana pengelolaan jangka panjang. Sementara itu, 

pengelolaan hutan yang berkesinambungan secara ekonomi berarti bahwa kegiatan 

kehutanan terstruktur dan dikelola sehingga menjadi cukup menguntungkan. Dalam hal ini 

keuntungan finansial tidak dilakukan dengan cara mengorbankan sumber daya hutan, 

ekosistem, atau masyarakat. Tekanan antara kebutuhan untuk menghasilkan   keuntungan   

keuangan   yang   mencukupi   dan   prinsip-prinsip   kegiatan kehutanan yang 

bertanggungjawab, dapat dikurangi melalui upaya untuk memasarkan berbagai produk dan 

jasa hutan berdasarkan nilai terbaik mereka (Anggaran Dasar FSC, diratifikasi, September 

1994; revisi terakhir pada Juni 2011). 

FSC adalah sebuah organisasi internasional yang menyediakan sistem untuk 

akreditasi dan sertifikasi oleh pihak ketiga yang independen secara sukarela. Sistem ini 

memungkinkan pemegang sertifikat untuk memasarkan produk dan layanan mereka, sebagai 

hasil dari pengelolaan hutan yang layak secara lingkungan, menguntungkan secara sosial dan 

berkesinambungan secara ekonomi. FSC juga menetapkan standar-standar untuk 

pengembangan dan pengesahan Standar Stewardship FSC yang didasarkan pada Prinsip dan 

Kriteria FSC. Selain itu, FSC menetapkan standar untuk akreditasi kesesuaian lembaga penilai 

(juga dikenal sebagai lembaga sertifikasi) yang menyatakan pemenuhan dengan standar-

standar FSC. 

Prinsip FSC adalah aturan pokok atau unsur-unsur dari pengelolaan hutan yang  

layak secara lingkungan, menguntungkan secara sosial dan berkesinambungan secara 

ekonomi, dan kriteria menyediakan sarana untuk melakukan penilaian apakah suatu prinsip 

telah terpenuhi atau tidak. Prinsip dan Kriteria FSC, pengelolaan hutan bersertifikat dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, kebersinambungan secara ekonomi 

pemegang sertifikat dan kelayakan lingkungan dari pengelolaan hutan. 
 

1.2. Tujuan dan Kegunaan 

Modul ini disusun sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas usaha dalam 

rangka mewujudkan pengelolaan Hutan Sesaot berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip 

FSC. Secara spesifik, tujuan dari pengembangan modul ini adalah sebagai berikut: 

(1) Meningkatkan pemahaman tentang kewirausahaan dan prinsip-prinsipnya, serta 

meningkatkan ketrampilan dalam menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan dalam 

pengembangan usaha dalam rangka mewujudkan optimalisasi manfaat ekonomi dari 

pengelolaan hutan berkelanjutan. 
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(2) Meningkatkan pemahaman dan ketrampilan kelompok dalam penyusunan rencana 

usaha, serta kemampuan melakukan pemilihan bidang usaha dan/atau jenis komoditi 

HHBK unggulan yang akan dijadikan prioritas. 

(3) Meningkatan keterampilan individual atau kelompok usaha dalam melakukan analisis 

usahatani, kelayakan usahatani, dan penciptaan nilai tambah produk-produk Hasil Hutan 

Bukan Kayu (HHBK). Selain itu, diharapkan mampu mengidentifikasi komoditas HHBK 

yang memiliki keunggulan dan kelayakan usaha sehingga dapat dijadikan alternatif 

peningkatan pendapatan pengelola HKm berbasis HHBK.  

(4) Memberikan gambaran tentang beberapa model pengelolaan usaha ekonomi skala kecil 

produk HHBK yang memberikan dampak pada peningkatan pendapatan petani pengelola 

dan membuka kesempatan kerja dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera dan 

hutan lestari. 

(5) Meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat dalam membangun jaringan usaha 

khususnya berbasis HHBK. 

(6) Meningkatkan pemahaman mengenai bagaimana mengevaluasi keberhasilan usaha, 

meliputi: urgensi evaluasi dan pemantauan perkembangan usaha, apa saja yang 

perlu dievaluasi, kapan harus melakukan evaluasi, dan hal apa saja yang perlu 

dievaluasi 

 

Sejalan dengan tujuan di atas, maka kegiatan penguatan kapasitas usaha ini pada 

akhirnya akan berguna dalam mewujudkan kelompok yang dinamis, kuat dan produktif, yang 

melaksanakan 10 prinsip pengelolaan hutan sebagaimana yang dikembangkan oleh FSC, dan 

pada gilirannya akan mendukung terciptanya pengelolaan hutan yang lestari dan masyarakat 

yang sejahtera. Hanya hutan yang lestari dan masyarakat sejahtera yang menjamin 

berlanjutnya jasa lingkungan (environmental services) dari pengelolaan hutan. 

 

1.3. Catatan bagi Fasilitator 

Salah satu upaya untuk mengoptimalkan peningkatan kapasitas masyarakat dalam 

pengelolaan hutan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam FSC 

adalah penguatan kapasitas usaha bagi pengelola. Berkenaan dengan hal tersebut, maka 

penyusunan modul ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi fasilitator dalam 

mendukung kemampuan atau kapasitas petani untuk mampu mengelola usaha berbasis 

HHBK di Kawasan Hutan Sesaot.  

Namun demikian, efektifitas dari modul-modul ini sangat tergantung pada  

kemampuan, penguasaan, dan kreativitas fasilitator menyampaikanya kepada para peserta.  

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh fasilitator terkait dengan peserta, yaitu: 

peserta dalam hal ini adalah petani belum memiliki jiwa wirausaha yang professional, belum 

memiliki perencanaan usaha yang baik, dan kegiatan usaha (khususnya pemasaran hasil) 

dilakukan secara sendiri-sendiri dan dilakukan hanya sebatas jual beli biasa, tanpa 

melakukan hubungan kerjasama atau kemitraan usaha. Disamping itu, petani memiliki 

sensitivitas terkait dengan sikap-sikap yang akan direspon  baik atau buruk terhadap setiap 

perbuatan orang lain yang menyangkut kepentingan mereka.   
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Berdasarkan karakteristik petani di atas, fasilitator dituntut untuk memiliki 

kemampuan dan seni dalam memfasilitasi proses belajar para petani pengelola hutan. 

Keahlian fasilitasi diperlukan dalam mendukung efektifitas proses-proses dalam 

pembelajaran orang dewasa. Selain itu, fasilitator juga dituntut untuk memiliki kemampuan 

mendinamisir partisipasi aktif peserta dengan berupaya melibatkan sebanyak-banyaknya 

peran peserta, proses dialogis, dan memanfaatkan penggunaan alat bantu yang mudah 

dipahami oleh peserta. Di sisi lain, fasilitator harus memiliki sikap kepekaan dan hati-hati, 

menghargai nilai-nilai lokal, dan menganggap peserta adalah orang yang bermartabat.  

 

 

 

*** 
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PRINSIP DAN KRITERIA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI 

2.1. Sekilas tentang Forest Stewardship Council (FSC) dan ForCES 

The Forest Stewardship Council (FSC) didirikan tahun 1993, sebagai tindak lanjut 

dari Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (KTT Bumi di Rio de Janeiro, 

1992) dengan misi untuk mempromosikan pengelolaan hutan-hutan dunia yang layak secara 

lingkungan, bermanfaat secara sosial, dan berkesinambungan secara ekonomi. 

Pengelolaan hutan yang ramah lingkungan memastikan bahwa produksi kayu, produk 

non- kayu dan jasa ekosistem mempertahankan keanekaragaman hayati, produktivitas, dan 

proses-proses ekologis dari hutan. Pengelolaan hutan yang menguntungkan secara sosial 

membantu baik penduduk lokal dan masyarakat pada umumnya untuk menikmati manfaat 

jangka panjang dan juga memberikan insentif  yang kuat  bagi  penduduk  lokal untuk 

mempertahankan  sumberdaya  hutan  dan mematuhi rencana pengelolaan jangka panjang. 

Sementara itu, pengelolaan hutan yang berkesinambungan secara ekonomi berarti bahwa 

kegiatan kehutanan terstruktur dan dikelola sehingga menjadi cukup menguntungkan, tidak 

dengan menghasilkan keuntungan finansial dengan cara mengorbankan sumber daya hutan, 

ekosistem, atau masyarakat yang terpapar dampak. Tekanan antara kebutuhan untuk 

menghasilkan   keuntungan   keuangan   yang   mencukupi   dan   prinsip-prinsip   kegiatan 

kehutanan yang bertanggungjawab, dapat dikurangi melalui upaya untuk memasarkan 

berbagai produk dan jasa hutan berdasarkan nilai terbaik mereka (Anggaran Dasar FSC, 

diratifikasi, September 1994; revisi terakhir pada Juni 2011). 

FSC adalah sebuah organisasi internasional yang menyediakan sistem untuk 

akreditasi dan sertifikasi oleh pihak ketiga yang independen secara sukarela. Sistem ini 

memungkinkan pemegang sertifikat untuk memasarkan produk dan layanan mereka, 

sebagai hasil dari pengelolaan hutan yang layak secara lingkungan, menguntungkan secara 

sosial dan berkesinambungan secara ekonomi. FSC juga menetapkan standar-standar untuk 

pengembangan dan pengesahan Standar Stewardship FSC yang didasarkan pada Prinsip dan 

Kriteria FSC.  

Ujicoba untuk pengembangan sertifikasi jasa lingkungan dengan mengidentifikasi 

skema sertifikasi yang tepat terhadap penyediaan jasa ekosistem adalah melalui proyek 

”Forest Certification for Ecosystem Services (ForCES) “.  ForCES ini diujicoba di empat negara, 

yaitu: Chili, Nepal, Vietnam dan Indonesia.   Lombok dipilih menjadi lokasi ujicoba di 

Indonesia mengingat Lombok telah mengadopsi skema jasa lingkungan (Payment for 

Environmental Services atau PES) sebagai bagian dari kebijakan pemerintah daerah dan 

dinilai sebagai sebuah model pengelolaan hutan yang berkelanjutan di Pulau Lombok. 

 

2.2. Prinsip dan Kriteria Forest Stewardship Council - FSC 

FSC pertama kali menerbitkan Prinsip dan Kriteria FSC pada bulan November 1994 

sebagai standar global yang berbasis kinerja, dan berorientasi hasil. Prinsip dan Kriteria 

fokus pada kinerja lapangan pengelolaan hutan, daripada sekedar sistem manajemen untuk 

menghasilkan kinerja lapangan tersebut. 
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Prinsip FSC adalah aturan pokok atau unsur-unsur dari pengelolaan hutan yang  

layak secara lingkungan, menguntungkan secara sosial dan berkesinambungan secara 

ekonomi, dan Kriteria menyediakan sarana untuk melakukan penilaian apakah suatu Prinsip 

telah terpenuhi atau tidak. Ini adalah dasar dari skema sertifikasi FSC dan   bersama dengan 

Pembukaan dan Daftar Istilah, merupakan inti dari paket standar yang komprehensif. Tidak 

ada hirarki antara Prinsip atau antar Kriteria. Mereka berbagi status, validitas dan otoritas 

yang   sama,   dan   diterapkan   secara   bersama   dan   tersendiri   pada   tingkat   Satuan 

Pengelolaan. 

Kerangka kerja standar ini menyusun sistem FSC yang komprehensif untuk sertifikasi 

pengelolaan hutan yang berkualitas secara sukarela, independen, oleh pihak ketiga. Dengan 

mematuhi standar-standar sosial, ekonomi dan lingkungan yang kuat di dalam Prinsip dan 

Kriteria FSC, pengelolaan hutan bersertifikat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

setempat, kebersinambungan secara ekonomi pemegang sertifikat dan kelayakan lingkungan 

dari pengelolaan hutan. 

Sebagai pedoman dalam penilaian tercapainya kondisi yang dikehendaki dalam 

pengelolaan hutan secara lestari, maka telah ditetapkan sejumlah sepuluh prinsip FSC yang 

harus diikuti oleh pengelola hutan, yaitu sebagai berikut: 

1.  Ketaatan Pada Peraturan dan Prinsip-Prinsip FSC 

Pengelola hutan harus patuh dan taat terhadap semua peraturan dan perundang-

undangan serta semua kesepakatan yang terkait dengan pengelolaan hutan (dari daerah, 

nasional dan global) serta mematuhi prinsip-prinsip FSC. Kriteria untuk prinsip ini adalah 

sebagai berikut: 

1.1.  Pengelolaan hutan harus menghormati setiap peraturan dan persyaratan administratif 

yang berlaku secara nasional maupun lokal. 

1.2.   Semua bentuk iuran, royalty, pajak dan pungutan-pungutan lain yang telah ditetapkan 

berlaku resmi harus dilunasi. 

1.3.   Pada negara-negara penandatangan, segala ketentuan dalam perjanjian-perjanjian 

internasional yang bersifat mengikat (seperti CITES, konvensi  ILO, ITTA, dan konvensi 

keaneka- ragaman hayati) harus dipatuhi. 

1.4.   Konflik antara hukum-hukum dan peraturan dengan prinsip- prinsip dan criteria FSC harus 

dievaluasi secara kasus per kasus, dalam rangka sertifikasi oleh lembaga-lembaga serti- 

fikasi dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. 

1.5.   Kawasan Unit Manajemen (UM) yang dikelola harus terhindar dari penebangan liar, 

pemukiman dan kegiatan-kegiatan illegal lainnya. 

1.6.   Pengelola hutan harus menunjukkan komitmen jangka panjangnya untuk mematuhi 

prinsip-prinsip dan kriteria FSC. 

 

2.  Hak-Hak Kepemilikan dan Pemanfaatan serta Tanggung jawabnya 

Hak-hak kepemilikan dan pemanfaatan jangka panjang atas lahan dan sumberdaya hutan 

harus didefinisikan secara jelas, didokumentasikan serta diakui secara hukum. Kriteria 

terkait prinsip ini adalah sebagai berikut: 
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2.1.  Bukti-bukti yang jelas mengenai hak guna lahan hutan (misalnya akte kepemilikan lahan, 

hak adat, atau perjanjian sewa) harus bisa ditunjukkan. 

2.2.  Masyarakat lokal yang memiliki hak kepemilikan atau pemanfaatan, baik secara formal 

maupun berdasarkan hak adat, harus mempertahankan control untuk melindungi hak- hak 

atau sumberdaya mereka dalam kegiatan kehutanan, kecuali mereka mendelegasikan 

kontrol tersebut secara terbuka kepada lembaga lain. 

2.3.  Mekanisme yang memadai harus diberlakukan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa 

mengenai klaim kepemilikan dan hak pemanfaatan. Situasi dan status dari setiap sengketa 

yang belum terpecahkan akan dipertimbangkan dalam evaluasi sertifikasi. Sengketa yang 

besar dan melibatkan banyak pihak akan menggagalkan sertifikasi terhadap UM. 

 

 

3.  Hak-Hak Masyarakat Adat 

Hak-hak formal dan hak-hak masyarakat adat untuk memiliki, memanfaatkan dan 

mengelola lahan, wilayah dan sumberdayanya harus dikenali dan dihormati. Kriteria 

terkait prinsip ini adalah sebagai berikut: 

3.1.  Masyarakat adat harus mengontrol pengelolaan hutan di lahan dan wilayah mereka, kecuali 

mereka mendelegasikannya secara terbuka kepada lembaga-lembaga lain. 

3.2.  Pengelolaan hutan tidak boleh mengancam atau menghilangkan, secara langsung maupun 

tidak langsung, sumberdaya atau hak-hak kepemilikan masyarakat adat. 

3.3.  Lokasi-lokasi yang bernilai budaya, ekologis, ekonomi dan religious bagi masyarakat adat 

harus diidentifikasi bersama masyarkat tersebut, untuk kemudian dilindungi oleh 

pengelola hutan. 

3.4.  Masyarakat adat harus diberi kompensasi untuk penerapan pengetahuan tradisionalnya 

dalam hal pemanfaatan spesies hutan atau sistem pengelolaan tradisional dalam kegiatan 

operasional pengelolaan hutan. Kompensasi ini harus disepakati oleh oleh kedua belah 

pihak secara terbuka sebelum pelaksanaan operasional kehutanan berlangsung. 

 

 

4.  Hubungan Masyarakat dan Hak-Hak Pekerja 

Kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan harus memelihara atau meningkatkan kesejahteraan 

sosial dan ekonomi bagi para pekerja dan masyarakat lokal dalam jangka panjang. Kriteria 

terkait prinsip ini adalah sebagai berikut: 

 

4.1.  Masyarakat didalam atau disekitar kawasan UM harus diberikan kesempatan kerja, 

pelatihan dan pelayanan lainnya 

4.2.  Pengelolaan hutan harus memenuhi atau bahkan melampaui setiap hukum atau peraturan 

yang diberlakukan mengenai keselamatan dan kesehatan pekerja dan keluarganya. 

4.3.  Hak-hak pekerja untuk berserikat dan berunding dengan pemilik perusahaan harus dijamin 

seperti yang ditetapkan dalam Konvensi ILO No. 87 dan 98. 

4.4.  Rencana pengelolaan dan kegiatan-kegiatan harus menyertakan hasil-hasil evaluasi 

terhadap dampak sosial. Proses-proses konsultasi harus terus dilaksanakan dengan 

perseorangan atau kelompok yang secara langsung terkena dampak dari kegiatan-kegiatan 

operasional. 
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4.5.  Mekanisme yang layak harus diberlakukan untuk mengatasi keluhan-keluhan dan 

menyediakan kompensasi yang adil apabila timbul kerugian/kerusakan pada hak- hak adat, 

barang milik, sumberdaya atau mata pencaharian masyarakat setempat. Perlu diambil 

tindakan tertentu guna menghindari kerugian atau kerusakan tersebut 

  

5.  Manfaat Dari Hutan 

Kegiatan pengelolaan hutan harus mendukung penggunaan berba- gai jenis hasil dan jasa 

hutan secara efisien untuk menjamin kesi- nambungan ekonomi dan manfaat-manfaat 

sosial dan lingkungan hutan secara umum. Kriteria terkait prinsip ini adalah sebagai 

berikut: 

5.1.   Pengelolaan hutan harus berusaha untuk mencapai kesinam- bungan ekonomi dengan 

memasukkan biaya-biaya lingkungan, sosial dan operasional produksi sepenuhnya, juga 

menjamin kecukupan investasi untuk menjaga produktivitas ekologis hutan. 

5.2.   Pengelolaan hutan dan kegiatan-kegiatan pemasaran harus mendukung pemanfaatan yang 

optimal dan pengolahan beragam produk hasil hutan di tingkat lokal. 

5.3.   Pengelolaan hutan harus meminimalkan limbah yang dihasil- kan dari kegiatan pemanenan 

& kegiatan  pengolahan di tem- pat, serta menghindari kerusakan sumberdaya hutan 

lainnya. 

5.4.   Pengelolaan hutan harus berusaha untuk memperkuat dan membuat diversifikasi ekonomi 

lokal, untuk menghindari ketergantungan terhadap satu jenis hasil hutan. 

5.5.   Kegiatan pengelolaan hutan harus mengenali, memelihara dan, apabila memungkinkan, 

meningkatkan nilai jasa sumberdaya hutan seperti daerah aliran sungai (DAS) dan 

perikanan. 

5.6.   Tingkat pemanenan hasil hutan tidak melebihi tingkat kelestarian yang permanen. 

 

 

6.  Dampak Lingkungan 

Pengelolaan hutan harus melindungi keanekaragaman biologis dan nilai-nilai yang terkait, 

sumberdaya air, tanah, dan ekosistem dan lansekap yang unik dan rawan, serta 

memelihara fungsi-fungsi ekologis dan integritas dari hutan. Kriteria terkait prinsip ini 

adalah sebagai berikut: 

6.1.   Penilaian mengenai dampak-dampak lingkungan harus dileng- kapi—disesuaikan dengan 

ukuran, intensitas pengelolaan dan kekhasan sumberdaya yang terkena dampak—dan 

digabung- kan secara memadai ke dalam sistem pengelolaan. Penilaian harus mencakup 

pertimbangan di tingkat lansekap seperti dampak dari sarana pengolahan di lokasi. 

Dampak-dampak lingkungan harus dinilai sebelum pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang 

menimbulkan gangguan terhadap kawasan. 

6.2.   Harus ada perlindungan untuk jenis-jenis langka, terancam dan hampir punah serta 

habitatnya (misalnya lokasi sarang dan pakannya). Kawasan konservasi dan kawasan 

lindung harus dikembangkan sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan, serta 

kekhasan sumberdaya yang terkena dampak. Perburuan, pemancingan, penjebakan dan 

pengumpulan yang tidak sesuai harus dikendalikan. 
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 6.3.  Fungsi-fungsi dan nilai ekologis harus dijaga, ditingkatkan dan dipulihkan keutuhannya, 

meliputi : (1) proses regenerasi dan suksesi hutan, (2) keanekaragaman genetik, jenis dan 

ekosistem, (3)  siklus alami yang mempengaruhi produktivitas ekosistem hutan. 

6.4.   Sampel-sampel yang mewakili ekosistem yang ada didalam lansekap harus dilindungi 

dalam keadaan yang alami dan didokumentasikan dalam peta sesuai dengan ukuran dan 

intensitas kegiatan dan kekhasan sumberdaya yang terkena dampak. 

6.5.   Petunjuk-petunjuk tertulis harus dipersiapkan dan diterapkan untuk mengendalikan erosi, 

meminimalisir kerusakan hutan selama penebangan, pemeliharaan jalan dan gangguan 

mekanis lainnya, serta melindungi sumberdaya air. 

 

6.6.   Sistem pengelolaan harus mendukung pengembangan dan adopsi metode penanggulangan 

hama penyakit yang ramah lingkungan dan tanpa bahan kimia, serta berusaha untuk 

menghindari penggunaan bahan-bahan pestisida. Dilarang menggunakan pestisida yang 

termasuk golongan 1A dan 1 B dalam daftar WHO dan yang mengandung hidrokarbon 

klorin (chlorinated hydrocarbon), pestisida yang bersifat tetap, beracun atau zat 

turunannya akan tetap aktif secara biologis dan setelah penggunaannya akan terakumulasi 

dalam rantai makan, juga pestisida lain yang dilarang berdasarkan perjanjian internasional. 

Apabila ada penggunaan, UM harus menyediakan perlengkapan dan pelatihan yang 

memadai untuk meminimalkan resiko terhadap kesehatan dan lingkungan. 

6.7.  Bahan-bahan kimia, kemasan sampah-sampah non organik padat dan cair termasuk bahan 

bakar dan minyak pelumas harus dibuang/dimusnahkan diluar lokasi, dengan cara-cara 

yang ramah lingkungan. 

6.8.  Penggunaan unsur kontrol biologis harus didokumentasikan, diminimalisir, dipantau dan 

dikendalikan secara ketat sesuai dengan peraturan-peraturan nasional dan protokol ilmiah 

yang diterima secara internasional. Penggunaan organisme transgenik tidak diperbolehkan. 

6.9.   Penggunaan jenis-jenis eksotis harus dikendalikan secara hati- hati dan dimonitor secara 

aktif untuk menghindari dampak- dampak ekologis yang merugikan. 

6.10.  Konversi hutan menjadi hutan tanaman atau penggunaan lahan diluar kehutanan tidak 

boleh terjadi, kecuali pada kondisi-kondisi dimana konversi: (1) meliputi bagian yang 

sangat terbatas dari Unit pengelolaan hutan, (2) tidak terjadi pada kawasa hutan bernilai 

konservasi tinggi, dan (3) akan memberikan manfaat konservasi yang jelas, penting, 

tambahan, pasti dan jangka panjang untuk unit pengelolaan hutan. 
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7.  Rencana Pengelolaan 

Rencana pengelolaan, sesuai dengan ukuran dan intensitas kegiatannya, harus ditulis, 

dilaksanakan dan selalu diperbaharui. Tujuan pengelolaan jangka panjang dan cara untuk 

mencapainya harus dinyatakan dengan jelas. Kriteria terkait prinsip ini adalah sebagai 

berikut: 

7.1. Rencana pengelolaan dan dokumen-dokumen pendukungnya harus memuat: tujuan 

pengelolaan, sumberdaya hutan yang akan dikelola, sistem pengelolaannya, tingkat 

penebangan, monitoring, identifikasi dan perlindungan jenis-jenis langka, dan peta 

kawasan. 

7.2.  Rencana pengelolaan harus diperbaharui secara periodik untuk mengakomodir hasil-hasil 

monitoring dan informasi ilmiah dan teknis terbaru, juga untuk menanggapi perubahan- 

perubahan kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi yang terjadi. 

7.3.  Para pekerja kehutanan harus menerima pelatihan dan pengawasan yang memadai untuk 

menjamin implementasi yang memadai dari rencana pengelolaan. 

7.4. Dengan tetap menjunjung tingi kerahasiaan, Pengelola hutan harus mempublikasikan 

ringkasan unsur-unsur utama dalam rencana pengelolaannya, termasuk yang tercantum 

dalam kriteria 7.1. 

 

 

8.  Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring harus dilaksanakan sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan 

untuk menilai kondisi hutan, hasil dari produk-produk hutan, lacak balak, serta dampak 

dari kegiatan- kegiatan pengelolaan bagi lingkungan maupun sosial. Kriteria terkait 

prinsip ini adalah sebagai berikut: 

8.1.  Frekuensi dan intensitas monitoring harus ditentukan berdasarkan skala dan intensitas 

operasional pengelolaan hutan serta kompleksitas dan kerentanan lingkungan yang terkena 

dampak. Prosedur monitoring harus konsisten dan dapat diulang setiap waktu untuk 

memperoleh perbandingan hasil dan perubahan penilaian. 

8.2.   Pengelolaan hutan harus menyertakan penelitian dan pengumpulan data yang diperlukan 

untuk melakukan monitoting terhadap, sekurang-kurangnya, indikator-indikator berikut: 

(1) hasil dari semua produk-produk hutan yang dipanen, (2) tingkat pertumbuhan, 

regenerasi dan kondisi hutan, (3) komposisi dan perubahan-perubahan yang terpantau dari 

flora dan fauna, (4) dampak lingkungan dan sosial dari pemanenan dan kegiatan lainnya, 

dan (5) biaya-biaya, produktivitas dan efisiensi pengelolaan hutan. 

 8.3.  Dokumentasi harus disediakan pengelola hutan untuk memudahkan lembaga-lembaga 

monitoring dan sertifikasi untuk menelusuri setiap hasil hutan sampai ke asalnya, suatu 

proses yang lazim dikenal sebagai Lacak Balak. 

8.4.   Hasil-hasil monitoring harus disertakan dalam pelaksanaan dan penyesuaian/perbaikan 

terhadap rencana pengelolaan. 

8.5.   Dengan tetap menghargai aspek kerahasiaan informasi, pengelola hutan harus 

mepublikasikan ringkasan hasil-hasil monitoring terhadap beberapa indikator, termasuk 

yang tercantum dalam kriteria 8.2. 
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9.  Pemeliharaan Kawasan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi 

Kegiatan-kegiatan pengelolaan di kawasan hutan yang bernilai konservasi tinggi  (HBKT) 

harus menjaga atau meningkatkan sifat- sifat dan kualitas yang membentuk kawasan 

hutan seperti ini. Keputusan-keputusan menyangkut kawasan hutan yang bernilai 

konservasi tinggi harus dipertimbangkan dalam konteks pendekatan kehati-hatian. 

Kriteria terkait prinsip ini adalah sebagai berikut: 

 

9.1.  Penilaian untuk menentukan keberadaan sifat-sifat yang sesuai dengan HBKT harus 

diselesaikan, sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan. 

9.2.  Porsi konsultasi dalam proses sertifikasi harus menekankan pada sifat-sifat konservasi yang 

teridentifikasi dan pilihan- pilihan pengelolaannya. 

9.3.  Rencana pengelolaan harus mencantumkan dan menerapkan langkah-langkah khusus 

untuk menjamin bahwa pemeliharaan dan/atau peningkatan sifat-sifat konservasi 

dilakukan dengan pendekatan kehati-hatian.  Tindakan-tindakan ini harus secara spesifik 

tercantum dalam publikasi ringkasan rencana pengelolaan. 

9.4.  Monitoring tahunan harus dilaksanakan untuk menilai keber- hasilan dari tindakan-

tindakan yang diterapkan untuk memeli- hara atau meningkatkan sifat-sifat konservasi 

yang ada. 

 

 

10.  Hutan Tanaman 

Hutan tanaman harus direncanakan dan dikelola sesuai dengan Prinsip 1-9, dan Prinsip 

10 dan kriterianya. Sementara hutan tanaman dapat memberikan serangkaian manfaat 

sosial dan ekonomi dan dapat meme- nuhi kebutuhan dunia akan produk hutan, hutan 

tanaman tersebut harus melengkapi pengelolaan untuk mengurangi tekanan terhadap 

hutan serta mendukung upaya pemulihan dan konservasi hutan alam. Kriteria terkait 

prinsip ini adalah sebagai berikut: 

 

10.1.  Tujuan-tujuan pengelolaan dari hutan tanaman, termasuk tujuan- tujuan konservasi dan 

pemulihan hutan alam, harus secara eks- plisit dituliskan dan rencana pengelolaan, dan 

secara jelas ditun- jukan dalam pelaksanaan pengelolaannya. 

10.2.  Rancangan dan tata ruang hutan tanaman harus mendukung perlindungan, pemulihan dan 

konservasi hutan alam, dan tidak meningkatkan tekanan terhadap hutan alam. Koridor 

satwa, daerah-daerah sempadan sungai dan mosaik tegakan- tegakan berdasarkan kelas 

umur dan periode rotasi harus digunakan dalam tata ruang hutan tanaman, disesuaikan 

dengan ukuran kegiatan. Ukuran dan tata ruang petak-petak hutan tanaman harus 

disesuaikan dengan pola tegakan hutan yang ditemukan dalam lansekap alaminya. 

10.3.  Komposisi hutan tanaman sebaiknya lebih beragam, untuk me- ningkatkan stabilitas 

ekonomi, ekologi dan sosial. Keragaman ini dapat meliputi ukuran dan distribusi tata 

ruang dari UM di dalam lansekap, jumlah dan komposisi genetik jenis-jenis, kelas umur 

dan strukturnya. 
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10.4   Pemilihan jenis untuk penanaman harus berdasarkan kepada kesesuaian lahan secara 

keseluruhan dan kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan pengelolaan. Untuk meningkatkan 

konservasi keragaman biologis, dalam rangka pembangunan hutan tanaman atau 

pemulihan ekosistem yang rusak, lebih disarankan penggu- naan jenis-jenis asli daripada 

jenis-jenis eksostis. Jenis-jenis eksotis hanya akan digunakan apabila kemampuannya lebih 

besar dibandingkan jenis-jenis asli, dan harus terus dimonitor untuk mendeteksi kematian 

yang ganjil, wabah penyakit atau serangga serta dampak-dampak ekologis yang buruk. 

10.5.  Sebagian dari kawasan pengelolaan hutan, sesuai dengan skala hutan tanaman dan yang 

ditetapkan oleh standard regional harus dikelola sehingga dapat memulihkan tutupan 

kawasan tersebut menjadi hutan alam. 

10.6.  Tindakan-tindakan harus diambil untuk memelihara atau mening- katkan struktur tanah, 

kesuburan dan aktivitas biologis. Teknik dan tingkat penebangan, pembangunan dan 

pemeliharaan jalan dan jalur sarad, dan pemilihan jenis tidak boleh menimbulkan 

degradasi lahan dalam jangka panjang atau dampak buruk terha- dap kualitas dan kualitas 

air serta penyimpangan substansial terhadap pola aliran air. 

10.7.  Tindakan-tindakan harus diambil untuk mencegah dan memini- malisir serangan hama 

dan penyakit, kebakaran dan Introduksi tanaman invasif. Pengelolaan hama terpadu harus 

merupakan bagian penting dari rencana pengelolaan, yang mengandalan meotde-metode 

pencegahan dan pengendalian biologis daripada penggunaan pestisida dan pupuk-pupuk 

kimia. Pengelolaan hutan tanaman harus berusaha untuk tidak menggunakan pestisida 

dan pupuk-pupuk kimia, termasuk penggunaannya dalam persemaian. Penggunaan bahan-

bahan kimia juga tercantum dalam kriteria 6.6 dan 6.7. 

10.8.  Sesuai dengan ukuran dan intensitas kegiatannya, monitoring hutan tanaman harus 

mencakup penilaian rutin terhadap dampak-dampak ekologis dan sosial didalam dan 

diluar kawasan (missal regenerasi alami, efek terhadap sumberdaya air dan kesuburan 

tanah, dan dampak terhadap kesejahteraan sosial di masyarakat setempat. Tidak ada 

jenis-jenis yang ditanam dalam skala besar sebelum adanya percobaan- percobaan dan 

atau pengalaman yang membuktikan bahwa jenis tersebut dapat beradaptasi secara 

ekologis, tidak invasif, dan tidak menim- bulkan dampak ekologis yang negatif terhadap 

ekosistem lain. Masalah-masalah sosial juga perlu diperhatikan pada saat akuisisi lahan 

untuk hutan tanaman, terutama untuk melindungi hak-hak kepemilikan, pemanfaatan dan 

akses oleh masyarakat lokal. 

10.9.  Hutan tanaman yang dikembangkan pada kawasan-kawasan yang dikonversi dari hutan 

alam setelah November 1994 umum- nya tidak dapat diloloskan dalam sertifikasi. 

Sertifikasi bisa dilakukan pada kondisi dimana pengelola/pemilik lahan bisa memberikan 

bukti-bukti yang cukup kepada lembaga sertifikasi bahwa pengelola/pemilik lahan tidak 

bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung terhadap konversi yang terjadi. 
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2.3. Kondisi Ideal Pengelolaan Hutan  

Upaya peningkatan kapasitas kelompok masyarakat pengelola kawasan hutan yang 

akan diterapkan melalui ForCES adalah pada tiga aspek kelola, yakni: kelola kawasan 

(ekologi), kelola kelembagaan (sosial) dan kelola usaha (ekonomi). Hal ini dimaksudkan 

untuk memastikan pengelolaan yang telah dan akan dilakukan dapat sesuai dengan skema 

sertifikasi jasa lingkugan di bawah standar FSC (Forest Stewardship Council). 

Berkenaan dengan upaya tersebut, terdapat 10 (sepuluh) prinsip dan kriteria yang 

dikembangkan oleh FSC sebagai indikator kondisi ideal dari petani pengelola hutan yang 

mampu mewujudkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Jumlah kelompok pengelola 

hutan saat ini sebanyak 4 kelompok dan satu Forum Kawasan. Berikut diuraikan beberapa 

kondisi ideal berkenaan dengan kelola usaha yang sejalan dengan 10 prinsip FSC, sebagai 

berikut: 

(1) Kepatuhan terhadap peraturan dan prinsip FSC  

Pelaku usaha baik secara individual maupun kelompok, harus patuh dan taat terhadap 

semua peraturan dan ketentuan serta semua kesepakatan yang terkait dengan 

pengelolaan usaha di kawasan hutan (dari daerah, nasional dan global) serta mematuhi 

prinsip-prinsip FSC.  

 Pelaku usaha secara konsisten menerapkan semua ketentuan yang berlaku, misalnya 

tentang produk yang diusahakan, jenis komoditi dan lokasi budidaya, pengunnan bahan 

bahan-bahan kimia dalam proses budidaya, penggunaan bahan berbahaya dalam produk 

olahan, dan lain-lain.  

 Pelaku usaha secara konsisten menerapkan kesepakatan yang telah dibangun dengan 

mitra usaha  

 Tidak ada penebangan liar dan perambahan, karena status fungsi kawasan hutan di 

Sesaot adalah hutan lindung. 

 Pelaku usaha memiliki komitmen jangka panjang untuk menerapkan tata kelola usaha 

yang ramah lingkungan.    

(2) Hak-hak penguasaan dan hak pemanfaatan serta tanggungjawabnya  

Pelaku usaha baik secara individual maupun kelompok memiliki dasar hukum tentang 

penetapan kawasan, hak guna atas tanah dan sumberdaya hutan serta terdokumentasi 

dan terpetakan dengan jelas. 

 Setiap wilayah kelola usaha (misalnya areal budidaya) antara satu petani dengan petani 

yang lain memiliki batas yang jelas; ditandai dengan batas fisik,  peta, dan pengakuan 

petani yang lain 

 Lahan dan wilayah kelola mendapatkan ijin/pengesahan  dari pemerintah atau 

pemerintah daerah  

 Kelompok memiliki awig-awig  yang memuat tentang pengelolaan lahan usaha.  
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(3) Hak-hak masyarakat adat 

Pelaku usaha baik secara individual maupun kelompok harus mengakui dan 

menghormati hak/hukum adat atau masyarakat sekitar.  

 Masing-masing anggota secara individu dan kelompok menghargai hak individu dan 

kelompok yang lain dalam mengembangkan usaha 

 Masing-masing kelompok usaha memiliki aturan atau ketentuan usaha dan dihargai oleh 

anggota kelompoknya  

 Pelaku usaha baik secara individual maupun kelompok memelihara kesepakatan 

berkenaan dengan pembagian lokasi usaha  ( misalnya pembagian lokasi antar pedagang 

pengumpul lokal dengan pedagang pengumpul desa/kecamatan).  

 Masyarakat lokal menerima imbal jasa lingkungan sebagai penghargaan atas upayanya 

mengelola kawasan dengan menerapkan sistem tata kelola yang baik.  

 

(4) Hubungan masyarakat dan hak-hak pekerja 

Pelaku usaha baik secara individual maupun kelompok harus membina hubungan baik 

dengan masyarakat setempat dan menghargai hak-hak tenaga kerja lokal.  

 Pelaku usaha baik secara individual maupun kelompok, jika membutuhkan tenaga kerja, 

maka harus mengutamakan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Misalnya untuk 

kegiatan usahatani, pengolahan hasil dan kegiatan lainnya.   

 Masyarakat dalam bekerja memiliki asuransi atau perlindungan kerja, untuk dirinya dan 

keluarga. 

 Masyarakat memiliki tempat atau wadah untuk menyampaikan aspirasi dan 

permasalahan yang dihadapi dalam mengelola kegiatan usaha.  

 

(5) Manfaat dari hutan  

Pelaku usaha baik secara individual maupun kelompok mampu menjamin kelestarian 

hutan, meningkatkan ekonomi anggota, manfaat lingkungan maupun sosial. 

 Hasil kelola usaha yang diperoleh dari kawasan yang dikelola diharapkan dapat mencukupi 

kebutuhan dasar keluarga (pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan). 

 Pelaku usaha baik secara individual maupun kelompok dapat menjamin bahwa limbah 

yang dihasilkan dari kegiatan usaha tidak akan merugikan atau membahayakan bagi 

masyarakat sekitar. 

 Hasil kelola usaha kawasan diharapkan menggerakkan dan mendinamisir perekonomian 

pedesaan melalui dampak pengganda (multiplier effect) baik terhadap penyerapan tenaga 

kerja maupun pendapatan wilayah. 

 

(6) Dampak lingkungan  

Pelaku usaha baik secara individual maupun kelompok harus dapat mengurangi 

dampak negatif/kerusakan lingkungan karena pengelolaan atau operasional kegiatan 

usaha.  
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 Pelaku usaha baik secara individual maupun kelompok  mengedepankan pengembangan 

usaha yang ramah lingkungan;  menghindari penggunaan bahan kimia dalam budidaya, 

menggunakan bahan-bahan berbahaya untuk pengawet hasil olahan, dan lain-lain.   

 

(7) Rencana pengelolaan  

Pelaku usaha baik secara individual maupun kelompok memiliki rencana usaha yang 

sesuai dengan potensi sumberdaya yang tersedia. Rencana usaha tersebut harus 

tertulis, dilaksanakan, dan diperbaharui secara berkala/periodik.  

 Pelaku usaha baik secara individual maupun kelompok harus memiliki rencana usaha 

 Pelaku usaha mendapat pelatihan mengenai teknik penyusunan rencana usaha 

(8) Monitoring dan Evaluasi  

Pelaku usaha baik secara individual maupun kelompok melakukan pemantauan dan 

evaluasi perkembangan usaha secara rutin terhadap semua kegiatan usaha. Data dan 

informasi hasil pemantauan dan penilaian kemudian dapat digunakan untuk 

meningkatkan kinerja usaha dan perbaikan terhadap rencana usaha dimasa yang akan 

datang.  

 Pelaku usaha baik secara individual maupun kelompok memiliki instrumen untuk 

memonitor hasil usaha yang telah direncanakan, 

 Hasil pemantauan dan evaluasi didokumentasikan dan hasilnya dijadikan pertimbangan 

untuk perbaikan/penyempurnaan strategi kelola usaha dimasa yang akan datang  

(9) Pemeliharaan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi  

Hutan dan areal yang dikembangkan untuk kepentingan lingkungan, ekonomi, dan 

sosial budaya harus dilindungi dan tidak diperbolehkan menjadi hutan tanaman atau 

keperluan lain. 

 Masyarakat (pelaku usaha) memahami bagaimana mengelola lahan usaha dengan 

mempertimbangkan pentingnya aspek konservasi untuk keberlanjutan kesejahteraan 

masyarakat baik di hulu maupun di hilir.  

 Pertimbangan-pertimbangan nilai konservasi untuk kelola usaha telah masuk di dalam 

dokumen perencanaan usaha. 

(10) Hutan tanaman 

Pemeliharaan kelestarian hutan bertujuan untuk membuat hutan tanaman 

berkesinambungan dan memperkaya keanekaragaman hayati. 

 Fungsi Hutan Sesaot adalah hutan lindung dan taman hutan raya.  HKm berada di 

kawasan hutan lindug.  Pengelolaan HKm (misalnya dalam hal penentuan jenis komoditi) 

harus memperhatikan kesinambungan dan keanekaragaman hayati.  
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ANALISA SITUASI USAHA SAAT INI 

3.1. Pendekatan dalam Analisa Situasi 

Langkah awal dari penyusunan modul penguatan kapasitas usaha ini adalah 

melakukan analisis sitiuasi kelola kawasan saat ini (the existing conditions). Kegiatan ini 

dimaksudkan untuk mengetahui potret pengelolaan kawasan Hutan Sesaot (khususnya kelola 

usaha) yang telah dipraktekkan selama ini; apakah telah memenuhi prinsip-prinsip 

pengelolaan hutan yang dikembangkan oleh FSC ataukah masih ada gap antara realita yang 

ada dengan kondisi ideal yang diharapkan.  

Berkenaan dengan keperluan tersebut, telah dilakukan beberapa kegiatan penting 

sebagai berikut: 

1) Observasi langsung ke lapangan (direct observation), dimaksudkan untuk mengetahui dan 

melihat secara langsung kondisi riil kawasan, termasuk potensi fisik kawasan, tata batas, 

sumberdaya kawasan, serta keberadaan dan ketersediaan infrastruktur pendukung.  

2) Wawancara mendalam (in-depth interview), dimaksudkan untuk mengetahui aspek-aspek 

kualitatif secara lebih mendalam dan komprehensif tentang pengelolaan hutan. Untuk itu 

sasaran wawancara mendalam (interview) ini adalah pengurus dan informan kunci (key 

informant) yang memiliki kompetensi dengan pengelolaan kawasan. 

3) Focus Group Discussion (FGD), dilakukan untuk menggali gagasan-gagasan dalam rangka 

pengelolaan kawasan berkelanjutan, baik menyangkut kelola kawasan, kelola 

kelembagaan dan kelola usaha. Kegiatan FGD ini melibatkan kelompok-kelompok 

pengelola kawasan Hutan Sesaot, yaitu masing-masing dengan pengurus dan ketua blok 

dari Kelompok Wana Darma, Wana Lestari, KMPH, dan Wana Abadi. 

 

3.2. Kondisi Usaha Saat ini  

Analisa situasi dilakukan dalam rangka mengetahui kondisi saat ini dari kegiatan 

usaha pengelola hutan dengan kerangka acuan “kondisi ideal” yang dikehendaki oleh prinsip-

prinsip FSC. Hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi usaha pengelola hutan saat ini secara 

umum belum ideal sebagaimana diharapkan. Dari empat kelompok pengelola hutan yang ada 

di Kawasan Hutan Sesaot (Wana Darma, Wana Lestari, Wana Abadi, dan Kelompok 

Masyarakat Pengelola Kawasan Hutan atau KMPH), diperoleh data dan informasi sebagai 

berikut: 

Berdasarkan hasil observasi lapangan, indepth interview dan Focus Group 

Discussion (FGD), dapat diketahui situasi pengelolaan usaha (khususnya produk HHBK) 

yang dilakukan oleh masyarakat pengelola HKm di Kawasan Hutan sesaot Lombok Barat 

adalah sebagai berikut: 

(1) Hampir semua masyarakat belum memiliki jiwa wirausaha yang professional; tercermin 

dari kurangnya masyarakat yang memanfaatkan peluang usaha, baik untuk kegiatan 

pemasarana, pengolahan hasil dan kegiatan lainnya.  

(2) Masyarakat belum memiliki perencanaan usaha yang baik, termasuk pengadministrasian 

keuaangan dan kegiatan usaha belum ada. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh 
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masyarakat, khsususnya masyarakat pengelola HKm di wilayah Sesaot masih hanya 

sebatas menjual hasil panen yang diperoleh dari kebun dan/atau wilayah yang dikelola.  

(3) Kegiatan usaha (khususnya pemasaran hasil) dilakukan secara sendiri-sendiri dan 

dilakukan hanya sebatas jual beli biasa, tanpa melakukan hubungan kerjasama atau 

kemitraan usaha. Dengan perkataan lain, belum ada kelompok usaha masyarakat, baik 

untuk kegiatan produksi, pengolahan maupun pemasaran, sehingga masyarakat tidak 

memiliki posisis tawar yang kuat.  

(4) Belum ada kelompok usaha masyarakat, khususnya dalam hal pengolahan dan 

pemasaran hasil. Artinya tidak ada yang mengkoordinir dan tidak ada koordinasi antar 

petani ataupun pengurus kelompok atau pengurus blok.  

(5) Masyarakat secara umum belum mengoptimalkan penerimaan manfaat ekonomi dari 

hasil usahataninya (hasil HKm-nya). Hal ini antara lain tercermin dari produk yang 

dihasilkan umumnya dijual secara gelondong dalam bentuk segar tanpa dilakukan 

pengolahan terlebih dahulu. Dengan demikian, maka tidak ada nilai tambah yang 

diperoleh. Alasan tidak melakukan pengolahan adalah:  

a. Tidak ada pasar yang kontinyu; permintaan hanya bersifat incidental manakala ada 

acara-acara warga 

b. Output yang dihasilkan laku dijual secara gelondong sehingga tidak perlu dilakukan 

pengolahan terlebih dahulu 

c. Untuk jenis-jenis tertentu seperti coklat; para pedagang pengumpul tidak mau 

menerima prosuk yang sudah diolah terlebih dahulu dengan alasan teknik/cara 

perlakuan pascapanen tidak sesuai standar sehingga kualitas yang dihasilkan tidak 

sesuai dengan standar kualitas yang dibutuhkan 

(6) Pemasaran produk HHBK yang dilakukan oleh pengelola HKm hanya sebatas menjual 

hasil panen yang diperoleh dari lahan kelolanya. Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa masyarakat (pengelola HKm) belum memiliki orientasi bisnis. Pendapatan yang 

diperoleh sangat tergantung pada hasil panennya. Dari tahun ke tahun dapat dikatakan 

tidak memiliki perkembangan usaha.  

 

3.3 Kebutuhan Modul 

Berdasarkan hasil analisis situasi pengelolaan kawasan khususnya berkenaan dengan 

kelola usaha saat ini yang masih menunjukkan adanya Gap dengan kondisi ideal sesuai 

dengan prinsif FSC sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka upaya penguatan kapasitas 

pengelolaan (khususnya kapasitas usaha) bagi masyarakat (khususnya pengelola HKm) di 

Kawasan Hutan Sesaot penting untuk dilakukan. Salah satu instrumen pendukung yang 

diyakini dapat mempercepat terwujudnya kondisi pengelolaan usaha yang ideal adalah 

pengadaan modul pelatihan. Dalam hal ini, paling tidak ada 6 (enam) modul yang diperlukan, 

yaitu: (1) Kewirausahaan Berbasis Agribisnis HHBK, (2) Perencanaan dan Pengembangan 

Usaha HHBK, (3) Analisis Usaha dan Nilai Tambah Produk HHBK, (4) Model Pengembangan 

Bisnis Skala Kecil Berbasis HHBK, (5)  Modul Membangun Jaringan Usaha, dan (6) 

Pemantauan dan Evaluasi Kelola Usaha 

Modul 1. Kewirausahaan Berbasis Agribisnis HHBK. Modul ini bertujuan untuk 

memberikan pemahaman sekaligus untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan  di 

kalangan masyarakat sehingga dapat memanfaatkan potensi ekonomi kawasan (berbasis 

potensi HHBK) secara optimal. Rencana tata kelola usaha pada akhirnya akan bermuara pada 
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bagaimana memberikan penghasilan masyarakat yang cukup dengan tetap menjaga 

kelestarian daya dukung kawasan sesuai denganprinsip-prinsip dalam FSC. Inti pembahsan 

dari  modul “Kewirausahaan Berbasis Agribisnis HHBK” ini sebagai berikut:    

(1) Pengertian dan konsep dasar kewirausahaan 

(2) Profil dan karakteristik wirausaha 

(3) Faktor-faktor pemicu dan fase pertumbuhan kewirausahaan 

(4) Keberhasilan dan Kegagalan berwirausaha 

(5) Langkah-langkah memulai berwirausaha 

 

Modul 2. Perencanaan dan Pengembangan Usaha HHBK. Penyusunan modul ini untuk 

menjawab kondisi riil masyarakat yang hingga saat ini masing belum memiliki perencanaan 

usaha secara tertulis yang dapat dijadikan pandungan dan pegangan dalam mengembangkan 

usahanya. Penekanan dari modul ini adalah pemahaman dan langkah-langkah menyusun 

rencana usaha, kemampuan pemilihan bidang usaha dan peningkatan keterampilan dalam 

menyusun perencanaan usaha. Inti pembahsan dari  modul “Perencanaan dan Pengembangan 

Usaha HHBK” ini sebagai berikut:    

(1) Pengertian rencana usaha/bisnis, fungsi rencana bisnis, tujuan pembuatan rencana 
bisnis, dan siapakah yang harus menulis rencana bisnis? 

(2) Penentuan Prioritas Jenis Usaha HHBK Unggulan 
(3) Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun rencana usaha,  proses/tahapan 

pembuatan rencana usaha/bisnis, beberapa hal yang harus dihindari di dalam 
rencana bisnis, dan tahapan menyusun rencana usaha (analisis situasi) 

 

Modul 3. Analisis Usaha dan Nilai Tambah Produk HHBK. Salah satu upaya untuk 

mengurangi resiko kegagalan usaha adalah kemampuan untuk menganalisis kelayakan 

usaha. Modul ini diharapkan dapat menjadi panduan bagamana melakukan analisis 

usaha agar usaha yang akan dilakukan nantinya dapat menguntungkan. Modul ini 

berisikan langkah-langkah yang berkaitan dengan analisis usaha, khususnya analisis 

usahatani HHBK dan perhitungan nilai tambah dalam pengolahan HHBK. Inti 

pembahsan dari  modul “Analisis Usaha dan Nilai Tambah Produk HHBK” ini sebagai berikut:    

(1) Analisis usahatani HHBK, yaitu perhitungan Biaya dan Pendapatan Usahatani 
(2) Analisis Kelayakan Usaha 
(3) Nilai Tambah Pengolahan  

 

Modul 4. Model Pengembangan Bisnis Skala Kecil Berbasis HHBK. Setiap komoditi 

dan/atau jenis usaha memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan jenis usaha 

lainnya sehingga pilihan bentuk usahanya juga berbeda-beda. Modul ini memberikan 

gambaran tentang beberapa model pengelolaan usaha ekonomi skala kecil produk HHBK 

yang memberikan dampak pada peningkatan pendapatan petani pengelola dan membuka 
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kesempatan kerja dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera dan hutan lestari. Inti 

pembahsan dari  modul “Model Pengembangan Bisnis Skala Kecil Berbasis HHBK” ini sebagai 

berikut:    

(1) Model-model pengelolaan Usaha Kecil Berbasis HHBK yang dapat dikembangkan 
dengan segala kelebihan dan kekuaranggannya serta intervensi yang harus 
dilakukan 

 

Modul 5. Membangun Jaringan Usaha. Keberadaan mitra usaha menjadi salah satu 

faktor penentu keberhasilan dan kesinambungan usaha (termasuk usaha HHBK). Modul ini 

memberikan arahan kepada kelompok usaha dalam membangun jaringan usaha, baik untuk 

kegiatan produksi, pengolahan maupun pemasaran. Inti pembahsan dari  modul 

“Membangun Jaringan Usaha” ini sebagai berikut:    

(1) Pentingnya membangun jaringan usaha 
(2) Dasar pembentukan jaringan usaha.  
(3) Cara membangun jaringan usaha. 

 

Modul 6. Pemantauan dan Evaluasi Kelola Usaha 

Pemantauan dan evaluasi usaha merupakan suatu usaha untuk mengetahui sejauh 

mana tingkat keberhasilan pelaksanaan usaha, apakah usaha tersebut berjalan sesuai 

rencana dan akan memberikan hasil seperti yang diharapkan. Modul menyajikan  urgensi 

pemantauan dan evaluasi perkembangan usaha, apa saja yang perlu dievaluasi, 

kapan harus melakukan evaluasi, dan hal apa saja yang perlu dievaluasi, serta 

peserta diharapkan mampu melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap 

perkembangan usahanya.Inti pembahsan dari  modul “Pemantauan dan Evaluasi Kelola 

Usaha” ini sebagai berikut:    

(1) Pentingnya evaluasi dan pemantauan perkembangan usaha 
(2) Apa saja yang perlu dievaluasi dalam sebuah bisnis 
(3) Kapan melakukan evaluasi usaha 
(4) Hal-hal apa saja yang perlu dievaluasi  

 

 

 

 

*** 
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Modul-1 
KEWIRAUSAHAAN BERBASIS AGRIBISNIS HHBK 

 

Secara umum masyarakat belum memiliki jiwa wirausaha yang professional; tercermin dari 
kurangnya masyarakat yang memanfaatkan peluang usaha, baik untuk kegiatan pemasarana, 
pengolahan hasil dan kegiatan lainnya. Uraian pada modul ini merujuk kepada beberapa prinsip 
FSC, yaitu: (1) FSC No 4.1.1: Masyarakat dan penduduk lokal harus diberikan prioritas atau 
kesempatan yang sama untuk bekerja, pelatihan, penyediaan kebutuhan UPH dan manfaat atau 
peluang lain dalam kegiatan pengelolaan hutan; (2) FSC No 4.1.8: Untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, masyarakat harus diberikan akses untuk   kesempatan   melakukan   
usaha   di   areal   unit   pengelolaan   sepanjang   tidak menyebabkan gangguan terhadap hutan 
dan kegiatan pengeloaan hutan; (3) FSC  No 5.4: Pengelolaan hutan harus berusaha untuk 
memperkuat dan membuat diversifikasi ekonomi lokal, untuk menghindari ketergantungan 
terhadap satu jenis hasil hutan; dan (4) FSC No 5.5: Kegiatan pengelolaan hutan harus 
mengenali, memelihara dan, apabila memungkinkan, meningkatkan nilai jasa sumberdaya 
hutan seperti daerah aliran sungai (DAS) dan perikanan. 

 

1.1.  Pengantar 

Para pelaku agribinsis (termasuk agribisnis HHBK) seringkali banyak mengalami 

hambatan dalam mengembangkan usahanya. Beberapa faktor yang mempengaruhinya antara 

lain adalah terletak pada kemampuan kewirausahannya. Wirausahawan akan sangat 

menentukan keberhasilan dalam kegiatan usaha baik dari sejak perencanaan, pelaksanaan 

maupun evaluasi terhadap usaha yang dilakukannya. Pelaku usaha harus memiliki profil 

sebagai wirausaha   dengan  segala   ciri-cirinya.   Ketidakberhasilan   atau   belum 

optimalnya keberhasilan yang diperoleh para pelaku agribisnis umumnya disebabkan karena 

belum dipahaminya prinsip-prinsip kewirausahaan, rendahnya kemampuan di dalam 

membuat jejaring usaha, dan belum dikuasainya teknik negosiasi yang efektif dan efisien. 

Meskipun kata wirausaha dan kewirausahaan mudah diucapkan, banyak orang yang 

belum mengerti makna dan bedanya. Sebagian orang menganggap wirausaha sama dengan 

pengusaha yang berhasil, yang mempunyai bisnis besar, mampu mempekerjakan banyak 

orang, penampilannya perlente dan necis, penghasilan besar, dan lain-lain. Oleh karena itu, 

diperlukan penyusunan dan pengadaan modul kewirausahaan.  

Modul kewirausahaan ini disusun dalam rangka peningkatan kapasitas bagi 

fasilitator, penyuluh dan ketua kelompok untuk kelola usaha/bisnis secara partisipatif bagi 

ForCES berbasis potensi lokal khususnya di Kawasan Hutan Sesaot, Rinjani Lombok. Prinsip 

ke-4 dari Forest Stewardship Council (FSC) menegaskan bahwa kegiatan-kegiatan pengelolaan 

hutan harus memelihara atau meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi para 

pekerja dan masyarakat lokal dalam jangka panjang. Berkenaan dengan hal tersebut, maka 

masyarakat di dalam atau di sekitar kawasan pengelolaan hutan harus diberikan kesempatan 

kerja, pelatihan dan pelayanan lainnya. Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat di 

kawasan Huta Sesaot (khususnya pengelola HKm) belum mampu memanfaatkan peluang 

usaha yang ada di kawasan, baik dari aspek budidaya, pengolahan hasil maupun pemasaran. 

Oleh karena itu dipandang perlu pengadaan “Modul Kewirausahaan Berbasis Agribisnis 

HHBK” 

Penyusunan modul ini difasilitasi oleh WWF Program Nusa Tenggara. Modul ini 

disusun dengan tujuan untuk menjadi pegangan parafasilitator/pendamping lapangan dalam 

melakukan training dan asistensi kepada kelompok dampingannya dalam membangun jiwa 



PENGUATAN KAPASITAS KELOMPOK DALAM MENDUKUNG 
TERWUJUDNYA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI 

Modul Tata Kelola Usaha   26 
 

kewirausahaan dan merencanakan sebuah usaha. Dengan adanya modul ini diharapkan dapat 

menjadi sumber belajar bagi fasilitator-fasilitator yang peduli terhadap gerakan mendorong 

pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Modul ini bisa diterapkan, dimodifikasi dan 

disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan.  

 

1.2. Tujuan dan Keluaran 

Secara umum tujuan dari modul ini adalah memberikan pemahaman tentang konsep 

dasar kewirausahaan yang mencakup: (1) pengertian dan konsep dasar kewirausahaan, (2) 

profil dan karakteristik wirausaha, (3) faktor-faktor pemicu dan fase pertumbuhan 

kewirausahaan, (4) keberhasilan dan kegagalan berwirausaha, dan (5) langkah-langkah 

memulai berwirausaha. Sementara itu, hasil atau keluaran yang diharapkan adalah:  

(1) Peserta memahami dan menghayati pengertian dan konsep dasar serta pentingnya jiwa 

kewirausahaan dalam kehidupan,  

(2) Peserta bisa mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan dalam 

kehidupan dan pengembangan usahanya,   

(3) Peserta/para fasilitator mampu memotivasi munculnya wirausaha lokal.  
 

1.3. Pokok Bahasan 

Beberapa pokok bahasan penting terkait dengan modul kewirausahaan adalah 

sebagai berikut: 

(1) Pengertian dan konsep dasar kewirausahaan 

(2) Profil dan karakteristik wirausaha 

(3) Faktor-faktor pemicu dan fase pertumbuhan kewirausahaan 

(4) Keberhasilan dan kegagalan bewirausaha 

(5) Langkah-langkah memulai berwirausaha 

 

1.4. Waktu 

Jumlah waktu 6 – 8 jam 

 

1.5. Alat dan Bahan 

(1) ATK lengkap: spidol, metaplan, plano, lakban 

(2) Materi pelatihan/handout 

(3) Gambar/komik/card tentang karekteristik kwirausahaan 

(4) Film usaha yang sukses 

(5) Contoh kasus orang sukses di daerah masing masing/lokal 

 

1.6. Metode 

(1) Pemutaran Film kewirausahaan 

(2) Curah Pendapat  

(3) Ceramah/Pemaparan 

(4) Diskusi Kelompok 

(5) Pleno hasil diskusi 
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1.7. Proses 

Pokok Bahasan-1: Pengertian dan Konsep Dasar Kewirausahaan 

(1) Fasilitator mengawali dan membuka pertemuan dengan menjelaskan secara singkat 

mengenai tujuan pembelajaran, proses yang akan dilakukan serta hasil yang akan 

dicapai.  

(2) Fasilitator menunjukkan foto-foto dan/atau cerita sukses berwirausaha yang bersumber 

dari koran, majalah, testimoni yang ada dalam modul ini atau sumber lain sebagai bahan 

diskusi. 

(3) Fasilitator menggali pemahaman para peserta dengan cara mengajak peserta untuk 

mengemukakan pendapat terhadap cerita sukses story yang di sampaikan, selanjutnya 

mengungkapkan/mendefinisikan pemahamannya tentang pengertian dan konsep dasar 

kewirausahaan 

(4) Fasilitator membantu mengidentifikasi dan mengelompokkan pengertian dan konsep 

dasar yang disampaikan peserta yang paling mendekati/memadai. 

(5) Setelah dianggap cukup, selanjutnya fasilitator mengajak dan menfasilitasi peserta untuk 

mendiskusikan tentang pengertian dan konsep dasar kewirausahaan 

(6) Fasilitator membantu merumuskan pengertian tentang wirausaha dan kewirausahaan 

dengan memberikan ilustrasi usaha di bidang kehutanan (khususnya HHBK). 
 

Pokok Bahasan-2: Profil dan karakteristik wirausaha 

(7) Selama 5 menit pertama, fasilitator memberikan penjelasan tentang tujuan pembahasan 

tahap berikutnya mengenai profil dan karakteristik wirausaha. 

(8) Fasilitator mengajak peserta untuk menyaksikan dan menyimak film kewirausahaan 

yang menceritakan bagaimana seseorang perjuangan seorang wirausahawan dalam 

mengembangkan usahanya sehingga menjadi sukses.  

(9) Fasilitator mengajak peserta untuk berbagi diri dalam 3 kelompok. Berdasarkan hasil 

tayangan yang ada dalam film di atas; masing-masing kelompok diberi tugas 

mendiskusikan: profil wirausahawan ciri utama wirausahawan, dan karakteristik 

wirausaha. 

(10) Setelah dianggap cukup, perwakilan dari masing-masing kelompok diminta 

mempresentasikan hasilnya dan ditanggapi bersama-sama. 

(11) Fasilitator  memberikan penegasan-penegasan sekaligus membantu para peserta untuk 

menyimpulkan poin-poin penting terkait dengan profil dan karakteristik wirausaha 
 

Pokok Bahasan-3: Faktor-faktor pemicu dan fase pertumbuhan kewirausahaan 

(12) Fasilitator memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran sesi berikutnya 

tentang faktor-faktor pemicu dan fase pertumbuhan kewirausahaan  

(13) Fasilitator mengajak peserta berbagi pengalaman berwirausaha. Dalam hal ini 

beberapa orang peserta diminta menceritakan pengalaman dan motivasinya dalam 

mengembangkan usaha dan tahapan perkembangan usaha yang sudah dialami.   

(14) Setelah dianggap cukup, fasilitator menfasilitasi peserta untuk mendiskusikan 

pengalaman-pengalaman tersebut; selanjutnya merumuskan faktor-faktor pemicu dan 

fase pertumbuhan kewirausahaan. 

(15) Fasilitator  memberikan penegasan-penegasan sekaligus membantu para peserta 

untuk menyimpulkan poin-poin penting terkait dengan faktor-faktor pemicu dan fase 

pertumbuhan kewirausahaan. 
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Pokok Bahasan-4: Keberhasilan dan kegagalan berwirausaha 

(16) Fasilitator memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran sesi berikutnya 

tentang keberhasilan dan kegagalan berwirausaha  

(17) Fasilitator mengajak peserta untuk berbagi diri dalam 3 kelompok; masing-masing 

kelompok diberi tugas mendiskusikan: prinsip dalam berwirausaha, langkah menuju 

keberhasilan wirausaha, dan faktor penyebab kegagalan wirausaha. Sebagai dasar 

inspirasi adalah hasil tayangan yang ada dalam film wirausaha, testimoni yang ada 

dalam modul, dan pengalaman beberapa orang peserta dalam berwirausaha.  

(18) Setelah dianggap cukup, perwakilan dari masing-masing kelompok diminta 

mempresentasikan hasilnya dan ditanggapi bersama-sama. 

(19) Fasilitator memberikan penegasan-penegasan sekaligus membantu para peserta untuk 

menyimpulkan poin-poin penting terkait dengan keberhasilan dan kegagalan 

berwirausaha 

 

Pokok Bahasan-5: Langkah-langkah memulai berwirausaha 

(20) Fasilitator memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran sesi berikutnya 

tentang langkah-langkah memulai berwirausaha  

(21) Fasilitator mengajak peserta berbagi pengalaman berwirausaha. Dalam hal ini 

beberapa orang peserta diminta menceritakan pengalaman memulai usaha dan 

persiapan apa saja yang diperlukan dalam memulai usaha.  

(22) Setelah dianggap cukup, fasilitator memfasilitasi para peserta untuk mendiskusikan 

lebih lanjut berkenaan dengan cerita pengalaman beberapa orang peserta tersebut; 

selanjutnya mencoba menarik pelajaran penting dari pengalaman tersebut.  

(23) Fasilitator memberikan penegasan-penegasan sekaligus membantu para peserta untuk 

menyimpulkan poin-poin penting terkait dengan langkah-langkah memulai 

berwirausaha. 
 

1.8. Testimoni Kewirausahaan 

(1) Testimoni – 1 : Kisah Sukses Aceng Kodir dengan Bisnis Singkong Crispy 

Aceng Kodir, warga Gang Pancatengah I, Batujajar 

Kabupaten Bandung Barat. Makanan olahan yang dia 

namai crispy singkong dan crispy konghui itu laku keras di 

pasaran. Bahkan, pria 42 tahun itu mampu meraup omzet 

tak kurang dari Rp 3 juta per hari dari penjualan kedua 

jenis makanan tersebut. Crispy singkong dan crispy 

konghui buatan Aceng merupakan makanan ringan. 

Crispy singkong berbahan dasar singkong, sementara 

crispy konghui merupakan perpaduan antara singkong dan hui (ubi, dalam bahasa Indonesia). Ubi 

yang dipilih adalah ubi berwarna ungu. 

Aceng menuturkan jika bisnisnya sudah dimulai sejak tiga tahun lalu dengan modal awal 

Rp 200.000,-. Ketika itu, dia merasa prihatin terhadap petani singkong yang ada di sekitar tempat 

tinggalnya. Meski bertahun-tahun menanam singkong, petani tidak pernah menikmati hasilnya 

lantaran harga jual singkong sangat murah, tak lebih dari Rp 400 per kilogram. 

http://kisahsukses.info/wp-content/uploads/2013/10/Kisah-Sukses-Aceng-Kodir-dengan-Bisnis-Singkong-Crispy.jpg
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(2) Testimoni – 2 : Ujang, Anak Muda yang Sukses Mengembangkan Pertanian Organik 

Lulusan Madrasah Aliyah Negeri Syamsul Ullum 

Sukabumi itu mendapati petani di sekitarnya sebagai 

petani miskin yang penghasilannya amat kecil. ”Di lahan 

seluas 1 hektar, petani penyewa hanya mendapat 

pemasukan sebesar Rp 2 juta selama satu musim, atau 

sekitar Rp 500.000 per bulan,” kata Ujang. Hasil panen 

mereka hanya 5,6 ton per hektar dan dijual dengan 

harga Rp 2.000 per kilogram. Dengan demikian, panen 

semusim hanya memberi hasil Rp 11,2 juta. Setelah dikurangi 

ongkos produksi dan sewa lahan, petani hanya memperoleh Rp 2 

juta per musim.  

Dengan falsafah yang dianut oleh para petani konvensional itu, dia harus memulai 

lebih dulu bagaimana bertani organik dan budidaya yang baik hingga bisa memberikan 

keuntungan. Ketika memulai cara bertani organik, banyak petani konvensional yang 

mencemooh Ujang. Apalagi, dia masih termasuk ”anak kemarin sore” di kampung 

Kebonpedes. ”Banyak petani yang mengatakan bahwa mereka lebih dulu bertani daripada 

saya, jadi tentunya merasa lebih tahu. Saya diam saja, tetapi tetap yakin ketika melihat 

hasilnya, mereka akan percaya,” katanya. 

Ujang kemudian memulainya dengan mengganti pupuk pabrik dengan pupuk kompos 

dari tumbuh-tumbuhan hijau dan granole (pupuk dari kotoran hewan yang dicampur dengan 

dekomposer). Ujang memerlukan waktu tiga musim untuk mengakhiri penggunaan pupuk 

pabrik karena kondisi tanah belum terbiasa. Apabila menggunakan kompos, sawah seluas 1 

hektar memerlukan sekitar 5-7 ton. Adapun dengan granole, sawah luas yang sama hanya 

memerlukan 500 kilogram sampai 1 ton.  

Selain beralih ke pertanian organik, Ujang juga memulai budidaya bertani yang baru, 

yakni dengan mengurangi penggunaan benih padi. ”Petani konvensional biasanya 

menggunakan hingga delapan bibit dalam satu lubang. Ketika tumbuh, maksimal hanya 18 

anakan yang jadi karena bibit sulit tumbuh,” katanya. Adapun cara yang dilakukan Ujang 

adalah dengan menggunakan satu-dua bibit saja per lubang. Ternyata setelah tumbuh, 

tanaman itu bisa menghasilkan 25 anakan per lubang. Dengan cara itu, dia hanya 

memerlukan paling banyak 8 kilogram benih per hektar. Bandingkan dengan petani 

konvensional yang memerlukan benih sampai 35 kilogram per hektar. 

Terbukti, Ujang bisa mendongkrak produktivitas tanaman padinya menjadi 8 ton 

lebih per hektar. Adapun ongkos produksi yang diperlukan Ujang untuk mengolah 1 hektar 

lahan hanya Rp 2,1 juta. Ditambah sewa lahan Rp 7 juta, dia hanya menghabiskan biaya 

sebanyak Rp 9,1 juta. Namun, hasil panen dan harganya bisa naik signifikan. Dengan hasil 

panen padi organik pada musim terakhir sebanyak 8,82 ton per hektar dan harga gabah 

basah Rp 2.400 per kilogram, Ujang memperoleh penghasilan Rp 21,168 juta. Jumlah itu, 

setelah dikurangi modal kerja, masih bersisa Rp 12,068 juta dalam semusim, atau Rp 3 juta 

per bulan.  

Seiring dengan makin banyaknya petani konvensional yang menerapkan pertanian 

organik dan cara budidaya baru itu, Ujang yakin petani di Kebonpedes akan mandiri. ”Apa 

lagi yang mau dibantah? Pupuk sudah bisa kami produksi sendiri dan harga gabah padi 
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organik juga jauh di atas harga padi nonorganik. Kalau ada kemauan, sebenarnya tidak sulit 

menjadi petani mandiri,” kata Ujang. 

 

(3) Testimoni – 3 : Kisah Adi Pramudya, Pengusaha Bisnis Pertanian yang Sukses 

Adi Pramudya yang telah berhasil menjadi pengusaha sukses di usia 22 tahun. Pria 

yang berasal dari daerah Pati Propinsi Jawa Tengah ini menjadi tokoh inspiratif bagi para 

petani di tanah air dan bagi siapapun yang mau terjun memulai usaha bidang agribisnis. 

Dimana pengusaha muda ini sukses dari sebuah ide 

sederhana yakni usaha menanam berbagai bumbu dapur 

atau rempah-rempah. 

Adi begitu akrab ia disapa menemukan sebuah 

tanah kosong seluas 5 hektare di sekitar Bogor dan 

mengubahnya menjadi areal pertanian khusus rempah-

rempah. Dimana setiap satu hektare tanah yang ditanami 

kencur, lengkuas, dan kunyit dapat menghasilkan 35 

sampai 40 ton rempah-rempah. Setiap musim panen, Adi 

Pramudya mampu meraih keuntungan lebih dari Rp. 300 

juta.  

Usaha bertani rempah-rempah atau bumbu dapur yang dikelola Adi berkembang 

pesat sehingga pria yang pekerja keras ini pada tahun 2012 mendirikan perusahaan 

pertanian bernama CV Anugerah Adi.  

Dia mengakui bahwa kesuksesannya selama ini tidak didapat secara mudah dan 

instant, melainkan harus melalui berbagai proses perjuangan. Menurutnya, jika seseorang 

ingin menjadi pengusaha yang berhasil maka ia harus memiliki jiwa pantang menyerah 

seperti halnya dirinya. Adi mengakui sebelum memulai usaha bertanam rempah, ia 

menjalankan usaha menanam singkong. Namun ternyata usahanya gagal karena harga 

singkong di pasar sangat murah Rp 700 per kg membuat ia memiliki sedikit keuntungan 

sekitar Rp. 5 juta sekali panen. Hal tersebut tidak menyurutkan langkah Adi untuk menekuni 

usaha agribisnis. Kemudian ia bertanam rempah-rempah yang untungnya berlipat-lipat.  

 

1.9. Bahan Bacaan: 

1.9.1. Pengertian dan konsep dasar kewirausahaan 

1.9.2. Profil dan karakteristik wirausaha 

1.9.3. Faktor-faktor pemicu dan fase pertumbuhan kewirausahaan 

1.9.4. Keberhasilan dan Kegagalan kewirausahaan 

1.9.5. Langkah-langkah memulai berwirausaha 

 

 

 

 

 

http://www.matapencaharian.com/wp-content/uploads/2015/02/Kisah-Adi-Pramudya-Pengusaha-Bisnis-Pertanian-Yang-Sukses.jpg
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Bahan Bacaan 1.9.1. 

PENGERTIAN DAN KONSEP DASAR KEWIRAUSAHAAN 

 

1. Pengertian Kewirausahaan 

Kewirausahaan berasal dari kata Wirausaha, kata wira berarti berani, mulia, usaha 

berarti kegiatan bisnis komersiil maupun non komersiil. Jadi secara sederhana 

kewirausahaan diartikan sebagai hal-hal yang menyangkut keberanian seseorang untuk 

melakukan kegiatan usaha/bisnis secara mandiri 

Menurut Josep Schumpeter ditekankan bahwa wirausaha adalah orang yang melihat 

adanya peluang kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang 

tersebut. Sedangkan proses kewirausahaan adalah meliputi semua kegiatan fungsi dan 

tindakan untuk mengejar dan memanfaatkan peluang dengan menciptakan suatu organisasi. 

Setiap orang punya kemampuan menjadi wirausaha asal mau dan mempunyai 

kesempatan untuk belajar dan berusaha. Berwirausaha melibatkan dua unsur pokok (1) 

peluang dan, (2) kemampuan menanggapi peluang. Seorang wirausahawan adalah berjiwa 

berani menghadapi resiko dan ketidakpastian dalam membuka usaha, disamping itu ia punya 

kemampuan kreativitas dan inovasi dalam memanfaatkan sumberdaya dan peluang untuk 

mengembangkan usaha yang bertujuan meningkatkan penghasilan dan taraf kehidupan.  
 

2. Konsep Kewirausahaan. 

Ilmu kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, 

kemampuan dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh 

peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya (Suryana, 2001). Menurut  

Prawirokusumo  (1997)  dalam Suryana  (2001),  alasan  pendidikan kewirausahaan yang 

telah diajarkan sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri yang independen adalah karena: 

(1) Kewirausahaan berisi pengetahuan yang utuh dan nyata, yaitu ada teori, konsep, dan 

metode ilmiah lengkap, 

(2) Kewirausahaan  memiliki  dua  konsep,  yaitu  konsep  keberanian  untuk melangkah  

dan  keberanian  untuk  tumbuh,  ini  jelas  tidak  termasuk  ke dalam kerangka kerja 

manajemen secara umum, yang memisahkan antara pengelola dan kepemilikan usaha, 

(3) Kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri, yaitu 

kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, 

(4) Kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan pemerataan berusaha dan 

pemerataan pendapatan atau kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. 

Disiplin ilmu kewirausahaan mengalami perkembangan yang pesat bukan hanya pada 

dunia usaha semata melainkan juga pada berbagai bidang seperti bidang industry, 

perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan institusi lainnya seperti pada birokrasi pemerintah, 

perguruan tinggi, dan lembaga swadaya lainnya. dalam bidang-bidang tertentu, 

kewirausahaan telah dijadikan sebagai kompetensi  inti dalam  menciptakan perubahan,  

pembaruan,  dan  kemajua. Kewirausahaan tidak hanya dapat digunakan sebagai kiat-kiat 

bisnis jangka pendek, tetapi juga dapat digunakan sebagai kiat kehidupan secara umum 

yang berjangka panjang untuk menciptakan peluang. Di bidang bisnis, misalnya banyak yang 

sukses dan memperoleh banyak peluang karena memiliki kreativitas dan keinovasian. 
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Melalui proses kreatif dan inovatif, wirausaha menciptakan nilai tambah barang dan jasa 

sehingga banyak menciptakan keunggulan bersaing.  

 

Bahan Bacaan 1.9.2. 

PROFIL DAN KARAKTERISTIK WIRAUSAHA 

 

1. Profil Wirausahawan 

Para wirausahawan adalah individu-individu yang berorientasi kepada tindakan dan 

bermotivasi tinggi dalam mengambil risiko dalam mengejar tujuannya. Dengan demikian, 

maka hakikat dan kriteria wirausaha tentunya tidak sembarangan  tetapi  hendaknya  

mengacu  kepada  kriteria  yang  berlaku. Sebagai acuan, kita dapat menggunakan salah satu 

kriteria atau tolok ukur yang didasarkan pada ciri-ciri dan watak yang ada pada profil 

wirausaha. Meredith et al. (1996) menjelaskan tentang profil tersebut seperti tersaji pada 

Tabel 1: 

Tabel 1. Profil dari Wirausaha (Meredith et al., 1996) 

Ciri-ciri Watak 

Percaya diri – Keyakinan, 

– Ketidaktergantungan, 

– Individualitas, 

– Optimisme. 
 

Berorientasi tugas dan hasil – Kebutuhan akan prestasi, 

– Berorientasi laba, 

– Ketekunan dan ketabahan, 

– Tekad kerja keras, 

– Mempunyai  dorongan  kuat,   

– energetik,  dan 

– inisiatif. 
 

Keorisinilan – Inovatif dan kreatif, Fleksibel, 

– Punya banyak sumber, Serba bisa, Mengetahui 

banyak. 
 

Berorientasi ke masa depan – Pandangan ke depan, Prospektif. 
 

 

2. Ciri utama wirausahawan 

Menurut Drucker (1983)  dalam Purnomo (1999), ciri  utama wirausahawan 

adalah mereka yang selalu mencari perubahan, berusaha mengikuti dan menyesuaikan pada 

perubahan itu, serta memanfaatkannya sebagai peluang serta mampu memilih alternative 

yang paling produktif. Terdapat Sembilan ciri pokok keberhasilan, dan bukan merupakan 

ciri-ciri pribadi. Ciri-ciri tersebut  umumnya  terdapat  pada  wirausahawan  yang  berhasil  di  

seluruh dunia adalah sebagai berikut: 
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a)   Dorongan berprestasi yang tinggi. 

Semua wirausahawan yang berhasil memiliki keinginan besar untuk mencapai suatu 

prestasi. 

b)  Bekerja keras, tidak tinggal diam. 

Sebagian besar wirausahawan mabuk kerja/workaholic, demi mencapai sasaran yang 

ingin dicita-citakan. 

c)   Memperhatikan kualitas produknya, baik barang maupun jasa. 

Wirausahawan   menangani   dan   mengawasi   sendiri   bisnisnya  sampai mandiri, 

sebelum ia mulai dengan usaha baru lagi. 

d)  Bertanggung jawab penuh. 

Wirausahawan sangat bertanggung jawab atas usaha mereka, baik secara moral, legal, 

maupun mental. 

e)  Berorientasi pada imbalan yang wajar. 

Wirausahawan mau berprestasi, kerja keras, bertanggung jawab dan mereka 

mengharapkan imbalan yang sepadan dengan usahanya. Imbalan itu tidak hanya 

berupa uang, tetapi juga dapat berupa pengakuan dan penghormatan. 

f)    Optimis. 

Wirausahawan hidup dengan pedoman bahwa semua waktu, baik untuk bisnis maupun 

untuk pribadinya harus berhasil secara seimbang. 

g)  Berorientasi pada hasil karya yang baik (excellence oriented). 

Seorang  wirausahawan   ingin   mencapai   sukses   yang   menonjol,   dan menuntut 

segalanya dengan kelas utama (first class). Mereka selalu tidak puas dari karya yang 

dihasilkannya. 

h)  Mampu mengorganisasikan. 

Kebanyakan  wirausahawan  mampu   memadukan   bagian-bagian   dari usahanya 

dalam upaya mencapai hasil maksimal bagi usahanya. Mereka diakuinya sebagai 

komandan yang berhasil. 

i)   Berorientasi pada uang. 

Uang yang dikejar oleh para wirausahawan tidak semata-mata untuk memenuhi 

kebutuhan pribadi dan pengembangan usaha saja, tetapi juga dilihat sebagai ukuran 

prestasi kerja dan keberhasilan. 
 

3.  Karakteristik Wirausaha 

Pada dasarnya semua orang adalah wirausaha dalam arti mampu berdiri sendiri 

dalam menjalankan usahanya dan pekerjaannya guna mencapai tujuan pribadinya, 

keluarganya, masyarakat, bangsa dan negaranya. Akan tetapi banyak diantara kita yang tidak 

berkarya untuk mencapai prestasi yang lebih baik untuk masa depannya, bahkan ia memiliki 

ketergantungan pada orang lain. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk 

menciptakan seuatu yang baru dan berbeda (create new and different) melaui berpikir kreatif 

dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup. Pada 

hakekatnya kewirausahaan adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan 

dalam mewujudkan gagasan inovatif kedalam dunia nyata secara kreatif. Oleh karena itu 

seorang wirausaha harus mempunyai karakteristik tertentu yang berbeda dari orang-orang 

pada umumnya atau dengan perkataan lain, pelakuusahaharusmemiliki profilsebagai 

wirausahadengansegala ciri-cirinya. 
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Seorang wirausahawan adalah seorang yang mampu menatap masa dengan penuh 

rasa optimis. Untuk melihat ke depan dengan berfikir dan berusaha, wirausahawan 

dituntutuntuk berpikir kreatif dan inovatif, berani mengambil resiko, percaya diri, 

bersemangat dalam menghadapi suatu tantangan dan rintangan. Dalam menjalankan 

usahanya wirausaha selalu menggunakan tuntunan logika rasional, profesional tapi fleksibel. 

Pemilihan pasar yang tepat untuk menjaring konsumen menjadi penting bagi wirausahawan 

dalam mengembangkan usaha dan menjaga kontinuitas perusahaannya. 

Karakteristik wirausahawan yang paling penting adalah: 

(1) Sikap personal 

a. Mencakup sikap percaya diri, kalau ada ide akan diperjuangkan dengan gigih hingga 

menjadi suatu kenyataan. 

b. Sikap optimis, berpikir dan bersikap optimis, 

c. Mandiri, tidak begitu tergantung pada orang lain.Dengan sikap personal ini 

melahirkan tabiat yang motivatif dan inovatif,berpikiran lebih terbuka dan bisa 

belajar dari pengalaman orang lain. 

(2) Dilihat dari karakter ekonomisnya wirausahawan akan selalu berusaha 

untukmendapatkan nilai tambah, pekerja keras dan pantang menyerah, selalu 

punyainisiatif untuk memulai langkah kerja. 

(3) Dari karakter sosialnya wirausahawan punya sikap hidup yang dinamis (visioner),peka 

terhadap perubahan yang terjadi dilingkungannya dan menangkapnyasebagai peluang 

(ide gagasan), kreatif cepat menemukan gagasan-gagasan baru. 

(4) Wirausahawan adalah seorang organisator, punya jiwa pemimpin bertanggungjawab 

pada bidang, terbuka dengan kritik dan siap memperbaiki diri. Supel mudahbergaul, 

komunikatif dalam membangun kerjasama dengan pihak lain. 

Sifat wirausaha yang lainnya adalah : 

(1) Sifat Instrumental; wirausaha dalamberbagai situasi selalu memanfaatkan segalasesuatu 

yang ada di lingkungan untuk mencapai tujuan pribadi dalam berusaha. 

(2) Sifat Prestatif; wirausaha dalam berbagai situasi selalu tampil lebih baik, lebihefektif 

dibandingkan dengan hasil yang dicapai sebelumnya. 

(3) Sifat Keluwesan Bergaul; wirausaha selalu berusaha untuk cepat menyesuaikandiri 

dalam berbagai situasi dalam hubungan antar manusia. 

(4) Sifat Kerja Keras; wirausaha selalu terlibat dalam situasi kerja, dan tidak 

mudahmenyerah sebelum pekerjaan selesai. 

(5) Sifat Keyakinan Diri; wirausaha selalu percaya pada kemampuan diri, tidak ragu-ragu 

dalam bertindak, dan selalu melibatkan diri secara langsung dalam berbagaisituasi. 

(6) Sifat Pengambil Resiko; wirausaha selalu memperhitungkan keberhasilan dankegagalan 

dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan berusaha. 

(7) Sifat Swa-Kendali; wirausaha dalam menghadapi berbagai situasi selalu mengacupada 

kekuatan dan kelemahan pribadi, batas-batas kemampuan dalamberwirausaha. Sehingga 

dengan pengendalian diri, mereka dapat menentukankapan harus meminta bantuan dari 

orang lain dan kapan mereka harus mengubahstrategi dalam bekerja bila menghadapi 

hambatan. 

(8) Sifat Inovatif; wirausaha selalu mendekati berbagai masalah dalam berusahadengan 

cara-cara baru yanglebih bermanfaat. 
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(9) Sifat Kemandirian; wirausaha tidak menggantungkan diri pada orang lain, diaselalu 

mengembalikan perbuatannya sebagai tanggung jawab pribadi. 

 

Bahan Bacaan 1.9.3. 

FAKTOR-FAKTOR PEMICU DAN FASE PERTUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN 

 

1.  Motivasi Berwirausaha 

Salah satu motivasi dalam berwirausaha adalah tujuan untuk mencapai keuntungan 

dan kesuksesan. Ini tidak mudah diraih apabila tidak ada usaha, untuk memulai usaha dapat 

dilakukan dengan mengembangkan ide. Ide ini merupakan satu upaya untuk meraih peluang 

usaha (pada dasarnya sumber ide berwirausaha berasal dari sumber peluang yang dapat 

diraih). Setelah ide usaha dapat dipetakan berdasarkan peluangnya, langkah selanjutnya 

merancang bentuk usaha dan menyiapkan model pengelolaan/manajemen usaha termasuk 

sumber permodalannya. Setelah siap memproduksi barang atau jasa, pada tahap ini akan 

dilakukan juga sosialisasi dan promosi. Apabila usaha yang dikelola berjalan lancar maka 

strategi pengembangan usaha dapat dimantapkan dengan mempertahankan dan 

mengembangkan target pasar yang sudah ada. Untuk menuju inikualitas barang atau jasa 

harus terjaga, kualitas pelayanan untuk kepuasan konsumen menjadi prioritas utamanya. 

Pada posisi seperti ini sangat dimungkinkan untuk meningkatkan skala usaha dan 

memperluas jaringan usaha. 

Berwirausaha adalah menjalankan usaha yang menantang, kreatif, dan fleksibel bagi 

masa depan seseorang. Untuk menuju keberhasilan, seorang wirausaha harus (1) Memiliki 

visi dan tujuan yangjelas, dengan demikian dalam menentukan usaha arahannya juga jelas. 

(2) Punya inisiatif dan proaktif dalam mencari peluang untuk mengembangkan usahanya. (3) 

Wirausaha yang sukses akan selalu mengejar prestasi yang lebih baik, kualitas produk, 

pelayanan yang diberikan serta kepuasan pelanggan menjadi perhatian utama. (4) Seorang 

wirausaha dituntut bekerja keras dan berani ambil resiko, dimana ada peluang selalu dikejar 

dengan menganalisa resikonya. (5) Punya komitmen tinggi dan bertanggung jawab untuk 

melakukan sesuatu yang menjadi tanggung-jawabnya. (6) Bisa membangun kerjasama dan 

memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak yang mendukung usahanya. 

Wirausahawan adalah orang yang mandiri, mengatur, melaksanakan konsep/ide atau 

pun pekerjaan atas prakarsa prakarsa dan aturan yang dibuat sendiri. Bagaimana memotivasi 

orang untuk maju dan berhasil (termasuk diri sendiri) ? 

(1) Dengan paksaan melalui perintah atau intruksi bersifat memaksa. Pada awalnya, subyek 

akan melakukan tugas lebih didasarkan pada rasa takut apabila menolak tugas tersebut. 

(2) Dengan persuasi (persuasion) melalu cerita-cerita yang menarik, sehingga subyek 

terpikat dan atas kemauan sendiri meniru gambaran tentang keberhasilan orang lain. 

(3) Dengan stimulasi (stimulation) melalui gambaran dan petunjuk, sehingga subyek 

tertarikdan timbul inisiatif sendiri untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan minat 

dankemampuannya. 
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2. Faktor-faktor Pemicu Kewirausahaan 

Menurut McClelland (1961) dalam Suryana (2001), kewirausahaan ditentukan oleh 

motif berprestasi, optimisme, sikap-sikap nilai dan status kewirausahaan atau keberhasilan.. 

Sedangkan  menurut  Soedjono  dan  Roopke  dalam Suryana  (2001),  proses kewirausahaan  

merupakan  fungsi  dari  hak  kepemilikan, kemampuan/kompetensi , intensif, dan 

lingkungan eksternal. 

Perilaku  kewirausahaan  dipengaruhi  oleh  faktor  internal  dan  eksternal. Faktor  

internal terdiri atas  hak kepemilikan, kemampuan/kompetensi  dan insentif, sedangkan 

faktor eksternal adalah lingkungan. Dalam kemampuan afektif pada kondisi lingkungan 

yang ada maka dimensi kemampuan afektif dan kemampuan kognitif merupakan bagian 

dari pendekatan kemampuan kewirausahaan. Dengan demikian, maka kemampuan 

berwirausaha merupakan fungsi dari perilaku kewirausahaan dalam mengkombinasikan 

kreativitas, keinovasian,   kerja  keras,   dan   keberanian   menghadapi   risiko   untuk 

memperoleh peluang. 
 

3. Proses Kewirausahaan 

Noore pada Bygrave (1996) dalam Suryana (2001) menyatakan bahwa proses 

kewirausahaan diawali dengan adanya inovasi. Inovasi itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai 

faktor baik yang berasal dari pribadi maupun dari luar pribadi seperti pendidikan, sosial, 

organisasi, kebudayaan, dan lingkungan. Faktor- faktor tersebut membentuk locus of 

control kreativitas, keinovasian, implementasi,   dan  pertumbuhan  yang  kemudian   

berkembang   menjadi wirausaha  yang  besar  seperti  dinyatakan  Prawirokusumo  (1977)  

dalam Suryana (2001). Secara internal, keinovasian dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari 

individu seperti locus of control, toleransi, nilai-nilai, pendidikan, dan pengalaman, sedangkan 

faktor lingkungan yang mempengaruhi antara lain adalah model peran, aktivitas, dan 

peluang. Oleh karena itu, inovasi berkembang menjadi kewirausahaan melalui proses yang 

dipengaruhi lingkungan, organisasi, dan keluarga. 

Kewirausahaan berkembang dan diawali dengan inovasi. Inovasi dipicu oleh faktor 

pribadi, sosiologi, dan lingkungan. Faktor pribadi yang memicu kewirausahaan  adalah  

pencapaian  locus of control, toleransi,  pengambilan risiko, nilai-nilai pribadi, pendidikan, 

pengalaman, ketidakpuasan, pendidikan, usia dan komitmen. Sedangkan faktor pemicu yan 

berasal dari lingkungan adalah peluang, model peranan, dan aktivitas, sedangkan kejadian 

pemicu yang berasal dari faktor sosial meliputi jaringan kelompok, orang tua, keluarga, 

dan model peranan. Seperti halnya pada tahap perintisan kewirausahaan maka pertumbuhan 

kewirausahaan sangat tergantung pada kemampuan pribadi, organisasi, dan lingkungan. 

Faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi pertumbuhan  kewirausahaan   adalah   

pesaing,   pelanggan,   pemasok,   dan lembaga-lembaga keuangan yang membantu pendanaan 

(investor/bankir). 

Faktor yang berasal dari pribadi adalah komitmen, visi, kepemimpinan, dan 

kemampuan  manajerial.  Selanjutnya  faktor  yang  berasal  dari  organisasi adalah kelompok, 

strategi, struktur, budaya, dan produk. Dengan demikian maka  kewirausahaan  pada  

dasarnya  dimulai  dengan  inovasi  dan  inovasi tersebut dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi, 

sosial, organisasi, dan lingkungan. 
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Seseorang yang berhasil dalam berwirausaha adalah orang yang dapat 

menggabungkan antara nilai-nilai, sifat-sifat utama (pola sikap), dan perilaku dengan bekal 

pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan praktis (knowledge and   practice).  Dengan   

demikian   maka   segala   acuan,   pengharapan- pengharapan, dan nilai-nilai, baik dari 

pribadi maupun dari kelompok berpengaruh dalam membentuk perilaku kewirausahaan 

 

4. Fase Pertumbuhan Kewirausahaan 

Ciri penting fase permulaan dan proses pertumbuhan kewirausahaan pada usaha 

kecil menurut Suryana (2001) yang didasarkan atas hasil penelitiannya terhadap 115 usaha 

kecil unggulan di Kabupaten Bandung, adalah:  

(1) Tahap Imitasi dan Duplikasi, 

(2) Tahap Duplikasi dan Pengembangan dan 

(3) Tahap Menciptakan Sendiri Barang dan Jasa Baru yang Berbeda. 
 

Pada tahap proses imitasi dan duplikasi wirausahawan mulai meniru ide-ide orang  

lain,  misalnya  untuk  memulai  atau  merintis  usaha  barunya  diawali dengan meniru 

usaha orang lain, dan dalam menciptakan jenis barang yang akan  dihasilkan  meniru  

produk  yang  sudah  ada.  Teknik  produksi,  desain, proses, organisasi usaha, dan pola 

pemasarannya kesemuanya meniru yang sudah  ada.  Beberapa  keterampilan  tertentu  

diperoleh  melalui  kegiatan magang atau berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari 

dalam ataupun dari luar lingkungan keluarga. Selain itu banyak pula wirausaha yang berhasil 

diperoleh dari hasil pengamatan. 

Pada   tahap  duplikasi   dan  pengembangan,   para   wirausahawan   mulai 

mengadakan pengembangan ide-ide barunya. Dalam tahap duplikasi produk, misalnya 

wirausahawan mulai mengembangkan produknya dengan diversifikasi dan diferensiasi 

berdasarkan desain sendiri. Dalam organisasi usaha dan pemasaran wirausahawan mulai 

mengembangkan model-model organisasi usaha dan pemasarannya. Pada tahap ini 

perkembangan relatif lambat dan kurang dinamis, tetapi sudah sedikit mengalami 

perubahan, misalnya untuk perubahan teknik dan desain cenderung dikuasai oleh para 

pedagang pengumpul. Pada tahap ini umumnya wirausahawan memposisikan dirinya sebagai 

pengikut pasar dalam kegiatan pemasarannya. 

Tahap menciptakan sendiri barang dan jasa baru yang berbeda  dapat timbul apabila 

mulai bosan dengan proses produksi yang sudah ada, keingintahuan, ketidakpuasan terhadap 

hasil yang sudah ada mulai timbul disertai adanya keinginan untuk mencapai hasil yang lebih 

unggul. Pada tahap ini organisasi usaha mulai diperluas dengan skala yang luas pula, produk 

mulai diciptakan sendiri berdasarkan riset pasar sehingga produk yang dibuat adalah 

yang laku dijual dan dibutuhkan konsumen, ada keinginan untuk menjadi penantang pasar 

bahkan pemimpin pasar. Produk-produk unik yang mengendalikan pasar mulai diciptakan 

dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi, trend, dan selera konsumen. 
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Bahan Bacaan 1.9.4. 

KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN KEWIRAUSAHAAN 
 

1. Prinsip Dalam Berwirausaha 

Untuk menuju puncak karir dalam berwirausaha, ada beberapa prinsip yang perlu 

diperhatikan diantaranya yaitu : 

1) Keyakinan dalam menentukan usaha 

2) Keberanian dalam mengambil keputusan 

3) Ambisi untuk maju dan berusaha 

4) Kemauan untuk kerja keras 

5) Bisa bekerjasama dengan orang lain 

6) Penampilan yang baik 

7) Motivasi untuk belajar tinggi 

8) Terbuka dan pandai berkomunikasi 
 

2. Langkah Menuju Keberhasilan Wirausaha 

Untuk mencapai keberhasilan usaha terdapat beberapa karakteristik yang 

dibutuhkan. Untuk menjadi wirausahawan yang sukses, hal utama yang perlu dimiliki, yaitu 

tujuan atau visi bisnis yang jelas, kemudian ada kemauan dan keberanian untuk 

menghadapi risiko baik waktu maupun uang. Apabila sudah memiliki kesiapan dalam 

menghadapi risiko, langkah berikutnya adalah membuat perencanaan usaha, 

mengorganisasikan dan menjalankannya. Agar usahanya berhasil, selain harus bekerja keras 

sesuai dengan urgensinya, wirausaha  harus  mampu  mengembangkan  hubungan  baik  

dengan  mitra usahanya   maupun   dengan  semua   pihak   terkait   dengan   kepentingan 

perusahaan,   dan  pada   puncaknya  seorang   wirausahaan   harus   memiliki tanggung 

jawab terhadap kesuksesan maupun kegagalan bisnisnya. 

Setyawan (1996) menyatakan bahwa langkah-langkah keberhasilan berwirausaha 

sebaiknya bertolak dari kompetensi wirausaha, yaitu: 

1) Mendayagunakan    pengetahuan    dan    keterampilan    sendiri    untuk 

berwirausaha, 

2) Memastikan apakah ada celah/peluang yang masih terbuka, 

3) Menyiapkan dana untuk investasi tertentu dan operasi yang sesuai, 

4) Menyiapkan tempat usaha dan sarana yang dibutuhkan, 

5) Merekrut tenaga, kalau diperlukan lebih dari seorang pelaksana, 

6) Memasarkan barang/pelayanan khas, dan 

7) Menguasai segmen pasar yang khusus. 

Seorang wirausahawan yang sukses kecenderungannya memiliki : 

1) Visi kedepan dalam mengelola usahanya sehingga kontinuitas tetap terjaga. 

2) Mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik, mampu mengelola konflik dalam 

perusahaannya, berpikiran terbuka, bisa menerima kritik dan sarandari karyawan dan 

rekan kerjanya 
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3) Mempunyai sifat dan kepribadian yang mantap,  percaya diri,  tidak mudah terpengaruh 

oleh pendapat orang lain. 

4) Memiliki optimisme tinggi dengan keputusan yang diambil, berani mengambil resiko 

sebagai konsekuensi dalam keberhasilan usahanya. 

5) Dalam mengelola usaha selalu mendahulukan hasil kerja atau prestasi, mempunyaitekat 

dan semangat yang kuat dalam bekerja, tidak malu atau gengsi dalammelakukan 

pekerjaan untuk mencapai keberhasilannya. 

6) Bersifat responsif dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada.Karakter adalah ciri, 

watak, sifat, tingkah laku yang khas dari wirausahawan yangmembedakan dengan orang 

lain.  

 

3. Faktor Penyebab Kegagalan Wirausaha 

1) Secara umum keberhasilan dan kegagalan wirausaha sebenarnya lebih ditentukan 

oleh kemampuan individu wirausahawan itu sendiri. 

2) Zimmerer  (1996)  dalam Suryana  (2001)  menyatakan  bahwa  kegagalan 

wirausahawan dalam mengelola bisnisnya dapat disebabkan hal-hal sebagai berikut. 

3) Tidak kompeten dalam manajerial, yaitu dicirikan dengan rendahnya kemampuan 

serta kinerja di dalam pengelolaan usahanya. 

4) Kurang   memiliki  pengalaman  dalam   berbagai   segi,   misalnya   dalam 

kemampuan teknik, kemampuan memvisualisasikan usaha, kemampuan 

mengkoordinasikan, keterampilan mengelola sumber daya manusia, maupun 

kemampuan mensinerjikan operasionalisasi perusahaan. 

5) Kurang dapat mengendalikan keuangan. Agar perusahaan dapat berjalan dengan baik 

maka aspek keuangan harus betul-betul diperhatikan misalnya menjaga likuiditas 

perusahaan melalui pengendalian arus kas. Mengendalikan  setiap  pengeluaran  

biaya  dan  penerimaan  baik  dari pinjaman maupun dari hasil penjualan produk. 

6) Adanya kegagalan dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari 

suatu kegiatan, apabila suatu rencana gagal maka akan berdampak terhadap 

terhambatnya operasi perusahaan. 

7) Lokasi kurang memadai. Lokasi usaha merupakan faktor yang strategis, apabila  

salah  dalam  memiliki  lokasi  maka  berakibat  terhadap terhambatnya operasi 

perusahaan. 

8) Kurangnya  pengawasan  peralatan.  Pengawasan  erat  kaitannya  dengan efisiensi dan 

efektivitas. Kurang pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan alat tidak efisien 

dan tidak efektif. 

9) Sikap  kurang  sungguh-sungguh  dalam  berusaha.  Sikap  yang  setengah- setengah 

terhadap usaha akan mengakibatkan usaha yang dijalankan menjadi labil dan dapat 

mengakibatkan kegagalan total. 

10) Ketidakmampuan  dalam  melakukan  peralihan/transaksi  kewirausahaan. 

11) Wirausahawan yang kurang siap menghadapi dan melakukan perubahan, cepat atau 

lambat akan tergusur oleh zaman dan mengalami kemunduran bahkan 

kebangkrutan usaha. Keberhasilan usaha hanya dapat diperoleh apabila 

wirausahawan memiliki keberanian mengadakan perubahan dan adaptif terhadap 

peralihan 
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Bahan Bacaan 1.9.5. 

LANGKAH-LANGKAH MEMULAI BERWIRAUSAHA 

 

1. Memulai Berwirausaha 

Pada umumnya yang sering dikeluhkan ketika akan memulai berwirausaha adalah 

harus memulai dari mana? Selain itu, sering kali dijangkiti penyakit ‘jangan-jangan’; seperti 

‘jangan-jangan saya rugi’, ‘jangan-jangan tidak laku’  ketika  akan  memulai  sebuah  usaha.  

Disamping  itu,  muncul  keraguan  ‘waduh saingannya banyak’, bagaimana mungkin saya 

dapat memenangkan persaingan? dan lain-lain kekhawatiran muncul. 
 

2. Langkah-langkah memulai Berwirausaha 

1)  Mengenali peluang usaha 

Peluang usaha sebenarnya ada di sekeliling kita, hanya saja ada beberapa individu yang 

mampu melihat situasi sebagai peluang dan ada juga yang tidak mampu membaca 

peluang. Hal ini disebabkan faktor informasi yang dimilikinya. Informasi memungkinkan 

seseorang mengetahui   bahwa peluang ada saat orang lain tidak menghiraukan situasi 

tersebut. Akses terhadap informasi dipengaruhi oleh pengalaman hidup dan hubungan 

sosial (Shane, 2003). 

a. Pengalaman hidup. pengalaman hidup memberikan akses yang lebih mengenai 

informasi dan   pengetahun   mengenai   penemuan   peluang.   Dua   aspek   dari 

pengalaman   hidup   yang   meningkatkan   kemungkinan   seseorang   menemukan 

peluang yaitu fungsi kerja dan variasi kerja. 

b. Hubungan  sosial.  Sebuah  langkah  penting  dimana  seseorang  mendapatkan 

informasi  dari  interaksi  dengan  orang  lain.  Beberapa  ahli  menyarankan  ketika 

seorang takut berwirausaha secara sendirian, maka mengawali usaha secara kelompok 

adalah alternative. Oleh karenanya, kualitas dan kuantitas dalam interaksi social akan   

lebih   memungkinkan   individu   akan   membuat   kelompok   dalam berwirausaha. 

Informasi yang penting ketika akan memulai usaha adalah informasi mengenai lokasi,    

potensi    pasar,    sumber    modal,    pekerja,    dan    cara pengorganisasiannya. 

Kombinasi antara jaringan yang luas dan kenekaragaman latar belakang akan 

mempermudah mendapatkan informasi tersebut. 

2)  Optimalisasi Potensi diri 

Setelah mengenai peluang usaha maka harus dikombinasikan dengan potensi diri. 

Keunggulan kompetitif apa yang saya miliki? Yang sering terjadi di masyarakat kita 

adalah memilih usaha yang sedang trend saat itu. Hal ini sah-sah saja tetapi ketika 

dalam proses perkembangan tidak membuat inovasi, maka akan sulit bersaing.  

3)  Fokus dalam bidang usaha 

Peter Drucker; pakar dalam kewirausahaan menyatakan bahwa dalam memulai sebuah 

usaha atau inovasi dilakukan disarankan untuk dimulai dari yang kecil berdasarkan 

sumberdaya yang kita  miliki.  
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4)  Berani memulai. 

Dunia  kewirausahaan adalah  dunia  ketidakpastian sementara informasi yang dimiliki  

oleh  yang  akan  memulai  usaha  sedikit.  Oleh  karenanya, ‘sedikit  agak  gila’ 

(overconfidence) dan berani mengambil resiko adalah sangat perlu dilakukan. Lakukan 

dulu. Jalan dulu. Jika ada kesulitan, baru dicari jelan keluarnya. 

 

 
 
 
 

*** 
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Modul-2 
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA HHBK 

 

Uraian pada modul ini merujuk kepada beberapa Prinsip FSC, yaitu: (1) FSC No 1.1: Usaha  
Pengelolaan  Hutan  (UPH)  harus  mampu  menunjukkan  suatu  catatan mengenai kesesuaian 
dengan peraturan-peraturan dan persyaratan dokumem yang berlaku di tingkat nasional atau 
provinsi; (2) FSC No 3.2.1: Kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan dalam satuan pengelolaan harus 
direncanakan dan dilaksanakan dengan cara yang tidak mengancam melainkan memelihara 
sumberdaya- sumberdaya dan hak-hak penguasaan masyarakat adat, sebelum dimulainya 
kegiatan-kegiatan tersebut; (3) FSC No 5.2.4: UPH harus mencari permanfaatan tertinggi dan 
terbaik dari individu-individu pohon dan jenis-jenis kayu; (4) FSC No 7: Rencana pengelolaan, 
sesuai dengan ukuran dan intensitas kegiatannya, harus ditulis, dilaksanakan dan selalu 
diperbaharui;  (5) FSC No 8.4: Hasil-hasil monitoring harus disertakan dalam pelaksanaan dan 
penyesuaian/perbaikan terhadap rencana pengelolaan; dan (6) FSC No 9.3:Rencana pengelolaan 
harus mencantumkan dan menerapkan langkah-langkah khusus untuk menjamin bahwa 
pemeliharaan dan/atau peningkatan sifat-sifat konservasi dilakukan dengan pendekatan kehati-
hatian.   

 

2.1. Pengantar 

Kegiatan  usaha  atau  bisnis  selalu  berhubungan  dengan  ekspektasi atau 

pengharapan, yaitu memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Padahal, penghar 

apan    untuk    memperoleh keuntungan di masa yang akan dating sifatnya penuh 

ketidakpastian. Artinya, bisa menguntungkan  dan  bisa  juga  tidak  menguntungkan.  Jadi  

menjalankan usaha selalu mengandung  risiko. Bagi seorang entreprenuer, risiko adalah 

fakta hidup yang tidak dapat dihindari, karena itu modal utama bagi seorang entreprenuer di 

samping memiliki sikap mental produktif adalah keberanian menanggung risiko. 

Keberanian menanggung risiko (risk taking behavior) bukan berarti siap untuk selalu rugi 

tanpa perhitungan, tetapi berani menanggung risiko setelah risiko tersebut diperhitungkan. 

Banyak orang yang menganggap bahwa membuat rencana bisnis itu tidak berguna 

dan hanya membuang waktu saja. Padahal, bisnis plan dalam suatu usaha merupakan hal 

yang urgen. Sekecil apapun usaha, hendaknya dibuat sebuah perencanaan yang matang. 

Seringkali bisnis dikelola dengan hanya bermodal semangat. Banyak orang yang ingin segera 

mempunyai usaha tanpa mau membuat bisnis plan. Padahal tidak sedikit para pebisnis yang 

masih gagal walaupun telah melakukan planning dengan baik. Dalam bisnis, kita tidak bisa 

berharap perjalanannya akan mulus-mulus saja. Apalagi jika pengelolaan bisnis meniadakan 

planning sama sekali.  

Berbicara mengenai usaha, siapapun dia, maka yang digunakan adalah rambu-rambu 

bisnis. Kebanyakan orang lalai, karena tidak mengikuti kaidah-kaidah bisnis yang ada. Usaha 

produktif yang dilakukan perempuan misalnya, banyak yang tidak berkembang karena 

selama ini paradigma yang digunakan adalah perempuan berusaha untuk menambah 

penghasilan keluarga. Akibatnya usaha yang dilakukan lebih bersifat usaha sampingan untuk 

mengisi waktu luang. Karena usaha sampingan, tidak banyak wirausaha perempuan yang 

memasukkan biaya tenaga kerja, biaya promosi dan analisa resiko untuk penentuan harga 

jual produknya. Oleh karena itu perencanaan usaha secara cermat diharapkan akan mampu 

mendorong perempuan untuk meningkatkan posisi tawarnya, dengan menghargai 

kemampuan/ kapasitas yang dimiliki, biaya promosi dan resiko yang selama ini diabaikan. 
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Usaha agribisnis HHBK  di wilayah Sesaot pada dasarnya memberikan peluang bagi 

anggota masyarakat pedesaan untuk mengunakan potensi kapital yang ada di wilayahnya 

sendiri serta memanfaatkan peluang bisnis yang ada. Dengan demikian anggota masyarakat 

(khususnya petani HKm) mempunyai peluang untuk memanfaatkan potensi ekonomi baik 

dalam kegiatan “On Farm“  maupun pada kegiatan  “Off  Farm“  seperti pada usaha 

pengolahan hasil, pemasaran dan jasa lainnya. 

Sesuai dengan tuntutan pembangunan kedepan guna dapat mensejahterakan 

masyarakat di wilayah Sesaot khususnya, maka potensi kawasan perlu dikembangkan secara 

optimal melalui pendekatan agribisnbis sesuai dengan komoditas unggulannya. Untuk itu 

perlu dilakukan pemilihan prioritas jenis usaha dan/atau komoditas HHBK unggulan. 

Sebagai peta petunjuk (roadmap) bagaimana seharusnya unit bisnis di kawasan hutan 

dapat dijalankan, maka diperlukan adanya modul pengembangan rencana usaha/bisnis. 

Penyusunan modul ini penting mengingat masyarakat di kawasan Hutan Sesaot (khususnya 

pengelola HKm) belum memiliki perencanaan usaha yang baik, termasuk pengadministrasian 

keuaangan dan kegiatan usaha juga belum ada. Kegiatan usaha yang dilakukan di wilayah 

Sesaot masih hanya sebatas menjual hasil panen yang diperoleh dari kebun dan/atau wilayah 

yang dikelola. Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu pengadaan “Modul Perencanaan 

dan Pengembangan Usaha HHBK” 

Modul Pengembangan Rencana Bisnis ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari 10 prinsip Forest Stewardship Council (FSC) dalam pengelolaan kawasan hutan. Dalam 

Prinsip 3.2.1 FSC ditegaskan bahwa “Kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan dalam satuan 

pengelolaan harus direncanakan dan dilaksanakan dengan cara yang tidak mengancam 

melainkan memelihara sumberdaya- sumberdaya dan hak-hak penguasaan masyarakat adat, 

sebelum dimulainya kegiatan- kegiatan tersebut”. 

 

2.2. Tujuan dan Keluaran 

Tujuan penyusunan “Modul Perencanaan dan Pengembangan Usaha HHBK”ini adalah:  

(1) Meningkatkan pemahaman peserta tentang pengertian dan pentingnya perencanaan 

usaha sebagai instrumen untuk mengelola usaha, 

(2) Memahami unsur-unsur dan pertimbangan-pertimbangan dalam penyusunan rencana 

usaha 

(3) Meningkatkan kemampuan peserta dalam melakukan pemilihan bidang usaha prioritas 

(4) Meningkatkan kemampuan peserta dalam dalam mengidentifikasi faktor internal dan 

eksternal strategis dalam pengembangan usaha 

(5) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta dalam menyusun rencana usaha  

Keluaran dari proses penerapan modul ini adalah: 

(1) Peserta mampu menjelaskan pengertian perencanaan dan pentingnya perencanaan 

usaha 

(2) Peserta memiliki pemahaman tentang hal-hal yang perlu dipertimbangkan serta  

langkah-langkah dalam penyusunan rencana usaha 

(3) Peserta memiliki keterampilan dalam melakukan pemilihan bidang usaha dan/atau 

jenis komoditi HHBK unggulan yang akan dijadikan prioritas. 
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(4) Peserta memiliki kepekaan dalam mengidentifikasi faktor internal dan eksternal 

strategis dalam pengembangan usaha 

(5) Peserta memiliki kemampuan menyusun perencanaan usaha  

(6) Tersedianya dokumen perencanaan usaha yang disusun berdasarkan potensi 

sumberdaya kawasan dan sesuai dengan prinsif FSC 

 

2.3. Pokok Bahasan 

(1) Pengertian dan pentingnya perencanaan usaha 
(2) Pertimbangan-pertimbangan dalam penyusunan rencana usaha 

(3) Pemilihan jenis usaha prioritas 

(4) Faktor internal dan eksternal strategis 

(5) Penyusunan rencana usaha 

 

2.4. Waktu 

Jumlah waktu 9 – 10 jam 

 

2.5. Alat dan Bahan 

(1) ATK lengkap : spidol, plano, metaplan, lakban 

(2) Power point/Handout materi 

(3) Contoh soal/usaha 

(4) Mesin hitung (kalkulator) 

 

2.6. Metode 

(1) Pemaparan/ceramah 

(2) Curah pendapat/diskusi 

(3) Praktek/latihan analisis dan simulasi 

(4) Diskusi kelompok 

(5) Pleno hasil diskusi 
 

2.7. Proses 

Pokok Bahasan-1 : Pengertian dan Pentingnya Perencanaan Usaha  

(1) Selama 5 menit pertama, fasilitator memberikan gambaran umum pentingnya materi 

bagi peserta, menciptakan  suasana  nyaman  dan  memotivasi  peserta menerima materi. 

(2) Fasilitator menggali pemahaman para peserta dengan cara merenung dan memikirkan 

sejenak tentang beberapa hal berikut: 

a. Apa yang dipikirkan tentang lahan usaha (HKm) yang dikelola 

b. Apa yang dipikirkan tentang komoditi yang dikembangkan pada lahan usaha (HKm) 

yang dikelola 

c. Apa yang dipikirkan tentang hasil yang diperoleh dari lahan usaha (HKm) yang 

dikelola  

d. Apakah hasil yang diperoleh dari hasil lahan kelola sudah bisa mencukupi 

kebutuhan keluarga 
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e. Apakah hasil produksi yang diperoleh masih memungkinkan untuk ditingkatkan 

nilainya? 

f. Bagaimana caranya agar ke depan kita bisa memperoleh nilai hasil yang lebih baik,  

g. Apa saja kegiatan kegiatan/usaha di kawasan hutan yang bisa menjadi sumber 

penghasilan dan sampai saat ini belum diusahakan 

h. Apa yang harus dilakukan agar penghasilan dapat meningkat dari lahan kelola yang 

sama 

(3) Fasilitator membagikan metaplan dan spidol kepada peserta dan memintanya untuk 

menuliskan jawaban-jawaban soal no (2) di atas. Hasilnya di tempel pada kain perekat, 

untuk bersama-sama dicermati dan didiskusikan. 

(4) Setelah dianggap cukup, fasilitator memberikan ulasan tentang hasil diskusi dan 

selanjutnya memberi penegasan mengenai poin-poin pentin berkenaan dengan 

pengertian dan pentingnya perencanaan usaha 

(5) Fasilitator membantu peserta merumuskan dan menyimpulkan tentang pengertian dan 

pentingnya membuat rencana usaha 
 

Pokok Bahasan-2 : Pertimbangan-pertimbangan dalam penyusunan rencana usaha 

(6) Selama 5 menit pertama, fasilitator memberikan penjelasan tujuan pembahasan tahap 

berikutnya mengenai pertimbangan-pertimbangan dalam penyusunan rencana usaha. 

(7) Brainstorming/curah pendapat partisipatif untuk menggali kemampuan peserta 

mengungkapkan pertimbangan-pertimbangan apa yang diperlukan dalam menyusun 

rencana usaha  

(8) Fasilitator membagikan metaplan dan spidol kepada peserta dan memintanya untuk 

menuliskan pendapatnya. Hasilnya di tempel pada kain perekat, untuk bersama-sama 

dicermati dan didiskusikan. 

(9) Setelah dianggap cukup, fasilitator memberikan ulasan tentang hasil diskusi dan 

selanjutnya memberi penegasan mengenai poin-poin pentin berkenaan dengan 

pertimbangan-pertimbangan dalam penyusunan rencana usaha. 

(10) Fasilitator mengajak peserta untuk menyimpulkan bahwa dalam menyusun 

perencanaan usaha penting untuk mempertimbangkan beberapa aspek yang 

berpengaruh terhadap keberhasilan kelola usaha.  
 

Sesi-3 : Penentuan Jenis Usaha Prioritas  

(11) Fasilitator memberikan penjelasan tentang tujuan pembahasan tahap berikutnya 

mengenai penentuan jenis usaha prioritas 

(12) Fasilitator menyampaikan materi tentang urgensi dan langkah-langkah pemilihan 

bidang usaha HHBK yang menjadi prioritas/unggulan 

(13) Fasilitator mengajak peserta untuk mengidentifikasi jenis dan/atau bidang usaha 

berbasis HHBK yang potensial untuk dikembangkan (Gunakan lembar bantu 02.1) 

(14) Setelah jenis dan/atau bidang usaha berbasis HHBK yang potensial diidentifikasi; 

langkah selanjutnya adalah menentukan prioritas usaha yang akan dijalankan.  

(15) Fasilitator membantu peserta untuk merumuskan kriteria pengambilan keputusan 

seperti untuk memilih bidang/jenis komoditi yang akan dikembangkan. Kriteria ini 

dipilih yang relevan dengan tujuan. Misalnya, kriteria pemilihan jenis usaha 

pengolahan (agroindustri) digunakan kriteria: ketersediaan bahan baku, potensi pasar, 

dan keuntungan.  
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(16) Fasilitator menjelaskan langkah-langkah analisis untuk menentukan peringkat atau 

urutan prioritas; dalam hal ini dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu 

pendekatan sederhana dan pendekatan komprehensif. 

a. Pendekatan sederhana, dilakukan dengan hanya memberikan skor pada setiap 

kriteria yang telah ditentukan.  Prioritas bisa dipilih berdasarkan total skor dari 

semua kriteria atau bisa dengan menggunakan skor salah satu kriteria yang 

dianggap paling relevan (Gunakan lembar bantu 02.2). 

b. Pendekatan komprehensif, dilakukan dengan memberikan skor pada setiap 

kriteria dimana setiap kriteria memiliki bobot sesuai dengan derajat 

kepentingannya. Cara ini merupakan penerapan “Metode Bayes” dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1) Buatlah matriks keputusan yang berisi kriteria dan alternatif (Gunakan 

lembar bantu 02.3) 

2) Menentukan bobot setiap kriteria dengan mempertimbangkan derajat 

kepentingan atau urgensi masing-masing (didiskusikan sesuai dengan 

pengalaman dan kondisi di lapangan) atau setiap kriteria diberikan bobot 

yang sama. Dalam hal ini total bobot dari seluruh kriteria berjumlah 1,00 

(100%). 

3) Langkah selanjutnya adalah memberikan skor nilai setiap alternatif pada 

masing-masing kriteria; misalnya skor 1 (sangat rendah) sampai dengan 5 

(sangat tinggi). 

4) Menghitung nilai alternatif, yaitu dengan cara menjumlahkan hasil perkalian 

antara skor dengan bobot pada masing-masing alternatif (lihat contoh 

perhitungan pada lembar bantu 02.3). 

5) Membuat ranking atau urutan prioritas berdasarkan nilai alternatif yang 

dihasilkan (makin tinggi nilai alternatif, maka makin penting/unggul produk 

HHBK untuk dijadikan priorita pengembangan). 

(17) Latihan membuat analisis (simulasi) 

 

Pokok Bahasan-4 : Faktor internal dan eksternal strategis 

(18) Fasilitator menjelaskan tujuan dari pokok bahasan, metode dan langkah-langkah yang 

digunakan, dalam pembahasan berikutnya mengenai faktor internal dan eksternal 

strategis 

(19) Fasilitator menjelaskan tentang apa itu faktor internal dan eksternal strategis atau 

lebih dikenal dengan analisis SWOT (Strengthens, Weakneses, Opportunities, Threat) 

(20) Fasilitator selanjutnya membagi peserta ke dalam empat kelompok, masing-masing 

kelompok mendiskusikan salah satu dari komponen SWOT. Sebelum melakukan 

analisis, terlebih dahulu dipilih dan ditetapkan satu jenis usaha yang akan di analisis 

(misalnya kripik talas) (Gunakan lembar bantu 02.4) 

(21) Setelah dianggap cukup, fasilitator meminta perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan dalam diskusi pleno, dilajutkan dengan diskusi. 

(22) Di akhir sesi, fasilitator memberikan poin-poin penting apa yang ada dalam setiap 

komponen, dan menegaskan bahwa hasil analisis ini menjadi dasar untuk menyusun 

rencana dan strategi usaha berbasis HHBK.  
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Pokok Bahasan-5 : Penyusunan Rencana Usaha  

(23) Fasilitator memberikan penjelasan tentang tujuan pembahasan tahap berikutnya 

mengenai penyusunan rencana usaha 

(18) Fasilitator meminta peserta untuk mencermati hasil identifikasi jenis usaha prioritas 

(19) Fasilitator menjelaskan langkah-langkah menyusun sebuah rencana usaha  

(20) Fasilitator mejelaskan komponen-komponen yang dianggap penting untuk dimasukkan 

ke dalam rencana usaha 

(21) Mendiskusikan secara mendalam setiap komponen perencanaan usaha serta 

melakukan koreksi, melengkapi hal-hal yang dianggap penting dan relevan 

ditambahkan dalam perencanaan. 

(22) Peserta dibagi dalam beberapa kelompok untuk selanjutnya diberi tugas menyusun 

sebuah rencana usaha (Gunakan Lembar Bantu 02.5a, 02.5b, 02.5c) 

(23) Setelah dianggap cukup, masing-masing perwakilan kelompok mempresentasikan hasil 

penyusunan rencana usahanya dan dilanjutkan dengan diskusi panel 

(24) Fasilitator merumuskan dan menyimpulkan hasil diskusi dan praktek rencana usaha  
 

2.8. Lembar Bantu 

2.8.1.  Lembar Bantu 02.1 : Identifikasi Potensi Usaha 
        2.8.2.  Lembar Bantu 02.2 : Matrik Kriteria dan Alternatif Pemilihan Prioritas  

                                          bidang/jenis usaha secara sederhana 
        2.8.3.  Lembar Bantu 02.3 : Matrik Kriteria dan Alternatif Pemilihan Prioritas  

                                          bidang/jenis usaha (menggunakan kriteria Bayes) 
        2.8.4.  Lembar Bantu 02.4 : Faktor Internal dan Eksternal Strategis 

        2.8.5.  Lembar Bantu 02.5: Panduan Menyusun Rencana Usaha 

 

Lembar Bantu 02.1 : Identifikasi Potensi Usaha 
 

No 
Jenis/Bidang 

Usaha 
Potensi Usaha 

Keterangan 
Tinggi Sedang Rendah 

1 Usaha Budidaya     
 a.     

 b.     
 c.     

2 Usaha Pemasaran     
 a.     

 b.     
 c.     

3 Usaha Pengolahan 
(agroindustri) 

    

 a.     
 b.     
 c.     

4 Usaha Lainnya     
 a.     

 b.     
 c.     

   Ket. Potensi tinggi: peluang pengembangan tinggi (mis dilihat dari areal, produksi, atau lainnya) 
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Lembar Bantu 02.2 : Matrik Kriteria dan Alternatif Pemilihan Prioritas  
                          Bidang/Jenis Usaha Secara Sederhana 

 

No Alternatif 
Kriteria 

Total Skor 
Pering-

kat 1 2 3 ... m 
1 Usaha-1 X Y Z     
2 Usaha-2        
3 Usaha-3        
...         
n         
 Bobot Kriteria        

Ket.   
1) Alternatif  : Jenis usaha yang akan dipilih (Usaha-1, Usaha-2, Usaha-3 dst) 
2) Kriteria     : Dasar/pertimbangan untuk menentukan pilihan (disesuaikan dengan   

                       tujuan dan alternatif pilihan; jumlah kriteria tidak ada ketentuan atau  
                      jumlahnya bebas  tergantung kebutuhan).  

3) X, Y, Z adalah skor pada setiap kriteria; menggunakan skor (1 - 5).  
4) Penentuan Prioritas: 

a. Membandingkan skor pada salah satu kriteria yang paling dominan (misalnya 
skor pada kriteria- 1) 

b. Menjumlahkan nilai skor semua kriteria, dan selanjutnya total skor dibandingkan 
mana yang paling besar menjadi peringkat pertama dst. 

 

Lembar Bantu 02.3 : Matrik Kriteria dan Alternatif Pemilihan Prioritas  
                          Bidang/Jenis Usaha (Menggunakan Kriteria Bayes) 
 

N
o 

Alternatif 
Kriteria Nilai 

Alternatif 
Pering-

kat 1 2 3 ... m 
1 Usaha-1 X Y Z     
2 Usaha-2        
3 Usaha-3        
...         
n         
 Bobot Kriteria        

 

Contoh perhitungan: 

No Alternatif 
Kriteria 

Nilai 
Alternatif 

Peringkat Keterseiaan 
BB 

Potensi 
Pasar 

Keun- 
tungan 

1 Dodol Nangka 4 4 3 3,7 (2) 
2 Kripik Talas 3 5 2 3,8 (1) 
3 Dodol Durian 4 3 4 3,6 (3) 
 Bobot Kriteria 0,3 0,4 0,3   

Ket.   
1) Alternatif : Jenis usaha yang akan dipilih menjadi prioritas (dodol nangka, Kripik   

                      Talas, dan Dodol Durian) 
5) Kriteria     : Dasar/pertimbangan untuk menentukan pilihan (disesuaikan dengan   

                       tujuan dan alternatif pilihan; jumlah kriteria tidak ada ketentuan atau  
                       jumlahnya bebas  tergantung kebutuhan). Dalam contoh ini, kriteria yang  
                       digunakan adalah: ketersediaan bahan baku, potensi pasar, dan  
                       keuntungan 
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2) Bobot kriteria : bobot untuk masing-masing kriteria bisa sama rata atau berbeda-
beda tergantug derajat kepentingannya; yang penting nilai totalnya adalah 1,00 atau 
100% 

3) Penilaian alternatif setiap kriteria menggunakan skor (1 - 5). Selanjutnya dengan 
menggunakan rumus Bayes diperoleh nilai alternatif 1, 2, dan 3. 

4) X, Y, Z adalah skor pada setiap kriteria 
5) Perhitungan nilai alternatif tersebut seperti di bawah ini. 

Alternatif 1. Dodol Nangka: 

 4(0,3) + 4(0,4) + 3(0,3) = 3,7 

Alternatif 2. Kripik Talas: 

 4(0,3) + 5(0,4) + 2(0,3) = 3,8 

Alternatif 3. Dodol Durian: 

 4(0,3) + 3(0,4) + 4(0,3) = 3,6. 

Lembar Bantu 02.4 : Faktor Internal dan Eksternal Strategis 
 

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL 

A. Kekuatan Usaha: A. Peluang Usaha: 
1.  1.  
2. 2. 
3. 3. 
4. dst 4. dst 
  
B. Kelemahan Usaha: B. Ancaman Usaha: 
1.  1.  
2. 2. 
3. 3. 
4. dst 4. dst 

 

Lembar Bantu 02.5: Panduan Menyusun Rencana Usaha 

Lembar Bantu  02.5a. 
 

RENCANA KELOLA USAHA BUDIDAYA 

A. IDENTITAS PELAKU: 

(1) Nama : ……………………………………………….. 

(2) Umur : ………………………………………………. 

(3) Alamat : ………………………………………………. 

B.  JENIS/BENTUK KEGIATAN USAHA: 

(1) Bentuk kegiatan Usaha   : ……………………………… 

(2) Lokasi Kegiatan   : ……………………………… 

C.  IDENTITAS PRODUK  

(1) Jenis produk yang akan dihasilkan : ……………………………… 

(2) Spesifikasi/kekhasan produk  : ……………………………… 
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D.  USAHA BUDIDAYA: 

(1) Jenis komoditi/tanaman : ………………………………….. 

(2) Luas areal/skala usaha  : ………………………………….. 

(3) Sistem produksi/penanaman : …………………………………..  (monokultur/tumpang sari) 

(4) Status tanaman  : ………………………………….. (mis. MPTs) 

(5) Rentang waktu (siklus usaha) : ………………………………….. 

E.  KELOLA USAHA 

NO URAIAN TARGET KETERANGAN 

A ASPEK PRODUKSI   
1 Jumlah hasil produksi   
2 Harga produk   
B ASPEK TENAGA KERJA   
1 Jumlah kebutuhan Tenaga Kerja   
 a. Laki-laki dewasa   
 b. Perempuan dewasa   
 c. Anak-anak   

2 Asal Tenaga Kerja    
 a. Lokal (dalam desa / sekitar kwsn)   
 b. Luar desa    

3 Upah tenaga kerja   
4 Sistem pengupahan   
C ASPEK PEMASARAN   
1 Target Pasar (pangsa pasar atau 

sasaran pemasaran) 
 Lokal/luar 

daerah 
2 Target (omzet) penjualan    
 a. Hasil yang dijual   
 b. Hasil yang tidak dijual   

3 Sistem pemasaran   
D ASPEK FINANSIAL   
1 Modal Usaha   
 a.  Kebutuhan investasi   
 b.  Biaya operasional usaha   
      -  Biaya sarana produksi (benih,  

         pupuk kandang, obat-obatan) 
  

      -  Biaya tenaga kerja   
      -  Bunga pinjaman   
      -  Biaya pemasaran   
      -  Biaya lainnya   

2 Sumber biaya:   
 a.  Modal sendiri   

 b.  Modal pinjaman   
3 Total penerimaan  

(harga x jlh produk yang dijual) 
  

4 Keuntungan Usaha   
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Lembar Bantu 02.5: Panduan Menyusun Rencana Usaha 
Lembar Bantu  02.5b. 

 

RENCANA KELOLA USAHA PEMASARAN 

B. IDENTITAS PELAKU: 

(1) Nama : ……………………………………………….. 

(2) Umur : ………………………………………………. 

(3) Alamat : ………………………………………………. 

B.  JENIS/BENTUK KEGIATAN USAHA: 

(1) Bentuk kegiatan Usaha   : ……………………………… 

(2) Lokasi Kegiatan   : ……………………………… 

C.  IDENTITAS PRODUK  

(1) Jenis produk yang akan diusahakan : ……………………………… 

(2) Spesifikasi/kekhasan produk  : ……………………………… 

D.  KELOLA USAHA 

NO URAIAN TARGET KETERANGAN 

A ASPEK PRODUKSI/PENGADAAN    
1 Jumlah pembelian    
2 Frekwensi pembelian   
3 Harga beli produk   
4 Sumber barang  Dalam/luar kwsn) 
B ASPEK TENAGA KERJA   
1 Jumlah kebutuhan Tenaga Kerja   
 a. Laki-laki dewasa   
 b. Perempuan dewasa   
 c. Anak-anak   

2 Asal Tenaga Kerja    
 a. Lokal (dalam desa / sekitar  kwsn)   
 b. Luar desa    

3 Upah tenaga kerja   
4 Sistem pengupahan   
C ASPEK PEMASARAN   
1 Target Pasar (pangsa pasar atau 

sasaran pemasaran) 
 Lokal/luar  

daerah 
2 Target (omzet) penjualan    
3 Frekwensi penjualan   
4 Perlakuan sebelum barang dijual   
5 Harga jual produk   
6 Penyusutan produk   
7 Sistem pemasaran   
D ASPEK FINANSIAL   
1 Modal Usaha   
 a.  Kebutuhan investasi   
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 b.  Biaya operasional usaha   
      -  Biaya tenaga kerja   
      -  Bunga pinjaman   
      -  Biaya pemasaran   
      -  Biaya lainnya   

2 Sumber biaya:   
 a.  Modal sendiri   

 b.  Modal pinjaman   
3 Total pengeluaran (harga beli + biaya)    
4 Hasil penjualan   
5 Keuntungan Usaha   

 

Lembar Bantu  02.5c. 
 

RENCANA KELOLA USAHA PENGOLAHAN HASIL 

A. IDENTITAS PELAKU: 

(1) Nama : ……………………………………………….. 

(2) Umur : ………………………………………………. 

(3) Alamat : ………………………………………………. 

B. JENIS/BENTUK KEGIATAN USAHA: 
(1) Bentuk kegiatan Usaha   : ……………………………… 

(2) Lokasi Kegiatan   : ……………………………… 

C. IDENTITAS PRODUK  
(1) Jenis produk yang akan dikasilkan : ……………………………… 

(2) Spesifikasi/kekhasan produk  : ……………………………… 

 
D. KELOLA USAHA 

NO URAIAN TARGET KETERANGAN 

A ASPEK PRODUKSI/PENGADAAN    
1 Jumlah produk yang dihasilkan   
2 Frekwensi produksi   
3 Jumah bahan baku yang diperlukan   
4 Harga bahan baku   
5 Sumber bahan baku  Dalam/luar kawasan 
    

B ASPEK TENAGA KERJA   
1 Jumlah kebutuhan Tenaga Kerja   
 a. Laki-laki dewasa   
 b. Perempuan dewasa   
 c. Anak-anak   

2 Asal Tenaga Kerja    
 a. Lokal (dalam desa / sekitar 

kawasan) 
  

 b. Luar desa    
3 Upah tenaga kerja   
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4 Sistem pengupahan   
    

C ASPEK PEMASARAN   
1 Target Pasar (pangsa pasar atau 

sasaran pemasaran) 
 Lokal/luar daerah 

2 Target (omzet) penjualan    
3 Frekwensi penjualan   
4 Harga jual produk   
5 Sistem pemasaran   
    

D ASPEK FINANSIAL   
1 Modal Usaha   
 a.  Kebutuhan investasi   
 b.  Biaya operasional usaha   
      -  Biaya tenaga kerja   
      -  Bunga pinjaman   
      -  Biaya pemasaran   
      -  Biaya lainnya   
    

2 Sumber biaya:   
 a.  Modal sendiri   

 b.  Modal pinjaman   
    
3 Total pengeluaran (harga beli + biaya)    
    

4 Hasil penjualan   
    

5 Keuntungan Usaha   

 

 

2.9. Bahan Bacaan: 

2.9.1. Pengertian dan pentingnya perencanaan usaha 

2.9.2. Pertimbangan-pertimbangan dalam penyusunan rencana usaha 

2.9.3. Pemilihan jenis usaha prioritas 

2.9.4. Faktor internal dan eksternal strategis 

2.9.5. Penyusunan rencana usaha 
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Bahan Bacaan 2.9.1. 

PENGERTIAN DAN PENTINGNYA PERENCANAAN USAHA 
 

1. Pengertian dan Sifat-sifat Perencanaan Usaha 

Perencanaan Usaha adalah proses penentuan Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan, 

prosedur, aturan, program dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha 

atau bisnis tertentu. Dengan demikian secara umum perencanaan usaha mempunyai sifat-

sifat sbb : 

FOKUS, artinya perencanaan usaha dibuat berdasarkan visi, misi tertentu serta dengan 

tujuan yang jelas sehingga kita bisa fokus untuk mencapai tujuan. 

RASIONAL DAN FAKTUAL, artinya perencanaan usaha dibuat berdasarkan pemikiran yang 

masuk akal, realistik, berorientasi masa depan serta didukung dengan fakta-fakta yang ada. 

BERKESINABUNGAN DAN ESTIMASI, artinya perencanaan usaha dibuat dan dipersiapkan 

untuk tindakan yang berkelanjutan serta perkiraan perkiraan tentang kondisi di masa depan. 

PREPARE DAN FLEKSIBEL, artinya perencanaan usaha dibuat sebagai persiapan, yaitu 

pedoman untuk tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan yang disesuaikan dengan 

perubahan lingkungan bisnis yang dihadapi. 

OPERASIONAL, artinya perencanaan usaha dibuat sesederhana mungkin, namun rinci, serta 

dapat dilaksanakan. 
 

2. Pentingnya Rencana Usaha 

Rencana usaha merupakan sesuatu yang penting bagi seorang pengusaha di mana 

David H. Bangs, Jr. (1995) menyatakan bahwa seorang pengusaha yang tidak bisa membuat 

perencanaan sebenarnya merencanakan kegagalan. Rencana usaha harus dibuat tertulis 

sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan dan pedoman untuk menjaga agar kegiatan bisnis 

terarah dan focus pada pencapaian tujuan. Dengan membuat suatu penilaian terlebih dahulu 

sebelum melakukan investasi yang kemudian dituangkan dalam suatu laporan secara 

tertulis, Manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan bisnis adalah, bisa digunakan sebagai   

pedoman atau alat untuk mengetahui  apakah  kegiatan  bisnis  yang  akan  dijalankan  itu  

memungkinkan dan  memiliki kelayakan untuk dijalankan dan berapa waktu yang 

dibutuhkan untuk mewujudkannya serta dapat dijadikan sebagai alat pengawasan. 

Menurut Bygrave, (1994:115) ada beberapa alasan penting mengapa orang harus 

menyusun perencanaan usaha: 

1) Untuk menunjukkan bahwa bisnis ini layak dan menguntungkan 

Perencanaan usaha akan membuat kita dapat melihat dengan jelas apakah usaha yang 

dijalankan nanti memiliki keberhasilan yang tinggi dan juga harus bisa menyakinkan 

orang lain tidak akan merugi bila melakukan kerjasama dengan anda. 

2) Untuk mendapatkan pembiayaan bank 

Dengan adanya perencanaan usaha yang jelas akan memudahkan kita untuk mencari 

bantuan kerjasama dari berbagai pihak karena didalam perencanaan usaha 
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menunjukkan aspek keuangan,dan aspek pemasaran  yang hal tersebut akan 

memudahkan kita mendapat dukungan berupa pinjaman melalui bank 

3) Untuk mendapatkan dana investasi 

Perencanaan usaha yang jelas juga memungkinkan kita untuk mendapatkan pinjaman 

melalui pihak-pihak lain yang potensial yang akan mendukung pemenuhan investasi 

usaha kita. 

4) Untuk mengatur dengan siapa harus bekerjasama 

Mengatur dan membentuk kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain yang sudah 

ada dan saling menguntungkan misalnya dari para produsen yang dapat diharapkan 

memasok barang buat perusahaan anda 

5) Untuk mendapatkan kontrak besar 

Perencanaan  yang  baik  menarit  minat  perusahaan-perusahaan  yang  lebih  besar  

memberi pekerjaan atau kontrak yang dapat dikerjakan oleh perusahaan anda 

6) Untuk menarik tenaga kerja inti 

Perencanaan yang baik mengundang orang-orang tertentu yang potensial atau 

mempunyai keahlian untuk bergabung bekerja sama dengan anda. Mungkin saja anda 

memerlukan orang- orang  yang  mempunyai  kemampuan untuk  menduduki  posisi  

kunci  dalam perusahaan  anda namun anda harus berhati-hati menerima orang-orang 

tertentu yang dapat pula menjerumuskan perusahaan anda yang baru berdiri 

7) Untuk memotivasi dan fok us 

Perencanaaan  yang  baik  menjamin  adanya  perhatian  yang  fokus  pada  tujuan  dari  

berbagai personil yang ada dalam perusahaan. Sebab sebuah perusahaan akan 

bertumbuh makin lama makin komplek sehingga business plan menjadi komponen yang 

sangat penting bagi setiap orang untuk tetap berpijak pada arah yang benar. 

Perencanaan usaha juga merupakan suatu dokumen yang menyatakan 
keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa 
dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi pihak 
Bank atau Investor. 

 

Disamping itu perencanaan usaha juga merupakan dokumen yang disediakan 

oleh wirausaha yang memuat rincian tentang masa lalu, keadaan sekarang dan 

kecenderungan masa depan dari sebuah perusahaan.  Isinya bisa  mencakup  analisis  

tentang pengelolaan  usaha, keadaan fisik bangunan, karyawan, produk, sumber 

permodalan, informasi tentang jalannya perusahaan selama ini dan posisi pasar dari 

perusahaan. rincian profit, neraca perusahaan, proyeksi aliran kas untuk dua tahun yang 

akan datang. Juga memuat pandangan dan ide dari anggota tim pengelola usaha. Hal ini 

menyangkut strategi tujuan perusahaan yang hendak dicapai.Perencanaan usaha bisa dibuat   

dalam   bentuk   jangka   pendek   ataupun 

jangka panjang sehingga dapat ditentukan langkah awal dan pentahapan program 

kegiatan yang akan dilakukan dan target yang hendak dicapai serta resiko,hambatan dan 

tantangan yang akan dihadapi pada setiap tahapannya dan ini merupakan rencana 

perjalanan yang akan diikuti oleh wirausaha. kedalaman dan rincian dari sebuah 

perencanaan usaha  sangat  tergantung  kepada  luasnya  bisnis yang akan dilakukan, dan 

kompleksitas dari proses pengelolaan  bisnis  tersebut.  Perencanaan  usaha juga harus 

didasarkan pada kebutuhan masyarakat akan adanya barang dan jasa yang ditawarkan oleh 

perusahaan tersebut, sehingga perencanaan usaha harus berbasis pada permintaan pasar. 
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3. Tujuan Pembuatan Rencana Usaha 

Penyusunan atau penulisan rencana usaha  memiliki tujuan: 

1) Memberikan pegangan dalam menjalankan usaha agar tetap berada dalam alur yang 

diinginkan. Agar tetap bermanfaat, rencana usaha ini senantiasa diperbaharui sesuai 

dengan perubahan dan permasalahan yang dihadapi. 

2) Rencana usaha dapat digunakan untuk meyakinkan pihak-pihak yang akan memberikan 

dukungan pendanaan. Untuk tujuan ini, rencana usaha hendaknya memberikan 

informasi rinci tentang berbagai aspek di masa lalu, kondisi operasi saat ini dan rencana 

atau proyeksi ke masa depan. 

 

Bahan Bacaan 2.9.2. 

PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA USAHA 
 

 

1. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun rencana usaha  

Dalam melakukan sebuah rencana usaha, kita harus bisa menganalisa dan menyusun 

sebuah rencana agar tujuan dari sebuah rencana usaha tersebut bisa ditargetkan nilai untung 

dan ruginya membuat sebuah rencana usaha. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam 

menyusun rencana usaha adalah: 

1.  Mimpi terhadap usaha yang akan dikembangkan/Visi: 

a. Maksimal 

b. Standar 

c. Minimal 

Prinsip: sesuai potensi,terukur (kuantitas dan kualitas), jangka waktu jelas, dapat dicapai 

 

2.  Ringkasan pasar: kecenderungan pasar terhadap produk/jasa yang kita tawarkan, baik di 

masa lalu, masa sekarang dan yang akan datang 

 

3.  Analisa pesaing: 

a. Siapa pesaing kita 

b. Produk/jasa apa yang dijual, berapa haganya 

c. Kekuatan dan kelemahan pesaing 

 

4.  Analisis internal produk/jasa yang kita jual 

a. Apa keunggulannya 

b. Bagaimana ketersediaannya. Harus dikaitkan dengan rencana produksi, meliputi: 

b.1.  Sistem produksi yang paling cocok : 

- Padat karya atau padat modal 

- Urutan proses produksi 

- Bahan baku dan bahan pembantu 

- Kontrol kualitas 

- Perlakuan limbah 
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b.2.  Penentuan 

- Lokasi usaha 

- Mesin dan peralatan 

- Tenaga kerja yang dipakai 

- Tata ruang dan tata letaknya 

- Sistem dan alat transportasi 

- Perkiraan dana 

5.  Aspek Pasar  

1) Siapa pembeli/konsumen potensial produk/jasa kita? 

2) Dimana posisi konsumen 

 

6.  Modal yang dibutuhkan 

a.  Modal investasi (modal yang tidak habis pakai, jangka panjang) 

- Modal jangka panjang apa yang dibutuhkan? 

- Berapa biaya yang dibutuhkan 

- Darimana asal modal investasi ini? 

 

b.  Modal Kerja (Modal jangka pendek/habis pakai) 

- Berapa kebutuhannya 

- Darimana sumbernya 

 

c.  Penentuan harga: 

- Harus menghitung total biaya yang dikeluarkan dan produk yang dihasilkan 

- Harga pokok produksi = total biaya : jumlah produk 

- BEP (Break event point) = titik impas : yaitu jumlah keadaan di mana usahatidak 

mengalami laba atau rugi. Tujuannya adalah untuk mengetahui harga pokok produk 

dan menentukan berapa penjualan minimum untuk menghasilkan untung. 

- Berapa harga jualnya? Untuk usaha mantap harga jual biasanya ditentukan dengan 

menambahkan 20-30% dari BEP 

 

7.  Perkiraan Penjualan 

a. Bagaimana melakukan promosi 

b. Bagaimana distibusinya 

 

8.  Proyeksi Rugi Laba 

a. Membandingkan antara pendapatan dan pengeluaran dalam jangka waktu tertentu 

b. Biasa dibuat dalam jangka waktu tertentu 

 

2.  Hal-hal yang Perlu Dilakukan Sebelum Membuat Rencana Usaha 

Rencana Usaha yang baik harus didasari latar belakang yang sesuai dengan kondisi 

dan kemampuan semua pihak serta faktor-faktor lain yang terlibat dalam menjalankan usaha. 

Kesalahan menilai atau berlebihan dalam menilai kemampuan pelaksana usaha dan faktor-

faktor lainnya akan mengakibatkan rencana usaha yang baik tidak mendapat dukungan atau 

sulit dilaksanakan. Akibatnya rencana yang baik itu hanya jadi bahan bacaan saja. Maka 

sebelum membuat rencana usaha yang baik lakukan dahulu hal-hal sebagai berikut : 
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1) Indentifikasi peluang usaha. 

Ide usaha banyak disekeliling kita. Jangan latah dalam memilih peluang usaha. Tapi 

lakukanlah reset pasar khususnya kondisi disekitar lokasi usaha Anda, itu kalau usaha 

Anda bersifat lokal. Pada umumnya suatu produk berpotensi untuk laku dijual dan 

menguntungkan apabila penawaran untuk produk tersebut masih lebih kecil dari 

permintaan. Peluang usaha timbul ketika permintaan pasar lebih besar dari penawaran. 

Sebaiknya peluang usaha yang demikianlah yang menjadi pilihan Anda. Pilihlah beberapa 

peluang usaha tersebut untuk dibanding bandingkan dengan faktor faktor lainnya. 
 

2) Pilihlah peluang usaha yang sesuai dengan kepribadian Anda. 

Dalam penentuan peluang usaha tentu kriteria utamanya adalah apakah usaha itu 

mampu memberi keuntungan yang memadai, namun dari segi kepribadian Anda apakah 

jenis usaha tersebut bisa diterima. Misal apakah peluang usaha minuman keras atau 

apakah usaha menuntut Anda untuk mobil (selalu tidak ditempat) atau harus menjadi 

seperti orang tinggal didesa. Dari segala aspek usaha-usaha tersebut sebetulnya dapat 

menjanjikan keuntungan yang besar, namun mungkin secara kepribadian Anda tidak 

merasa cocok dengan usaha-usaha tersebut. Tentunya solusi terhadap pilihan usaha 

tersebut adalah menolak peluang tersebut, atau solusi lainnya adalah memberikan 

peluang usaha tsb. untuk dijalankan atau diwakili oleh pihak lain, yang tentunya juga 

berakibat adanya perbedaan pola management dan kepemilikan dalam membuat 

rencana usaha Anda. Pilihlah ide usaha selain keuntungan juga kesenangan, hobi, waktu, 

tenaga, dan tentunya dorongan hati nurani yang dibutuhkan dalam mengelola usaha 

tersebut. 
 

3) Ketersedian bahan baku, barang atau jasa. 

Faktor ketersediaan bahan baku (barang atau jasa) adalah merupakan faktor penting, 

artinya tanpa bahan baku tentunya usaha tidak akan jalan atau tidak dapat berproduksi. 

Mungkin saja bagi pemain lama ketersediaan bahan baku mudah tersedia, namun buat 

pemain baru tidak mudah untuk mendapatkannya, mungkin keterbatasan persediaan 

dipasar, kesulitan transportasi, volume pembelian yang harus besar dll. Anda bisa saja 

mendapatkan tapi dengan harga khusus (lebih mahal). 
 

Contoh lain ternyata bahan baku atau barang tersebut hanya musiman sehingga tidak 

setiap saat mendapatkannya. Sehingga hal tersebut mempengaruhi sistim stok untuk 

pengadaan bahan baku atau barang dan tentunya hal ini menambah biaya tempat 

penyimpanan. Contoh lain sejauh mana pengenaan pajak atas bahan baku, barang atau 

jasa yang dimaksud. Jangan sampai hal ini baru diketahui setelah usaha beroperasi, 

karena hal ini berakibat tertahan produksi dan biaya produksi meningkat, harga jual jadi 

tidak dapat bersaing lagi. 
 

4) Kemampuan mencari dan mendapatkan konsumen. 

Faktor lain yg tidak kalah pentingnya adalah konsumen. Pada prinsipnya jika ingin 

membuat usaha apa saja bisa, selain banyak untuk dipilih juga penawaran usaha begitu 

banyak. Begitu juga target pasar atau konsumen begitu melimpah. Pertanyaannya mau 

tidak konsumen membeli atau memakai produk anda atau Anda mampu tidak mencari 

dan meyakinkan agar konsumen mau membeli atau memakai produk atau jasa Anda. 

Untuk itu harus dilakukan tes dan survey terlebih dahulu. 

Contoh yang gampang adalah usaha makanan. Buatlah contoh makanan dan tawarkan 

kepada orang-orang terdekat dan seterusnya diluar orang yang Anda kenal, survey dan 
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pelajari bagaimana tanggapan mereka tentang produk Anda. Jika tanggapan kurang, 

perbaiki rasa dan kwalitas sesuai saran teman atau konsumen Anda. 

Jika sudah yakin carilah pasar lebih luas namun jangan produksi dahulu terlalu banyak. 

Tetap tanggapi keluhan dan saran konsumen Anda. Buat langkah-langkah untuk bisa 

meningkatkan produksi dan memperluas konsumen. Ingat jangan sampai produk Anda 

tidak dilirik konsumen. 

 

5) Mengindetifikasi kemampuan skill dan kesiapan mental  

Kemampuan Anda dan orang-orang yang terlibat dalam menjalankan usaha (SDM) harus 

diukur atau dinilai. Jangan salah atau berlebihan dalam menilai kemampuan dan 

kesiapan mental mereka. Apabila itu yang terjadi, maka sebaik-baiknya rencana usaha 

yang dibuat tetap saja tidak akan berjalan sesuai rencana, malah rencana tersebut 

menjadi suatu rencana kegagalan. Hal ini pernah saya alami, rencana usaha dan proposal 

kelayakan usaha kami buat sebaik mungkin, setelah dipresentasikan tersedia modal 

ratusan juta. Namun yang terjadi berikutnya adalah kegagalan. Faktor faktornya adalah 

mental dan kemampuan pengelola belum siap sehingga tidak menjalankan fungsi 

masing-masing. Produksi usaha sudah besar-besaran padahal target pasar atau 

konsumen belum ada satupun yang membuat kontrak pembelian. Yang namanya biaya 

bertambah terus dan akhirnya tidak ada uang kas sama sekali. Ujung ujungnya hampir 

semua program usaha tidak sepenuhnya berjalan. Pemilik modal tidak percaya lagi 

terhadap pengelola usaha untuk menambah modal dan akhirnya usaha itu bangkrut 

dengan sendirinya. Jika kemampuan dan mental SDM belum siap, buatlah program 

pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan merubah mental. Peluang Usaha bagus 

namun tidak ditunjang SDM yang memadai tetap akan terjadi kegagalan. 

 

6) Faktor external yang terlibat  

Kalau pengelola adalah faktor internal, maka diluar itu ada orang atau lembaga atau 

perusahaan yang akan terlibat dengan usaha Anda. Inventaris pihak-pihak yang akan 

terlibat langsung dan tidak langsung dalam Anda memulai dan menjalankan usaha. 

Hubungi mereka, cari tahu apa yang mereka butuhkan dari Anda dan apa yang Anda 

butuhkan dari mereka, kalau perlu lakukan negosiasi untuk kemudahan dan penekanan 

biaya demi efisiensi usaha Anda. Faktor external misalnya lembaga hukum atau notaris, 

pajak, izin usaha, pemilik lokasi usaha, pihak bank, pemilik modal, penambahan daya 

listrik (PLN), pihak keamanan, pengerah tenaga kerja, lembaga pelatihan. Cari lebih tahu 

lagi pihak2 external tersebut. Semakin kenal baik dengan mereka semakin mudah dan 

jelas Anda berhubungan dan bernegosiasi. Yang terpenting adalah kemudahan dan 

penentuan biaya-biaya agar bisa sesuai dengan isi rencana dan program kerja usaha. 

Jangan sampai terjadi biaya tak terduga melampaui beratus-ratus persen dari anggaran. 

 

7) Hitung kemampuan modal dan buat solusinya jika kurang  

Hitung besarnya modal dan biaya-biaya, pengeluaran yang dibutuhkan untuk memulai , 

mengoperasikan, memproduksi dan lainnya. Kurang teliti dalam perhitungan ini akan 

menghambat jalan usaha Anda. Ketiadaan atau kekurangan modal sering dijadikan 

kambing hitam untuk tidak segera memulai usaha. Harus diakui bahwa meskipun modal 

bukan satu-satunya faktor dominan dalam merintis usaha, ketiadaan modal memang bisa 

menjadi kendala. Agar ketiadaan atau kekurangan modal ini tidak berakibat fatal bagi 
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(rencana) usaha Anda, sebaiknya pelajari sumber sumber pemodalan yang ada untuk 

bisa memperoleh modal usaha. Lakukan indentifikasi sumber modal dengan cermat, 

kalau perlu lakukan negosiasi dengan baik, karena ini menyangkut biaya biaya dan 

kelengkapan dokumen yang harus Anda siapkan. Beberapa contoh sumber dana seperti 

teman atau saudara, Ventura Capital, Pinjaman Bank atau bisa bergabung dengan usaha 

lain. 

 

8) Dokumentasi dan membuat proposal usaha. 

Hasil-hasil indentifikasi diatas harus didokumentasikan dengan baik, buat solusi atau 

rencana program kerja jika ditemukan hal-hal yang harus diperbaiki atau dilaksanakan, 

rangkum semua data- data tersebut kedalam sebuah PROPOSAL USAHA. Maka jadilah 

suatu Rencana Usaha yang baik dan sesuai latar belakang yang kuat yaitu suatu rencana 

usaha yang benar-benar dibuat berdasarkan hasil identifikasi, hasil survey, hasil 

negosiasi, hasil wawancara yang berdasarkan visi misi dan tujuan usaha.  
 

Ingat, membuat rencana usaha dengan tidak memperhatikan latar belakang 

yang sebenarnya, itu berarti anda sendang merencanakan suatu kegagalan. 

 

Bahan Bacaan 2.9.3. 

PEMILIHAN JENIS USAHA PRIORITAS 
 

Pemilihan Prioritas Usaha Dengan Metode Bayes 

Metode ini merupakan salah satu teknis yang digunakan untuk melakukan analisis 

dalam pengambilan keputusan terbaik dari sejumlah alternatif yang bertujuan untuk 

mendapatkan hasil yang optimal dimana dengan mempertimbangkan berbagai kriteria. 

Pembuatan keputusan dengan metode Bayes ini dilakukan melalui upaya pengkuantifikasi 

kemungkinan terjadinya suatu kejadian dan dinyatakan dengan suatu bilangan antara 0 dan 1 

atau skala konversinya. Namun pendekatan ini dianggap sebagai probabilistik pribadi / 

subyektif dimana bobot Bayes didasarkan pada tingkat kepercayaan, keyakinan, pengalaman 

serta latar belakang pengambilan keputusan. 

Persamaan Bayes yang digunakan untuk menghitung nilai setiap alternatif yang 

sering disederhanakan menjadi: 

 

Dimana: 

Total Nilai   = total nilai akhir dari alternatif ke-i 

Nilai     = nilai dari alternatif ke-i pada kriteria ke-j 

Krit    = tingkat kepentingan (bobot) kriteria ke-j 

   = 1,2,3,...n;  n  = jumlah alternatif 

   = 1,2,3,..m;  m = jumlah kriteria 

Misalnya:    Nilai alternatif1 = (K1 x B1) + (K2 x B2) + (K3 x B3) + … + (Kn x Bn) 
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Nilai peluang didapatkan dari suatu informasi awal yang dapat bersifat subyektif 

maupun objektif. Nilai peluang ini dapat diperbaiki dengan adanya informasi tambahan yang 

didapat dari sejumlah percobaan. Informasi awal tentang nilai peluang ini disebut distribusi 

prior, sedangkan nilai peluang yang sedang diperbaiki dengan informasi tambahan disebut 

peluang posterior. 

 

Contoh Aplikasi Bayes 

Contoh aplikasi penggunaan prosedur Bayes adalah pemilihan “Prioritas Jenis Usaha 

Pengolahan (Agroindustri) HHBK Unggulan”. Prosudur Bayes digunakan untuk menentukan 

rekapitulasi hasil penilaian kinerja. Tingkat kepentingan indikator ini merupakan informasi 

awal yang bersifat subjektif.  

Tabel 2.1. menunjukan penilaian alternatif keputusan pemilihan Prioritas Jenis Usaha 

Pengolahan (Agroindustri) HHBK Unggulan yang sesuai dengan metode Bayes. Terdapat 3 

alternatif yang dipertimbangkan dalam pemilihan jenis produk agroindustri, yaitu: Dodol 

Nangka, Kripik Singkong, dan Dodol Durian. Dalam hal ini ada tiga kriteria yang dijadikan 

dasar pertimbangan pemilihan prioritas, yaitu: ketersediaan bahan baku, potensi pasar, dan 

nilai tambah produk. 

Tabel 2.1. Contoh Keputusan untuk Pemilihan Prioritas Jenis Usaha Pengolahan  

     (Agroindustri) HHBK Unggulan  

 

No Alternatif 

Kriteria 
Nilai 

Alternatif 
Peringkat Keterseiaan 

BB 

Potensi 

Pasar 

Nilai 

Tambah 

1 Dodol Nangka 4 4 3 3,7 (2) 

2 Kripik Talas 3 5 2 3,8 (1) 

3 Dodol Durian 4 3 4 3,6 (3) 

 Bobot Kriteria 0,3 0,4 0,3   

 

Penilaian alternatif setiap kriteria menggunakan skor (1 - 5). Selanjutnya dengan 

menggunakan rumus Bayes diperoleh nilai alternatif 1, 2, dan 3. 

Perhitungan nilai alternatif tersebut seperti di bawah ini. 

Alternatif 1. Dodol Nangka: 

 4(0,3) + 4(0,4) + 3(0,3) = 3,7 

Alternatif 2. Kripik Talas: 

 4(0,3) + 5(0,4) + 2(0,3) = 3,8 

Alternatif 3. Dodol Durian: 

 4(0,3) + 3(0,4) + 4(0,3) = 3,6. 
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Bahan Bacaan 2.9.4. 

FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL USAHA 

 

1.  Pengertian analisis SWOT dan manfaatnya –  

Analisis faktor internal dan eksternal atau analisis SWOT adalah suatu bentuk analisis 

di dalam manajemen perusahaan atau di dlam organisasi yang secara sistematis dapat 

membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan, baik 

itu tujuan jangka pendek maupun tujuan jangkan panjang. 

Analisa ini menempatkan situasi dan juga kondisi sebagai 

faktor masukan, lalu kemudian dikelompokkan menurut 

kontribusinya masing-masing. Satu hal yang perlu diingat baik-baik 

oleh para pengguna analisa ini, bahwa analisa SWOT ini semata-

mata sebagai suatu sebuah analisa yang ditujukan untuk 

menggambarkan situasi yang sedang dihadapi, dan bukan sebuah 

alat analisa ajaib yang mampu memberikan jalan keluar yang bagi 

permasalahan yang sedang dihadapi. 

SWOT adalah singkatan dari: 

 S = Strength (kekuatan). 

 W = Weaknesses (kelemahan). 

 O = Opportunities (Peluang). 

 T = Threats (hambatan). 

Keterangan: 

1. Strenght (S) yaitu analisis kekuatan, situasi ataupun kondisi yang merupakan 

kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini.  Yang perlu di lakukan 

di dalam analisis ini adalah setiap perusahaan atau organisasi perlu menilai 

kekuatan-kekuatan dan kelemahan di bandingkan dengan para pesaingnya. Misalnya 

jika kekuatan perusahaan tersebut unggul di dalam teknologinya, maka keunggulan 

itu dapat di manfaatkan untuk mengisi segmen pasar yang membutuhkan tingkat 

teknologi dan juga kualitas yang lebih maju. 

2. Weaknesses (W) yaitu analisi kelemahan, situasi ataupun kondisi yang merupakan 

kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Merupakan cara 

menganalisis kelemahan di dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi yang 

menjadi kendala yang serius dalam kemajuan suatu perusahaan atau organisasi. 

3. Opportunity (O) yaitu analisis peluang, situasi atau kondisi yang merupakan peluang 

diluar suatu organisasi atau perusahaan dan memberikan peluang berkembang bagi 

organisasi dimasa depan. Cara ini adalah untuk mencari peluang ataupun terobosan 

yang memungkinkan suatu perusahaan ataupun organisasi bisa berkembang di masa 

yang akan depan atau masa yang akan datang. 
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4. Threats (T) yaitu analisis ancaman, cara menganalisis tantangan atau ancaman yang 

harus dihadapi oleh suatu perusahaan ataupun organisasi untuk menghadapi 

berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan pada suatu 

perusahaan atau organisasi yang menyebabkan kemunduran. Jika tidak segera di 

atasi, ancaman tersebut akan menjadi penghalang bagi suatu usaha yang 

bersangkutan baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. 

 

2. Manfaat analsis SWOT 

Metode analisis SWOT bisa dianggap sebagai metode analisis yangg paling dasar, yang 

bermanfaat untuk melihat suatu topik ataupun suatu permasalahan dari 4 empat sisi yang 

berbeda. Hasil dari analisa biasanya berupa arahan ataupun rekomendasi untuk 

mempertahankan kekuatan dan untuk menambah keuntungan dari segi peluang yang ada, 

sambil mengurangi kekurangan dan juga menghindari ancaman. Jika digunakan dengan 

benar, analisis ini akan membantu untuk melihat sisi-sisi yang terlupakan atau tidak terlihat 

selama ini. Dari pembahasan diatas tadi, analisis SWOT merupakan instrumen yang 

bermanfaat dalam melakukan analisis strategi. Analisis ini berperan sebagai alat untuk 

meminimalisasi kelemahan yang terdapat dalam suatu perusahaan atau organisasi serta 

menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi. 

 

Bahan Bacaan 2.9.5. 

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN RENCANA USAHA 

 

1. Proses/Tahapan Pembuatan Rencana Usaha  

Langkah-langkah untuk menyusun rencana usaha adalah sebagai berikut:  

Langkah 1. Mulailah membuat rencana bisnis dengan ringkasan 

Ringkasan akan memberi kesan awal apakah bisnis yang diusulkan meyakinkan. Rencana 

bisnis anda harus dapat menunjukkan keunikan usaha. 

Langkah 2. Deskripsikan bisnis saudara; Jenis bisnis, Sasaran dan Tujuan akhir 

Pada bagian ini gambarkan kondisi bisnis anda saat ini terutama tentang tujuan utama dan 

sasarannya. 

Langkah 3. Analisis pasar dan tentukan strategi pemasaran 

Memahami kondisi pasar adalah kunci penting bagi keberhasilan bisnis anda.  Produk yang 

baik belum cukup untuk menjamin keberhasilan pemasaran.  Misalnya, anda menghasilkan 

dodol durian yang enak sekali tetapi tidak ada orang yang membelinya.  Bila ini terjadi maka 

disinilah perlunya analisis pasar yang khusus ditujukan pada peningkatan kepercayaan 

pelanggan.   

 

 

 



PENGUATAN KAPASITAS KELOMPOK DALAM MENDUKUNG 
TERWUJUDNYA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI 

Modul Tata Kelola Usaha   65 
 

  Form beberapa pertanyaan untuk Menganilis  Daya saing  Bisnis 

Pelanggan mencari: Kompetitor Menawarkan: Anda Menawarkan: 

Kualitas     

Kekhasan     

Harga rendah     

Pelayanan      

Delivery     

Lokasi     

Informasi     

Kesediaan     

Jaminan     

Assesoris     

Kesopanan pelayanan     
 

Langkah 4. Jelaskan tentang produk barang/jasa dan bagaimana produk dihasilkan 

Jelaskan produk barang/jasa dengan cara yang mudah difahami.  Uraikan lingkungan yang 

anda miliki dan keunggulan kompetitif mengapa orang lebih memilih produk yang anda 

hasilkan dari pada pesaing anda, keuntungan memilih barang/jasa, dan bagaimana cara 

untuk melanggengkan penjualannya. 

Langkah 5. Jelaskan organisasi pengelolaannya 

Dibagian ini harus anda jelaskan bagaimana struktur organisasi berikut sistem 

pengelolaannya. Sebutkan nama-nama staf, manajer, pemilik dan tim manajemen yang 

bertanggung jawab serta kualifikasinya.  

Langkah 6. Jelaskan implementasi usaha 

Dibagian ini harus dijelaskan secara ringkas bagaimana usaha dijalankan atau operasional 

usaha. Jelaskan secara lebih rinci tentang lokasi usaha, fasilitas, peralatan, bahan baku dan 

ketersediaannya, serikat pekerja, jam kerja dan lain-lain.  

Langkah 7. Prakiraan finansial (modal) 

Semua bentuk bisnis membutuhkan prakiraan pembiayaan. Prakiraan ini akan menunjukkan 

tidak hanya berapa dana yang dibutuhkan namun juga potensi nilai investasi atau 

kemampuan membayaran kredit dimasa depan. Penyusunan prakiraan finansial yang baik 

adalah modal pertama yang penting dalam bisnis anda.   

2. Isi Rencana Usaha secara Sederhana 

1) Latar Belakang 

Pada bagian ini berisi latar belakang pendirian perusahaan, keadaan persaingan, masih 

terbuka peluang usaha, fasilitas yang dimiliki dan prospek usaha dimasa yang akan 

datang. 

2) Identitas Pemilik 

Bagian ini dicantumkan nama pemilik tempat dan tanggal lahir, alamat rumah dan 

telepon, dan identitas lainnya 
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3) Data Perusahaan (jika pelaku usaha adalah perusahaan) 

Bagian ini berisi nama perusahaan, alamat kantor dan nomor telepon, bidang usaha, 

bentuk badan usaha, bank, mulai berdiri, susunan pengurus. 

4) Aspek Produksi 

Bagian ini berisi jenis dan jumlah mesin yag digunakan, kapasitas produksi, jumlah 

produksi rata-rata perbulan, sumber bahan baku. Jika untuk pertokoan maka jelaskan 

jenis barang yang dijual, sumber barang, cara pembelian. 

5) Aspek Pemasaran 

Bagian ini dijelaskan sistem distribusi, sistem pembayaran dari pembeli, konsumen 

sasaran, wilayah pemasaran, penguasaan pasar, segmentasi pasar, keuntungan rata-rata 

dari penjualan. 

6) Aspek Keuangan 

Di sini dicantumkan kebutuhan uang rata-rata perbulan untuk bahan baku, bahan 

penolong, upah gaji, biaya umum, ATK, bunga, pajak dan lain-lain. Jika untuk usaha baru 

cantumkan modal investasi untuk bangunan, sewa kontrak tempat, pembelian mesin dan 

perlengkapan. Untuk keperluan modal kerja dijelaskan kebutuhan modal tiap minggu 

atau tiap bulan. 
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Modul-3 

ANALISIS KELAYAKAN USAHA DAN NILAI TAMBAH PRODUK HHBK 

 

Modul ini mengacu pada prinsip FSC No 5.1 yang menegaskan bahwa pengelolaan hutan harus 
berusaha untuk mencapai kesinambungan ekonomi dengan memasukkan biaya-biaya 
lingkungan, sosial dan operasional produksi sepenuhnya, juga menjamin kecukupan investasi 
untuk menjaga produktivitas ekologis hutan. Selain itu, prinsip FSC No 5.2 menyebutkan bahwa 
pengelolaan hutan dan kegiatan-kegiatan pemasaran harus mendukung pemanfaatan yang 
optimal dan pengolahan beragam produk hasil hutan di tingkat lokal. Realita yang ada saat ini 
meunjukkan bahwa secara umum masyarakat belum mengoptimalkan penerimaan manfaat 
ekonomi dari hasil usahataninya (hasil HKm-nya). Hal ini antara lain tercermin dari produk 
yang dihasilkan umumnya dijual secara gelondong dalam bentuk segar tanpa dilakukan 
pengolahan terlebih dahulu.  

 

3.1. Pengantar 

Analisis kelayakan usaha dilakukan untuk mengetahui besarnya investasi, unsur 

biaya, tingkat produksi yang harus dicapai, harga jual yang menguntungkan, dan besarnya 

keuntungan yang akan diraih. Analisis usaha tani dapat berupa pembiayaan usaha, 

keuntungan usaha. 

Sementara itu, kelayakan usaha atau disebut juga feasibility study adalah kegiatan 

untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu 

kegiatan usaha. Hasil analisis ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil 

keputusan, apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha. Analisis kelayakan 

usaha antara lain: analisis Break Even Point (BEP), Return Cost Ratio (R/C), dan Benefit Cost 

Ratio (B/C). 

Dengan adanya analisis kelayakan ini diharapkan resiko kegagalan dalam 

memasarkan produk dapat dihindari. Dengan perkataan lain, rencana usaha tidaklah semata 

mata dapat langsung anda putuskan untuk dilakukan karena ada berbagai hal yang perlu 

dipertimbangkan agar usaha yang akan dilakukan nantinya dapat menguntungkan bukan 

sebaliknya menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, rencana usaha harus dikaji secara 

mendalam melalui studi kelayakan usaha yang hasil dari studi itu tersebut membantu anda 

apakah rencana uasaha layak atau tidak untuk dilaksanakan. 

Modul ini berisikan langkah-langkah yang berkaitan dengan analisis usahatani HHBK, 

yang  harus dilakukan dalam melakukan pengembangan usaha HHBK sesuai dengan potensi 

kawasan. 

 

3.2. Tujuan dan Keluaran 

Tujuan dari modul ini adalah memberikan pemahaman dan peningkatan 

keterampilan kepada para peserta agar dapat melakukan analisis usahatani, kelayakan 

usahatani, dan penciptaan nilai tambah produk-produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). 

Adapun tujuan secara spesifik ditujukan agar para peserta: 

(1) Mampu menjelaskan dan melakukan analisa kelayakan usaha dan perhitungan nilai 

tambah produk HHBK 
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(2) Mampu mengidentifikasi komoditas HHBK yang memiliki keunggulan berdasarkan 

kelayakan usaha sehingga dapat dijadikan alternatif peningkatan pendapatan pengelola 

HKm berbasis HHBK.  

Setelah mendapatkan materi pelatihan ini, keluaran yang diharapkan: 

(1) Peserta pelatihan dapat melakukan analisa kelayakan usaha dan perhitungan nilai 

tambah pengolahan HHBK  

(2) Peserta pelatihan dapat memilih jenis komoditi yang akan diusahakan berdasarkan 

pertimbangan biaya dan pendapatan yang akan diperoleh  

(3) Peserta pelatihan dapat menentukan jenis komoditi dan/atau kegiatan usaha yang layak 

untuk diusahakan 

(4) Peserta pelatihan dapat memprediksi nilai tambah yang akan diperoleh dari kegiatan 

pengolahan (agroindustri) berbagai jenis HHBK 

 

3.3. Pokok Bahasan 

(1) Analisis Biaya dan Pendapatan Usaha 

(2) Analisis Kelayakan Usaha 

(3) Analisis Nilai Tambah Produk HHBK 

 

3.4. Waktu  

Jumlah waktu 5 - 6 jam  
 

3.5. Alat dan Bahan 

(1) ATK lengkap : spidol, plano, metaplan, lakban 

(2) Power point/Handout materi 

(3) Mesin hitung (kalkulator) 
 

3.6. Metode 

(1) Pemaparan/ceramah, yaitu presentasi singkat (penjelasan oleh fasilitator), mulai dari 

pengertian dan langkah-langkah analisis sampai dengan penjelasan makna hasil 

perhitungan dan  analisis 

(2) Curah pendapat/diskusi 

(3) Simulasi perhitungan dan analisis 

 

3.7. Proses  

Pokok Bahasan - 1: Analisis Biaya dan Pendapatan serta Kelayakan Usahatani 

(1) Selama 5 menit pertama, fasilitator memberi sambutan kepada peserta. Selanjutnya 

memberikan penjelasan tentang tujuan dari sesi ini, proses yang akan dilakukan serta 

hasil yang akan dicapai  

(2) Fasilitator menggali pemahaman para peserta dengan cara melontarkan beberapa 

pertanyaan sebagai berikut:  

a. Apa jenis komoditi yang diusahakan/dikembangkan di lahan usaha (HKm) 
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b. Apakah jenis tanaman yang dikembangkan ditentukan berdasarkan pertimbangan 

keuntungan ekonomi yang akan diperoleh? 

c. Apakah biaya dan pendapatan selalu dijadikan bahan pertimbangan dalam 

mengembangkan komoditi tertentu? 

d. Apakah hasil panen yang diperoleh dari lahan usaha (HKm) dijual gelondongan atau 

diolah terlebih dahulu 

e. Jika mengolah, apa alasannya; dan sebaliknya jika tidak, apa alasannya 

f. Apakah hasil produksi yang diperoleh masih memungkinkan untuk ditingkatkan 

nilainya? 

g. Bagaimana caranya agar ke depan kita bisa memperoleh nilai hasil yang lebih baik,  

h. Apa yang harus dilakukan agar penghasilan dapat meningkat dari lahan kelola yang 

sama 

(3) Berdasarkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas, fasilitator mengajak peserta 

untuk mendiskusikan pentingnya analisis biaya dan pendapatan, kelayakan, dan nilai 

tambah produk HHBK olahan. 

(4) Setelah para peserta memahami dan menyadari pentingnya analisis biaya dan 

pendapatan, kelayakan, dan nilai tambah produk olahan; fasilitator menyampaikan 

materi tentang urgensi dan langkah-langkah analisis biaya dan pendapatan usahatani 

dilanjutkan dengan analisis kelayakan usahatani 

(5) Fasilitator mengajak peserta untuk membagi diri dalam kelompok-kelompok kecil 

yang terdiri atas 5 - 10 orang peserta 

(6) Fasilitator mengajak peserta untuk membuat simulasi perhitungan analisis biaya dan 

pendapatan serta kelayakan usaha dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Masing-masing kelompok diminta untuk menentukan jenis komoditas yang akan 

dianalisis (Gunakan Lembar Bantu 03.1) 

b. Setelah menentukan jenis komoditas, langkah selanjutnya adalah menentukan 

luasan areal analisis (misalnya 1 ha). Hal ini penting sebagai dasar dalam 

perhitungan finansial lebih lanjut. Semakin besar skala (volume) usahatani, akan 

semakin besar pula kebutuhan modal dan biaya yang diperlukan.  

c. Setelah ditetapkan jenis komoditas dan skala (volume) usaha, langkah selanjutnya 

adalah mengidentifikasi dan menghitung biaya usahatani yang diperlukan serta 

penerimaan dan pendapatan yang diperoleh. 

d. Melakukan analisis biaya dan pendapatan serta kelayakan usahatani 

(7) Hasil analisis masing-masing kelompok kemudian dipresentasikan oleh wakil-wakil 

kelompok dan dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. 

(8) Fasilitator menjelaskan dan memberikan penekanan makna dari hasil analisis yang 

diperoleh 

Pokok Bahasan - 2: Analisis Nilai Tambah Pengolahan Produk HHBK 

(9) Fasilitator memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran sesi berikutnya 

tentang analisis nilai tambah pengolahan produk HHBK  

(10) Fasilitator menyampaikan materi tentang urgensi dan langkah-langkah analisis nilai 

tambah pengolahan (penanganan pasca panen) produk HHBK. 

(11) Fasilitator mengajak peserta untuk membagi diri dalam kelompok-kelompok 

kecil yang terdiri atas 5 - 10 orang peserta  
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(12) Fasilitator mengajak peserta untuk membuat simulasi perhitungan analisis nilai 

tambah dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Masing-masing kelompok diminta untuk menentukan jenis komoditas yang 

akan dianalisis (Gunakan Lembar Bantu 03.1) 

b. Setelah menentukan jenis komoditas, langkah selanjutnya adalah menentukan 

volume analisis (misalnya 100 kg). Hal ini penting sebagai dasar dalam 

perhitungan finansial lebih lanjut.  

c. Setelah ditetapkan jenis komoditas dan skala (volume) usaha, langkah selanjutnya 

adalah mengidentifikasi dan menghitung biaya pengolahan yang diperlukan serta 

pertambahan nilai yang terjadi. 

d. Melakukan analisis nilai tambah produk olahan 

(13) Hasil analisis masing-masing kelompok kemudian dipresentasikan oleh wakil-wakil 

kelompok dan dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. 

(14) Fasilitator menjelaskan dan memberikan penekanan makna dari hasil analisis yang 

diperoleh 

 

3.8. Lembar Bantu 

        3.8.1. Lembar bantu 03.1. Analisis Biaya dan Pendapatan serta Kelayakan Usaha 

        3.8.2. Lembar bantu 03.2. Nilai Tambah Pengolahan Produk HHBK 
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Lembar bantu 03.1 

ANALISIS BIAYA DAN PENDAPATAN SERTA KELAYAKAN USAHA 

A.  Jenis Komoditi yang dianalisis: ________________ 

B.  Luas: ________ ha 

C. Komponen Analisis 

No  Uraian Volume 
Nilai 
(Rp) 

A Biaya Usahatani   
 1 Sewa Lahan (jika ada)   
 2 Sarana Produksi   

  a. Benih/bibit   
  b. Pupuk:   
  - Pupuk kimia (tidak diajurkan)   
  - Pupuk kandang   
  c. Obat-obatan:   
  - Kimia (tidak diajurkan)   
  - Non kimia   

 3 Biaya Tenaga Kerja   
  a. Pembersihan lahan   
  b. Pengolahan tanah   
  c. Pembuatan Bedengan   
  d. Penanaman   
  e. Pemeliharaan   
  f.  Panen   
  g. Pengangkutan   
  h. Kegiatan lainnya   

 4 Biaya lainnya   
  Total Biaya (TC)   

B Produksi dan Nilai Produksi   
 1 Hasil Produksi (kg)   
 2 Harga (Rp/kg)   
 3 Nilai Produksi/Penerimaan (Revenue = 

R) 
  

C Pendapatan Usahatani (Benefit = B)   
    

D Kelayakan Usahatani   
 a.  B/C Ratio   
 b.  R/C Ratio   
     

 
Note: 
Menurut Soekartawi, untuk mengetahui kelayakan usahatani semusim dilakukan dengan 
menggunakan R/C Ratio 
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Contoh kasus (hasil analisis): 

1) Hasil Analisis Usahatani Talas 

No Uraian Nilai (Rp/ha) 

1 Biaya Produksi Usahatani  

 a.  Pajak lahan 11.698,- 

 b.  Penyusutan alat 36.377,- 

  c. Biaya sarana produksi  

 1) Bibit 128.302,- 

 2) Pupuk (pupuk kandang) 667.688,- 

 3) Obat-obatan (non kimia) 89.688,- 

 d. Tenaga kerja 2.101.887,- 

 Total Biaya Usahatani (TC) 3.035.640,- 

2 Produksi dan Nilai Produksi:  

 a. Produksi (umbi dalam satuan kg) 3.598,- 

 b. Harga (Rp/kg) 2.000,- 

 c. Penerimaan (R) = Produksi x harga 7.196.000,- 

3 Pendapatan (B) = R - TC 4.160.360,- 

4 R/C              2,37 

5 B/C              1,37 

 

2)  Hasil Analisis Usahatani Jahe Dalam Satu Musim Tanam (12 Bulan) 

No Uraian Volume Nilai (Rp/ha) 
1 Biaya Usahatani   
 a. Sewa Lahan 1 ha 10.000.000,- 
 b. Penyusunan alat   
 c. Sarana Produksi   
 1) Benih 1.000 kg X Rp 6.000,- 6.000.000,- 
 2) Pupuk kandang 40 ton X Rp 250.000,- 10.000.000,- 
 3) NPK 1.500 kg X Rp 2.300,- 3.450.000,- 
 4) Obat-obatan  450.000,- 
 d. Tenaga Kerja   
 1) Pembuatan Bedengan 60 HOK X Rp 25.000,- 1.500.000,- 
 2) Penanaman 60 HOK X Rp 25.000,- 1.500.000,- 
 3) Pemeliharaan 300 HOK X Rp 25.000,- 7.500.000,- 
 4) Sortasi dan Seleksi 100 HOK X Rp 25.000,- 2.500.000,- 
 5) Panen dan Pasca Panen 100 HOK X Rp 25.000,- 2.500.000,- 
 Biaya operasional UT  45.400.000,- 
 e.  Bunga Bank 12%/thn X Rp 

45.400.000,- 
5.448.000,- 

 Total Biaya (TC)  50.848.000,- 
2 Produksi dan Nilai Produksi:   
 a. Hasil Produksi (kg) 13.000  
 b. Harga (Rp/kg)  6.000,- 
 c. Nilai Produksi (R) 13.000 kg X Rp 6.000,- 78.000.000,- 
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3 Pendapatan (B)  27.152.000,- 
4 R/C ratio  1,53 
5 B/C ratio  0,53 
    

3)  Hasil Analisis Usahatani Budidaya Alpukat (luas lahan 1 hektar selama 10 tahun) 

No Uraian Volume Nilai 
(Rp/ha) 

A Biaya Produksi   
1 Bibit okulasi 121 batang @ Rp.10.000,- 1.210.000,- 
2 Pupuk   
 a. Pupuk kandang 3 ton@ Rp. 150.000,-/ton 450.000,- 
 b. Urea   
     - Tahun ke-1-4 1.936 kg @ Rp. 1.500,- 2.904.000,- 
     - Tahun ke-5-10 9.801 kg @ Rp. 1.500,- 14.701.500,- 
 c. TSP   
     - Tahun ke-1-4 1.936 kg @ Rp. 1.600,- 3.097.600,- 
     - Tahun ke-5-10 9.317 kg @ Rp.1.600,- 14.907.200,- 
 d. KCl   
     - Tahun ke-1-4 1.694 kg @ Rp. 1.650,- 2.795.100,- 
     - Tahun ke-5-10 11.616 kg @ Rp. 1.650,- 19.166.400,- 

3 Obat-obatan  240.000,- 
4 Peralatan   
 a. Cangkul   70.000,- 
 b. Sprayer  250.000,- 

5 Tenaga kerja   
 a. Pembajakan lahan dan 

pupuk dasar (borongan) 
 400.000,- 

 b. Penyiraman 15 HOK @ Rp. 7.000,- 105.000,- 
 c. Pemangkasan 4 HOK @ Rp. 7.000,- 28.000,- 
 d. Pembuatan lubang tanam 15 HOK @ Rp. 7.000,-  105.000,- 
 e. Penanaman 7 HOK @ RP. 7.000,- 49.500,- 
 f. Penyiangan 20 HOK/tahun @ Rp. 

7.000,- 
1.400.000,- 

 g. Pemupukan 10 HOK/tahun @ Rp. 
7.000,- 

700.000,- 

 h. Perlindungan tanaman 4HOK/tahun @ Rp. 7.000,- 280.000,- 
6 Panen dan pascapanen   
 Tahun ke-4 18 HOK @ Rp. 7.000,- 126.000,- 
 Tahun ke-5 22 HOK @ Rp. 7.000,- 154.000,- 
 Tahun ke-6 35 HOK @ Rp. 7.000,- 245.000,- 
 Tahun ke-7 48 HOK @ Rp. 7.000,-  336.000,- 
 Tahun ke-8 48 HOK @ Rp. 7.000,- 336.000,- 
 Tahun ke-9 48 HOK @ Rp. 7.000,- 336.000,- 
 Tahun ke-10 48HOK @ Rp. 7.000,- 336.000,- 
 Jumlah biaya produksi 

dalam 10 tahun 
 
 

 64.841.300,- 
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B Pendapatan   
 Tahun ke-4 3.300 kg @ Rp. 3.500,- 11.550.000,- 
 Tahun ke-5 6.500 kg @ Rp. 3.500,-  22.750.000,- 
 Tahun ke-6 9.800 kg @ Rp. 3.500,- 34.300.000,- 
 Tahun ke-7 12.000 kg @ Rp. 3.500,- 42.000.000,- 
 Tahun ke-8 12.200 kg @ Rp. 3.500,- 42.700.000,- 
 Tahun ke-9 12.500 kg @ Rp. 3.500,- 43.750.000,- 
 Tahun ke-10 12.500 kg @ Rp. 3.500,-   43.750.000,- 
 Jlh pendapatan (10 tahun)  240.800.000,- 
    

C Keuntungan dalam 10 th  175.958.700,- 
        Sumber : http://www.ristek.go.id 

Lembar bantu 03.2 
Nilai Tambah Pengolahan Produk HHBK 

 

No Uraian Volume Nilai (Rp) 
1 Bahan baku utama (produk yang akan 

diolah) 
  

 a. Jumlah/volume (kg)   
 b. Harga (Rp/kg)   
 Nilai bahan yang akan diolah (NB)   

2 Biaya pengolahan:   
 a. Bahan bakar untuk pengolahan   
 b. Biaya pengolahan   
 c. Biaya pengangkutan   
 d. Biaya tenaga kerja   
 e. Biaya lainnya   
 Total Biaya Pengolahan (BP)   

3 Produk Hasil Olahan:   
 a. Produk yang dihasilkan (kg)   
 b. Harga produk hasil olahan (Rp/kg)   
 Nilai Produk Olahan (NPO)   

4 Nilai Tambah Produk: NT = NPO - NB   
5 Keuntungan: π = NPO – (NB + BP)   

 
Contoh Perhitungan: 
Nilai Tambah dan Keuntungan yang diperoleh dalam melakukan kegiatan usaha pengupasan 
kemiri (sebanyak 100 kg): 
 

No Uraian Volume Nilai (Rp) 
1 Bahan baku utama (produk yang akan diolah)   
 a. Jumlah/volume (kg) 100  
 b. Harga (Rp/kg)  6.000,- 
 Nilai bahan yang akan diolah (NB)  600.000,- 

2 Biaya pengolahan:   
 a. Bahan bakar untuk merebus kemiri  18,000,- 
 b. Biaya pemisahan isi dari kulit kemiri  20.000,- 
 c. Biaya pengovenan isi kemiri  20.000,- 
 d. Biaya pengangkutan  30.000,- 
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 e.  Biaya tenaga kerja saat merebus dan 
pengeringan 

 15.000,- 

 f. Biaya lainnya  - 
 Total Biaya Pengolahan (BP)  103.000,- 

3 Produk Hasil Olahan:   
 1) Isi Kemiri (kemisi isi)   
      a. Jumlah produksi isi kemiri (kg) 30  
      b. Harga (Rp/kg)  34.000,- 
               Nilai isi kemiri (Rp)  1.020.000,- 
 2) Cangkang kemiri   
      a. Jumlah produksi cangkang (kg) 70  
      b. Harga (Rp/kg)  1.000,- 
          Nilai cangkang kemiri (Rp)  70.000,- 
          Total Nilai Produk Olahan (NPO)  1.090.000,- 

4 Nilai Tambah Produk: NT = NPO - NB  490.000,- 
5 Keuntungan: π = NPO – (NB + BP)  387.000,- 

 

3.9. Bahan Bacaan 

        3.9.1. Bahan Bacaan – 1 : Biaya Dan Pendapatan Usaha 

        3.9.2. Bahan Bacaan – 2 : Analisis  Kelayakan Usaha 

        3.9.3. Bahan Bacaan – 3 : Nilai Tambah 
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Bahan bacaan 3.9.1.  

BIAYA DAN PENDAPATAN USAHATANI 

a.  Biaya Usahatani (Cost = C) 

Biaya usahatani adalah seluruh pengeluaran dana yang diperhitungkan untuk 

keperluan usahatani.  Dalam analisis kelayakan usaha, biaya usahatani haruslah dihitung 

seluruhnya, baik yang riel (cash/kontan) maupun yang tidak dikeluarkan petani.  

Menurut Soekartawi (1995), biaya usahatani diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: 

1) Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang relative jumlahnya dan terus dikeluarkan 

walaupun produksi yang diperoleh banyak atau sedikit. Jadi, besarnya biaya tetap ini 

tidak tergantung pada besar kecilnya biaya produksi yang diperoleh. Biaya ini terdiri 

dari pajak dan penyusutan alat produksi.  

2) Biaya Variabel (variable cost) adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh 

produksi yang diperoleh. Biaya ini terdiri dari biaya produk, pemeliharaan, bibit, pupuk, 

pestisida, biaya panen dan lain-lain. 

b.  Penerimaan (Revenue= R) 

Penerimaan yaitu jumlah nilai uang (rupiah) yang diperhitungkan dari seluruh produk yang 

laku terjual. Dengan kata lain penerimaan merupakan hasil perkalian antara jumlah produk 

terjual (Q) dengan harga pasar (P).     

(R)  = JUMLAH PRODUK TERJUAL (Q)   X   HARGA PASAR (P) 

Misalnya seorang petani singkong (Pak Amir) memperoleh hasil panen sebanyak 500 kg; 

dimana harga jual singkong sebesar Rp 2.000,- per kg. Jadi dengan demikian, penerimaan dari 

hasi panen singkong adalah sebesar 500 x Rp 2.000,- = Rp 1.000.000,- 

c.  Pendapatan Usaha (Benefit = B) 

Yaitu jumlah nilai uang yang diperoleh pelaku usaha (petani), setelah penerimaan (R) 

dikurangi dengan seluruh biaya atau Total Biaya (TC). Oleh karena itu pendapatan usaha 

disebut juga sebagai Laba Usaha.  

(B)  =  (R)  -  TOTAL BIAYA  

Misalnya: untuk petani singkong (Pak Amir), keseluruhan biaya (TC) yang 

dikeluarkan dalam usahatani singkongnya sebesar Rp 250.000,- maka Laba (I)  =  (Rp 

1.000.000,-) – (Rp 250.000,-)  =  Rp 750.000,- 
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Bahan bacaan 3.9.2. 

ANALISIS KELAYAKAN USAHA 

Analisis kelayakan usaha penting dilakukan guna menghindari kerugian, dan untuk 

pengembangan serta kelangsungan usaha. Analisis kelayakan usaha dapat dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan sederhana, yaitu dengan pendekatan R/C ratio dan B/C ratio. 

R/C RATIO 

R/C Ratio (Revenue Cost Ratio) merupakan efisiensi usaha, yaitu ukuran perbandingan antara 

Penerimaan usaha (Revenue = R) dengan Total Biaya (Cost = TC).  Dengan nilai R/C, dapat 

diketahui apakah suatu usaha menguntungkan atau tidak menguntungkan.  Usaha efisiensi 

(menguntungkan) jika nilai  R/C > 1   

Rumus : 

          
               ( )

                  (  )
 

B/C RATIO 

B/C Ratio (Benefit Cost Ratio) adalah ukuran perbandingan antara pendapatan (Benefit = B) 

dengan Total Biaya produksi (Cost = C).  Dalam batasan besaran nilai B/C dapat diketahui 

apakah suatu usaha yang dilakukan layak atau tidak.   

Rumus: 

          
               ( )

                  (  )
 

Keterangan: 
Jika B/C ratio  >  1, usaha layak dilaksanakan  
Jika B/C ratio  <  1, usaha tidak layak atau merugi 
 

Note: 
Menurut Soekartawi, untuk mengetahui kelayakan usahatani semusim dilakukan 
dengan menggunakan R/C Ratio 
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Bahan bacaan 3.9.3.  

NILAI TAMBAH 

Suprapto(1999) menyatakan bahwa nilai tambah adalah pertambahan nilai suatu 

komoditas karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan, atau penyimpanan dalam 

suatu produksi. Kustiari (2011) menambahkan bahwa nilai tambah dalam proses pengolahan 

dapat didefinisikan sebagai selisih antara nilai produk dengan biaya bahan baku dan input 

lainnya, tidak termasuk tenaga kerja. Sedangkan marjin adalah selisih antara nilai  produk 

dan  harga bahan bakunya saja. Dalam marjin tercakup komponen faktor produksi yang 

digunakan yaitu tenaga kerja, input lainnya, dan balas jasa pengusaha pengolahan. 

 

 

 

 

 

*** 
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Modul – 4 
MODEL PENGEMBANGAN BISNIS SKALA KECIL BERBASIS HHBK 

 

Modul ini mengacu pada prinsip FSC No 5.2.1 yang menegaskan bahwa pengelola hutan harus 
menyediakan sebagian dari produksi mereka untuk usaha lokal, misalnya operasional industri 
dan pengolahan skala kecil, terkecuali apabila terdapat alas an yang membuat hal ini menjadi 
tidak mungkinkan. Selain itu prinsip FSC No 5.2.3 juga menegaskan bahwa hasil hutan bukan 
kayu (HHBK) harus turut dipertimbangkan selama pemanfaatan hutan dan pengolahannya. 
Kenyataan di lapangan belum ada kelompok usaha masyarakat, khususnya dalam hal 
pengolahan dan pemasaran hasil. Artinya tidak ada yang mengkoordinir dan tidak ada 
koordinasi antar petani ataupun pengurus kelompok atau pengurus blok. Modul ini berisi 
model-model pengelolaan Usaha Kecil Berbasis HHBK yang dapat dikembangkan dengan segala 
kelebihan dan kekuarangannya 

 

4.1. Pengantar 

Pengelolaan hutan sesungguhnya ditujukan untuk mewujudkan hutan yang lestari, 

dan pada saat bersamaan memberikan dampak sosial ekonomi yang mengutungkan bagi 

masyarakat yang ada di sekitarnya. Sejalan dengan adanya peluang masyarakat dalam 

mengelola hutan (termasuk melalui program HKm), maka pemanfaatan hasil hutan bukan 

kayu (HHBK) juga menjadi salah satu komponen penting yang perlu mendapat perhatian. 

Strategi pengelolaan hasil hutan bukan kayu seharusnya diarahkan sedemikian rupa sehingga 

sistem produksi, pengolahan dan pemasaran produk-produk HHBK dapat dilakukan secara 

berkelanjutan dan pada saat bersamaan mampu meningkatkan kondisi sosial ekonomi 

masyarakat – pengelola hutan. 

Salah satu strategi kearah pengelolaan usaha HHBK secara optimal adalah 

menentukan bentuk pengembangan dan pengelolaan usahanya. Setiap komoditi dan/atau 

jenis usaha memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan jenis usaha lainnya 

sehingga pilihan bentuk usahanya juga berbeda-beda.    
 

4.2. Tujuan dan Keluaran 

Secara umum tujuan dari modul ini adalah memberikan gambaran tentang beberapa 

model pengelolaan usaha ekonomi skala kecil produk HHBK yang memberikan dampak pada 

peningkatan pendapatan petani pengelola dan membuka kesempatan kerja dalam rangka 

mewujudkan masyarakat sejahtera dan hutan lestari. Hasil kegiatan ini diharapkan 

bermanfaat bagi pengembangan usaha HHBK, khususnya bagi para pelaku usaha (petani, 

pengolah, pedagang, pengusaha, dan stakeholders lainnya). 

Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan kepada para peserta memiliki 

pemahaman dan kemampuan untuk memilih dan menentukan jenis usaha yang akan 

dikembangkan; terutama sekali berkenaan dengan pengelolaan kawasan Hutan sesaot agar 

dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan, baik secara ekologi maupun secara 

ekonomi. 

 

4.3. Pokok Bahasan 

Model-model pengelolaan Usaha Kecil Berbasis HHBK yang dapat dikembangkan dengan 

segala kelebihan dan kekuarangannya. 
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4.4. Waktu  

3 - 4 jam 

 

4.5. Alat dan Bahan 

1) ATK lengkap: spidol, metaplan, plano, lakban 

2) Materi pelatihan/handout 
 

4.6. Metode: 

1) Curah Pendapat  

2) Ceramah 

3) Diskusi Kelompok 

 

4.7. Proses: 

(1) Fasilitator mengawali dan membuka pertemuan dengan menjelaskan secara singkat 

mengenai tujuan pembelajaran, proses yang akan dilakukan serta hasil yang akan 

dicapai.  

(2) Fasilitator menjelaskan secara ringkas tentang 5 (lima) bentuk/model bisnis skala kecil 

yang sesuai untuk pengembangan usaha berbasis HHBK di kawasan Hutan Sesaot 

(3) Brainstorming/curah pendapat partisipatif untuk mengungkapkan pemahaman dan 

pengalaman dalam hal: (1) mengembangkan usaha kesil HHBK, dan (2) pengetahuannya 

tentang kelima bentuk/model bisnis skala kecil sebagaimana disebutkan di atas. Untuk 

memperdalam pemahaman ini, fasilitator bisa menggunakan teknik, membagi metaplan 

kepada peserta dan peserta diminta menuliskan pengalaman dan pendapatnya tersebut. 

Hasilnya di tempel pada kain perekat, untuk bersama-sama dicermati.  

(4) Fasilitator memfasilitasi peserta untuk mendiskusikan dan selanjutnya menyepakai 

karakteristik masing-masing dari kelima bentuk/model bisnis skala kecil dimaksud. 

Karakteristik dari masing-masing bentuk/model bisnis skala kecil ini selanjutnya dapat 

digunakan sebagai dasar untuk menentukan bentuk usaha yang sesuai untuk setiap 

jenis/produk usaha. 

Catatan: setiap jenis/produk usaha memiliki model bisnis yang berbeda 

tergantung dari potensi dan karakteristiknya 

 

(5) Kegiatan selanjutnya adalah latihan atau simulasi pemilihan model bisnis skala kecil 

yang akan dikembangkan (Gunakan lembar bantu 04.1).  

(6) Fasilitator membantu peserta membuat dan menyusun daftar model bisnis skala kecil 

pada beberapa komoditas unggulan prioritas. (Daftar komoditi atau jenis komoditi 

prioritas dapat mengacu kepada Modul-2) 
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4.8. Lembar Bantu 

Lembar Bantu 04.1: 

Pemilihan Model Bisnis Skala Kecil Pengembangan Usaha HHBK  

No Jenis/Produk 

Usaha 

Bentuk/Model 

Bisnis*) 

Kelebihan Kelemahan Usulan 

Intervensi 

1      

2      

3      

4      

5      

Ket *) 

Model Pengembangan Ekonomi Skala Kecil Produk HHBK di Kawasan Hutan Rinjani (WWF 
Program NT, 2012). 
 
 

4.9. Bahan Bacaan 

ALTERNATIF MODEL BAGI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI HHBK 

Sejalan dengan fakta tentang kondisi pengelolaan produk HHBK saat ini dan kondisi 

ideal pengelolaan HHBK, maka ada beberapa alternatif model pengelolaan HHBK yang dapat 

dilakukan (Hasil Kajian WWF Program Nusa Tenggara di Kawasan Hutan Rinjani Pulau 

Lombok, 2012), yaitu:  

(1) Pengembangan “usaha rumahtangga/perorangan tidak terkonsentrasi – bukan 

sentra produksi” pengelolaan produk HHBK. Cocok untuk produk HHBK – makanan; 

intervensi dibutuhkan untuk peningkatan nilai tambah saja, belum menyentuh 

“kekuatan tawar menawar” (bargaining power). 

(2) Pengembangan “kelompok usaha bersama” (KUB) pengelolaan produk HHBK. Selain 

intervensi teknis, juga mulai dipikirkan membangun posisi tawar untuk mendukung 

pemasaran dan pengembangan kapasitas. Belum mengarah pada koperasi. Cocok untuk 

produk olahan buah-buahan/umbi-umbian. 

(3) Pengembangan usaha skala kecil HHBK melalui pengembangan koperasi pengrajin 

pengolahan HHBK. Mulai dipikirkan untuk membangun jaringan, menghubungkan 

antara kelompok-kelompok pengrajin; mengembangkan jaringan ke luar kawasan. Cocok 

untuk pengelolaan produk HHBK buah-buahan, empon-empon (dalam format kemitraan 

maupun sebagai pemasok ke supermarket/hypermarket), madu, dan bahkan bambu. 

(4) Pengembangan sentra produksi (hasil olahan HHBK) – mengikuti pola pengembangan 

gerabah banyumulek & penujak, meubel cukli rungkak jangkuk, kerajinan bambu 

gunungsari, dll. Pendekatan atau model yang lebih kompleks, yang melibatkan banyak 
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intervensi, baik di tingkat individu/rumahtangga, kelompok, desa maupun kawasan. 

Fasilitasi pengembangan kapasitas individual, kelompok dan jaringan pemasaran dan 

supply bahan baku dilakukan dengan baik. Cocok untuk pengelolaan produk HHBK 

bambu. 

(5) Pengembangan usaha skala kecil HHBK melalui sistem kemitraan (inti & plasma). 

Identifikasi mitra potensial, inisiasi hubungan, fasilitasi kesefahaman dan perjanjian 

kerjasama, pendampingan dan pengawalan, dan memupuk hubungan kedua belah pihak. 

Cocok untuk produk-produk HHBK yang spesifik seperti “empon-empon”, petani sebagai 

plasma akan menjadi pemasok dan industri farmasi dan jamu sebagai inti; petani plasma 

akan menjadi. 

a. Pemasok bahan mentah 

b. Pemasok bahan setengah jadi 

c. Pemasok produk akhir 

Sementara industri farmasi/jamu sebagai inti  akan memberikan dukungan 

modal, bantuan teknis  (dalam aspek budidaya & pengolahan) dan pemasaran.  

 

Model 1: 
Pengembangan Usaha Rumahtangga Pengolahan HHBK  

Model ini merupakan model yang paling sederhana yang menggambarkan 

pengelolaan usaha HHBK oleh perorangan atau rumah tangga. Jika pengelolaan produk HHBK 

“saat ini” menunjuk pada terbatasnya intervensi yang dilakukan terhadap produk HHBK dan 

terbatasnya orientasi ekonomi dan komersial, maka model 1 ini mencoba merubah pola 

pengeloaan HHBK oleh perorangan atau rumahtangga ke arah pengelolaan yang bersifat 

komersial, dan melalui intervensi strategis dalam teknologi pengolahan dan penguatan 

kapasitas individu atau rumahtangga. Dengan perubahan ke arah komersialisasi, penguatan 

kapasitas dan intervensi teknologi, maka kemampuan perorangan atau rumahtangga akan 

semakin meningkat dan kualitas hasil olahan produk HHBK akan menjadi lebih baik. Walau 

model ini sedikit lebih baik dari “model pengelolaan HHBK saat ini” (tanpa intervensi), 

persoalan harga, kepastian pasar dan posisi tawar akan tetap menjadi isu yang dihadapi oleh 

perorangan atau rumahtangga pengelola HHBK.  

Keberhasilan pengelolaan HHBK melalui usaha perorangan atau rumahtangga 

ditentukan oleh kemampuan individu atau rumahtangga memanfaatkan sumberdaya yang 

dimilikinya, jiwa enterpreneurship yang dimilikinya, dan kemampuan dalam membaca peluang.  

Pada model pengelolaan HHBK seperti ini, keuntungan tidak saja dinikmati oleh 

individu atau rumahtangga yang terlibat dalam pengolahan produk HHBK, tetapi juga oleh 

anggota masyarakat lain. Hal ini dapat terjadi karena usaha pengolahan membutuhkan dan 

menyerap tenaga kerja dan membeli bahan baku dari masyarakat. Artinya, keberadaan dan 

keberhasilan kegiatan pengelolaan HHBK yang dilakukan oleh perorangan atau rumahtangga 

memberi kontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan membuka pasar bagi produk-

produk HHBK yang dihasilkan petani. 
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Arah pengembangan: 

Tumbuh dan berkembangnya usaha perorangan atau rumahtangga yang mengelola 

dan mengolah produk-produk HHBK secara komersial. Usaha ini dapat memberi perhatian 

pada keseluruhan komponen dari bisnis produk HHBK, dari mulai penyediaan bibit (sektor 

input), penanaman, pengolahan dan pemasaran. Seseorang atau suatu rumahtangga dapat 

menjadi pengusaha dalam (1) sektor pembibitan atau (2) menanam komoditi HHBK secara 

komersial untuk dijual ke pasar demi keuntungan atau (3) melakukan kegiatan pengolahan 

untuk mendapatkan nilai tambah dan keuntungan atau (4) bergerak dalam memasarkan 

produk HHBK dalam bentuk mentah, setengah jadi atau barang jadi hasil olahan. 

 

Model 2: 
Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Pengelolaan HHBK 

Model ini ditekankan pada pentingnya peran kelompok dalam pengelolaan usaha 

skala kecil produk HHBK, tidak saja dalam sub-sistem pengolahan atau pasca panen, tetapi 

juga dalam keseluruhan sistem bisnis produk HHBK. Sebagaiman juga kemungkinan usaha 

pengelolaan HHBK pada model 1, kelompok usaha bersama pengelolaan produk HHBK dapat 

dilakukan dalam sub-sistem input, produksi, proses pengolahan dan pemasaran hasil olahan 

produk HHBK.  

Model kelompok usaha bersama (KUB) dapat menjadi pilihan ketika model 1 tidak 

mampu berkembang karena adanya persoalan-persoalan ketidakmampuan untuk memenuhi 

kebutuhan input dan permintaan pasar, kesulitan dalam memasarkan hasil karena 

permainan tengkulak, dan keterbatasan dalam pembinaan. Kelompok usaha bersama 

menghimpun orang-orang atau pengelola hutan yang memiliki permasalahan dan kebutuhan 

bersama agar mereka dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan (misalnya mengelola 

produk-produk HHBK untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan).  

 

Arah pengembangan: 

Tumbuh dan berkembangnya kelompok usaha bersama yang menghimpun para 

pengelola hutan dan atau HHBK, yang memiliki kemampaun lebih dalam pengeloaan HHBK. 

Kelompok ini akan menjadi wadah penguatan kapasitas sekaligus menjadi wadah bersama 

dalam memproses dan memasarkan produk dan hasil olahan produk HHBK. Pada saatnya, 

kelompok usaha bersama akan muncul sebagai kelompok usaha yang sukses dalam 

meningkakan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan sebagai akibat atau hasil dari 

kebersamaan anggotanya. 

 

Model 3: 
Pengembangan Koperasi Pengelola HHBK  

Hasil kajian ini menunjukkan beberapa pesoalan dalam pengelolaan HHBK oleh 

masyarakat antara lain (1) tidak adanya jaminan pasar untuk produk-produk HHBK yang 

dihasilkan petani, (2) harga produk HHBK dipermainkan oleh tengkulak atau pedagang 

pengumpul – petani sebagai penerima harga, (3) petani seringkali harus meminjam uang atau 

modal kepada para tengkulak dengan jaminan hasil atau produk HHBKnya dijual kepada 
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pemilik uang dengan harga yang tidak layak karena ditentukan oleh tengkulak, (4) petani 

tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam menghadapi pembeli. 

Pengelolaan HHBK melalui pengembangan koperasi adalah salah satu alternatif yang 

dapat dipilih guna mengatasi berbagai persoalan di atas. Melalui koperasi petani anggota 

yang mengelola HHBK diorganisir untuk mendapatkan berbagai pelayanan dalam 

pengelolaan HHBK seperti mendapatkan informasi pasar, mendapatkan sarana produksi, 

memasarkan hasil produk HHBK atau olahannya secara bersama melalui koperasi, 

mendapatkan pinjaman dana dengan tingkat bunga rendah dan tidak terlibat dan 

dipermainkan oleh para rentenir/tengkulak. Selain itu, koperasi dapat membeli produk-

produk HHBK atau olahannya dari anggota dengan harga layak. Produk HHBK ini dapat 

disimpan untuk dijual ketika harga tinggi. Fungsi sosial ekonomi dari koperasi menjadikan 

model pengembangan usaha HHBK melalui model ini memiliki nilai lebih dibandingkan 

dengan model lainnya. Kelebihan lain dari pengembang usaha pengelolaan HHBK melalui 

koperasi adalah bahwa dengan status hukum yang jelas, lembaga seperti koperasi dapat 

membangun kerjasama dan mendapatkan akses perkreditan pada lembaga-lembaga 

keuangan, baik bank maupun non-bank. 
 

Arah pengembangan: 

Tumbuh dan berkembangnya koperasi dalam mendukung pengelolaan hasil hutan 

bukan kayu di kawasan Hutan Sesaot. Melalui koperasi diharapkan agar para petani 

pengelola HKm menghimpun diri dalam kelompok-kelompok, yang juga menjadi bagian dari 

koperasi. Melalui AD/ADT koperasi dan peraturan kelompok, semua anggota dan pengurus 

akan diatur sedemikian rupa sehingga mendukung tumbuh dan berkembangnya koperasi 

pengelola HHBK. Pada perkembangan berikutnya, ketika koperasi telah tumbuh dan 

berkembang, maka koperasi dapat membangun kemitraan dengan lembaga dan industri yang 

mengelola HHBK. 
 

Model 4 
Pengembangan Kemitraan Bagi Pengelolaan HHBK  

Sesuai dengan sifat dan karakteristiknya, model kemitraan dapat menjadi pilihan 

dalam mengembangkan produk HHBK di Kawasan Sesaot (misalnya empon-empon). 

Permintaan dan kebutuhan industri farmasi dan industri jamu terhadap produk empon-

empon seperti jahe, laos, kunyit, temulawak dan lainnya seringkali dalam jumlah besar, 

setiap waktu dan berkelanjutan. Sifat atau karakteristik ini tidak dapat dipenuhi oleh petani 

pengelola hutan, karena pengelola hutan belum terorganisir dengan baik selain juga 

keterbatasan dalam produksi serta produktivitas. Berikut ini diuraikan strategi membangun 

kemitraan dalam rangka meningkatkan kemampuan petani pengelola empon-empon, dan 

HHBK lainnya.  
 

Arah Pengembangan: 

Terbangunnya kemitraan atau kerjasama yang saling menguntungkan antara petani 

sebagai plasma dan pengusaha atau industri (misalnya industry farmasi/jamu sebagai inti 

dan petani sebagai plasma). Hubungan saling menguntungkan ini akan bertahan karena 

kedua belah pihak saling percaya dan menjaga kualitas produk. Petani akan membentuk 

kelompok dan atau koperasi yang dapat menjadi wadah kerjasama diantara petani atau 
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mewakili mereka untuk membangun kerjasama kemitraan. Petani melalui kelompok atau 

koperasi akan secara serius mengembangkan beragam jenis empon-empon dan HHBK 

lainnya dengan jumlah dan kualitas yang dikehendaki oleh industri/inti. 
 

Model 5 
Pengembangan Kemitraan Bagi Pengelolaan HHBK 

Sesuai dengan sifat dan karakteristiknya, model kemitraan dapat menjadi pilihan 

dalam mengembangkan produk empon-empon. Permintaan dan kebutuhan industri farmasi 

dan industri jamu terhadap produk empon-empon seperti jahe, laos, kunyit, temulawak dan 

lainnya seringkali dalam jumlah besar, setiap waktu dan berkelanjutan. Sifat atau 

karakteristik ini tidak dapat dipenuhi oleh petani pengelola hutan, karena pengelola hutan 

belum terorganisir dengan baik selain juga keterbatasan dalam produksi serta produktivitas. 

Berikut ini diuraikan strategi membangun kemitraan dalam rangka meningkatkan 

kemampuan petani pengelola empon-empon yang pada gilirannya akan memberikan manfaat 

sosial ekonomi dan lingkungan kepada masyarakat pengelola hutan.  
 

Arah Pengembangan 

Terbangun kemitraan atau kerjasama yang saling menguntungkan antara petani 

sebagai plasma dan pengusaha atau industri farmasi/jamu sebagai inti. Hubungan saling 

menguntungkan ini akan bertahan karena kedua belah pihak saling percaya dan menjaga 

kualitas produk. Petani akan membentuk kelompok dan atau koperasi yang dapat menjadi 

wadah kerjasama diantara petani atau mewakili mereka untuk membangun kerja kemitraan. 

Petani melalui kelompok atau koperasinya akan secara serius mengembangkan beragam 

jenis empon-empon dengan jumlah dan kualitas yang dikehendaki oleh industri/inti. 

 

 

 

*** 
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Modul – 5 
MEMBANGUN JARINGAN USAHA 

 

Modul ini dilatarbelakangi kenyataan bahwa kegiatan usaha (khususnya pemasaran hasil) 
dilakukan secara sendiri-sendiri dan dilakukan hanya sebatas jual beli biasa, tanpa melakukan 
hubungan kerjasama atau kemitraan usaha. Dengan perkataan lain, belum ada kelompok usaha 
masyarakat, baik untuk kegiatan produksi, pengolahan maupun pemasaran, sehingga 
masyarakat tidak memiliki posisis tawar yang kuat. Modul ini mengacu pada prinsip FSC No 
5.1.2: UPH harus mempromosikan pemanenan berkelanjutan serta pengembangan pasar jenis-
jenis hutan yang umum, kurang dikenal, termasuk HHBK. Bahasan utama dari modul ini adalah: 
pentingnya membangun jaringan usaha, dasar pembentukan jaringan usaha, cara membangun 
jaringan usaha, dan cara memilih mitra bisnis 

 

5.1. Pengantar 

Bagaimana cara mendapatkan peluang pasar yang baru di tengah persaingan bisnis 

yang makin ketat? Pertanyaan ini seringkali menjadi hambatan psikologis bagi sebagian 

orang dalam mengambil keputusan untuk terjun sepenuhnya mengeluti dunia bisnis. Akan 

tetapi bagi mereka yang sadar akan pentingnya membangun jaringan usaha, hambatan 

psikologis seperti itu bukan masalah besar. Pebisnis yang memiliki motivasi kuat dengan 

cepat akan memilih proses pembentukan kerja sama yang strategis sehingga dapat bersaing 

secara lebih efektif di dalam pasar yang semakin meningkat. 

Kekuatan di balik pembentukan jaringan usaha adalah "kekuatan jumlah." Artinya, 

sekumpulan usaha kecil yang saling bekerjasama untuk melakukan kegiatan bersama-sama 

dengan berbagai tujuan. 

 

5.2. Tujuan dan Keluaran 

Tujuan dari modul ini adalah: (1) meningkatkan wawasan dan kesadaran akan 

pentingnya membangun jaringan usaha yang saling menguntungkan dan saling memperkuat, 

dan (2) Peserta memiliki kemampuan dan keahlian dalam membangun jaringan usaha 

sehingga memiliki daya saing usaha dan dapat memanfaatkan peluang pasar yang tersedia 

secara optimal.  

Sementara itu, keluaran dari modul ini adalah peningkatkan kapasitas kelompok 

masyarakat dalam membangun jaringan usaha khususnya berbasis HHBK.  

 

5.3. Pokok Bahasan 

(1) Pentingnya membangun jaringan usaha 

(2) Dasar pembentukan jaringan usaha.  

(3) Cara membangun jaringan usaha. 

(4) Cara memilih mitra bisnis 
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5.4. Waktu  

Jumlah waktu 3 – 4 jam 

 

5.5. Alat dan Bahan 

(1) ATK lengkap: spidol, metaplan, plano, lakban 

(2) Materi pelatihan/handout 

(3) Foto, gambar atau skema jaringan usaha 

 

5.6.  Metode 

(1) Ceramah/Pemaparan 

(2) Curah Pendapat  

(3) Diskusi Kelompok 

 

5.7. Proses: 

Pokok Bahasan - 1: Pentingnya membangun jaringan usaha 

(1) Fasilitator memberikan penjelasan tentang tujuan dari sesi ini, proses yang akan 

dilakukan serta hasil yang akan dicapai  

(2) Fasilitator memberikan penjelasan kepada para peserta berkaitan dengan pentingnya 

membangun jaringan usaha.  

(3) Brainstorming/curah pendapat partisipatif untuk mengungkapkan pengalaman masing-

masing dalam membangun jaringan usaha. 

(4) Fasilitator  memberikan penegasan-penegasan sekaligus membantu para peserta untuk 

menyimpulkan poin-poin penting terkait dengan jaringan usaha 
 

Pokok Bahasan - 2: Dasar pembentukan jaringan usaha  

(5) Fasilitator memberikan penjelasan tujuan pembelajaran sesi berikutnya tentang dasar 

pembentukan jaringan usaha 

(6) Fasilitator memberikan penjelasan kepada para peserta berkaitan dengan pembentukan 

jaringan usaha.  

(7) Brainstorming/curah pendapat partisipatif untuk mengungkapkan pengalaman masing-

masing mengenai latar belakang mereka membangun jaringan usaha. Kegiatan ini 

dilanjutkan dengan diskusi mendalam. 

(8) Sebelum menutup sesi ini, fasilitator memberikan penegasan-penegasan sekaligus 

membantu para peserta untuk menyimpulkan poin-poin penting terkait dengan jaringan 

usaha 
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Pokok Bahasan - 3: Cara membangun jaringan usaha  

(9) Fasilitator memberikan penjelasan tentang tujuan dari sesi ini, yaitu cara membangun 

jaringan usaha  

(10) Fasilitator menunjukkan foto atau gambar atau skema yang bersumber dari koran, 

majalah, atau sumber lainnya berkenaan dengan jaringan usaha  

(11) Fasilitator meminta peserta untuk mencermati foto atau gambar atau skema yang telah 

ditunjukkan tadi. Selanjutnya peserta diminta mengungkapkan pengalaman masing-

masing dalam melakukan hubungan/jaringan usaha. 

(12) Fasilitator membantu peserta untuk melakukan praktek/simulasi melakukan 

hubungan atau jaringan usaha diantara sesama peserta   

(13) Fasilitator  memberikan penegasan-penegasan sekaligus membantu para peserta untuk 

menyimpulkan poin-poin penting terkait dengan jaringan usaha 

Pokok Bahasan - 4: Cara memilih mitra bisnis 

(14) Fasilitator memberikan penjelasan tentang tujuan dari sesi ini, proses yang akan 

dilakukan serta hasil yang akan dicapai  

(15) Fasilitator memberikan penjelasan kepada para peserta berkaitan dengan hal-hal yang 

perlu diperhatikan dalam membangun dan memiliki mitra usaha  

(16) Fasilitator menggali pendapat peserta mengenai faktor-faktor apa saja yang perlu 

dipertimbangkan dalam memilih mitra bisnis. Fasilitator membagikan metaplan dan 

spidol kepada peserta dan memintanya untuk menuliskan pendapatnya. Hasilnya di 

tempel pada kain perekat, untuk bersama-sama dicermati dan didiskusikan secara 

mendalam an mendetai. 

(17) Sebelum menutup sesi ini, fasilitator  memberikan penegasan-penegasan sekaligus 

membantu para peserta untuk menyimpulkan poin-poin penting terkait dengan cara 

memilih mitra usaha 

 

5.8.  Bahan Bacaan 

5.8.1. Pentingnya membangun jaringan usaha 

5.8.2. Dasar pembentukan jaringan usaha.  

5.8.3. Cara membangun jaringan usaha. 

5.8.4. Cara memilih mitra bisnis 
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Bahan Bacaan 5.8.1. 

PENTINGNYA MEMBANGUN JARINGAN USAHA 

Bagaimana cara mendapatkan peluang pasar yang baru di tengah persaingan bisnis 

yang makin ketat? Pertanyaan ini seringkali menjadi hambatan psikologis bagi sebagian 

orang dalam mengambil keputusan untuk terjun sepenuhnya mengeluti dunia bisnis. Akan 

tetapi bagi mereka yang sadar akan pentingnya membangun jaringan usaha, hambatan 

psikologis seperti itu bukan masalah besar. Pebisnis yang memiliki motivasi kuat dengan 

cepat akan memilih proses pembentukan kerja sama yang strategis sehingga dapat bersaing 

secara lebih efektif di dalam pasar yang semakin meningkat. 

Kekuatan di balik pembentukan jaringan usaha adalah "kekuatan jumlah." Artinya, 

sekumpulan usaha kecil yang saling bekerjasama untuk melakukan kegiatan bersama-sama 

dengan berbagai tujuan.Beberapa strategi yang dilakukan dalam kerja sama ini meliputi 

pembelian teknologi, keberadaan pelayanan, pemasaran dan juga investasi bersama dalam 

penelitian dan pengembangan suatu barang. 

Jaringan usaha adalah kerjasama dari sedikitnya tiga perusahaan yang bersifat luwes, 

guna mewujudkan tata persaingan yang sehat diantara mereka dalam mendapatkan peluang 

pasar yang baru. Dengan berpartisipasi dalam sebuah jaringan, maka Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) dapat memasuki pasar baru, membentuk produk dan jasa baru, melakukan 

penawaran bersama untuk penanganan proyek atau kontak yang besar, atau membangun 

keberadaannya pada pasar asing, dengan biaya secara individu yang lebih sedikit. 

Selain itu, UKM dapat mengkoordinir produk baru maupun produk yang telah ada di 

pasar, mendapat akses untuk informasi dan pengetahuan usaha yang sangat penting, 

membuat biaya usaha menjadi lebih rendah, memperbaiki teknologi proses produksi, 

memperkuat pemasaran dan distribusi, dan secara bersama-sama mencari jalan keluar dalam 

menghadapi pemasalahan. 

Mengapa jaringan usaha dibentuk?. Dengan jaringan usaha dapat melakukan berbagai 

macam cara untuk bersaing di pasar yang baru atau untuk memperkuat keberadaannya di 

pasar yang telah ada; produksi bersama, ragam produksi yang lengkap, penawaran bersama, 

pembentukan produk baru, menanggung biaya bersama, pelatihan serta pemecahan jalan 

keluar secara bersama-sama untuk masalah usaha yang umum. 

Di Bali, perusahaan-perusahaan kecil di bidang industri garmen telah membentuk 

jaringan-jaringan yang berfokus pada perkembangan informasi dan pengembangan tenaga 

kerja. Usaha industri kecil di Bali adalah salah satu bentuk jaringan usaha yang telah 

mengalami kemajuan dan menghasilkan produk dengan hasil yang berkualitas tinggi untuk 

pasar internasional yang sangat bersaing. UKM yang tergabung dalam suatu jaringan secara 

bersama-sama, berkelompok dan berbagai informasi mengenai teknik manajemen mutakhir, 

data pasar, dan teknologi produksi yang baru. 

Dalam perekonomian Indonesia, kegiatan UKM sangat penting, UKM bergerak dalam 

beragam aktivitas yang luas, termasuk industri pengolahan, pertanian, ekspor dan jasa. 

Usaha-usaha tersebut merupakan sumbangan yang penting dalam menciptakan lapangan 

kerja dan sumber devisa. Usaha-usaha kecil tersebut telah menyerap sebagian besar dari 

tenaga kerja yang ada. 
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Kerjasama dalam kegiatan usaha bukanlah konsep yang baru di Indonesia. Sebagai 

contoh, koperasi yang terdiri dari usaha-usaha yang lebih kecil bekerjasama agar dapat 

bersaing dan mendapatkan sukses. Banyak juga perusahaan-perusahaan kecil bekerjasama 

dengan perusahaan-perusahaan besar dalam bentuk hubungan kerja dalam suatu kontrak. 

 

Bahan Bacaan 5.8.2. 

DASAR PEMBENTUKAN JARINGAN USAHA 

 

Ada tiga dasar pembentukan jaringan usaha, yaitu:  

Pertama, Jaringan Produksi 

Jaringan usaha ini biasanya terdiri dari 3 - 10 perusahaan kecil yang menghasilkan berbagai 

jenis produk dan kegiatan pemasaran, daan bekerjsama menembus pasar baru. Di Indonesia, 

jumlah peserta dalam sebuah jaringan usaha cenderung sangat banyak. Jaringan tersebut 

menitikberatkan kegiatannya untuk ,mencari peluang pasar yang berdasar pada produk 

tertentu. 

Kedua,Jaringan Pemasaran 

Jaringan ini biasanya terdiri dari sekelompok perusahaan kecil pada sektor industri yang 

serupa . Mereka bekerjasama untuk membentuk suatu usaha yang penting artinya dalam 

memenangkan persaingan pada dasar yang baru tersebut. Perusahaan dalam persaingan ini 

biasannya perusahaan yang saling melengkapi barang-barang hasil produksinya dan tetap 

saling bersaing. 

Ketiga,jaringan pelayanan 

Dalam jaringan ini, kelompok perusahaan kecil yang akan bergabung dalam pembiayaan 

untuk jasa-jasa tertentu, seperti pelatihn, informasi, informasi tentang teknologi, manajelen 

konsultasi, atau jasa konsultasi tenaga ahli. 

Ada beberapa bentuk kerjasama yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan untuk jaringan 

pekerjaan. yakni kerjasama pembelian, kerjasama peningkatan tenaga kerja, pengembangan 

produk dan kerjasama produk, kerjasama penjualan dan pemasaran. 

Bentuk nyata dari kerjasama di dalam lingkup sebuah jaringan usaha akan bervariasi, 

tergantung dari jenis usaha yang dilakukan dan tujuan mereka bersama. Walau demikian, 

bentuk-bentuk manapun yng dipilih oleh sebuah jaringan usaha, harus fleksibel sehingga 

dapat secara cepat dan efektif mendapatkan kesempatan usaha baru.  
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Bahan Bacaan 5.8.3. 

CARA MEMBANGUN JARINGAN USAHA 

Misalnya memberikan test product makanan pada rekan atau 

kerabat anda. Jika rekan dan kerabat anda tertarik dengan 

produk tersebut, mereka akan senang jika diajak untuk 

bekerjasama dengan usaha Anda. Misalnya saja untuk rekan 

yang memiliki kantin dikantor atau rekan anda yang kenal 

pemilik kantin disekolah atau toko makanan disuatu tempat, 

maka untuk memperluas jaringan bisnis anda, maka produk 

anda tersebut dapat saja dititipkan pada rekan anda untuk 

bisa dijual dikantin-kantin atau ditoko-toko tersebut. 

Selain itu untuk rekan anda yang memiliki teman banyak di suatu jaringan sosial online. Anda 

dapat saja menjalin kerjasama dengan teman Anda tersebut dibidang pemasaran untuk 

produk-produk Anda melalui media online. Kenapa tidak ? 

Untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan bisnis yang cepat anda tidak bisa 

bekerja sendiri. Anda harus membangun relasi bisnis yang seluas-luasnya. Pilih relasi dari 

orang yang terdekat anda, dari keluarga, teman dan kenalan-kenalan anda. Anda tidak perlu 

memilih apakah mereka bisa bekerja sama dengan anda atau tidak. Mereka semua adalah 

prospek bisnis yang menguntungkan untuk perkembangan bisnis anda. Anda harus bisa 

meyakinkan mereka bahwa prospek bisnis yang anda tawarkan memberikan keuntungan 

pada mereka. 

Mungkin anda tipe orang yang selektif, dan anda ingin relasi anda seperti anda. Cara 

ini memang memberikan keuntungan pada anda. Tetapi anda juga harus mengerti bahwa 

pada saatnya anda tentu menemukan orang yang anda inginkan melalui mereka. Selain itu 

belum tentu mereka seperti yang anda sangka. 

 

Bahan Bacaan 5.8.3. 

CARA MEMILIH MITRA BISNIS YANG BIJAK 

Bagi mereka yang belum berpengalaman dalam menjalankan sebuah bisnis, akan 

lebih bijaksana bekerjasama dengan mitra usaha atau partner. Namun, seringkali 

proses memilih partner bisnis yang tepat menjadi masalah karena tidak semua orang bisa 

dipercaya begitu saja. Salah memilih mitra bisnis bisa mengakibatkan kerugian pada kita. 

Mitra usaha yang kita ajak kerjasama sebaiknya punya pengetahuan yang baik di 

bisnis yang akan dijalankan. Partner bisnis yang baik biasanya mau membantu dalam banyak 

hal, misalnya menyediakan produk yang berkualitas, membantu dalam hal pengiriman 

barang, membantu permodalan, dan hal lainnya. Itulah sebabnya mengapa kita harus 

menemukan partner bisnis yang kompeten dan berkualitas. 

Lalu bagaimana cara menemukan mitra bisnis tersebut? Berikut ini adalah beberapa 

tips yang bisa Anda lakukan untuk memilih partner bisnis yang akan bekerjasama dengan 

dengan Anda. 
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a.  Mitra Bisnis Harus Punya Kredibilitas Baik 

Perhatikan bahwa faktor kedekatan pada seseorang bukanlah jaminan bahwa mereka bisa 

menjadi partner bisnis yang baik. Kita harus melihat bagaimana cara kerja mereka, 

bagaimana calon mitra usaha tersebut menyampaikan strategi bisnis yang mereka 

tawarkan. Sebuah bisnis yang baik tentu punya standar operasional yang menjadi acuan 

dalam menjalankannya, pastikan calon partner bisnis Anda punya kredibilitas yang baik di 

industri yang mereka jalankan. 

b.  Memiliki Visi dan Misi yang Sama 

Semua bisnis pasti punya visi (tujuan) yang ingin dicapai, dan juga punya misi (cara) yang 

sudah terukur untuk mencapai visi tersebut. Kerjasama yang baik tentunya dimulai dari 

kesepakatan dari kedua belah pihak agar dapat menjalankan strategi bisnis bersama-sama 

dengan baik. Sebelum memutuskan bekerjasama dengan calon partner, sebaiknya kita 

memastikan bahwa visi Anda dan calon mitra usaha tersebut bermuara pada arah yang 

sama. 

c.  Menetapkan Peran Masing-Masing Dalam Bisnis 

Anda dan mitra usaha pasti punya peranan masing-masing dalam bisnis yang harus 

dijalankan secara bersama-sama agar usaha tersebut berjalan dengan baik. Peran masing-

masing harus ditentukan sejak awal sesuai dengan porsi masing-masing. Peran tersebut 

harus dimaksimalkan untuk mencapai goal bersama. 

4.  Berkomunikasi Denga Baik 

Seperti yang disebutkan pada poin 3 bahwa masing-masing orang akan punya peran 

berbeda yang harus dikerjakan secara maksimal untuk mencapai goal bisnis Anda dan 

mitra usaha. Tentunya semua ini membutuhkan komunikasi yang baik secara 

berkesinambungan. Dalam memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan kerjasama 

bisnis haruslah berdasarkan kesepakatan yang telah disetujuai bersama. Satu sama lain 

harus mau menerima saran dan masukan untuk tujuan kebaikan bisnis yang dijalankan 

bersama-sama. 

5.  Perjanjian Kemitraan Harus Dibuat 

Perjanjian kerjasama adalah hal yang penting dalam sebuah bisnis. Dalam perjanjian 

tersebut Anda dan partner bisnis bisa menentukan pembagian tugas dan tanggung jawab 

serta pembagian keuntungan dengan porsi yang sesuai. Akan lebih baik lagi bila Anda 

membuat perjanjian tertulis atau akta notaris. Hal ini penting jika suatu saat mitra bisnis 

melakukan hal-hal yang bisa merugikan Anda selama masa kontrak kemitraan, sehingga 

Anda bisa membawanya ke pengadilan. 

6.  Harus Memiliki Bukti Kwitansi Usaha 

Bila Anda adalah pihak pemilik modal atau penyedia produk, akan lebih baik Anda 

memiliki bukti tertulis penyerahan modal atau tanda terima barang yang ditandatangani 

di atas materai dan harus ada 2 orang saksi. Anda juga perlu mempelajari dan mengetahui 

aturan hukum tentang penyertaan modal agar meminimalisir kemungkinan terjadinya 

penipuan. 

*** 
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Modul – 6 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI KELOLA USAHA 

 

Munculnya modul ini dilatarbelakangi prinsip FSC No 1.5.2 yang menegaska bahwa UPH 
harus memiliki sistem untuk melakukan pemantauan, dokumentasi dan 
pelaporan mengenai kegiatan-kegiatan penebangan liar, pemukiman, 
penjarahan dan kegiatan-kegiatan tidak sah lainnya kepada instansi-instansi 
yang berwenang. Prinsip lainnya yang diacu adalah: Prinsip FSC No 7.2: 
Rencana pengelolaan harus diperbaharui secara periodik untuk mengakomodir 
hasil-hasil monitoring dan informasi ilmiah dan teknis terbaru, juga untuk 
menanggapi perubahan- perubahan kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi 
yang terjadi; Prinsip FSC No 8.3: Dokumentasi harus disediakan pengelola hutan 
untuk memudahkan lembaga-lembaga monitoring dan sertifikasi untuk 
menelusuri setiap hasil hutan sampai ke asalnya, suatu proses yang lazim 
dikenal sebagai Lacak Balak; dan Prinsip FSC No 9.4: Monitoring tahunan harus 
dilaksanakan untuk menilai keber- hasilan dari tindakan-tindakan yang 
diterapkan untuk memeli- hara atau meningkatkan sifat-sifat konservasi yang 
ada. 

 

6.1. Pengantar 

Evaluasi hasil usaha merupakan langkah yang harus ditempuh oleh seorang 

wirausaha terutama berkaitan dengan rencana pengembangan usaha yang telah 

dilaksanakan: apakah dalam usaha yang telah berjalan tersebut masih terdapat kekurangan?, 

bagaimana kesehatan kondisi usaha?, apakah menjanjikan keuntungan usaha?, apakah 

pengembangan usaha yang perlu dilakukan?, dan lain sebagainya. 

Evaluasi hasil usaha adalah suatu proses penilaian terhadap kinerja kegiatan usaha 

atau bisnis yang meliputi analisis dan penafsiran hasil usaha atau bisnis yang sudah dicapai. 

Evaluasi kegiatan usaha perlu dibuat atau disusun oleh wirausaha secara logis, sistimatis dan 

cermat. 

Evaluasi hasil usaha merupakan tahap yang sangat penting di dalam manajemen 

usaha atau bisnis untuk memberikan feedback atas pelaksanaan suatu kegiatan yang telah 

direncanakan agar pelaksanaannya berada pada jalur yang benar. 

Upaya melakukan evaluasi kemajuan usaha merupakan proses yang berlangsung 

terus menerus dan berkesinambungan. Evaluasi berangkat dari kegiatan montoring setiap 

proses dalam usaha yang dijalankan, dari hasil monitoring dapat dibuat analisis kemajuan, 

kemunduran dan pencapaian apa yang sudah dilaksanakan. Evaluasi dan monitoring bagi 

seorang enterpreneur sekaligus menjadi sarana belajar dan proses mengupgrade diri. dalam 

proses ini bisa jadi ditemukan hal-hal baru dan strategi baru mencapai sukses bisnis. 

Setiap orang menginginkan selalu mengalami kemajuan usaha dari waktu ke waktu; 

akan tetapi kemandegan dan stagnasi usaha terkadang menjadi sesuatu hal yang tidak bisa 

dihindarkan, bahkan terkadang harus mundur beberapa tahap. Banyak hal yang bisa 

mempengaruhi kondisi usaha kita, antara lain: pasar yang mulai lesu, persaingan yang makin 

ketat, produktifitas menurun, biaya produksi yang meningkat dan lain-lain. Oleh karena itu 

untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan usaha,  kita perlu melakukan evaluasi dan 
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monitoring usaha. Kunci untuk menuju sukses usaha adalah melakukan evaluasi terhadap 

usaha yang sudah dilaksanakan. 

6.2. Tujuan dan Keluaran 

Tujuan dari modul ini adalah memberikan gambaran atau pemahaman bagaimana 

mengevaluasi keberhasilan usaha. Dalam hal ini evaluasi usaha merupakan suatu usaha 

untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan usaha, apakah usaha 

tersebut berjalan sesuai rencana dan akan memberikan hasil seperti yang diharapkan. 

Setelah mempelajari materi pada modul ini, diharapkan dapat memahami urgensi 

evaluasi dan pemantauan perkembangan usaha, apa saja yang perlu dievaluasi, 

kapan harus melakukan evaluasi, dan hal apa saja yang perlu dievaluasi, serta 

peserta diharapkan mampu melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap 

perkembangan usahanya.  

 

6.3.  Pokok Bahasan 

(1) Pentingnya pemantauan dan evaluasi kelola usaha 

(2) Apa saja yang perlu dipantau dan dievaluasi  

(3) Praktek melakukan pemantauan dan evaluasi usaha 

 

6.4. Waktu  

Jumlah waktu 6 – 8 jam 

 

6.5. Alat dan Bahan 

(1) ATK lengkap: spidol, metaplan, plano, lakban 

(2) Materi pelatihan/handout 

 

6.6. Metode 

(1) Ceramah/Pemaparan 

(2) Curah Pendapat  

(3) Diskusi Kelompok 

 

6.7. Proses 

Pokok Bahasan – 1: Pentingnya pemantauan dan evaluasi  

(1) Mengawali sesi, fasilitator memperkenalkan diri dan dilanjutkan dengan memberikan 

penjelasan tentang tujuan dari sesi ini, proses yang akan dilakukan serta hasil yang akan 

dicapai  

(2) Fasilitator memberikan penjelasan tentang pentingnya evaluasi dan pemantauan usaha. 

(3) Brainstorming/curah pendapat partisipatif untuk mengungkapkan pemahamannya 

tentang  pemantauan dan evaluasi 
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(4) Fasilitator mencatat setiap jawaban peserta pada meta plan, dan menempelkan di bawah 

kata pemantauan untuk jawaban pemantauan dan di bawah evaluasi untuk jawaban 

evaluasi. 

(5) Fasilitator mengelaborasi hasil jawaban peserta,  memilih jawaban  sesuai dengan 

kategori (yang mirip antara jawaban satu dengan yang lain), dan  menyimpulkan 

pengertian kata pemantauan dan evaluasi.  

(6) Fasilitator  memberikan penegasan-penegasan sekaligus membantu para peserta untuk 

menyimpulkan poin-poin penting terkait denganevaluasi dan pemantauan 

perkembangan usaha. 

 

Pokok Bahasan – 2: Apa saja yang perlu dipantau dan dievaluasi  

(7) Fasilitator memberikan penjelasan tujuan pembelajaran sesi berikutnya mengenai apa 

saja yang perlu pantau dan dievaluasi dalam sebuah usaha dasar pembentukan jaringan 

usaha 

(8) Fasilitator membagi contoh dokumen perencanaan kelola usaha yang sudah 

dipersiapkan terlebih dahulu oleh fasilitator atau menggunakan salah satu dokumen 

rencana usaha yang telah dihasilkan kelompok pada modul-2.  

(9) Fasilitator meminta peserta untuk mencermati perencana usaha tersebut selama 

beberapa menit  

(10) Fasilitator membagi peserta ke dalam 3 kelompok; misalnya  kelompok 1: kelola usaha 

budidaya,  kelompok 2: kelola usaha pemasaran, dan kelompok 3: kelola usaha 

pengolahan (agroindustri). 

(11) Fasilitator membagi format pemantauan dan evaluasi kepada setiap kelompok (lembar 

bantu 06.1). Selanjutnya masing-masing kelompok diminta mendiskusikan instrumen 

dan parameter penilaian hasil pemantauan dan evaluasi sesuai dengan dokumen 

rencana usaha yang diperoleh (yang akan dipantau dan evaluasi). 

 

Pokok Bahasan – 3: Praktik melakukan pemantauan dan evaluasi 

(12) Masing-masing kelompok membuat simulasi pemantauan dan evaluasi kelola usaha 

(Gunakan lembar bantu 06.1). Data-data yang digunakan berkenaan dengan 

pengisian target dan realisasi menggunakan data-data hipotetis (data dugaan atau 

rekayasa) 

(13) Setelah dianggap cukup, selanjutnya fasilitator meminta kepada perwakilan setiap 

kelompok untuk mempresentasikan hasil simulasinya dan dilanjutkan dengan diskusi 

untuk menemukan penyempurnaan dan kesepakatan 

(14) Fasilitator  memberikan penegasan-penegasan sekaligus membantu para peserta untuk 

menyimpulkan poin-poin penting terkait dengan pemantauan dan evaluasi kelola 

usaha. 
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6.8. Lembar Bantu  

Lembar Bantu 06.1: 

Pemantauan dan Evaluasi Kelola Usaha 

NO ASPEK YANG 
DIPANTAU/DIEVALU

ASI 

INDIKATOR TARGET REALISASI
/CAPAIAN 

KOMENTAR 

1      
2      
3      
4      
5      

 

6.9. Bahan Bacaan 

6.9.1. Pentingnya pemantauan dan evaluasi kelola usaha 

6.9.2. Apa saja yang perlu dievaluasi  

 

Bahan Bacaan – 1: 

PENTINGNYA EVALUASI DAN PEMANTAUAN PERKEMBANGAN USAHA 
 

Dalam menjalankan suatu usaha, pelaku usaha harus bisa meyakinkan diri sendiri 

bahwa dia mampu untuk mengembangkan diri dan menjadi lebih baik dalam segala hal 

dibandingkan dengan kompetitor. Hal ini adalah yang menjadi dasar dorongan untuk 

terus memantau dan memastikan bahwa usaha yang dilakukan tetap berada dijalur yang 

tepat. Menjalankan usaha tanpa adanya pengawasan dan evaluasi sama halnya dengan 

bepergian ke tempat asing tanpa peta atau petunjuk jalan. Kita tidak akan tahu seberapa 

jauh perkembangan usaha atau arah tujuan tanpa adanya pemantauan dan evaluasi. 
 

KAPAN MELAKUKAN EVALUASI USAHA 

Evaluasi terhadap perkembangan usaha dalat dilakukan dalam beberapa kondisi yaitu : 

1. Secara rutin/berkala. 

Anda bisa melakukan evaluasi bulanan, triwulan, ataupun tahunan. Biasanya yang paling 

sering dilakukan adalah evaluasi triwulan menyangkut evaluasi kegiatan sehari-hari (seperti 

pendapatan dan pengeluaran), dan tahunan untuk evaluasi secara lengkap yang mencakup 

laporan keuangan, persaingan usaha, SDM, dan lain sebagainya. Evaluasi berkala sangat baik 

manfaatnya, karena dengan adanya evaluasi secara rutin maka masalah-masalah yang timbul 

bisa lebih cepat diatasi dan peluang untk pengembangan bisa lebih cepat dimanfaatkan. 
 

2. Secara Insidental 

Evaluasi secara insidental dilakukan setiap saat apabila (umumnya) terjadi masalah yang 

dirasakan cukup signifikan pada usaha Anda. Evaluasi seperti ini biasanya dilakukan apabila 

terjadi masalah atau kemunduran pada usaha. Evaluasi ini sebenarnya kurang baik, karena 

masalahnya sudah terjadi dan tindakan pencegahan pun sudah tidak bisa dilakukan. Yang 
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terpenting adalah tindakan koreksi. Dengan adanya evaluasi rutin yang baik, diharapkan 

masalah yang mungkin timbul bisa ditekan sehingga evaluasi insidental ini pun bisa 

dikurangi. 

 

Bahan Bacaan – 2: 

HAL-HAL APA SAJA YANG PERLU DIEVALUASI  

1.  Bagaimana kondisi keuangan usaha anda? 

Ini adalah tahap pertama, dimana Anda dapat mengetahui maju mundurnya usaha Anda 

dan mengukur kinerja usaha anda melalui evaluasi keuangan. 

2.  Bagaimana kondisi pasar bisnis anda? 

Naik turunnya kondisi pasar sangat berpengaruh pada roda usaha anda. Karena itu anda 

tidak boleh melepaskan pandangan anda dari kondisi pasar. Suatu saat akan terjadi 

perubahan yang menuntut anda peka dan mengetahui dengan cepat bagaimana 

permintaan atau perubahan pasar, untuk segera diantisipasi dan kembali mengikuti selera 

pasar. 

3.  Bagaimana dengan pasar usaha sasaran? 

Apakah produk Anda sudah sesuai dengan kebutuhan pasar? Indikator kegiatan usaha 

yang sehat atau berhasil biasanya ditandai dengan tepatnya pemilihan terhadap 

kebutuhan atau selera, biaya, kenyamanan, dan komunikasi dengan konsumen, serta 

pemilihan SDM yang tepat. 

4.  Bagaimana kemajuan usaha anda? 

Tinjau kembali usaha anda secara berkala (paling sedikit 6 bulan) 

5.  Bagaimana tahapan pertumbuhan dan pengembangan usaha anda? 

Bagaimana hasil dari sasaran jangka pendeknya? Apakah ada pencapaian keuntungan dan 

pertumbuhan seperti yang diharapkan? Bagaimana pangsa pasarnya? Apakah memenuhi 

target? 

6.  Bagaimana kepemimpinan Anda? 

Apakah anda stress, atau hilang semangat? Apakah anda kehilangan visi serta energi yang 

pernah Anda miliki pada saat pertama kali membuka usaha? Lakukan Evaluasi Usaha 

sebelum Usaha berada dalam titik yang mengkhawatirkan, sedini mungkin evaluasi dapat 

dilakukan maka ini merupakan tindakan mencegah dari kegagalan usaha. 
 

Agar anda dapat lebih terarah, dibawah ini dipaparkan langkah-langkah untuk mengelola 

usaha secara sehat, yaitu: 

1. Penetapan strategi dan arah usaha anda 

Kemampuan membuat perkiraan dan perencanaan usaha dengan arah yang benar 

Kemampuan menilai situasi dan lingkungan usaha Anda yang sekarang 

2. Mencari  dan  memperkerjakan  tim/karyawan  anda  dengan  perencanaan  SDM  yang 

terencana 
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Mampu meninjau ulang kembali pendistribusian pembagian kerja dan arus kerja yang 

benar 

3. Mendelegasikan tugas dan kewajiban mengelola usaha  

 Mampu mendidik dan melatih tim/karyawan anda  

 Memberi motivasi dan arah sasaran yang sama  

 Kemampuan memperbaiki kinerja yang buruk 

 Memelihara semangat yang tinggi pada tim/karyawan dalam situasi apapun juga 

Langkah-langkah  diatas  berguna  bagi  Anda  untuk  menetapkan  sasaran,  mengukur  

kinerja tim/karyawan, mengkaji kinerja, serta mengambil tindakan perbaikan. 

 

 

*** 
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V.  PENUTUP 

Pengelolaan hutan yang ramah lingkungan memastikan bahwa produksi kayu, 

produk non-kayu dan jasa ekosistem mempertahankan keanekaragaman hayati, 

produktivitas, dan proses-proses ekologis dari hutan. Pengelolaan hutan yang 

berkesinambungan secara ekonomi berarti bahwa kegiatan kehutanan terstruktur dan 

dikelola sehingga menjadi cukup menguntungkan, tidak dengan menghasilkan keuntungan 

finansial dengan cara mengorbankan sumber daya hutan, ekosistem, atau masyarakat yang 

terpapar dampak. Tekanan antara kebutuhan untuk menghasilkan   keuntungan   keuangan   

yang   mencukupi   dan   prinsip-prinsip   kegiatan kehutanan yang bertanggungjawab, dapat 

dikurangi melalui upaya untuk memasarkan berbagai produk dan jasa hutan berdasarkan 

nilai terbaik mereka (Anggaran Dasar FSC)  

Visi pengelolaan hutan berdasarkan prinsip-prinsip FSC, pada prinsipnya adalah 

mendukung pengelolaan hutan-hutan dunia yang layak secara lingkungan, bermanfaat 

secara sosial dan berkesinambungan secara ekonomi. Salah satu pelaku utama dalam 

mewujudkan cita-cita ini adalah kelompok pengelola hutan. 

Dilatarbelakangi masih adanya gap antara kondisi ideal pengelolaan hutan yang 

lestari berdasarkan prinsip, kriteria dan indikator FSC dengan kondisi riil di lokasi (April – 

Mei 2015), maka disiapkanlah 6 (enam) modul yang berkenaan dengan penguatan kapasitas 

kelola usaha. Enam modul yang dikembangkan ini diharapkan dapat mengatasi 

permasalahan dalam pengelolaan usaha yang ada pada saat ini sehingga semakin mendekati 

kondisi ideal yang diinginkan dalam pengelolaan hutan lestari sesuai dengan prinsip-prinsip 

FSC.  

Meskipun demikian, disadari bahwa efektifitas peningkatan kapasitas kelola usaha ini 

tidak saja ditentukan oleh kualitas modul, melainkan  juga sangat dipengaruhi oleh faktor lain 

seperti ketersediaan sumberdaya pada kelompok pengelola hutan (sumberdaya manusia, 

sumberdaya keuangan, fasilitas, sumberdaya alam, modal sosial – faktor internal kelompok), 

dukungan lingkungan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan 

kebijakan/pemerintah. 

 

*** 
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Lampiran 1. Analisis gap Tata Kelola Usaha di Sesaot berdasarkan prinsip FSC  

 

Prinsip FSC Kriteria FSC Kondisi yang diharapkan 

(Ideal)  di Sesaot 

Kondisi Faktual (Gap) 

1. Pengelolaan hutan 

harus menghormati 

setiap hukum dan 

peraturan negara 

yang berlaku, serta 

perjanjian-

perjanjian dan 

kesepakatan 

internasional yang 

ditandatangani oleh 

negara tersebut, 

serta taat terhadap 

semua prinsip 

kriteria FSC.  

1.1. Pengelolaan hutan harus 

menghormati setiap 

peraturan-peraturan 

nasional maupun lokal serta 

persyaratan-persyaratan 

administratif yang berlaku 

1.2. Semua bentuk iuran, royalti, 

pajak dan pungutan-

pungutan lain yang 

ditetapkan dan berlaku 

secara resmi harus dilunasi  

1.3. Pada negara-negara yang 

ikut menandatangani segala 

ketentuan dalam perjanjian 

internasional yang bersifat 

mengikat, harus dipatuhi  

1.4. Konflik antara hukum-

hukum dan peraturan 

dengan kriteria dan prinsip-

prinsip FSC harus dievaluasi 

 Pelaku usaha secara 

konsisten menerapkan 

semua ketentuan yang 

berlaku, misalnya tentang 

produk yang diusahakan, 

jenis komoditi dan lokasi 

budidaya, pengunnan 

bahan bahan-bahan kimia 

dalam proses budidaya, 

penggunaan bahan 

berbahaya dalam produk 

olahan, dan lain-lain.  

 Pelaku usaha secara 

konsisten menerapkan 

kesepakatan yang telah 

dibangun dengan mitra 

usaha  

 Tidak ada penebangan liar 

dan perambahan, karena 

status fungsi kawasan 

 Kegiatan usaha yang 

dilakukan oleh masyarakat 

masih dalam skala kecil; 

itupun hanya menjual hasil 

panennya secara 

gelondongan. Dengan 

demikain, secara umum 

masyarakat belum memiliki 

ijin usaha. 

 Pelaku usaha belum memiliki 

mitra usaha sehingga belum 

ada kesepakatan yang 

dibangun dalam 

pengembangan usaha 

 Masarakat belum memiliki 

perencanaan usaha sehingga 

tidak ada pegangan dan 

pandun dalam 

mengembangkan usahanya  
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Prinsip FSC Kriteria FSC Kondisi yang diharapkan 

(Ideal)  di Sesaot 

Kondisi Faktual (Gap) 

dalam rangka sertifikasi 

secara kasus per kasus, oleh 

lembaga-lembaga sertifikasi, 

dengan melibatkan pihak-

pihak yang terkait atau 

terpengaruh. 

1.5. Kawasan hutan harus 

dilindungi dari penebangan 

liar, pemukiman dan 

kegiatan-kegiatan tidak sah 

lainnya 

1.6. Pengelola hutan harus 

menunjukkan komitmen 

jangka panjangnya untuk 

mematuhi prinsip-prinsip 

dan kriteria FSC  

hutan di Sesaot adalah 

hutan lindung. 

 Pelaku usaha memiliki 

komitmen jangka panjang 

untuk menerapkan tata 

kelola usaha yang ramah 

lingkungan.    

 

2. Hak-hak 

kepemilikan dan 

pemanfaatan jangka 

panjang atas lahan 

dan sumber daya 

hutan harus 

didefinisikan secara 

2.1. Bukti-bukti yang jelas 

mengenai hak guna lahan 

hutan (misalnya akte 

kepemilikan lahan, hak adat, 

atau perjanjian sewa) harus 

bisa ditunjukkan 

2.2. Masyarakat setempat yang 

 Setiap wilayah kelola 

usaha (misalnya areal 

budidaya) antara satu 

petani dengan petani yang 

lain memiliki batas yang 

jelas; ditandai dengan 

batas fisik,  peta, dan 

 Wilayah lahan kelola petani 

(perorangan) dengan petani 

yang lain jelas, ditandai 

dengan pagar berupa tanaman 

pinang, atau gamal. Batas 

antara blok satu dengan yang 

lain juga telah jelas, selain 
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Prinsip FSC Kriteria FSC Kondisi yang diharapkan 

(Ideal)  di Sesaot 

Kondisi Faktual (Gap) 

jelas, 

didokumentasikan 

serta diakui secara 

hukum 

memiliki hak legal atau 

penguasaan adat atau 

pemanfaatan harus 

mempertahankan kendali 

untuk melindungi hak atau 

sumber daya mereka dalam 

kehutanan, kecuali mereka 

mendelegasikan 

pengendalian dengan 

persetujuan, tanpa paksaan 

kepada lembaga lain, 

2.3. Mekanisme yang memadai 

harus diberlakukan untuk 

menyelesaikan perselisihan 

mengenai klaim penguasaan 

dan pemanfaatan. Keadaan 

dan status dari perselisihan 

besar secara eksplisit akan 

dipertimbangkan dalam 

evaluasi sertifikasi. 

Perselisihan besar dan 

melibatkan banyak pihak 

biasanya akan menggagalkan 

pengakuan petani yang 

lain 

 Lahan dan wilayah kelola 

mendapatkan 

ijin/pengesahan  dari 

pemerintah atau 

pemerintah daerah  

 Kelompok memiliki awig-

awig  yang memuat 

tentang pengelolaan lahan 

usaha 

secara alamiah dibatasi 

dengan pagar, juga telah 

dipetakan secara digital.  

 Meskipun batas lahan sudah 

jelas, namum kalau ada buah-

buahan yang jatuh ke lahan 

tetangganya (misalnya durian) 

boleh diambil oleh tetanganya 

tersebut. 
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Prinsip FSC Kriteria FSC Kondisi yang diharapkan 

(Ideal)  di Sesaot 

Kondisi Faktual (Gap) 

sertifikasi UPH 

2.4. Tidak boleh ada perselisihan 

besar yang belum 

terselesaikan terkait dengan 

hak penguasaan dan 

pemanfaatan di dalam 

satuan pengelolaan hutan. 

Peselisihan dan keluhan 

lainnya harus diselesaikan 

menggunakan mekanisme 

dan/atau kelembagaan yang 

secara lokal diakui 

 

3. Hak adat dan hukum 

dari masyarakat 

adat untuk memiliki, 

memanfaatkan dan 

mengelola lahan, 

wilayah dan 

sumberdayanya 

harus diakui dan 

dihormati. 

3.1. Masyarakat adat harus 

mengendalikan pengelolaan 

hutan di lahan dan wilayah 

mereka, kecuali mereka 

mendelegasikan 

pengendaliannya dengan 

persetujuan dan tanpa 

paksaan kepada lembaga 

lain, 

 Masing-masing anggota 

secara individu dan 

kelompok menghargai hak 

individu dan kelompok 

yang lain dalam 

mengembangkan usaha 

 Masing-masing kelompok 

usaha memiliki aturan 

atau ketentuan usaha dan 

 Masyarakat dalam 
mengelola lahan maupun 
memasarkan hasilnya 
dilakukan secara sendiri-
sendiri dan belum ada 
kelompok usaha.  

 Karena belum memiliki 
kelompok usaha maka 
belum ada aturan-aturan 
tertulis yang disepakati. 
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Prinsip FSC Kriteria FSC Kondisi yang diharapkan 

(Ideal)  di Sesaot 

Kondisi Faktual (Gap) 

3.2. Pengelolaan hutan tidak 

boleh mengancam atau 

menghilangkan, secara 

langsung maupun tidak 

langsung, sumber daya atau 

hak penguasaan masyarakat 

adat, 

3.3. Situs yang bernilai budaya 

khusus, ekologi, ekonomi 

dan relegius bagi masyarakat 

adat harus diidentifikasi 

dengan jelas bekerjasama 

dengan masyarakat tersebut, 

untuk kemudian dilindungi 

dan diakui oleh pengelola 

hutan 

3.4. Masyarakat adat harus diberi 

kompensasi untuk 

penerapan pengetahuan 

tradisionalnya dalam hal 

pemanfaatan spesies hutan 

atau sistem pengelolaan 

tradisional, dalam kegiatan 

dihargai oleh anggota 

kelompoknya  

 Pelaku usaha baik secara 

individual maupun 

kelompok memelihara 

kesepakatan berkenaan 

dengan pembagian lokasi 

usaha  ( misalnya 

pembagian lokasi antar 

pedagang pengumpul 

lokal dengan pedagang 

pengumpul 

desa/kecamatan).  

 Masyarakat lokal 

menerima imbal jasa 

lingkungan sebagai 

penghargaan atas 

upayanya mengelola 

kawasan dengan 

menerapkan sistem tata 

kelola yang baik. 

 Masyarakat (pengelola 
HKm) tidak memiliki 
perencanaan usaha; 
kegiatan usaha hanya 
sebatas penjualan hasil 
panen secara gelondongan. 
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Prinsip FSC Kriteria FSC Kondisi yang diharapkan 

(Ideal)  di Sesaot 

Kondisi Faktual (Gap) 

pengelolaan hutan. 

Kompensasi ini harus 

disepakati secara formal oleh 

kedua belah pihak dengan 

persetujuan dan tanpa 

paksaan sebelum 

pelaksanaan kehutanan 

berlangsung. 

4. Kegiatan-kegiatan 

pengelolaan hutan 

harus memelihara 

atau meningkatkan 

kesejahteraan sosial 

dan ekonomi bagi 

para pekerja dan 

masyarakat lokal 

dalam jangka 

panjang 

4.1. Masyarakat di dalam atau di 

sekitar kawasan pengelolaan 

hutan harus diberikan 

kesempatan kerja, pelatihan 

dan pelayanan lainnya 

4.2. Pengelolaan hutan harus 

memenuhi atau bahkan 

melampaui semua hukum 

atau peraturan yang berlaku 

mengenai keselematan dan 

kesehatan pekerja dan 

keluarganya 

4.3. Hak-hak pekerja untuk 

berserikat dan berunding 

dengan pemberi kerja harus 

 Pelaku usaha baik secara 

individual maupun 

kelompok, jika 

membutuhkan tenaga 

kerja, maka harus 

mengutamakan 

masyarakat di sekitar 

kawasan hutan. Misalnya 

untuk kegiatan usahatani, 

pengolahan hasil dan 

kegiatan lainnya.   

 Masyarakat dalam bekerja 

memiliki asuransi atau 

perlindungan kerja, untuk 

dirinya dan keluarga. 

 Masyarakat belum mampu 
memanfaatkan peluang 
usaha yang ada di kawasan, 
baik dari aspek budidaya, 
pengolahan hasil maupun 
pemasaran 

 Masyarakat belum mampu 
menentukan jenis dan 
komoditi unggulan; belum 
mampu melakukan analisis 
keuntungan dan kelayakan 
usahatani 
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Prinsip FSC Kriteria FSC Kondisi yang diharapkan 

(Ideal)  di Sesaot 

Kondisi Faktual (Gap) 

dijamin seperti yang 

ditetapkan dalam konvensi 

ILO nomor 87 dan 98 

4.4. Rencana pengelolaan dan 

kegiatan-kegiatan harus 

menyertakan evaluasi 

dampak sosial. Proses-

proses konsultasi harus 

terus dilaksanakan dengan 

perseorangan atau kelompok 

yang secara langsung 

terkena dampak dari 

operasional manajemen.  

4.5. Mekanisme yang memadai 

harus diberlakukan untuk 

mengatasi keluhan-keluhan 

dan menyediakan 

kompensasi yang adil apabila 

timbul kerugian atau 

kerusakan terhadap hak-hak 

adat, lahan milik,  

sumberdaya atau 

matapencaharian 

 Masyarakat memiliki 

tempat atau wadah untuk 

menyampaikan aspirasi 

dan permasalahan yang 

dihadapi dalam mengelola 

kegiatan usaha. 
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(Ideal)  di Sesaot 
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masyarakat setempat. Perlu 

diambil tindakan tertentu 

guna menghindari kerugian 

atau kerusakan tersebut.  

5. Kegiatan 

pengelolaan hutan 

harus mendukung 

pemanfaatan 

berbagai hasil dan 

jasa hutan secara 

efisien untuk 

menjamin 

kesinambungan 

ekonomi dan 

manfaat sosial dan 

lingkungan  

5.1. Pengelolaan hutan harus bisa 

menjamin kesinambungan 

ekonomi dengan 

memasukkan biaya-biaya 

lingkungan, sosial dan 

operasional produksi 

sepenuhnya, juga menjamin 

kecukupan investasi penting 

untuk menjaga produktivitas 

ekologis hutan.  

5.2. Pengelolaan hutan dan 

kegiatan-kegiatan 

pemasaran harus 

mendukung pemanfaatan 

yang optimal dan 

pengolahan beragam produk 

hasil hutan di tingkat lokal 

5.3. Pengelolaan hutan harus 

meminimalkan limbah yang 

 Hasil kelola usaha yang 

diperoleh dari kawasan 

yang dikelola diharapkan 

dapat mencukupi 

kebutuhan dasar keluarga 

(pangan, sandang, papan, 

pendidikan dan 

kesehatan). 

 Pelaku usaha baik secara 

individual maupun 

kelompok dapat 

menjamin bahwa limbah 

yang dihasilkan dari 

kegiatan usaha tidak akan 

merugikan atau 

membahayakan bagi 

masyarakat sekitar. 

 Hasil kelola usaha 

kawasan diharapkan 

 Sebagian besar sumber 
penghasilan masyarakat 
berasal dari hasil hutan 
(terutama HHBK). Namum 
demikian potensi kawasan 
belum bisa dimanfaatkan 
secara optimal karena 
kemampuan 
kewirausahaannya masih 
sangat terbatas. 

 Masyarakat belum mampu 
melakukan analisis biaya 
dan pendapatan serta 
kelayakan usahatani, 
termasuk perhitungan nilai 
tambah pengolahan 
(agroindustri) HHBK. 

 Masyarakat belum mampu 
mengidentifikasi dan 
memilih bentuk-bentuk 
usaha kecil HHBK yang 
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dihasilkan dari kegiatan 

pemanenan dan kegiatan 

pengolahan ditempat, serta 

menghindari sumber daya 

hutan lainnya.  

5.4. Pengelolaan hutan harus 

berusaha untuk memperkuat 

dan melakukan diversifikasi 

ekonomi lokal, untuk 

menghindari ketergantungan 

terhadap satu jenis  hasil 

hutan 

5.5. Kegiatan pengelolaan hutan 

harus mengenali, 

memelihara dan apabila 

memungkinkan, 

meningkatkan nilai jasa 

sumber daya hutan seperti 

DAS dan perikanan 

5.6. Tingkat pemanenan hasil 

hutan tidak melebihi tingkat 

kelestarian yang permanen  

menggerakkan dan 

mendinamisir 

perekonomian pedesaan 

melalui dampak 

pengganda (multiplier 

effect) baik terhadap 

penyerapan tenaga kerja 

maupun pendapatan 

wilayah. 

potensial untuk 
dikembangkan 

 Belum ada kerjasama atau 
kemitraan usaha, baik 
untuk budidaya maupun 
pengolahan dan pemasaran 
hasil 

 Belum ada usaha untuk 
menentukan komoditi 
unggulan atau prioritas 

 

6. Pengelolaan hutan 6.1. Penilaian mengenai dampak  Pelaku usaha baik secara  Masyarakat masih 
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(Ideal)  di Sesaot 
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harus melindungi 

keanekaragaman 

biologis nilai-nilai 

yang terkait, 

sumberdaya air, 

tanah dan ekosistem 

dan lanskap yang 

unik dan rentan, 

serta memelihara 

fungsi-fungsi 

ekologis dan 

integritas dari hutan 

lingkungan harus dilengkapi 

sesuai dengan ukuran, 

intensitas pengelolaan dan 

kekhasan, sumber daya yang 

terkena dampak dan 

digabungkan secara 

memadai ke dalam sistem 

pengelolaan. Penilaian harus 

mencakup ditingkat 

landsekap sebagaimana 

halnya dampak dari saran 

pengolahan dilokasi. Dampak 

lingkungan harus dinilai 

sebelum pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan yang 

menimbulkan gangguan 

terhadap kawasan.  

6.2. Harus ada usaha 

perlindungan untuk jenis-

jenis langka, terancam dan 

hampir punah serta 

habitatnya. Kawasan 

konservasi dan kawasan 

individual maupun 

kelompok  

mengedepankan 

pengembangan usaha 

yang ramah lingkungan;  

menghindari penggunaan 

bahan kimia dalam 

budidaya, menggunakan 

bahan-bahan berbahaya 

untuk pengawet hasil 

olahan, dan lain-lain.   

mempertimbangkan 

menanam beragam jenis, 

atas dasar keamanan 

ekonomi. Pemilihan 

tanaman beragam 

mempertimbangkan siklus 

panen, jika dimungkinkan 

sepanjang tahun tetap ada 

yang dipanen, dan 

menghindari kegagalan 

panen, akibat serangan 

hama tertentu.  

 Masih ada ditemukan 

masyakat yang 

menggunakan unsur-unsur 

kimia dalam perawatan 

tanamannya, misalnya 

pupuk dan obat-obatan 

kimia. 
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Prinsip FSC Kriteria FSC Kondisi yang diharapkan 

(Ideal)  di Sesaot 

Kondisi Faktual (Gap) 

lindung harus dikembangkan 

sesuai dengan ukuran dan 

intensitas pengelolaan hutan, 

serta keunikan sumber daya 

yang terkena dampak. 

Perburuan, penjeratan, 

pemancingan dan 

pengumpulan yang tidak 

sesuai harus dikendalikan.  

6.3. Fungsi-fungsi dan nilai 

ekologis harus dijaga, 

ditingkatkan dan dipulihkan 

keutuhannya, meliputi: (1) 

proses regenasi dan suksesi 

hutan, (2) keanekaragaman 

genetika, jenis dan 

ekosistem, (3) siklus alami 

yang mempengaruhi 

produktivitas ekosistem 

hutan. 

6.4. Contoh-contoh yang 

mewakili ekosistem yang ada 

di lansekap harus dilindungi 



PENGUATAN KAPASITAS KELOMPOK DALAM MENDUKUNG TERWUJUDNYA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI 

Modul Tata Kelola Usaha   115 
 

Prinsip FSC Kriteria FSC Kondisi yang diharapkan 

(Ideal)  di Sesaot 

Kondisi Faktual (Gap) 

dalam keadaan yang alami 

dan didokumentasikan 

dalam peta sesuai dengan 

ukuran dan intensitas 

kegiatan dan kekhasan 

sumber daya yang terkena 

dampak. 

6.5. Petunjuk-petunjuk tertulis 

harus dipersiapkan dan 

diterapkan untuk 

mengendalikan erosi, 

meminimalkan kerusakan 

hutan selama penebangan, 

pemelihraan jalan, dan 

gangguan mekanis lainnya, 

serta perlindungan sumber 

daya air.  

6.6. Sistem pengelolaan harus 

mendukung pengembangan 

dan adopsi metode 

penanggulangan hama 

penyakit yang ramah 

lingkungan dan tanpa bahan 
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Prinsip FSC Kriteria FSC Kondisi yang diharapkan 

(Ideal)  di Sesaot 

Kondisi Faktual (Gap) 

kimia, serta berusaha 

menghindari penggunaan 

bahan-bahan pestisida kimia. 

Apabila ada penggunaan 

bahan kimia, perlengakapan 

dan pelatihan yang memadai 

harus diberikan untuk 

meminimalkan resiko 

terhadap resiko dan 

kesehatan dan lingkungan. 

6.7. Bahan-bahan kimia, 

kemasan , sampah-sampah 

non organik padat dan cair 

termasuk bahan bakar dan 

minyak pelumas harus 

dibuang/dimusnahkan 

diluar lokasi, dengan cara-

cara ramah lingkungan. 

6.8. Penggunaan bahan biologis 

harus didokumentasikan, 

diminimalkan, dipantau, dan 

dikendalikan secara ketat 

sesuai dengan peraturan-
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Prinsip FSC Kriteria FSC Kondisi yang diharapkan 

(Ideal)  di Sesaot 

Kondisi Faktual (Gap) 

peraturan nasional dan 

protokol ilmiah yang 

diterima secara 

international. Penggunaan 

organisme hasil rekayasa 

genetik tidak diperbolehkan.  

6.9. Penggunaan jenis-jenis 

eksotis harus dikendalikan 

secara hati-hati dan 

dimonitor secara aktif untuk 

menghindari dampak-

dampak ekologis yang 

merugikan. 

6.10. Konversi hutan menjadi 

hutan tanaman atau non 

hutan tidak boleh terjadi, 

kecuali pada kondisi-

kondisi (1) meliputi bagian 

yang sangat terbatas dari 

satuan pengelolaan hutan, 

(2) tidak terjadi pada hutan 

bernilai konservasi tinggi, 

(3) akan memberikan 
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Prinsip FSC Kriteria FSC Kondisi yang diharapkan 

(Ideal)  di Sesaot 

Kondisi Faktual (Gap) 

manfaat konservasi yang 

jelas.   

7. Rencana 

pengelolaan sesuai 

dengan ukuran dan 

intensitas 

kegiatannya harus 

ditulis, dilaksanakan 

dan selalu 

diperbaharui. 

Tujuan pengelolaan 

jangka panjang dan 

cara untuk 

mencapainya, harus 

dinyatakan dengan 

jelas 

7.1. Rencana pengelolaan dan 

dokumen-dokumen 

pendukungnya harus 

memuat: (1) tujuan-tujuan 

pengelolaan, (2) penjelasan 

sumber daya hutan yang 

akan dikelola, batasan-

batasan lingkungan, status 

tata guna dan kepemilikan 

lahan, kondisi sosial 

ekonomi, dan gambaran 

mengenai lahan-lahan 

disekitarnya, (3) Penjelasan 

mengenai sistem silvikultur 

atau pengelolaan lain 

berdasarkan kondisi ekologi 

hutan yang bersangkutan, 

(4) Rencana untuk 

identifikasi dan 

perlindungan jenis-jenis 

langka, terancam dan hampir 

 Pelaku usaha baik secara 

individual maupun 

kelompok harus memiliki 

rencana usaha 

 Pelaku usaha mendapat 

pelatihan mengenai teknik 

penyusunan rencana 

usaha 

 Tidak ada rencana usaha 
sehingga ke depan perlu 
dibuat perencanaan usaha 
dan dilakukan direvisi secara 
periodik mengikuti tren dan 
perkembangan yang terjadi  
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Prinsip FSC Kriteria FSC Kondisi yang diharapkan 

(Ideal)  di Sesaot 

Kondisi Faktual (Gap) 

punah, (5) Peta-peta yang 

menjelaskan basis sumber 

daya hutan termasuk 

kawasan yang dilindungi, 

dan kegiatan pengelolaan 

lahan yang telah 

direncanakan, (6) Penjelasan  

dan alasan teknik 

pemanenan dan pilihan alat 

yang akan digunakan  

7.2. Rencana pengelolaan harus 

diperbaharui secara periodik 

untuk memasukkan hasil-

hasil monitoring, informasi 

ilmiah dan teknik baru, juga 

untuk menanggapi 

perubahan kondisi 

lingkungan sosial dan 

ekonomi. 

7.3. Para pekerja hutan harus 

menerima pelatihan dan 

pengawasan memadai untuk 

memastikan penerapan yang 
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baik dari rencana 

pengelolaan. 

7.4. Dengan tetap menjunjung 

tinggi rahasia informasi, 

pengelola hutan harus 

memuat tersedianya 

publikasi atas ringkasan 

unsur-unsur utama dalam 

rencana pengelolaannya. 

8. Monitoring harus 

dilaksanakan sesuai 

dengan ukuran dan 

intensitas  

pengelolaan hutan, 

untuk menilai 

kondisi hutan, hasil 

dari produk-produk 

hutan, lacak balak, 

dan pengelolaan 

kegiatan dan 

dampaknya bagi 

lingkungan maupun 

sosial 

8.1. Frekuensi dan intensitas 

monitoring seharusnya 

ditentukan berdasarkan 

ukuran dan intensitas 

operasional pengelolaan 

hutan serta kompleksitas 

dan kerentanan lingkungan 

yang terkena dampak. 

Prosedur monitoring 

seharusnya konsisten dan 

dapat diulang setiap waktu 

untuk memperoleh 

perbandingan hasil-hasil dan 

penilaian-penilaian 

 Pelaku usaha baik secara 

individual maupun 

kelompok memiliki 

instrumen untuk 

memonitor hasil usaha 

yang telah direncanakan, 

 Hasil pemantauan dan 

evaluasi 

didokumentasikan dan 

hasilnya dijadikan 

pertimbangan untuk 

perbaikan/penyempurnaa

n strategi kelola usaha 

dimasa yang akan datang 

 Karena belum memiliki 

dokumen perencanaan 

usaha, maka masyarakat 

belum memiliki instrumen 

untuk memonitor hasil usaha 

yang telah direncanakan 

 Karena belum memiliki 

dokumen perencanaan, 

petani dan kelompok juga 

belum memiliki 

laporan/publikasi hasil 

monitoring.  
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perubahannya. 

8.2. Pengelolaan hutan harus 

menyertakan penelitian dan 

pengumpulan data yang 

diperlukan untuk melakukan 

monitoring, sekurang-

kurangnya terhadap 

indikator berikut: (1) hasil 

hutan yang dipanen, (2) 

tingkat pertumbuhan, 

regenerasi dan kondisi 

hutan, (3) komposisi dan 

perubahan-perubahan flora 

dan fauna, (4) dampak 

lingkungan dari pemanenan 

dan operasional lainnya, (5) 

biaya-biaya produktifitas 

dan efisiensi dari 

pengelolaan hutan. 

8.3. Dokumentasi harus 

disediakan oleh pengelola 

hutan untuk memudahkan 

lembaga-lembaga 
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(Ideal)  di Sesaot 
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monitoring dan sertifikasi 

untuk menelusuri setiap 

hasil hutan sampai ke 

sumbernya, atau lacak balak. 

8.4. Hasil-hasil monitoring harus 

disertakan dalam 

pelaksanaan dan revisi 

terhadap rencana 

pengelolaan. 

8.5. Dengan tetap menghargai 

aspek kerahasiaan informasi,  

pengelola hutan harus 

mempublikasikan ringkasan 

hasil-hasil monitoring 

terhadap beberapa indikator.  

9. Kegiatan-kegiatan 

pengelolaan di 

kawasan hutan yang 

bernilai konservasi 

tinggi (HBKT) harus 

menjaga atau 

meningkatkan sifat-

sifat yang berbentuk 

9.1. Penilaian untuk menentukan 

keberadaan sifat-sifat yang 

sesuai dengan hutan bernilai 

konservasi tinggi harus 

diselesaikan, sesuai dengan 

ukuran dan intensitas 

pengelolaan hutan. 

9.2. Porsi konsultasi dalam 

 Masyarakat (pelaku 

usaha) memahami 

bagaimana mengelola 

lahan usaha dengan 

mempertimbangkan 

pentingnya aspek 

konservasi untuk 

keberlanjutan 

 Umumnya pemilihan bidang 

usaha atau komoditi yang 

akan dikembangkan lebih 

dominan didasarkan pada 

pertimbangan ekonomi 

 Dalam hal konservasi, jenis 

tanaman yang ingi 

dikembangkan menurut 
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Prinsip FSC Kriteria FSC Kondisi yang diharapkan 

(Ideal)  di Sesaot 

Kondisi Faktual (Gap) 

kawasan hutan 

seperti ini. 

Keputusan-

keputusan 

menyangkut 

kawasan hutan yang 

bernilai konservasi 

tinggi harus 

dipertimbangkan 

dalam konteks 

pendekatan kehati-

hatian 

proses sertifikasi harus 

menekankan pada sifat-sifat 

konservasi yang 

teridentifikasi dan pilihan-

pilihan pengelolaannya.  

9.3. Rencana pengelolaan harus 

mencantumkan dan 

menerapkan langkah-

langkah khusus untuk 

menjamin bahwa 

pemeliharaan dan/atau 

peningkatan sifat-sifat 

konservasi dilakukan dengan 

pendekatan kehati-hatian. 

Tindakan ini harus secara 

spesifik tercantum dalam 

publikasi ringkasn rencana 

pengelolaan. 

9.4. Monitoring tahunan harus 

dilaksanakan untuk menilai 

efektifitas dari tindakan-

tindakan yang diterapkan 

untuk memelihara atau 

kesejahteraan masyarakat 

baik di hulu maupun di 

hilir.  

 Pertimbangan-

pertimbangan nilai 

konservasi untuk kelola 

usaha telah masuk di 

dalam dokumen 

perencanaan usaha. 

perspektif berpikir mereka. 

Misalnya, kayu tidak harus 

kayu hutan, tapi bisa juga 

tanaman berkayu seperti 

durian sehingga bisa dipetik 

hasilnya 

 Komposisi tanaman MPTs 

sangat dominan. Tanaman 

durian, manggis, rambutan 

paling banyak ditanam, 

kemudian disusul tanaman 

kemiri, nangka, langsat, 

alpukat dan aren. Strata 

lebih bawah adalah kopi, 

cokelat, dan pisang. 
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Prinsip FSC Kriteria FSC Kondisi yang diharapkan 

(Ideal)  di Sesaot 

Kondisi Faktual (Gap) 

meningkatkan sifat-sifat 

konservasi yang ada.  

10. Hutan tanaman 

harus direncanakan 

dan dikelola sesuai 

dengan prinsip 1-9 

dan prinsip 10 

beserta kriteria-

kriterianya. 

Sementara hutan 

tanaman dapat 

memberikan 

serangkaian manfaat 

sosial ekonomi dan 

dapat memenuhi 

kebutuhan dunia 

akan produk hutan, 

hutan tanaman 

tersebut harus 

melengkapi 

pengelolaan untuk 

mengurangi tekanan 

terhadap hutan serta 

10.1. Tujuan-tujuan pengelolaan 

dari hutan 

tanaman,termasuk tujuan-

tujuan untuk konservasi 

dan pemulihan hutan alam, 

harus secara eksplisit 

dituliskan dalam rencana 

pengelolaan, dan secara 

jelas ditunjukkan dalam 

cara pelaksanaan 

pengelolaannya. 

10.2. Rancangan dan tata ruang 

hutan tanaman harus 

mendukung perlindungan, 

pemulihan dan konservasi 

hutan alam, dan tidak 

meningkatkan tekanan 

terhadap hutan alam. 

10.3. Komposisi hutan tanaman 

sebaiknya lebih beragam, 

untuk meningkatkan 

 Fungsi Hutan Sesaot 

adalah hutan lindung dan 

taman hutan raya.  HKm 

berada di kawasan hutan 

lindung.  Pengelolaan 

HKm (misalnya dalam hal 

penentuan jenis komoditi) 

harus memperhatikan 

kesinambungan dan 

keanekaragaman hayati. 

 Masyarakat pengelola HKm 

belum memiliki dokumen 

perencanaan usaha 
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Prinsip FSC Kriteria FSC Kondisi yang diharapkan 

(Ideal)  di Sesaot 

Kondisi Faktual (Gap) 

mendukung upaya 

pemulihan dan 

konservasi hutan 

alam.  

stabilitas ekonomi, ekologi 

dan sosial. Keragaman ini 

bisa meliputi ukuran dan 

distribusi tata ruang dari 

satuan pengelolaan di 

dalam lansekap, jumlah dan 

komposisi genetik jenis-

jenis, kelas umur dan 

strukturnya.  

10.4. Pemilihan jenis untuk 

penanaman harus 

berdasarkan pada 

kesesuaian lahan secara 

keseluruhan dan 

kesesuaiannya dengan 

tujuan-tujuan 

pengelolaannya. Lebih 

disarankan menggunakan 

jenis-jenis asli daripada 

eksotis dalam rangka 

pemulihan ekosistem yang 

rusak. 

10.5. Sebagian dari kawasan 
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Prinsip FSC Kriteria FSC Kondisi yang diharapkan 

(Ideal)  di Sesaot 

Kondisi Faktual (Gap) 

pengelolaan hutan, sesuai 

dengan skala hutan 

tanaman dan yang 

ditetapkan oleh strandar 

regional harus dikelola 

sehingga dapat 

memulihkan tutupan 

tersebut menjadi hutan 

alam.  

10.6. Tindakan-tindakan harus 

diambil untuk memelihara 

atau meningkatkan 

struktur tanah, kesuburan 

dan aktifitas biologis.  

10.7. Tindakan-tindakan harus 

diambil untuk mencegah 

dan meminimalkan 

mewabahnya hama dan 

penyakit kebakaran dan  

introduksi tanaman invasif.  

10.8. Monitoring hutan tanaman 

harus mencakup penilaian 

rutin terhadap dampak-
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Prinsip FSC Kriteria FSC Kondisi yang diharapkan 

(Ideal)  di Sesaot 

Kondisi Faktual (Gap) 

dampak ekologis dan sosial 

di dalam dan di luar 

kawasan.  

10.9. Hutan tanaman yang 

dikembangkan pada 

kawasan yang dikonversi 

dari hutan alam setelah 

1994 umumnya tidak lolos 

sertifikasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




