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Abstract 

This research aims to (1) describe the pattern of partnership in doing the cooperation, (2) 
describe benefit sharing and (3) to analyze the contribution of farmers income from the 
management and utilization of forest ownership schemes. This research was conducted at 
Perum Perhutani Regional Division of Central Java KPH South Kedu, Cepedak Village, 
Pagedongan Village and Pakuran Village, Central Java Province. This research used 
descriptive method with questionnaire tool to 75 respondents. The study was conducted from 
February until March in 2018. The results of this research showed that (1) the pattern of 
partnerships are grouped into two categories, the core pattern of plasma is viewed from the 
pattern of forest management relationships by looking at the role of both parties, this pattern 
puts the company as the core that provides land, seeds and technical guidance, farmers as 
plasma obliged to meet the basic needs of the company sap. while land use by respondent, 
using intercropping system (2) In the implementation of cooperation both parties between the 
company and farmers apply for the results as one form of cooperation. Profit sharing 
between KPH South Kedu and farmers covering the production and utilization of land under 
stand. The proportion of profit sharing listed in the cooperation agreement is grouped into 
two categories, the first is 30% for the company and 70% for farmers, if KPH South Kedu did 
not provide as seed assistance. And the second income share is 40% for the company and 
60% for the farmers, if the company provides seeds to the farmers. The implementation of 
this profit sharing impacted for inprove the security of the forest and the economic 
improvement as well. (3) Contribution of farmer income from forest use and management 
with forestry partnership scheme is 62% from totally income. so it can be concluded the total 
income of the respondents are most of them from the forest’s area. 

 
Keywords: Forestry Partnership, Perhutani, The Income Contribution, The Institution of 
Forest Village Community  
 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripiskan pola kemitraan dalam melakukan kerja 
sama, (2) mendeskripsikan  benefit sharing dan (3) menganalisa kontribusi pendapatan 
petani dari pengelolaan dan pemanfaatan hutan dengan skema kemitraan kehutanan.  
Penelitian ini dilaksanan di Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah KPH Kedu 
Selatan, Desa Cepedak, Desa Pagedongan dan Desa Pakuran, Provinsi Jawa Tengah. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan alat bantu kuesioner terhadap 75 
responden. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari – Maret pada tahun 2018. Hasil 
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Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pola kemitraan yang diterapkan dikelompokkan 
menjadi 2, pola inti plasma ditinjau dari pola hubungan pengelolaan hutan dengan melihat 
Peran dari kedua belah pihak, pada pola ini menempatkan perusahaan sebagai Inti yang 
menyediakan lahan, bibit dan bimbingan teknis, petani sebagai plasma berkewajiban untuk 
memenuhi kebutuhan pokok perusahaan yakni getah. Sedangkan pola pemanfaatan lahan 
oleh responden menggunakan sistem tanam tumpang sari. (2) Dalam pelaksanaan kerja 
sama kedua belah pihak menerapkan bagi hasil sebagai salah satu bentuk dari kerja sama. 
Bagi hasil antara KPH Kedu Selatan dengan petani meliputi hasil produksi dari pemanfaatan 
lahan di bawah tegakan, proporsi bagi hasil yang dicantumkan dalam perjanjian kerja sama 
dikelompokkan menjadi dua yakni yang pertama 30 % untuk perusahaan dan 70 % untuk 
petani, apabila KPH Kedu selatan tidak memberikan bantuan bibit. Sedangkan proporsi bagi 
hasil yang kedua adalah 40 % untuk perusahaan dan 60 % untuk petani, proporsi bagi hasil 
ini diterapkan apabila perusahaan ikut andil dalam memberikan bibit kepada petani. 
Pelaksaan bagi hasil ini secara garis besar memberikan manfaatan berupa peningkatan 
keamanan hutan dan peningkatan ekonomi kedua belah pihak. (3) kontribusi pendapatan 
petani dari pemanfaatan dan pengelolaan hutan dengan skema kemitraan kehutanan adalah 
sebesar 62 % dari total pendapatan responden. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa, 
total pendapatan responden sebagian besar berasal dari kawasan hutan. 

 
Kata Kunci: Kemitraan Kehutanan, Kontribusi Pendapatan, Lembaga Masyarakat Desa 
Hutan, Perhutani  

Pendahuluan 
 

Hutan di Indonesia pada saat ini menjadi topik utama baik dari tingkat tapak sampai dengan 
tingkat internasional. Hutan Indonesia yang dikenal kaya akan ragam spesies dan 
biodiversitas, kini dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Tercatat pada saat ini kurang 
lebih 126,094 Juta ha hutan dan kawasan hutan yang tersisa di Indonesia (Badan Pusat 
Statistika, 2018). Degradasi, deforestasi dan tuntutan ekonomi menjadi salah satu faktor 
yang paling berdampak dalam berkurangnya kawasan hutan. Hal tersebut mengakibatkan 
pemanfaatan hutan oleh pihak pihak yang berkepentingan semakin berkurang, tidak 
terkecuali oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan (Achirrudin, 2011). Bentuk pemanfaatan 
hutan yang dirasakan oleh masyarakat tersebut semakin dirasakan berkurang, ditambah lagi 
dengan adanya pembatasan akses masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan 
sumber daya yang ada di hutan, hal tersebut mengakitbatkan masyarakat tidak kunjung 
terpenuhi kebutuhannya secara ekonomi (Restyani,  2012 cit. Sianturi, 2006).  

Minimnya keikutsertaan masyarakat di dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara 
legal. Menuntut para pihak yang bertanggung jawab atas hal tersebut untuk membuat 
alternatif penyelesaian melalui kebijakan dan peraturan yang nantinya diharapkan dapat 
mengurangi permasalahan yang ada (Achirrudin, 2011). Dengan demikian dalam rangka 
mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan di dalam pengelolaan dan 
pemanfaatan kawasan hutan. Pemerintah dalam peraturannya memberikan akses sebesar-
besarnya untuk masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan dalam 
skema Perhutanan Sosial. Perhutanan sosial di jalankan dalam bentuk Hutan Desa, Hutan 
Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan 
Kehutanan. Kemitraan kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan 
pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atau jasa hutan, izin pinjam pakai 
kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan (Peraturan Menteri 
LHK Nomor P. 83 /MENLHK/KUM.1/10/2016). Pihak pihak pemegang izin yang 
dimaksdukan meliputi KPH, Balai Taman Nasional, BKSDA, Pengelola kawasan hutan 
dengan tujuan khusus, unit pelaksana teknis daerah taman hutan raya dan BUMN/BUMD. 
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Perum Perhutani sebagai salah satu bagian dari BUMN  yang diberikan kewenangan oleh 
negara untuk melakukan pengelolaan hutan produksi di Indonesia. Perum Perhutani terbagi 
menjadi 3 divisi regional yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan, sebagaimana yang tujukan dengan adanya perhutanan sosial. 
Perum Perhutani sejak tahun 2001 telah melakukan hal tersebut dalam rangka memenuhi 
tanggu jawab sosial perusahaan. Upaya peningkatan taraf hidup masyarakat di sekitar 
kawasan hutan oleh Perum Perhutani ini dikemas dalam bentuk skema Pengelolaan Hutan 
Bersama Masyarakat (PHBM).  

Divisi Regional Jawa Tengah yang menerapkan PHBM yakni KPH Kedu Selatan. Perum 
Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah KPH Kedu Selatan, melalui program Pengelolaan 
Hutan Berbasis Masyarakat ini melakukan kerja sama melalui skema kemitraan dengan 
lembaga non-formal yang dibentuk oleh desa yakni Lembaga Masyarakat Desa Hutan 
(LMDH). Berdasarkan Implementasi PHBM KPH Kedu Selatan pada bulan Juni tahun 2017 
tercatat ada 267 LMDH sebagai mitra kerja. Dari 276 LMDH yang menjadi mitra kerja 
tersebut, 3 diantaranya telah tercatat termasuk dalam kategori LMDH mandiri yang telah 
memberikan kontribusi baik dari aspek produksi maupun keamaanan hutan yakni LMDH 
Ngundi Lestari, LMDH Rimba Utama dan LMDH Cendaga Indah. Kerja sama antara kedua 
belah pihak tersebut masih berjalan sampai saat ini, akan tetapi dengan adanya Peraturan 
Menteri LHK No 39/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah 
Kerja Perum Perhutani mengharuskan skema PHBM yang telah dijalankan mengikuti konsep 
yang diatur dalam peraturan perhutanan sosial untuk meningkatkan taraf pendapatan 
masyarakat sekitar hutan. 

Namun, pada kenyataanya ditinjau dari aspek ekonomi, masih banyaknya masyarakat di 
sekitar kawasan hutan yang berpendapatan rendah. Hal tersebut ditunjukkan dengan 
banyaknya masyarakat yang mencari pekerjaan di luar kawasan karena kurangnya 
penghasilan yang di dapatkan dari hasil pemanfaatan di dalam kawasan hutan. Oleh karena 
itu perlu dilakukan penelitian terhadap “Kontribusi Pendapatan pada Skema Kemitraan 
Kehutanan antara Masyarakat dengan Perhutani di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) 
Kedu Selatan”. 

Berdasarkan  latar  belakang masalah  yang  telah  diuraikan  di atas, tujuan yang hendak 
dicaopai pada penelitian ini antara laian (1) Mendeskripsikan pola kemitraan antara 
Perhutani dengan Petani anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan, (2) Mendeskripsikan 
Benefit Sharing antara Perhutani dengan Petani anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan 
dan (3) Menganalisa kontribusi pendapatan petani di LMDH Ngundi Lestari, LMDH Rimba 
Utama dan Cendaga Indah dalam skema kemitraan kehutanan. 

 
Metode  

 
Penelitian ini dilaksanakan di Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah KPH Kedu 
Selatan, Kabupaten Purworejo pada bulan Februari – Maret tahun 2018. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Data yang diperlukan dalam 
penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan 
langsung dan wawancara terbuka dengan menggunakan bantuan kuesioner. Sedangkan 
data sekunder digunakan sebagai data penunjang data primer yang diperoleh dari studi 
kepustakaan dan lembaga-lembaga terkait yang mendukung penelitian ini. 

Penentuan daerah sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Purposive sampling. 
Menurut Sugiyono (2014) Purposive sampling merupakan teknik penentuan daerah sampel 
dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini dipilih secara sengaja 
berdasarkan pada pembagian kelas perusahaan di Perum Perhutani.  Sedangkan responden 
dalam penelitian ini adalah seluruh petani anggota LMDH Ngundi Lestari, Rimba Utama dan 
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Cendaga Indah yang merupakan mitra kerja Perum Perhutani KPH Kedu Selatan. 
Penentuan sample yang pertama menggunakan formula slovin dengan hasil ada 75 sample. 
Adapun cara pembagian sample untuk masing-masing LMDH yakni menggunakan Simple 
Random Sampling. Penentuan responden yang diwawancarai menggunakan metode Simple 
Random Sampling dengan cara Undian. 

Metode analisa data dijabarkan sebagai berikut. Menurut Soekartawi (2006), total biaya 
menggunakan persamaan sebagai berikut: 

TC =  TFC  +  TVC ........................... (1) 
 

Keterangan :   
      TC: Total biaya (Rp/th) 

 FC: Biaya yang tidak mempengaruhi produktivitas (Rp/th) 

 VC: Biaya yang mempengaruhi produktivitas (Rp/th) 

 
Untuk mengetahui besarnya pendapatan yang dalam mengusahakan kemiri, maka 
digunakan rumus (Fahmi, 2013) 

I = TR – TC........................... (3) 

Dimana: 

 I    : Income atau pendapatan 

 TR : Total Revenue atau total penerimaan (Rp) 

 TC : Total Cost atau total biaya (Rp/th) 

Sehingga untuk menghitung kontribusi dapat dianalisis menggunakan  rumus sebagai berikut 

(Husinsyah, 2006 cit. Samulson, 2003): 

K = 
�

��	
 × 100 %........................... (5) 

Dimana: 

K : Kontribusi Pendapatan (%) 

I : Jumlah pendapatan anggota LMDH dari kawasan Kemitraan Kehutanan  (Rp) 

It : Jumlah pendapatan total petani (Rp) 

 

Hasil dan Pembahasan 
 

Karakteristik Responden 

Karakteristik responden secara teori merupakan teoritis karakteristik responden merupakan 
suatu tanda atau ciri-ciri dari seseorang yang ada di dalam diri orang tersebut yang dapat 
mempengaruhi seseorang di dalam melakukan pekerjaannya. Berdasarkan hasil penelitian 
dan wawancara terhadap 75 responden diketahui usia petani tergolong usia sangat produktif 
yakni rata-rata 45 tahun. Menurut Muttaqien (2006) menyatakan bahwa umur akan sangat 
mempengaruhi dalam kegiatan berusaha tani. Hal tersebut berhubungan dengan 
kemampuan seseorang dalam bekerja dan cara berfikir dalam menerima inovasi baru. Untuk 
tingkat pendidikan terakhir responden rata-rata hanya sampai Sekolah Dasar (SD). 
Pendidikan sangat berpengaruh terhadap pola kehidupan setiap individu baik cara berfikir 
ataupun bersikap (Mursidin, 2009). Karakteristik responden selanjutnya ada luas lahan 
garapan, rata-rata luas lahan garapan yang digarap oleh responden adalah 0,57 hektar.  
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Pola Kemitraan 

Berdasarkan Implementasi PHBM KPH Kedu Selatan pada bulan Juni tahun 2017 tercatat 
ada 267 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)  sebagai mitra kerja Perum Perhutani 
Divisi Regional Jawa Tengah KPH Kedu Selatan dalam pengelolaan dan pemanfaatan 
hutan. Kerja sama anatara kedua belah pihak menggunakan skema kemitraan kehutanan. 
Dari hubungan yang terjalin dari kedua belah pihak maka dapat disimpulkan pola yang 
diterapkan adalah pola inti-plasma. Hubungan yang menempatkan perusahaan sebagai inti 
dan petani yang termasuk dalam anggota LMDH sebagai mitra. Dalam pola ini petani 
sebagai mitra mendapatkan lahan garapan, bimbingan teknis, bantuan bibit dan peralatan 
serta evaluasi dan monitoring yang dilakukan dalam 2 tahun sekali. Dari beberapa fasilitas 
yang disedikan oleh perusahaan, petani berkewajiban memenuhi bahan baku daru 
perushaan yakni getah pinus dan kopal. 

Pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh responden di lahan Perum Perhutani ditinjau dari 
sistem tanam yang diterapkan responden dalam Pemanfaatan Lahan di Bawah Tegakan 
(PLDT) adalah sistem tanam tumpang sari. Penaman tanaman di bawah tegakan 
menggunakan sistem tanam tumpang sari oleh responden sesuai dengan apa yang telah di 
rencanakan oleh pihak Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah KPH Kedu Selatan. 
Berdasarakan informasi dari Infroman Kunci yakni ibu Niken selaku Kasi PHL menyatakan 
bahwa “sistem tanam yang telah disosialisasi kepada setiap Lembaga Masyarakat Desa 
Hutan adalah sistem tumpang sari”. 
 
Benefit Sharing 

Bagi hasil atau sharing merupakan salah satu bentuk kerja sama dari Perum Perhutani Divisi 
Regional Jawa Tengan KPH Kedu Selatan dengan petani. Bentuk kerja sama tersebut 
diberikan langsung dalam bentuk uang dengan proporsi bagi hasil untuk kedua belah pihak 
yang dikelompokkan berdasarkan pada pemberian bantuan bibit oleh Perhutani sebagai 
pihak pertama. Proporsi bagi hasil ada 2 jenis yakni 30 % untuk Perhutani dan 70 % untuk 
Petani, sedangkan apabila Perhutani memberikan bibit maka perhutani akan mendapatkan 
bagian 40 % dan petani 60 %. Adapun manfaat dari melakukan bagi hasil ini berupa 
keamanan kawasan hutan serta peningkatan ekonomi petani dan perusahaan. 

Dalam melakukan kerja sama ini ada hak dan kewajiban yang harus dijali oleh kedua belah 
pihak. Hak dan kewajiban tersebut meliputi 4 aspek diantaranya lahan,budidaya, 
pemeliharaan dan fasilitas. Hak dan kewajiban ini harus dijalani dengan petani dengan 
sebaik baiknya, untuk meningkatkan serja sama yang lebih baik, agar tetap saling 
menguntungkan satu sama lain. 

Analisis Pendapatan 

1. Total Biaya Produksi  

Total biaya produksi merupakan biaya yang diperoleh dari hasil penjumlahan biaya tetap dan 
tidak tetap. Berikut tabel biaya produksi yang dikeluarkan responden dalam pengelolaan dan 
pemanfaatan hutan, antara lain sebagai berikut: 

Tabel 1. Total Biaya Produksi  
Table 1.Total Cost of Production. 

No Komponen TC Per Petani (Rp/LLG/Th) TC Per Petani (Rp/Ha/Th) 

1 Biaya Tetap 60.855 136.559 
2 Biaya Tidak Tetap 366.320 731.657 

Jumlah 427.175 868.216 
Sumber(Source): Data Primer diolah Tahun 2018(Primary data/processed 2018) 
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Biaya tetap yang dikeluarkan pada penelitian ini terdir  dari biaya penyusutan alat. Biaya 
penyusutan adalah pengurangan nilai alat tiap tahunnya. Sedangkan Alat yang digunakan 
terdiri dari beberapa alat dengan nilai penyusutan alat yang berbeda pula terdiri dari cangkul, 
ember, parang, dan pecok, kudikoni, sarung tangan dan kerokan. Sedangakan biaya 
variable terdiri dari biaya pembibitan,pemupukan dan upah tenaga kerja. Sedangkan biaya 
variabel merupakan biaya yang besar kecilnya dipengaruhi produksi  yang diperoleh. Biaya 
variabel dalam penelitian ini meliputi biaya pembibitan, pemupukan dan upah tenaga kerja. 

2. Total Penerimaan   

Total penerimaan merupakan hasil perkalian dari produksi  dengan harga dari produk itu 
sendiri. Produksi disini akan dinyatakan dengan satuan per kg. Adapun satuan untuk harga 
dinyatakan dalam Rp/Kg. Produksi pada penelitian ini meliputi produksi dari tanaman pokok 
Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah KPH Kedu selatan dan hasil Pengelolaan 
Lahan di Bawah Tegakan (PLDT). Untuk lebih jelasnya berikut tabel yang menyajikan jumlah 
penerimaan reponden dari kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan hutan, antara lain 
sebagai berikut: 

Tabel 2. Total Penerimaan Produksi 
Table 2. Total Production Receipts 

No Komponen Per Petani (Rp/LLG/Th) Per Petani (Rp/Ha/Th) 

1     Tanaman Pokok 3.836.689 7.322.397 

2     Bawah Tegakan 2.277.407 5.132.192 

   Jumlah 6.114.096 12.454.589 
Sumber(Source): Data Primer diolah Tahun 2018(Primary data/processed 2018) 

Dari aktivitas petani dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan diperoleh penerimaan 
dengan jumlah yang dinyatakan dalam bentuk rupiah. Dari ke 75 responden diperoleh 
penerimaan dengan rata-rata per responden memperoleh penerimaan sebesar Rp 
6.114.096/LLG/Th. 

 
3. Pendapatan dari Dalam Kawasan Hutan 

Pendapatan petani dihitung dalam jangka waktu setahun terakhir yang bersumber dari 
pemanfaatan tanaman pokok Perum Perhutani dan pemanfaatan lahan di bawah tegakan. 
Pendapatan ini diperoleh dari selisih total penerimaan dengan total biaya produksi. Untuk 
lebih jelasnya pendapatan dari kawasan hutan disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 3. Pendapatan Petani dari Dalam Kawasan Hutan 
Table 3. Farmer's Income from with in the Forest Area 

No Komponen Per Petani (Rp/LLG/Thn) Per Petani (Rp/Ha/Thn) 

1   Total Penerimaan 6.114.096 12.454.589 

2   Total Biaya Produksi 427.175 868.212 

Jumlah 5.686.921 11.586.377 
Sumber(Source): Data Primer diolah Tahun 2018(Primary data/processed 2018) 

Tabel di atas menyajikan informasi bahwa pendapatan dari lahan hutan dengan pola 
kemitraan dengan Perum Perhutani untuk per petani sebesar Rp 5.686.921/LLG/Th. Apabila 
luas lahan garapan semua responden dikonversikan menjadi 1 ha maka pendapatan rata-
rata perorang memperoleh Pendapatan sebesar Rp 11.586.373/Ha/Th. 
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4. Pendapatan dari Luar Kawasan 

Petani yang bergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) memiliki mata 
pencaharian utama dan pekerjaan sampingan yang beragam. Selain bekerja di hutan 
masyarakat sekitar hutan juga bekerja diluar kawasan untuk menambah penghasilnnya. 
Pekerjaan di luar kawasan oleh semua responden  dijadikan sebagai pekerjaan sampingan. 

Tabel 4. Pendapatan Petani dari Luar Kawasan Hutan 
Table 4. Farmer's Revenue from Outside Forest Area 
No Jenis Pekerjaan                     Pendapatan (Rp/Th) 
1 Beternak                     92.824.000 
2 Buruh Tani                     80.765.333 
3 Berdagang                     20.468.000 
4 Buruh Bangunan                     15.597.083 
5 Berkebun                     51.563.186 

Jumlah                   261.217.602 
Rata-rata                        3.482.901 

Sumber(Source): Data Primer diolah Tahun 2018(Primary data/processed 2018) 

Tabel di atas menginformasikan bahwa pendapatan responden dari luar kawasan hutan 
tidak sebanyak pendapatan responden dari kawasan hutan. Hal tersebut dikarenkan 
pekerjaan yang dilakukan hanya bersifat sampingan. Pekerjaan sampingan yang dilakukan 
responden dilakukan pada saat waktu luang sembari menunggu tanaman yang 
dimanfaatkan di dalam kawasan hutan dapat dipanen. Untuk jumlah pendapatan 
keseluruhan responden dari luar kawasan hutan adalah Rp 261.217.602/Th. Adapaun 
pendapatan rata-rata responden dari pekerjaan di luar kawasan sebesar Rp 3.482.901/Th. 

5. Total Pendapatan 

Total pendapatan merupakan pendapatan yang berasal dari penjumlahan pendapatan yang 
berasal dari dalam kawasan dengan pendapatan yang berasal dari luar kawasan hutan. 
Berikut disajikan tabel total pendapatan responden, antara lain sebagai berikut: 

Tabel 5. Total Pendapatan Responden 
Table 5. Total Revenue of Respondents 

No Sumber Pendapatan Komponen Per Petani 
(Rp/LLG/Th) 

Per Petani 
(Rp/Ha/Th) 

1 Dalam Kawasan Hutan Penerimaan 6.114.096 12.454.589 

Biaya Produksi 427.175 868.212 

          Pendapatan 5.686.921 11.586.377 

2 Luar Kawasan Hutan Penerimaan 3.922.864 3.922.864 

Biaya Produksi 440.070 440.070 

          Pendapatan 3.482.794 3.482.794 

Total Pendapatan 9.169.715 15.069.171 

Sumber(Source): Data Primer diolah Tahun 2018(Primary data/processed 2018) 

Berdasarkan tabel di atas, pendapatan responden yang terdiri dari dalam kawasan hutan 
dan luar kawasan hutan rata-rata sebesar Rp 9.169.822/LLG/Th. 

6. Kontribusi Pendapatan dari Dalam Kawasan 

Kontribusi merupakan sumbangan atau peran atau keikutsertaan seseorang dalam suatu 
kegiatan tertentu. Kontribusi pendapatan dari kawasan hutan dapat diketahui dari total 
pendapatan responden dari kawasan hutan dibagi dengan jumlah total pendapatan baik itu 
dari dalam kawasan hutan ataupun dari luar kawasan hutan, yang kemudian dikalikan 
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dengan 100. Kontribusi ini dinyatakan dalam bentuk %. Berikut kontribusi pendapatan petani 
dari pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan disajikan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 6. Kontribusi Pendapatan 
Table 6. Contribution of Income 

No Sumber Pendapatan Rp/LLG/Th 
Persentase 

(%) 
Rp/Ha/Th 

Persentase 
(%) 

1 Dalam Kawasan Hutan 5.686.921 62 11.586.373 77 
2 Luar Kawasan Hutan 3.482.901 38 3.482.901 23 

Jumlah 9.169.822 100 15.069.274 100 
 Sumber(Source): Data Primer diolah Tahun 2018(Primary data/processed 2018) 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa kontribusi pendapatan responden dari 
kawasan hutan menujukkan tingkat persentase yang cukup tinggi yakni 62 %, dengan 
demikin total pendapatan responden dalam jangka waktu satu tahun sebagian besar 
disumbangi dari aktifitas masyarakat dalam memanfaatkan dan pengelolaan kawasan hutan.  

 
Kesimpulan 

 
Berdasarkan pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pola kemitraan antara masyarakat dengan Perum Perhutani di Perum Perhutani Divisi 
Regional Jawa Tengah KPH Kedu Selatan dikelompokkan menjadi dua, yakni: 
(a) Pola kemitraan ditinjau dari pola hubungan antara kedua belah pihak termasuk dalam 

pola Inti – Plasma. 
(b) Pola Kemitraan ditinjau dari pola pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh petani dari 

sistem tanam yang diterapkan responden adalah sistem tanam tumpang sari. Pola 
pemanfaatan lahan dengan sistem tanam tumpang sari ini khususnya diterapkan 
pada pemanfaatan lahan di bawah tegakan (PLDT). 

2. Bagi hasil atau sharing merupakan salah satu bentuk kerja sama dari Perum Perhutani 
Divisi Regional Jawa Tengan KPH Kedu Selatan dengan petani. Bentuk kerja sama 
tersebut diberikan langsung dalam bentuk uang dengan proporsi bagi hasil untuk kedua 
belah pihak yang dikelompokkan berdasarkan pada pemberian bantuan bibit oleh 
Perhutani sebagai pihak pertama. Proporsi bagi hasil ada 2 jenis yakni 30 % untuk 
Perhutani dan 70 % untuk Petani, sedangkan apabila Perhutani memberikan bibit maka 
perhutani akan mendapatkan bagian 40 % dan petani 60 %. Adapun manfaat dari 
melakukan bagi hasil ini berupa keamanan kawasan hutan serta peningkatan ekonomi 
petani dan perusahaan. 

3. Kontribusi pendapatan petani dari skema kemitraan kehutanan diperoleh dari hasil 
pendapatan responden dalam kawasan hutan yakni sebesar Rp 5.686.921/LLG/Th, 
dibagi dengan total pendapatan dari dalam dan luar kawasan hutan sebesar Rp 
9.169.822/LLG/Th. Maka kontribusi pendapatan petani dari dalam kawasan hutan 
adalah sebesar 62 %. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa, lebih dari setengah 
total pendapatan petani berasal dari pemanfaatan lahan Perum Perhutani dengan 
Skema Kemitraan Kehutanan. 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Achirrudin, D. R. 2011. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat 
(PHBM) Perum Perhutani Bagian Kestauan Pemangkuan Hutan Temanggung dalam 
Rangka Pelestarian Hutan Lindung di Gunung Sumbing-Sindoro [Tesis]. Fakultas 
Hukum. Universitas Sebelas Maret. 



 

 

9 

 

Fahmi, Irham. 2013. Pengantar Manajemen Keuangan. Bandung: Alfabeta. 

Husinsyah. 2006. Kontribusi Pendapatan Petani Karet Terhadap Pendapatan Petani di 
Kampung Mencimai.  Samarinda: Program Studi Ekonomi Pertanian, Fakultas 
Pertanian, Universitas Mulawarman. 

Mursidin. 2009. Peran Gander dalam Kehidupan Keluarga Hubungannya dengan Tingka 
Kesejahteraan Masyarakat. Jakarta : Khananta.  

Muttaqien. 2006. Paradigma Baru Pemberantasan Kemiskinan. Jakarta: Badan Riset 
Kelautan dan Perikanan. 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39 
/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 6/2017 Tentang Pehutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum 
Perhutani. 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83 
/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 10/2016 Tentang Pehutanan Sosial. 

Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah KPH Kedu Selatan. 2017. Implementasi 
PHBM Bulan Juni. Purworejo : Kasi PHBM. 

Restyani, Destika. 2012. Kontribusi Pengelolaan Hutan Pinus Terhadap Kesejahteraan 
Masyarakat Sekitar Hutan (Kasus di RPH Karangoucung, BKPH Lumbir, KPH 
Banyumas Barat, Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah). Bogor: Departemen 
Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Institusi Pertanian Bagor. 

Soekartawi. 2006. Analisis Usaha Tani. Jakarta : UI Press 

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta. 

 




