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Abstract 

The increasing of deforestation and forest degradation  is the result of pressures 
and disturbances to the forest area. Therefore, forest management must involve 
communities around the forest. One of the government policies to increase 
community participation in forest management is forestry partnership. The 
purpose of this research is to know the implementation process of forestry 
partnership between BKPHL Rinjani Barat Pelangan Tastura with Rempek 
Village community, and to know the supporting and inhibiting factors in the 
implementation process of forestry partnership. Data collection used in this 
research is interview with data descriptively analyzed. Based on eight 
sustainabiling Common-Pool Resources (CPRs) institution principles by Ostrom 
(1990) use in the implementation process of forest partnership. The result shows 
the value of each party involved in the forest partnership is high. These principles 
include clarity of boundaries and management, conformity, collective regulation, 
monitoring, implementation of sanctions, conflict resolution mechanisms, 
recognition of the right to govern, and part of management system linkages. 
According to SWOT analysis, it is found that the factors to be strengths, 
weaknesses, opportunities, and threats. So, it brings strategies for enhancement 
and sustainability of forestry partnership program with how to optimize the 
partnership program in order to maintain and enhance the diversity of types of 
potential resources to be managed with a maximum in order to the result 
obtained are more optimal. 

Keywords : Forest Management, forestry partnership, community and BKPHL 

 
Ringkasan 

Kawasan hutan telah mengalami tekanan dan gangguan yang mengakibatkan 
terjadinya peningkatan deforestasi dan degradasi dari tahun ke tahun. Sehingga, 
pengelolaan hutan harus melibatkan masyarakat sekitar hutan. Salah satu 
kebijakan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
pengelolaan hutan adalah kemitraan kehutanan. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui proses implementasi kemitraan kehutanan antara BKPHL 
Rinjani Barat Pelangan Tastura dengan masyarakat Desa Rempek, serta untuk 
mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi 
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kemitraan kehutanan. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah wawancara dengan menganalisis data secara deskriptif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa proses implementasi kemitraan kehutanan dari masing-
masing pihak yang terlibat menunjukkan nilai yang tinggi. Dimana, proses 
implementasi kemitraan kehutanan menggunakan delapan prinsip Ostrom (1990) 
yang menjamin kelestarian institusi Common-Pool Resources (CPRs). Prinsip-
prinsip itu meliputi kejelasan batas-batas wilayah dan pengelolaan, kesesuaian, 
pengaturan kolektif, monitoring, penerapan sanksi, mekanisme resolusi konflik, 
pengakuan hak dalam mengatur, dan bagian dari keterkaitan sistem 
pengelolaan. Berdasarkan  analisis SWOT, ditemukan faktor-faktor yang menjadi 
kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Sehingga, didapatkan strategi 
dalam peningkatan dan keberlanjutan program kemitraan kehutanan dengan  
cara mengoptimalkan program kemitraan guna mempertahankan dan 
meningkatkan keragaman jenis potensi sumberdaya yang ada untuk dikelola 
dengan maksimal agar hasil yang diperoleh lebih optimal. 

Kata kunci : Pengelolaan Hutan, kemitraan kehutanan, masyarakat dan BKPHL 
 

Pendahuluan 

Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah, dimana 
sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan hutan adalah peningkatan 
kesejahteraan masyarakat, khususnya yang tinggal disekitar kawasan hutan, 
maka dari itu pengelolaan hutan harus dilaksanakan secara optimal (Wahanisa, 
2015). Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatasi gangguan yang 
mengancam keberadaan hutan. Salah satu cara pemerintah adalah dengan 
mengeluarkan kebijakan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 
yang merupakan program pemerintah dalam rangka memperbaiki tata kelola 
serta pembangunan sektor kehutanan secara nasional (Hamzah, 2014). 

Pembentukan KPH memberikan kepastian penguasaan kawasan hutan serta 
kesempatan kepada para pihak untuk turut mengelola sumber daya hutan sesuai 
dengan karekteristik sumber daya hutannya (Sylviani dan Hakim, 2014). 
Perubahan paradigma pengelolaan hutan yang menuju ke arah pemberdayaan 
masyarakat dengan memanfaatkan kapasitas masyarakat lokal (masyarakat 
sekitar hutan) yang tidak hanya sebagai obyek dalam pembangunan kehutanan, 
namun juga dilibatkan sebagai subyek pembangunan kehutanan (Wulaningdiyah, 
2006). 

Dalam implementasi konsep kehutanan masyarakat, pihak KPH memberi 
akses kepada masyarakat untuk dapat mengelola lahan hutan dengan mengacu 
kepada aturan yang berlaku, salah satunya melalui skema kemitraan yang 
berdasarkan pada  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 
Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang 
Perhutanan Sosial. Kemitraan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara 
pemegang izin pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan dengan 
masyarakat setempat (Suprapto, 2014). 

Berdasarkan dikeluarkannya peraturan mengenai program kemitraan 
tersebut, maka mulailah berkembang program pemberdayaan masyarakat di 
seluruh KPH yang ada di Indonesia, yang salah satunya oleh Balai Kesatuan 
Pengelolaan Hutan Lindung (BKPHL) Rinjani Barat. Program kemitraan ini mulai 
diterapkan di Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. 
Kemitraan kehutanan difokuskan pada pihak-pihak yang terlibat dan tergabung 
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dalam program kemitraan ini, diantaranya yaitu Balai KPHL Rinjani Barat 
Pelangan Tastura, Aparat Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM 
Samanta), dan Koperasi Serba Usaha ― Kompak Sejahtera‖ (pengurus dan 
masyarakat selaku anggota koperasi). Dengan demikian tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui proses implementasi kemitraan kehutanan antara KPHL 
Rinjani Barat dengan masyarakat di Desa Rempek. Dan mengetahui faktor-faktor 
apa saja yang mendukung dan menghambat proses implementasi kemitraan 
kehutanan antara KPHL Rinjani Barat dengan masyarakat di Desa Rempek. 

Metode  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2018 yang bertempat di Desa 
Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif. Data kualitatif pada 
penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan 
informan kunci untuk menjawab tujuan penelitian yang dijabarkan secara 
deskriptif dalam bentuk kalimat dan uraian-uraian (Bungin, 2001).  

Dalam penelitian ini, penentuan informan menggunakan purposive 
sampling. Purposive sampling adalah tehnik pengambilan sampel yang secara 
sengaja dipilih oleh peneliti, karena sample (informan) ini dianggap memiliki 
kemampuan lebih untuk memasok informasi selengkap mungkin kepada peneliti 
sehingga dapat memperkaya data penelitian (Irawan, 2006). Dalam penelitian 
ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, Focus Group 
Discussion atau FGD, observasi, dan dokumentasi  

Metode analisis data untuk mengenai proses implementasi kemitraan 
kehutanan menggunakan analisis data model Miles dan Huberman (1984) dalam 
Sugiyono (2016) adalah sebagai berikut : 
1. Pengumpulan Data (Data collection). 
2. Reduksi data (Data Reduction) yang berarti merangkum data. 
3. Penyajian data (Data Display), agar data terorganisasikan dan tersusun dalam 

pola hubungan.   
4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification) yang 

dapat menjawab rumusan masalah dari penelitian.  
Pada penelitian ini, untuk mengukur sejauhmana proses 

pengimplementasian kemitraan kehutanan di Desa Rempek mengacu pada 
delapan prinsip Ostrom (1990) dalam Massiri (2016)  yang menjamin kelestarian 
institusi Common-Pool Resources (CPRs) dapat dilihat dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 1. Nilai evaluasi keberlanjutan institusi Common-Pool Resources (CPRs)  

Prinsip Indikator Nilai 

Kejelasan Batas-batas 
wilayah dan pengelolaan 

Kejelasan Wilayah lahan kemitraan  

Kejelasan aturan kemitraan bagi masyarakat   

Kesesuaian Kesesuaian distribusi biaya dan manfaat  

Kesesuaian aturan kemitraan dengan kondisi 
ekonomi masyarakat 

 

Kesesuaian aturan pemanfaatan sumberdaya 
dengan kebutuhan masyarakat  

 

Pengaturan Kolektif  Intensitas pertemuan  
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Partisipasi masyarakat dalam setiap pertemuan   

Monitoring Proses monitoring dilakukan secara aktif oleh 
lembaga lokal 

 

Penerapan sanksi  

 

Mekanisme sanksi adat dapat ditegakkan kepada 
pihak yang melanggar  

 

Mekanisme resolusi konflik  

 

Keberadaan lembaga dan tata cara penyelesaian 
konflik yang masih berjalan  

 

Pengakuan hak dalam 
mengatur  

 

Hak masyarakat dalam program kemitraan 
mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari 
pemerintah 

 

Keterkaitan sistem 
pengelolaan  

 

Keterkaitan antara aturan program kemitraan 
pada level operasional, kolektif, dan 
konstitusional 

 

 

Total Nilai 

Sumber : Massiri (2016) 

Perhitungan mengenai kinerja kelembagaan ini mengadopsi model 
perhitungan skala likert (Sugiyono 2008) dam (Ichsan, 2017) dengan gradasi 1 
sampai 3 dimana : 
1 = Kurang jelas / Kurang Baik/Jarang/Tidak Setuju/ Kurang sesuai 
2 = Cukup jelas / Cukup Baik/ Kadang-kadang/Ragu-Ragu/ Cukup Sesuai 
3 = Jelas /Baik/ Sering /Setuju/Sesuai 

Variabel penilaian evaluasi kinerja keberlanjutan institusi Common-Pool 
Resources (CPRs) menggunakan prinsip desain Ostrom (1990) yang dianalisis 
secara deskriptif (Massiri, 2016) dan dikelompokan kedalam tiga kategori 
menurut Ichsan, A. C (2017) adalah sebagai berikut : 
- Tinggi   = jika penilaian memperoleh skor total 28.01 – 36.00 
- Sedang = jika penilaian  memperoleh skor total 20.01 – 28.00 
- Rendah = jika penilaian memperoleh skor total 12.00 – 20.00 

Analisis data untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat 
proses implementasi kemitraan kehutanan menggunakan Analisis SWOT 
sebagai berikut : 

EKSTERNAL OPPORTUNITY TREATHS 
INTERNAL 

STRENGHT Strategi S-O Strategi S-T 

WEAKNESS Strategi W-O Strategi W-T 

Gambar 1. Matrik SWOT 
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Hasil Dan Pembahasan 

Aktor yang terlibat dalam Kemitraan Kehutanan 

Adapun aktor-aktor yang terlibat dalam program kemitraan kehutanan ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (BKPHL) Rinjani Barat Pelangan 

Tastura. 
Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat Pelangan 

Tastura ditetapkan sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model 
(KPHL Model) di Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai Keputusan Menteri 
Kehutanan Nomor SK.785/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009. BKPHL 
Rinjani Barat pelangan Tastura menerapkan suatu program, yaitu Program 
Kemitraan Kehutanan. Dimana, program ini  merupakan salah satu bentuk 
kerjasama antara masyarakat yang berada di Desa Rempek, Kabupaten 
Lombok utara  dengan BKPHL Rinjani Barat Pelangan Tastura. Program 
kemitraan ini terbentuk pada tahun 2013 dengan pola kemitraan berbentuk 
Koperasi ―Kompak Sejahtera‖. Kemitraan ini dijadiakn sebagai salah satu 
solusi dari konflik lahan antara masyarakat dengan BKPHL Rinjani Barat 
Pelangan Tastura dan sekaligus upaya rehabilitasi hutan serta pemberian 
akses legal bagi masyarakat untuk mengelola hutan, sehingga terjadi 
peningkatan kesejahteraan masyarakat petani hutan. 

2. LSM Samanta 
Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara (SAMANTA) merupakan sebuah 

lembaga nirlaba yang berbentuk yayasan yang berfokus pada kegiatan upaya 
penggalangan dana dan pelayanan pendanaan alternatif skala kecil. LSM 
Samanta yang terlibat sejak awal dalam program kemitraan ini ikut 
mendampingi proses kesepahaman dan perjanjian antara masyarakat dan 
BKPHL Rinjani Barat Pelangan Tastura dalam membuat rencana kerja 
organisasi, termasuk rencana kerja umum, renana kerja tahunan, melakukan 
pendataan potensi kawasan, serta mempersiapkan persyaratan-persyaratan 
kelengkapan dan draf kesepakatan / MOU hingga terbentuknya kesepakatan 
kerja sama kemitraan kehutanan ini.  

3. Masyarakat (Koperasi ―Kompak Sejahtera‖) 
Masyarakat desa rempek yang terlibat dalam program kemitraan 

kehutanan tergabung dalam Koperasi Kompak Sejahtera yang merupakan 
lembaga mitra KPH dalam melaksanakan Program Kemitraan Kehutanan di 
Desa Rempek. Keberadaan Koperasi Kompak Sejahtera yang merupakan 
perkumpulan masyarakat penggarap lahan, berkembang menjadi wadah 
resmi untuk melakukan perjanjian dengan BKPHL Rinjani Barat Pelangan 
Tastura. Koperasi ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat yang belum 
tergabung dalam program Kemitraan Kehutanan dan juga melakukan 
sosialisasi, pemetaan serta pendataan angggota yang terlibat dalam program 
ini.  

4. Pemerintah Desa Rempek. 
Dalam program kemitraan kehutanan ini, Pemeritah Desa Rempek 

bersama-sama dengan BKPHL Rinjani Barat Pelangan Tastura, serta LSM 
Samanta melakukan pertemuan sosialisasi dan edukasi guna membahas dan 
mendiskusikan pemahaman tentang program ini. Pemerintah Desa Rempek 
yang terlibat sejak awal juga mendampingi dalam proses pembuatan draf 
―MOU‖ kesepakatan dan perjanjian antara masyarakat dan BKPHL Rinjani 
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Barat Pelangan Tastura dan membantu dalam pemetaan potensi kawasan 
serta pendataan angggota yang terlibat dalam program ini. 

Proses Implementasi Program Kemitraan 

Pada penelitian ini untuk mengukur sejauhmana proses pengimplementasian 
program kemitraan kehutanan di Desa Rempek mengacu pada delapan prinsip 
Ostrom (1990) yang menjamin kelestarian instutusi Common-Pool Resources 
(CPRs), yakni : 
1. Prinsip Kejelasan Batas-Batas Wilayah dan Pengelolaan Kemitraan 

Kehutanan 
Pada penelitian ini, terdapat dua indikator yang digunakan untuk 

memahami prinsip ini dalam kemitraan kehutanan yaitu kejelasan batas fisik 
wilayah pengelolaan kemitraan kehutanan dan kejelasan atas aturan 
kemitraan kehutanan bagi masyarakat. Batas wilayah lahan kemitraan sudah 
dipetakan dengan luas lahan kurang lebih 1.999 Ha dengan jumlah 
penggarap kurang lebih 300 KK. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa 
terdapat peta dan tanda fisik berupa patok pada lokasi pengelolaan program 
kemitraan kehutanan yang diketahui oleh sebagian besar masyarakat yang 
terlibat dalam program kemitraan kehutanan. 

Indikator selanjutnya yakni mengenai kejelasan aturan kemitraan 
kehutanan bagi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan 
masyarakat, menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat kurang 
mengetahui tentang aturan pemanfaatan sumberdaya hutan pada program 
kemitraan kehutanan, ini dikarenakan sebagian masyarakat Desa Rempek 
yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga pengetahuan 
mengenai aturan kejelasan kemitraan kurang dipahami.  Di sisi lain pihak 
BKPHL Rinjani Barat Pelangan Tastura  beranggapan  bahwa sebagian 
besar masyarakat mengetahui aturan kejelasan mengenai kemitraan 
kehutanan. Hal ini dikarenakan pihak BKPHL Rinjani Barat Pelangan Tastura 
telah melakukan sosialisasi terkait program kemitraan kehutanan sejak tahun 
2013 hingga saat ini. 

2.    Prinip Kesesuaian 
Menurut Massiri (2016) dalam menilai prinsip kesesuaian dalam 

program  kemitraan kehutanan dengan menggunakan tiga indikator sebagai 
berikut :  
- kesesuaian distribusi biaya dan manfaat. Masyarakat yang telibat dalam 

program kemitraan kehutanan memperoleh manfaat yang sangat 
memuaskan dengan sistem bagi hasil antara masyarakat dan BKPHL 
Rinjani Barat Pelangan Tastura telah disepakati dengan persentase untuk 
penjualan  HHK dan olahannya setelah dipotong biaya operasional. BKPHL 
Rinjani Barat Pelangan Tastura mendapatkan bagi hasil sebesar 25 % dan 
masyarakat mendapatkan bagi hasil sebesar 75 %. Sedangkan, untuk 
penjualan HHBK dan olahannya setelah dipotong biaya operasional. 
BKPHL Rinjani Barat Pelangan Tastura mendapatkan bagi hasil sebesar 
10 % dan masyarakat mendapatkan bagi hasil sebesar 90 %.  

- kesesuaian aturan kemitraan kehutanan dengan kondisi ekonomi 
masyarakat. Berdasarkan hasil persentasi bagi hasil antara BKPHL Rinjani 
Barat Pelangan Tastura dan masyarakat yang terlibat dalam program 
kemitraan kehutanan ini, diharapkan dapat lebih meningkatkan kondisi 
ekonomi masyarakat karena dari hasil persentasi bagi hasil tersebut 
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masyarakat lebih diuntungkan dan mendapatkan persentasi bagi hasil yang 
lebih besar dibandingkan dengan persentase yang diperoleh BKPHL 
Rinjani Barat Pelangan Tastura. 

- kesesuaian aturan pemanfaatan sumberdaya dengan kebutuhan 
masyarakat. Pemanfaatan sumberdaya telah diatur dalam Naskah 
Kesepakatan Kerjasama (NKK) Kemitraan yang telah disesuaikan dengan 
preferensi masyarakat. Aspirasi masyarakat dipertimbangkan dan 
disesuaikan dengan aturan yang berada di pusat dan diambil titik temu 
untuk mencapai tujuan dari program kemitraan kehutanan.  

3.  Prinsip Pengaturan Kolektif 
Pada penelitian ini indikator yang menjadi penilai pada prinsip pengaturan 

kolektif adalah Intensitas pertemuan dan partisipasi masyarakat dalam setiap 
pertemuan. Pada tahun 2013 hingga 2014 pertemuannya dilakukan secara 
intensif oleh BKPHL Rinjani Barat Pelangan Tastura bersama LSM Samanta 
sekaligus melakukan sosialisasi dan pendekatakan-pendekatan kepada 
masyarakat yang belum paham mengenai program kemitraan kehutanan. 
Untuk saat ini masih sering dilakukan pertemuan dalam program kemitraan 
kehutanan, namun tidak se-intensif pada tahun 2013 hingga tahun 2014 silam. 
Dari sisi partisipasi pertemuan, sebagian besar masyarakat terlibat dalam 
setiap pertemuan bahkan melebihi jumlah peserta yang telah diperkirakan. 
Hal ini dikarenakan masyarakat yang mengelola kawasan hutan ingin 
mendapatkan kepastian hukum terkait penggarapan kawasan hutan yang 
dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. 

4.  Prinsip Monitoring 
Aturan mengenai proses monitoring pelaksanaan kemitraan kehutanan 

telah diatur dan tertuang di dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) 
yang dilakukan seminggu sekali. Dalam pelaksanaannya proses monitoring 
dilakukan secara aktif dan berkala oleh lembaga lokal, dalam hal ini BKPHL 
Rinjani Barat Pelangan Tastura bersama anggota Pamhut yang selalu 
memantau dan melakukan patroli serta melakukan pendampingan pada setiap 
kegiatan yang dilakukan agar masing-masing pihak yang telibat dalam 
program kemitraan kehutanan mengerjakan hak dan kewajibannya dengan 
baik. 

5.  Prinsip Penerapan Sanksi 
Dalam aturan  program kemitraan kehutanan, pihak yang melanggar tidak 

dikenakan sanksi adat, namun pihak tersebut ditangani oleh lembaga koperasi 
dan perangkat desa. Namun,  apabila koperasi dan perangkat desa tidak 
dapat menangani, maka pihak tersebut diserahkan kepada BKPHL Rinjani 
Barat Pelangan Tastura untuk ditindak lanjuti. Adapun sanksi-sanksi yang 
diberikan ketika ada pihak yang melanggar aturan dalam program kemitraan 
adalah diberikan sanksi administrasi. Sanksi yang diberikan berupa  teguran  . 
Ketika telah diberikan teguran, dan masih tetap melanggar maka akan 
dikenakan denda atau ganti rugi berupa uang. Namun, apabila ada pihak yang 
melakukan pelanggaran berulang kali maka akan dikeluarkan dari program 
kemitraan kehutanan atau Pemutusan perjanjian kerjasama. 

6.  Prinsip Mekanisme Resolusi Konflik 
Penyelesaian konflik dalam program kemitraan kehutanan ini dilakukan 

secara musyawarah untuk mencari solusi. Namun, apabila dengan 
musyawarah tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada, maka selambat-
lambatnya 15 (lima belas) hari sejak musyawarah selesai dilakukan, para 
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pihak dapat menunjuk Pokja PPS NTB atau lembaga adat atau Pemerintah 
Daerah atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai 
mediator dalam penyelesaian konflik tersebut. Ketika penyelesaian konflik 
melalui mediasi, maka para pihak dapat menyelesaikan konflik di pengadilan. 

7.  Prinsip Pengakuan Hak dalam Mengatur 
Hak masyarakat dalam kegiatan program kemitraan kehutanan ini telah 

diatur dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) diantaranya 
Mendapatkan bagi hasil dari pemanfaatan HHK dan HHBK di area Kemitraan 
Kehutanan yang di perjanjikan, mendapatkan Pelatihan dan pembekalan tata 
usaha serta bimbingan pengembangan industri pengolahan HHBK dan HHK, 
mendapatkan pelatihan dan penyuluhan teknis tata kelola kawasan hutan, 
memperoleh bimbingan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pemasaran 
hasil pengelolaan hutan, serta memperoleh dukungan modal, sarana dan 
prasarana produksi. Hak tersebut telah mendapatkan surat keputusan 
pengakuan yang diakui dan diberikan perlindungan oleh pemerintah. 

8.  Prinsip Keterkaitan Sistem Pengelolaan 
Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara 

aturan pada level operasional dan level kolektif, serta ditunjang oleh aturan 
pada level konstitusional. Dengan adanya  Naskah Kesepakatan Kerjasama 
(NKK), struktur yang fungsional, aturan kelembagaan dan mekanisme 
perencanaan, menandakan aturan-aturan dalam program kemitraan ini 
berjalan sacara bersamaan dan sesuai dengan aturan konstitusional sebagai 
aturan tertinggi.  

Deskripsi mengenai Penilaian Keberlanjutan Program Kemitraan 
Kehutanan di Desa Rempek dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 2. Hasil Penilaian Keberlanjutan Kelembagaan Program Kemitraan 
Kehutanan di Desa Rempek 

Prinsip Iindikator penilaian Nilai 

KPH Masyarakat 
(Koperasi) 

Pemerintah 
Desa 

LSM 

- Kejelasan Batas-
batas wilayah dan 
pengelolaan 

- Kejelasan Wilayah lahan kemitraan 3 3 3 3 

- Kejelasan aturan kemitraan bagi 
masyarakat  

3 2 2 2 

- Kesesuaian  
 

- Kesesuaian distribusi biaya dan 
manfaat 

3 3 3 3 

- Kesesuaian aturan kemitraan 
dengan kondisi ekonomi 
masyarakat 

3 3 3 3 

- Kesesuaian aturan pemanfaatan 
sumberdaya dengan kebutuhan 
masyarakat 

3 3 3 3 

- Pengaturan 
Kolektif  

 

- Intensitas pertemuan 3 3 3 3 

- Partisipasi masyarakat dalam setiap 
pertemuan  

3 3 3 3 

- Monitoring - Proses monitoring dilakukan secara 
aktif oleh lembaga lokal 

3 3 3 3 

- Penerapan sanksi  
 

- Mekanisme sanksi adat dapat 
ditegakkan kepada pihak yang 
melanggar 

2 2 2 2 
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- Mekanisme 
resolusi konflik 

- Keberadaan lembaga dan tata cara 
penyelesaian konflik yang masih 
berjalan  

3 3 3 3 

- Pengakuan hak 
dalam mengatur  

 

- Hak masyarakat dalam program 
kemitraan mendapatkan pengakuan 
dan perlindungan dari pemerintah 

3 3 3 3 

- Keterkaitan sistem 
pengelolaan  

 

- Keterkaitan antara aturan program 
kemitraan pada level operasional, 
kolektif, dan konstitusional  

3 3 3 3 

Total 35 34 34 34 

Keterangan 
- Tinggi   = jika penilaian memperoleh skor total 28.01 – 36.00 
- Sedang = jika penilaian  memperoleh skor total 20.01 – 28.00 
- Rendah = jika penilaian memperoleh skor total 12.00 – 20.00 

Berdasarkan hasil nilai evaluasi keberlanjutan kinerja kelembagaan dengan 
menggunakan delapan prinsip yang dikembangkan Ostrom (1990) menunjukkan 
kriteria tinggi pada masing-masing pihak yang terlibat dalam program kemitraan 
kehtutanan ini. Hal ini terjadi karena program kemitraan kehutanan ini didasari 
oleh konsep yang  menguntungkan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar 
hutan. Masyarakat diberi kemudahan dalam memperoleh akses mengelola hutan 
untuk peningkatan kesejahteraan mereka. BKPHL Rinjani Barat pelangan 
Tastura sangat mendukung dengan turut andil dalam berbagai kegiatan terkait 
kemitraan kehutanan. Program ini telah memiliki Naskah Kesepakatan 
Kerjasama (NKK) sebagai landasan bagi masyarakat dan BKPHL Rinjani Barat 
pelangan Tastura dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing 
sebagai upaya pelestarian hutan berbasis masyarakat. 

Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Implementasi Program 
Kemitraan 

Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pada penelitian 
ini digunakan analisis SWOT. Sehingga, dapat teridentifikasi rencana strategis 
pada proses implementasi program kemitraan kehutanan. 
a. Faktor Internal 

Berdasarkan hasil Penelitian pada faktor internal diperoleh kekuatan, 
yaitu : Adanya perlindungan dan pengakuan kepada masyarakat, program 
kemitraan kehutanan terlaksana dengan baik, terbantunya KPH dalam 
menjaga kelestarian hutan, kondisi ekonomi masyarakat meningkat, dan 
adanyan kelembagaan yang jelas dalam program kemitraan. Sedangkan, 
kelemahannya ialah : kemampuan sdm masih kurang, kurangnya partisipasi 
sebagian masyarakat, kelembagaan belum terorganisisr dengan baik, produk 
yang dihasilkan tidak memiliki nilai tambah lebih dan pemasaran belum 
mandiri, dan kurangnya dukungan dari pemerintah daerah. 

b. Faktor Eksternal 
Berdasarkan hasil Penelitian pada faktor eksternal diperoleh peluang, 

yaitu : potensi dan tata kelola kawasan dapat terdeteksi dengan jelas, 
beragam dan dilakukan pengembangan terhadap potensi sumberdaya hutan, 
peningkatan kerjasama atau relasi dengan pihak lain, lokasi desa rempek 
sesuai dengan RPHJP KPH, dan sebagai tempat pembelajaran tentang 
kemitraan. . Sedangkan, ancamannya ialah : dinamika perubahan kebijakan, 
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kurangnya regenarasi dan kemampuan masyarakat, kapasitas KPH dalam 
melakukan kemitraan, komitmen Pemerintah Daerah dalam membangun 
program kemitraan, dan adanya pihak-pihak yang kontra.  

Strategi analisis SWOT 

Berdasarkan hasil analisa penelitian terhadap keempat kategori yang 
termasuk kedalam faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal 
(peluang dan ancaman). Sehingga, strategi yang dapat di terapkan adalah 
menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang tersaji dalam bentuk 
matrik SWOT sebagai berikut. 

Tabel 4 Matriks Analisis SWOT 

                      Faktor Internal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faktor Eksternal 

STRENGHT (S) / KEKUATAN WEAKNESSES (W) / 
KELEMAHAN 

- Adanya perlindungan dan 
pengakuan kepada 
masyarakat 

- Program kemitraan kehutanan 
terlaksana dengan baik 

- Terbantunya KPH dalam 
menjaga kelestarian hutan 

- Kondisi ekonomi masyarakat 
meningkat 

- Adanyan kelembagaan yang 
jelas dalam program 
kemitraan 

- Kemampuan SDM masih 
kurang 

- Kurangnya partisipasi sebagian 
masyarakat 

- Kelembagaan belum 
terorganisisr dengan baik 

- Produk yang dihasilkan tidak 
memiliki nilai tambah lebih dan 
pemasaran belum mandiri 

- Kurangnya dukungan dari 
Pemerintah Daerah 

OPPORTUNITIES (O) / 
PELUANG 

STRATEGI SO 
 

STRATEGI WO 
 

- Potensi dan tata kelola 
kawasan dapat terdeteksi 
dengan jelas 

- Beragam dan dilakukan 
pengembangan terhadap 
potensi sumberdaya 
hutan 

- Peningkatan kerjasama 
atau relasi dengan pihak 
lain 

- Lokasi Desa Rempek 
sesuai dengan RPHJP 
KPH 

- Sebagai tempat 
pembelajaran tentang 
kemitraan 

Mengoptimalkan program 
kemitraan guna 
mempertahankan dan 
meningkatkan keragaman jenis 
potensi sumberdaya yang ada 
untuk untuk dikelola dengan 
maksimal agar hasil yang 
diperoleh lebih optimal (3.7) 

Meningkatkan kemampuan SDM 
dan menjalin kerjasama lebih 
intensif dengan pihak lain guna 
meningkatkan kualitas dan sistem 
pemasaran dari produk yang 
dihasilkan dalam program 
kemitraan kehutanan (2.75) 

TREATHS (T) /ANCAMAN STRATEGI ST 
 

STRATEGI WT 
 

- Dinamika perubahan 
kebijkana  

- Kurangnya regenarasi 
dan kemampuan 
masyarakat  

- Kapasitas KPH dalam 
melakukan kemitraan  

- Komitmen Pemerintah 
Daerah dalam 
membangun program 
kemitraan  

- Adanya pihak-pihak yang 
kontra  

Membenahi sistem 
kelembagaan dan meningkatkan 
komunikasi dengan berbagai 
pihak sehingga dapat 
mengambil suatu keputusan 
demi keberlanjutan program 
kemitraan kehutanan (2.6) 

Mengadakan penyuluhan dan 
pelatihan guna mengoptimalkan 
kerjasama antara berbagai pihak 
yang terlibat dalam program 
kemitraan kehutanan (1.65) 

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2018 
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Berdasarkan tabel matrik analisis SWOT diatas dapat memberikan 
gambaran dalam menciptakan strategi program kemitraan kehutanan yang dapat 
diaplikasikan guna peningkatan dan keberlanjutan berjalannya program 
kemitraan kehutanan yang lebih baik lagi. Adapun alternatif strategi yang dapat 
digunakan adalah sebagai berikut. 
- Strategi SO 

Strategi ini diciptakan dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk 
memanfaatkan peluang yang sebesar-besarnya. Maka dari itu strategi yang 
dapat diterapkan ialah dengan mengoptimalkan program kemitraan guna 
mempertahankan dan meningkatkan keragaman jenis potensi sumberdaya 
yang ada untuk untuk dikelola dengan maksimal agar hasil yang diperoleh 
lebih optimal. 

- Strategi ST 
Strategi ini merupakan strategi yang menggunakan kekuatan yang ada untuk 
mengatasi ancaman dengan cara membenahi sistem kelembagaan dan 
meningkatkan komunikasi dengan berbagai pihak sehingga dapat mengambil 
suatu keputusan demi keberlanjutan program kemitraan kehutanan. 

- Strategi WO 
Strategi ini didapat dengan memanfaatkan peluang yang dimiliki dengan cara 
meminimalkan kelemahan yang ada, yaitu dengan meningkatkan kemampuan 
SDM dan menjalin kerjasama lebih intensif dengan pihak lain guna 
meningkatkan kualitas dan sistem pemasaran dari produk yang dihasilkan 
dalam program kemitraan kehutanan. 

- Strategi WT 
Strategi ini digunakan untuk meminimalkan kelemahan yang ada dalam 
menghindari ancaman dengan mengadakan penyuluhan dan pelatihan guna 
mengoptimalkan kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat dalam 
program kemitraan kehutanan. 

Berdasarkan hasil analisis berbagai alternatif strategi untuk peningkatan 
kinerja dalam implementasi program kemitraan di Desa Rempek, diarahkan pada 
pengoptimalan program kemitraan itu sendiri untuk mengelola dan meningkatkan 
jenis potensi sumberdaya yang ada guna mendapatkan hasil yang maksimal. 
Dengan penguatan kelembagaan dan penguatan kapasitas masyarakat pada 
program kemitraan kehutanan melalui pelatihan dan pemberian bekal 
keterampilan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keragaman jenis potensi 
sumberdaya dengan menerapkan sistem agroforestri. Menurut Mayrowani dan 
Ashari (2011) salah satu alternatif peningkatan produksi dengan pola 
ekstensifikasi dengan memanfaatkan lahan kehutanan dengan mengembangkan 
sistem agroforestri. Agroforestri adalah pemanfaatan lahan secara optimal dan 
lestari, dengan cara mengkombinasikan kegiatan kehutanan dan pertanian pada 
unit pengelolaan lahan yang sama dengan memperhatikan kondisi lingkungan 
fisik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang berperan serta (Perhutani, 
2002). Dengan  sistem agroforestri diharapkan dapat melestarikan hutan melalui 
peningkatan produktivitas lahan hutan di areal program kemitraan kehutanan, 
dan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat melalui diversifikasi penanaman 
tanaman pangan, pohon dan pemeliharaan ternak sekaligus mempertahankan 
kelestarian lingkungan.  
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Kesimpulan 

1. Proses implementasi kemitraan kehutanan antara BKPHL Rinjani Barat 
Pelangan Tastura dengan masyarakat Desa Rempek yang mengacu pada 
delapan prinsip yang meliputi : kejelasan batas-batas wilayah dan 
pengelolaan, kesesuaian, pengaturan kolektif, monitoring, penerapan sanksi, 
mekanisme resolusi konflik, pengakuan hak dalam mengatur, dan bagian dari 
keterkaitan sistem pengelolaan. Dari kedelapan prinsip tersebut didapati  total 
nilai untuk masing-masing pihak yang telibat program kemitraan kehutanan 
antara lain : BKPHL Rinjani Barat Pelangan Tastura dengan total nilai 35, 
masyarakat (Kopersi) dengan total nilai 34, Pemerintah Desa dengan total 
nilai 34, serta LSM Samanta dengan total nilai 34. Hal ini menunjukkan bahwa 
proses implementasi kemitraan kehutanan dikatakan tinggi berdasarkan total 
nilai yang diperoleh dari masing-masing pihak yang terlibat program kemitraan 
kehutanan. 

2. Faktor pendukung dan penghambat kemitraan kehutanan antara BKPHL 
Rinjani Barat Pelangan Tastura dengan masyarakat Desa Rempek 
menggunakan analisis SWOT. Dengan total skor IFAS (Internal Factor 
Analysis Summary) sebesar 2.75, sedangkan total skor EFAS (Eksternal 
Factor Analysis Summary) sebesar 2.6. Berdasarkan total skor IFAS dan 
EFAS, sehingga dalam peningkatan dan keberlanjutan program kemitraan 
kehutanan tersebut, dapat menggunakan strategi S-O (Strenght/Kekuatan-
Opportunities/Peluang) dengan nilai skor tertinggi 3.7 yaitu Mengoptimalkan 
program kemitraan guna mempertahankan dan meningkatkan keragaman 
jenis potensi sumberdaya yang ada untuk untuk dikelola dengan maksimal 
agar hasil yang diperoleh lebih optimal. 
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