
 

 

ABSTRAK 

 

Sunandi Rahman: Upaya Perum Perhutani dalam Meningkatkan Kesejahteraan 
Masyarakat Sekitar Hutan 

 
 Kesejahteraan merupakan impian setiap manusia yang menjalani kehidupan. 

Banyak cara yang ditempuh untuk mendapat kondisi sejahtera tersebut. Untuk 
mencapai kehidupan yang layak yang disebut sejahtera maka dibutuhkan adanya 
suatu proses pemberdayaan. Sumber daya hutan yang melimpah seyogyanya dapat 

memberikan manfaat yang begitu signifikan terhadap masyarakat sekitar hutan. 
Masyarakat sekitar hutan Desa Alamendah dituntut untuk ikut berperan dalam 

mengelola dan melestarikan hutan sehingga masyarakat tidak lagi merusak hutan 
dalam mengambil manfaatnya. Sehubungan dengan hal tersebut Perum Perhutani 
Menggulirkan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dapat 

melibatkan masyarakat dalam mengelola  dan memanfaatkan hutan. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Perum Perhutani 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan Desa Alamendah yang 
wilayahnya berada dan berbatasan dengan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani. 
 Menurut Edi Suharto (2009:3) Kesejahteraan diartikan sebagai kondisi 

sejahtera, yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, 
khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan 

dan perawatan kesehatan. Untuk mencapai kondisi sejahtera maka diperlukan adanya 
suatu upaya pemberdayaan terhadap suatu masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan 
masyarakat dapat menggali potensi dan mampu memilih untuk mengarahkan 

hidupnya kepada arah yang lebih baik. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif  

dangan pendekatan kualitatif, karena data yang akan dikumpulkan berupa data 
empiris yakni fakta-fakta di lapangan. Metode deskriptif dalam penelitrian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan ataupun menjelaskan upaya Perum Perhutani dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan, dengan sampel 
Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Patuha dan Kelompok Tani Hutan (KTH) sehingga 

hasil yang akan dicapai sesuai dengan yangdiharapkan. 
 Hasil dari penelitian ini kondisi kesejahteraan masyarakat Desa Alamendah 
sudah terbilang cukup baik. Program yang digulirkan Perum Perhutani yaitu 

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), menggunakan proses 
pemberdayaan partisipasi karena pada hakikatnya pemberdayaan harus melibatkan 

semua pihak dan partisipasi yang penuh, sehingga akan tercapainya kebersamaan 
yang memudahkan untuk melakukan proses pemebrdayaan tersebut. Hasil penelitian 
yang dicapai dengan adanya program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, maka 

masyarakat yang tergolong dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) dapat mengambil 
manfaat dari program tersebut yang dapat meningkatkan taraf kesejahteran hidup 

masyarakat sekitar hutan Desa Alamendah. 


